นายเสรี กลา่ น้อย
ข้อมูลส่วนตัว
ชือสวน
สวนพวงฉัตร
พืน้ ทีปลูกส้มโอ 35 ไร่

การท่าเกษตรอินทรีย์

เลขที 445 หมู่ที 4
ต่าบลเขาท่าพระ
อ่าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

โทร. 081-987-1983
--

--

การศึกษาค้นคว้ากับนักวิชาการเกียวกับจุลินทรีย์และการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์วัตถุเพือให้เกิดธาตุอาหารทีสมบูรณ์ในดินสาหรับการเจริญเติบโต
ของพืชตลอดจน วิเคราะห์องค์ประกอบในการเพาะปลูกซึงได้แก่ดินน้่า
ปุ๋ยและพืชพันธุ์ อีกทั้งยัง ได้ค้นคว้าการท่าปุ๋ยชีวภาพด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่มี
ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช้ซากพืช ซากสัตว์
และสารธรรมชาติอืนทีหาได้ในท้องถิน จนได้สูตรปุ๋ยชีวภาพบ่ารุงดินและ
น้่าหมักชีวภาพทีใช้ป้องกันและแมลงศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ อย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภ าพเป็น สวนส้มโอระบบชีวภาพ เป็นทีรู้ จักและเป็ นศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน

องค์ความรู้/ภูมปิ ญ
ั ญา
ได้คิดค้นปุ๋ยชีวภาพ บ่ารุงดินและน้่าหมักชีวภาพใช้ป้องกันแมลง ได้แก่
1. สูตรน้่าสกัดชีวภาพชนิดสมุนไพรป้องกันก่าจัดแมลงศัตรูพืช
2. สูตรฮอร์โมนผลไม้สุก และเร่งการเจริญเติบโต
3. ฮอร์โมนไข่เร่งดอก

ผลงาน/รางวัลทีได้รบั
รางวัล เกษตรกรดีเ ด่นของจัง หวั ดชัยนาท รางวัลเกษตรกรดีเด่ นระดั บ
ประเทศ ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง ได้ถ่ายทอดวิธีการ
ท่าปุ๋ยชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลงให้กับกลุ่มผู้สนใจการศึกษาดูง าน ให้
พื้ น ที ของสวนพวงฉั ต รและในชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ตลอดทั้ ง ให้ ค วามรู้ แ ก่
นักเรียนเพือสืบทอดการท่าสวนส้มโอปลอดจากสารพิ ษและเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การท่าสวนส้มโอชีวภาพ

นายสุภาพ สุขส่าราญ
ข้อมูลส่วนตัว
ชือสวน
สวนสุขส่าราญ
พืน้ ทีปลูกส้มโอ 10 ไร่

การท่าเกษตรอินทรีย์
เลขที 45 หมู่ที 4
ต่าบลศิลาดาน อ่าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท

โทร. 080-272-2531
--

--

- แปลงส้มโอขาวแตงกวาได้รับรองมาตรฐานการผลิตทีดี GAP
- ผู้ก่อตั้งรัฐวิสาหกิจส้มโอขาวแตงกวา ในปี 2557 เพือปรับปรุงคุณภาพ
การปลูกผลไม้ รวมกลุ่มเพือการขาย ลดต้นทุนการผลิต

องค์ความรู้/ภูมปิ ญ
ั ญา
- การตัดแต่งกิง ถ้าตัดแต่งกิงดีจะออกดอกดี ถ้าตัดแต่งกิงไม่ถูกต้องแล้ว
จะไม่ออกดอกในฤดูถัดไป ควรควบคุมพุ่มทุกระยะ ตัดกิงกระโดงภายใน
ทรงพุ่มให้หมด ในส่วนกิงแขนงในทรงพุ่มต้องเก็บไว้บ้างเพือให้ออกดอก
ในฤดูถัดไป การตัดควรตัดชิดล่าต้นหรือกิงหลัก หลัง ตัดต้องมีการใส่ปุ๋ย
และรดน้่า
- การเก็บเกียว เก็บเกียวผลส้มโออายุ 7-8 เดือน หลังออกดอก โดยการ
บัง คับให้ส้มโอออกดอก ถ้ าเป็น สวนแบบยกร่องต้อ งสูบน้่ าออกให้แห้ ง
(เดือนธันวาคม) งดให้น้่าจนใบสลด เริมให้น้่าครั้งเดียวก่อน เพือให้ส้มโอ
ปรับสภาพ และให้น้่าเต็มทีติดต่อกันถึง 7 วัน หลังจากนั้น 7-15 วัน ส้ม
โอจะแตกใบอ่อนพร้อมดอก ฉีดพ่นฮอร์โมนสาหร่ายทะเล เพือกระตุ้นให้
ออกดอกมาก ๆ และเป็นดอกทีสมบูรณ์เมือติดลูกแล้วฉีดพ่นธาตุอาหาร
เสริม ผสมสารเคมีก่าจัดเชื้อรา หรือก่ามะถัน เพือป้องกันเชื้อราและ
ศัตรูพืชท่าลายขั้วผลท่าให้ผลอ่อนร่วงในช่วงฤดูหนาวประมาณ 2 ครั้ง

นายแหวน เอียมฉา่
ข้อมูลส่วนตัว
ชือสวน
สวนลุงแหวน
พืน้ ทีปลูกส้มโอ 14 ไร่

การท่าเกษตรอินทรีย์
- ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท
- แปลงส้มโอขาวแตงกวาได้รับรองมาตรฐานการผลิตทีดี GAP
เลขที 77 หมู่ที 10
ต่าบลแพรกศรีราชา
อ่าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โทร. 093-236-0839
--

--

องค์ความรู้/ภูมปิ ญ
ั ญา
- การก่าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่า ใช้เชื้อราไตร
โครเดอร์ม่า ใส่ลงดินเพือป้องกันโรครากเน่า โรคแคงเกอร์ ซึงระบาดมาก
ในช่วงต้นฤดูหนาวใช้สารเคมีก่าจัดหนอนชอนใบ ฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
โรค ในส่วนของแมลงศัตรูพืชทีส่าคัญ คือ เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนชอนใบ
และเพลี้ยหอย ใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกัน -ก่าจัด
- การเตรี ยมดิน ปลู กส้ มโอจะต้ องปรั บสภาพดิ นให้เ รีย บสม่า เสมอเพื อ
สะดวกแก่การระบายน้่า ไถตากดินทิ้งให้แห้ง ก่อนเตรียมแปลงปลูกตาม
สภาพของพื้นทีหรือประเภทของสวน เช่น พื้นทีลุ่ม ปรับสภาพความเป็น
กรดเป็นด่างด้วยปูนตามค่าวิเคราะห์ดินหรือประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่
หว่านให้ทัว ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร ร่องน้่าลึก 1 เมตร กว้าง 1-1.5 เมตร
บางรายปล่อยน้่าให้ท่วมแปลงทิ้งไว้ 10 วัน เพือก่าจัดศัตรูพืชและให้เม็ด
ดินประสาน ส่าหรับพื้นทีดอนไม่ต้องยกร่องเพียงท่าทางระบายน้่าป้องกัน
น้่าท่วมขัง

นายภัทรพล คุม้ ชะนะ
ข้อมูลส่วนตัว
ชือสวน
สวนส้มคุ้มชะนะ
พืน้ ทีปลูกส้มโอ 55 ไร่

การท่าเกษตรอินทรีย์
เลขที 6 หมู่ที 8
ต่าบลหาดท่าเสา อ่าเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

โทร. 081-888-3489
--

--

- ประสบการณ์ปลูกส้มโอขาวแตงกวา มากกว่า 30 ปี
- รองประธานกลุม่ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา
- แปลงส้มโอขาวแตงกวาได้รับรองมาตรฐานการผลิตทีดี GAP

องค์ความรู้/ภูมปิ ญ
ั ญา
การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาให้ได้ผลผลิตทีดี เช่น
1. ปลูกส้มโอมีระยะห่างกันประมาณ 6 เมตร 3 วา โดยพื้นที 1 ไร่ จะ
สามารถปลูกส้มโอได้ประมาณ 36 ต้น ต่อไร่ ซึงส้มโอจะให้ผลผลิตต่อต้น
ประมาณ 100 ผลขึ้นไป น้่าหนักเฉลียต่อผล ประมาณ 1.5 กิโลกรัม
2. ขั้นตอนของวิธีการปลู ก จะขุดหลุ มปลูกให้มี ความลึก ประมาณ 50
เซนติเมตร น่าปุ๋ ยหมั กผสมกับ ปุ๋ยคอกเข้าด้ วยกั นมาโรยให้ทั วก้น หลุ ม
จากนั้นน่ากิงพันธุ์มาปลูกใส่ในหลุมทีเตรียมไว้ รดน้่าดูแลตามปกติ ปล่อย
ให้ต้นเจริญเติบโตอีกประมาณ 2-3 ปี ก็จะพร้อมให้ผลผลิตได้
3. การปลูกส้มโอถ้าเราดูแลรักษาใบได้ ไม่ได้มีโรคหรือแมลงมาท่าลายใบ
มีความสมบูรณ์ก็จะท่าให้ผลผลิตออกมาได้ดี

ผลงาน/รางวัลทีได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดส้มโอขาวแตงกวา ของจังหวัดชัยนาท

นายทวาย มันอ่วม
ข้อมูลส่วนตัว
ชือสวน
พืน้ ที

สวนส้มลุงทวาย
15 ไร่

การท่าเกษตรอินทรีย์
เลขที 172 หมู่ที 4
ต่าบลมะขามเฒ่า
อ่าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

โทร. 086-206-7858
--

--

- ประสบการณ์การปลูกส้มโอขาวแตงกวา 23 ปี
- แปลงส้มโอขาวแตงกวาได้รับรองมาตรฐานการผลิตทีดี GAP
- วิทยากรกาให้กับพัฒนาชุมชนด้านส้มโอขาวแตงกวา 2-3 ครั้ง

องค์ความรู้/ภูมปิ ญ
ั ญา
การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาให้ได้ผลผลิตทีดี เช่น การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย
ขึ้นอยู่กับสภาพดินและอายุของต้นส้ม ส้มโอปลูกใหม่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ
เช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 1 ขีดต่อต้น ประมาณ 2-3
เดือนต่อครั้ง ส้มโอยัง ไม่ให้ผล (อายุ 1-3 ปี) ใช้ปุ๋ยสูตรเสมออัตรา 200
กรัมต่อต้น เพิมปริมาณขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของทรงพุ่มส้มโอ หลัง
ปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ย 25-7-7 อัตรา 50 กรัม/ต้น ส้มโอทีให้ผลผลิตแล้ว
(อายุ 4 ปีขึ้นไป) ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ช่วงคือ
ช่วงที 1 เมือส้มโอติดผลอายุ 2 เดือน ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ สูตร 16-16-16
หรือ15-15-15 อัตราต้นละ 2 กก. ขึ้นไป และใส่ปุ๋ยบ่ารุงผลเพือเพิมความ
หวานให้ส้มโอสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 2 กก./ต้น หว่าน
รอบทรงพุ่ม การให้น้่านั้นไม่ควรให้ขณะพื้นดินแฉะน้่า ควรปล่อยให้พื้น
แห้งแล้วจึงให้น้่าพอชื้นก่อนใส่ปุ๋ย การรดน้่าพอชุ่มและควรใส่ขี้ค้างคาว
ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ท่าให้รสชาติดีมาก
ช่ว งที 2 คือ การให้ปุ๋ย ทางใบ สามารถให้เป็น ระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของส้มในแต่ละพื้นที เช่น แคลเซียม โดยใช้สลับกับธาตุอาหาร
เสริม ฉีดพ่นช่วงแตกใบอ่อน ปีละไม่ควรเกิน 4 ครั้ง ไม่ควรฉีดพ่นบ่อย
สังเกตใบ ใบเหลือง เส้นใบเขียว ใบด่าง แสดงอาการขาดธาตุสังกะสี (Zn)

