
เกษตรมิติใหม่
เรียบเรียง-ภำพ	:	กลุ่มพัฒนำระบบส่งเสริมกำรเกษตร
กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร

 ต�าบลน�้าขุมมีพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมด 22,300 ไร่ โดยเป็นพื้นที ่

ที่เหมาะสมมากแก่การปลูกข้าว 5,835 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของพื้นที่ 

ท�าการเกษตรท้ังหมด โดยสภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเป็นพื้นที่น�้าท่วมขังซ�้าซาก  

ไม่สามารถระบายออกได้ในฤดูฝน ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเสียหาย และไม่มีแหล่ง 

กักเก็บน�้าไว้ส�าหรับการท�านาในฤดูแล้ง เกษตรกรจึงมีการปรับเปลี่ยนจาก 

การปลูกข้าว หันไปปลูกพืชชนิดอื่น ซึ่งมะม่วงเป็นพืชที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นดิน 

ในต�าบลน�้าขุม ใช้น�้าน้อย และทนต่อการท่วมขังของน�้าได้ ประกอบกับ 

ผลผลิตมะม่วงต่อไร่ 3,000 - 4,000 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู ่ที ่ 

10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่าเมื่อเทียบกับการท�านา 1 ไร่

	 กำรปรับเปล่ียนกำรปลูกพืช 
ในต�ำบลน�้ ำขุมนั้น	 เริ่มต ้นจำกเมื่อ	 
30	 ปีก ่อน	 โดยนำยแจ่ม	 พุ ่มทับทิม	 
หรือลุงแจ่ม	 ได้สังเกตว่ำมะม่วงพันธุ ์ 
โชคอนันต ์ ท่ีปลูกไว ้ข ้ำงบ ้ำน	 2	 ต ้น	 
มีผลผลิตออกมำตลอดปี	ลูกโต	เนื้อแน่น	 
จงึได้ปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูข้ำวทีม่ทีัง้หมด	 
9	ไร่	มำปลูกมะม่วงโชคอนันต์	ซึ่งสำมำรถ
ปลูกในที่รำบได้โดยน�ำเมล็ดมำปลูก 
ในแปลงและใช้ระยะปลูกตำมหลักกำร
ปลูกมะม่วงทั่วไป	 ไม่ต้องปรับพ้ืนที่เยอะ	
จึงไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้	 แต่ในปีแรก	
(ปี	 พ.ศ.	 2532)	 ยังไม่ได้ผลผลิต	 จึงต้อง
ไปรับจ้ำงตัดอ้อยเพื่อหำรำยได้เสริมก่อน	
และเมื่อได้ผลผลิตแล้วท�ำให้มีมะม่วงดิบ 
กินในครอบครัวตลอดปี	 แต่ในช่วงนั้น
ยังไม่มีตลำด	 จึงใช้วิ ธีกำรบ่มไปขำย 
ต่ำงหมู่บ้ำน	 จนมีพ่อค้ำรำยใหญ่สนใจ
และเข้ำมำรับซื้อถึงในสวน	 และมีรำยได้ 
หลักแสน	 ท�ำให ้ เกษตรกรในต�ำบล 
เริ่มปรับเปล่ียนจำกกำรท�ำนำมำปลูก

การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นทำี่ไม่เหมาะสม
ตาม Zoning by Agri-Map 

ของต�บลนํ้าขุม อ�เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทำัย
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มะม่วงตำมลุงแจ่ม	 ต่อมำลุงแจ่มจึงมี 
กำรปรับระยะปลูกให้ชิดมำกขึ้นและ 
ตัดแต ่ง ก่ิงเป ็นมะม ่วงต ้นเตี้ยซึ่ งเก็บ 
ผลผลิตได้ง่ำย
	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 เกษตรกร 
หัวไว	 ใจสู ้	 ในต�ำบลจ�ำนวน	 14	 คน	 
ไปร่วมอบรมเรื่องเทคนิคกำรเสียบยอด
ขยำยพันธุ ์พืช	 ในโครงกำรปรับปรุง
คุณภำพไม้ผล	 ทั้ง	 14	 คนจึงรวมกันเป็น 
กลุ ่มผู ้ปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข ้ำว 
เป็นมะม่วงโชคอนันต์	 หลังจำกนั้นม ี
กำรคัดเลือกผู้สนใจจ�ำนวน	 20-30	 คน	 
มำเป ็นสมำชิกศูนย ์ เรียนรู ้ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค ้ำเกษตร	
(ศพก.)	 หลังจำกนั้นเริ่มมีสมำชิกเพิ่ม
มำกข้ึนเพรำะเกษตรกรอยำกมำเรียนรู้	 
เนื่องจำกมีหน่วยงำนเข้ำมำให้ควำมรู ้
มำกมำย	 ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มแปลงใหญ	่
มีสมำชิกจ�ำนวน	 65	 คน	 โดยประธำน
กลุ ่มคือนำยสำยชล	 จันทร์วิไร	 หรือ 
ผู ้ใหญ่อ ๋อ	 เกษตรกรต้นแบบเจ้ำของ	 
ศพก.อ�ำเภอศรีนคร	 ซึ่งภำยในกลุ ่ม 
จะมกีำรแบ่งบทบำทหน้ำทีต่ำมควำมถนัด

ของแต่ละคน	 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมกัน	สำมำรถท�ำงำนแทนกันได้	มีกำร
พบปะกันบ่อยครั้งเนื่องจำกมีผู ้ส ่วนใจ 
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ	 มำศึกษำดูงำน 
บ่อยครั้ง	 ส่วนกำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิก 
จะใช ้กำรพูดคุยออนไลน ์แบบกลุ ่ม
ผ่ำน	 Application	 :	 LINE	 และกำร
ประชำสัมพันธ ์ผ ่ำนเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน	 ซึ่งข้อดีของกำรรวมกลุ่ม	 คือ	
สำมำรถก�ำหนดรำคำและไปต่อรองกับ 
โรงงำนได้	 ท�ำให้เกิดควำมมั่นใจเรื่อง 
กำรตลำด	 และมีงบประมำณจำกภำครัฐ
มำสนับสนุนอยู่เรื่อยๆ
	 ป ัจจุบันกำรปรับเปลี่ยนจำก
กำรปลูกข้ำวเป็นปลูกมะม่วงโชคอนันต์
ของเกษตรกรในพื้นท่ี	 นอกจำกกำร
ปรับเปล่ียนจำกนำข ้ำวทั้ งหมดเป ็น 
สวนมะม่วงแล้ว	 เกษตรกรบำงคนใช้วิธี
กำรปลูกมะม่วงบนคันนำ	 ซึ่งมีรำยได้ดี
กว่ำกำรปลูกข้ำว	 จึงหันมำปลูกมะม่วง 
อย ่ำงเดียว	 ส�ำหรับข ้อดีของมะม ่วง 
โชคอนันต์คือ	 ลูกโต	 เนื้อแน่น	 ดูแลง่ำย	
ใช้พื้นที่น้อย	 ไม่ต้องใช้ระบบน�้ำ	 และ 

มีผลผลิตตลอดปี	 โดยใช ้วิธีน�ำเมล็ด 
มำปลูก	 ถ้ำมีต้นอยู่แล้วก็ใช้วิธีเสียบยอด	
ส่วนในกำรดแูลรกัษำจะใช้ปุย๋คอก	(มลูไก่	
มูลวัว)	 ใส่บริเวณโคนต้นสลับกับปุ๋ยเคมี	 
ซึ่งจะใช้ปุ๋ยเคมีในช่วงท่ีมีกำรเร่งผลผลิต	
นอกจำกนี้	 ยังจ�ำเป็นต้องใช้สำรเคมี 
สลับกับหัวน�้ำส ้มสำยชู	 ในกำรดูแล 
รักษำต้นมะม่วงให้ออกดอกได้สม�่ำเสมอ	
และยังมีธำตุอำหำรรอง	(แคลเซียมโบรอน)	 
ท่ีท�ำใช้เองภำยในกลุ่ม	 มีต้นทุนกำรผลิต
เพียง	 20	 บำทต่อลิตร	 หำกไปซ้ือจำก
บริษัทจะรำคำ	 300	 บำทต่อลิตร	 ท�ำให้
ลดต้นทุนกำรผลิตได้มำก

❝

❞

ส�หรับข้อดีของ 
มะม่วงโชคอนันต์ คือ  

ลูกโต เนื้อแน่น ดูแลง่าย  
ใช้พืน้ท่ีำน้อย ไม่ต้องใช้ระบบน้ํา 

และมีผลผลิตตลอดปี
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โดยก�ำหนดรำคำรับซื้อสูงกว ่ำล ้งอื่นๆ	
กิโลกรัมละ	 1	 บำท	 ซึ่งต้องมีกำรตกลง
กันก่อนว่ำแต่ละสวนจะเก็บมะม่วงมำส่ง
จ�ำนวนกี่กิโลกรัม	เป็นกำรกระจำยรำยได้ 
ให้ทุกสวน	 และท�ำให้สมำชิกในกลุ่ม 
มีรำยได้เพิ่มมำกข้ึน	 นอกจำกนี้	 ยังมี
โรงงำนรับซื้อมะม่วงไปแปรรูป	 และ 
มีกำรส่งออกมะม่วงโชคอนันต์ไปขำย
ในประเทศเมียนมำ	 และประเทศลำว	
โดยขนส่งไปทำงอ�ำเภอแม่สอด	 จังหวัด
ตำก	 รวมถึงส่งมะม่วงให้ร้ำนสะดวกซื้อ	 
7-E leven	 เพื่ อ ไปท� ำ เป ็นมะม ่ ว ง 
น�้ำปลำหวำนอีกด้วย
	 ผลกำรปรับเปลี่ ยนจำกกำร 
ปลูกข้ำวเป็นมะม่วงโชคอนันต์	 ท�ำให้
เกษตรกรมีรำยได ้ดีขึ้นผลผลิตดีขึ้น	 
เดิมปลูกข้ำวได้	 80	 ตันต่อไร่	 ต้องสูบน�้ำ 
มำใช ้ต ้นทุนสูง	 มีเวลำให้ครอบครัว 
มำกขึ้ นกว ่ ำตอนท� ำนำ	 จำกเดิมที่ 
ตอนท�ำนำเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วลูกหลำน 

จะไปท�ำงำนต่ำงถ่ินหรือท�ำกรอบรูปแล้ว
น�ำไปขำยตำมหมู ่บ ้ำนต่ำงๆ	 แต่เมื่อ
เปลี่ยนมำปลูกมะม่วงลูกหลำนอยู ่ช่วย 
ตลอดปี	 ท�ำให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้ำ 
พร้อมตำ	 นอกจำกนี้ 	 ยังมีกำรสร ้ำง 
อำชีพอื่นๆ	 เช ่น	 รับจ ้ำงเก็บมะม ่วง	 
เฝ้ำสวนมะม่วง	 ฯลฯ	 ให้กับคนในต�ำบล
อีกด้วย
	 ส่วนปัญหำ	 อุปสรรค	 ในกำร 
ปรับเป ล่ียนมำปลูกมะม ่วงนั้น	 คือ	 
ในพ้ืนท่ีกักเก็บน�้ำไม ่อยู ่หน ้ำแล ้งจะ 
ขำดน�้ำ	 และไม่มีระบบชลประทำนอ่ืนๆ	
มำช่วย	 เนื่องจำกไม่มีไฟท่ีจะใช้ขุดบ่อน�้ำ	
ต้องใช้น�้ำฝนอย่ำงเดียว	 ส่วนช่วงฤดูน�้ำ
หลำกจะมีน�้ำท่วมขังเก็นเวลำนำน	 และ
ในพื้นท่ีร้อยละ	 80	 ไม่มีเอกสำรสิทธิ	์ 
ส่วนใหญ่เป็น	 ภบท.5	 จึงไม่สำมำรถ
จัดกำรระบบน�้ำได้	
	 ป ั จ จั ย ค ว ำมส� ำ เ ร็ จ ใ นก ำ ร 
ด� ำ เนินงำน	 คือ 	 1 ) 	 ภำครั ฐ 	 โดย 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรส ่งเสริมและ
สนับสนุนให ้มีกำรปรับเปล่ียนพ้ืนที่ 
ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืช
ชนิดอื่น	 2)	 ควำมคิดหัวก้ำวหน้ำของ
เกษตรกร	 (ลุงแจ่ม)	 ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ด้วยตนเอง	 และเป็นตัวอย่ำงให้คนอื่นๆ	
3)	 ประธำนกลุ่มมีวิสัยทัศน์ท่ีดี	 มีควำม
เป็นผู้น�ำ	เสียสละทั้งแรงใจ	แรงกำย	และ
งบประมำณส่วนตัวมำช่วยในกำรบริหำร 
จัดกำร	 และ	 4)	 ควำมสัมพันธ ์ที่ด ี
ระหว่ำงเกษตรต�ำบลกับเกษตรกร
 ส่วนสิ่งที่กลุ่มอยากให้มีการ

พัฒนาต่อไป คือ การมีเอกสารสิทธิ์

ของพื้นที่ในต�าบล และการจัดการ

ระบบน�้า เนื่องจากอ�าเภอศรีนคร 

เป็นพ้ืนทีร่บัน�า้จากอ�าเภอศรสัีชนาลยั 

ท�าให้น�้าท่วมทุกปี ปีละ 1 - 2 เดือน 

และหากเป็นช่วงแล้งก็จะไม่มีน�้าเลย  

หากมีการสร ้างระบบน�้าในพื้นท่ี  

ก็จะท�าให้มีผลผลิตมากขึ้น และ

มีคุณภาพดี สร ้างรายได ้ให ้แก ่

เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป n

	 เพื่ อสะดวกในกำรเก็บเกี่ ยว
และลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน	
เกษตรกรจึงใช้วิธีกำรปลูกระยะชิดและ 
ตัดแต ่งให ้ต ้นมะม ่วงเตี้ย	 จึงท�ำให  ้
เก็บเกี่ยวผลผลิตได ้ง ่ำย	 เก็บครึ่งวัน 
ได้ประมำณ	 400	 ตะกร้ำหรือประมำณ	
10	 ตัน	 ช ่วงที่มะม่วงออกผลน้อยจะ 
เก็บได้ประมำณ	 20	 ตะกร้ำ	 ใช้คนเก็บ 
แค่	 2	 คน	 กำรเก็บผลผลิตช่อหนึ่งจะ 
มีผลไม่เท่ำกันไม่ควรเก็บพร้อมกันทั้งช่อ	
จะเก็บเฉพำะผลท่ีใช้ได้ก่อนจึงจะมีผลให้
เก็บได้ตลอด	 ซึ่งช่วงเวลำที่มีผลผลิตมำก
ที่สุดคือ	 เดือนเมษำยนของทุกปี	 (ในฤดู)	
รำคำขำยประมำณ	2	-	5	บำทต่อกิโลกรัม	
ส่วนในช่วงสงิหำคม	-	กันยำยน	(นอกฤด)ู	
ขำยได้ในรำคำ	10	-	20	บำทต่อกิโลกรัม	
โดยภำยในต�ำบลมีล้งรับซื้อ	 (โรงรับซื้อ 
และคัดแยกบรรจุผลไม้)	 จ�ำนวน	 20	 ล้ง	
และประธำนแปลงใหญ่ก็มีล ้งส�ำหรับ 
รับซื้อมะม่วงของสมำชิกทั้ง	 65	 คน	 

❝

❞

เมื่อเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงลูกหลานอยู่ช่วยตลอดปี
ทำ�ให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างเก็บมะม่วง  
เฝ้าสวนมะม่วง ฯลฯ ให้กับคนในต�บลอีกด้วย

วารสาร
ส่งเสริมการเกษตร14


