แบบจัดเก็บองคความรูในการปฏิบัติงาน (แผนที่ 1)

องคความรูในการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตทุเรียนนอกฤดู
.
เจาของความรู ชื่อ
นายพงษพัฒน เทพทอง
.
ตําแหนง
วิทยากรเกษตร
.
สังกัด
61/2 หมูที่ 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่บันทึกความรู 25 สิงหาคม 2557
.

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู
ทุเรียนเปนไมผลาชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภค จึงมีเกษตรกรจํานวน
มากที่ทําการผลิตทุเรียนออกจําหนาย เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจึงทําใหมีผลผลิต
ทุเรียนออกสูตลาดเปนจํานวนมาก เกิดปญหาผลผลิตลนตลาด และเกษตรกรผู
ปลูกทุเรียนประสบปญหาดานรายไดจากการที่ทุเรียนมีราคาตกต่ํา เกษตรกรจึงได
คิดคนหาวิธีการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล โดยผลผลิตทุเรียนที่ไดมีคุณภาพดี เปนที่
ตองการของผูบ ริ โ ภค และมี ร าคาสู ง กวาผลผลิตที่ไดในฤดูกาลปกติ การผลิต
ทุเรียนนอกฤดู มีการคิดคนเทคนิคและนําอุปกรณตาง ๆ ในทองถิ่นมาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล เชน
1. เครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดน้ํานอย นําเครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดน้ํานอย
มาประยุกตใชในการผสมเกสรโดยใชลมที่ไดจากเครื่องฉีดพนสารเคมีชวยเปา
ละอองเกสร ทําใหการผสมเกสรของทุเรียนไดผลดียิ่งขึ้น
2. มีดกรีดยางพารา นําใชอุปกรณในการชวยรักษาโรค เพราะบางจุดแผล
คอนขางแคบ จึงตองใชมีดกรีดยางพาราในการกรีดบริเวณที่เปนโรคออก เพื่อให
สวนของลําตนที่ดียังคงอยู
3. สวานเจาะตนทุเรียน ใชในการเจาะลําตนเพื่อฝงฟอสฟอรัส ซึ่งเปน
สารเคมีที่ตานทานโรคไฟทอปเทอรา เพื่อเปนการปองกันและรักษาตนทุเรียน
4. การค้ําโยงกิ่ง โดยใชเชือก 3 ชนิด ไดแก
- เชือกไนลอนขนาด 5 หุน ใชสําหรับดึงกิ่งใหญในทรงพุม
- ใชเชือกฟางอยางแข็งใชไวโยงซอยกิ่งเล็กกิ่งยอยในทรงพุม
- ใชเชือกขนาดเล็กสําหรับแขวนหรือตาวลูกกันลมพัดลูกหลุดขั้วจากกิ่ง

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู( ตอ)
การสรางหรือพัฒนานวัตกรรม
การเตรียมตนเริ่มแรกตองใหทุเรียนแตกยอดออนอยางนอย 2 ครั้ง หรือ
สองชุดใบในหนึ่งชุดใบตองใชเวลา 45-60 วัน ถาจะทําใหทุเรียนไดขายผลผลิต
ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะตองจัดการเตรียมตนทุเรียน ดังตอไปนี้
1. เริ่มตัดแตงกิ่ง – ใบ (การซอยใบ) ทั้งทรงพุมทั้งหมดกอนตัดแตง ตองใส
ปุยทางดินสูตร 15-15-15 ในอัตราตนละ 2-3 กก.ตอตน แลวตัดแตงซอยใบลง
มาคลุมโคนตน ตองแตงในเดือนพฤศจิกายน ตองตัดแตงใหเสร็จทั้งแปลงในเวลา
ใกลเคียงกัน (เพื่อทุเรียนจะแตกยอดออนพรอมกันทั้งแปลง) แลวฉีดพนปุยทางใบ
เพื่อกระตุนการแตกยอดโดนใชสารเคมี ดังนี้
- ปุยเกร็ดสูตร 30-20-100 = 1 กก.
- สาหรายทะเล
= 300 ซีซี
- จิบเบอเมลิน
= 50 ซีซี
- น้ําตาลทางดวน
= 250 ซีซี
- คาเบ็นดาซิม
= 250 กรัม
- สารโอเมโทเอท (ฆาแมลง) = 300 ซีซี
- สารจับใบ
= 30 ซีซี
ใชน้ําสะอาด 200 ลิตร ฉีดได 20 ตน ฉีดพน 2-3 ครั้ง หางกัน 7-10 วัน
ตอครั้ง ถาฝนทิ้งชวงใหรดน้ําในอัตราที่ชุดเปยก โดยจะรดน้ําวันเวนวันจนกวา
ทุเรียนแตกยอด จึงใหน้ํา 1 วัน เวน 2 วัน และรักษาใบชุดแรกใหสมบูรณจนใบ
ในชุดแรกเขาสีเปนใบแก
สูตรสะสมอาหาร
- ปุยเคมีสูตร 0-42-34 = 1 กก.
- ปุยเคมีสูตร 13-0-46 = 1 กก.
- แคลเซียม – โบรอน = 300 ซีซี
- แม็กนิเซียม
= 300 ซีซี
- น้ําตาลทางดวน
= 250 ซีซี
- ธาตุอาหารเสริม
= 10 ชอนแกง
- สารเมพิควอตดอไล = 100 ซีซี
ฉีดพน 5-7 วันตอครั้ง

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)
2. การเตรียมการใหทุเรียนแตกยอดออนชุดที่ 2 ปลายเดือนมกราคม การ
ใหแตกยอดชุดที่ 2 นี้ ตนทุเรียนจะมีการออกในฤดู เราตองใหน้ําโคนตนใหเปยก
ชุม มีการตัดดอกทิ้งและแตงซอยใบประมาณ 20% ของใบทั้งทรงพุม กอนซอย
ใบจะใสปุยทางดิน สูตร 15-15-5 กอนอีกครั้งในปริมาณ 1.5-2 กก.ตอตน ฉีด
พนปุยทางใบในสูตรเดิมเหมือนใบชุดแรก เพียงแตพอใบชุดสองแตกออกมาอยูใน
ระยะหางปลา หรือระยะ 2-3 ใบแรกยังไมคลี่ ใสปุยสูตร 8-24-24 ทางดินใน
อัตราสวนตนละ 3 กก. เพื่อสะสมการสรางดอกการลงสารแพ็คโคลบิวทราโซล
จะตองพนสารแพ็คโคลบิวทราโซลในระยะใบเพสลาด หรือใบสุดทายของยอดใบ
อ อ นเริ่ ม คลี่ (ต น เดื อ นมี น าคม) อั ต ราการพ น สารแพ็ ค โคลบิ ว ทราโซล 15%
จํานวน 2 กก. สารจับใบอยางเขมขน อัตรา 30 ซีซี ผสมน้ําสะอาด 200 ลิตร
การพนแพ็คโคลบิวทราโซลจะฉีดพนใหเปยกทั้งนอก-ในทรงพุม 1 ถัง 20 ลิตร
จะฉีดพนไดประมาณ 10 ตน ขณะพนสารจะตองไมถูกน้ําฝนชะลางประมาณ 6
ชั่วโมง หลังจากพนสารเคมีเสร็จประมาณ 7 วัน ก็เริ่มตัดแตงกิ่งน้ําคางหรือกิ่ง
แขนงในตนทิ้งออกใหหมด แลวฉีดพนใบทุเรียนดวยสูตรสะสมเพื่อการออกดอก
ในช ว งนี้ จ ะต องทํ า โคนต น ทุ เ รี ย นให เ ต็ มทั้ ง แปลง และทํา ให เสร็จ ภายในเวลา
ใกลเคียงกัน เพื่อจะไดใหน้ําพรอมกันทั้งแปลง
3. บังคับการใหทุเรียนออกดอก พอทุเรียนใบแกเต็มที่ใหหยุดรดน้ําในชวง
ตนเดือนเมษายน หามใหน้ําไดประมาณ 5 วัน จะตองมีการฉีดโฮโมนกระตุนตา
ดอกที่ทองกิ่ง โดยใชสวนผสมคือโฮโมนกระตุนตาดอก วันตาเอ = 200 ซีซี น้ํา
200 ลิตร ฉีดพนใหทั่วทองกิ่งทุกกิ่งเวน 3 วัน ฉีด 1 ครั้ง ใหน้ําไดวันที่ 15
ทุเรียนจะเริมออกดอก เมื่อออกดอกไดประมาณ 30-50% ของทรงพุม จะตองมี
การโชยน้ํา 30% ของที่เคยใหน้ําตามปกติ เช็คจํานวนตนที่ออกดอกที่ปริมาณที่
เพียงพอใหรดน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อย ตนที่ยังออกดอกไมพอใหหยุดน้ําไปอีก จนกวาดอก
จะออก จึงจะใหน้ําในชวงระยะดอกไขปลาจะตองใช จิมเบอรเมลิน ฉีดเพื่อยืดชอ
ดอกใหยาว และจะตองเรงใหทุเรียนแตกยอดออนโดยเร็ว

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)
- วิธีการรดน้ําใหชุมใสปุยทางดินสูตรเสมอ 2 กก.ตอตน
- ฉีดพนปุยทางใบ ใชสูตร 30-20-10 = 1 กก.
- จิมเบอรเมลิน
= 100 ซีซี
- สาหรายทะเล
= 300 ซีซี
- คิวมิกน้ํา
= 350 ซซี
- ผสมน้ําสะอาด
= 200 ลิตร 5-7 วัน/ครั้ง
- ฉีดพนที่ดอกใช คาเบ็นดาซิม
= 250 กรัม/น้ํา 200 ลิตร
- คลอไนรรีฟอส
= 300 ซีซี
- ไชเปอรเมทริน
= 50 ซีซี
- เทอราซอฟ
= 300 ซีซี
- น้ํา
= 200 ลิตร 7-10 วัน
4. เรงใบใหแกทันดอกบาน พอทุเรียนแตกยอดออกมาใหฉีดพนปุยสูตรเรง
ใบใหคลี่และแก ใชปุยเกร็ดสูตร 13-0-46 = 2 กก. ธาตุแม็กนีเซียม = 500 ซีซี
แคลเซี่ยม – โบรอน =300 ซีซี น้ํา =200 ลิตร ฉีดพน 5-7 วันตอครั้งจนใบแก
ทันดอกบาน ในชวงเรงแตกยอดและเรงใบใหแกนี้ก็มีการตัดแตงไวดอกพรอม ๆ
กัน สภาพพื้นสวนใหใชเครื่องตัดหญา เพื่อรักษาหนาดินใหคงความสมดุลการให
น้ําใหตามปกติที่เคยใหแลวจะมีการลดปริมาณการใหน้ําลงเหลือ 20% ในชวง
ดอกจะบานสั งเกตง า ย ๆ คื อ ดอกจะเริ่ มมี สีเหลื อง ดอกเริ่ มบาน หามฉีดพ น
สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทําใหขบวนการผสมเกสรเกิดความเสียหาย หวานปูน
ขาวโคนตนหลังดอกบานไดประมาณเกือบจะหมดหรือประมาณ 90% ก็จะฉีดพน
ฮอร โ มน เพื่ อ ให ทุ เ รี ย นติ ด ผลอ อ นลดการหลุ ด ร ว งควรใช ฮอสวั น = 50 ซี ซี
คาเบ็นดาซิม =250 กรัม คลอไนรรีฟอส = 300 ซีซี อาบาเม็กติน = 50 ซีซี
ผสมกั บ น้ํ า = 200 ลิ ต ร โดยการฉี ด พ น จะฉี ด ในระยะ 5 วั น ครั้ ง ติ ด ต อ กั น
ประมาณ 5-6 ครั้ง การใหน้ําจะใหน้ําวันเวนวัน ใหประมาณ 3% - 50% เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ จนปกติ

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)
5. การใสปุยทางดิน
5.1 ใสปุยหลังดอกบานไดประมาณ 7-10 วัน ใหใสปุยสูตร13-13-21
ในอัตรา 2.5 กก.ตอตน
5.2 ใสครั้งที่ 2 เมื่อลูกอายุได 40 วัน ใสอีกประมาณ 1.5 กก.ตอตน
สูตร 13-13-21
5.2 ใสครั้งที่ 3 เมื่อลูกอายุได 70 วัน ใสอีกประมาณ 2.5 กก.ตอตน
สูตร 15-15-15 เพื่อสงลูกสงใย
สวนที่ลูกตองฉีดพนสารเคมีปองกันเชื้อไฟทอปเทอราและหนอนเจาะผล
เจาะเมล็ด เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย จะตองเริ่มฉีดพนตั้งแตทุเรียนอายุ 40 วัน เปน
ตนมาในระยะ 10 วันตอหนึ่งครั้ง พอทุเรียนอายุได 90-100 วัน ใหหยุดพน
สารเคมีฆาแมลงทุกชนิดเพื่อปองกันสารตกคางถึงผูบริโภคฉีดพนที่ลูกโดยตรง ใช
สารโพลิเอ็มฟอรส =500 ซีซี สารแมตโคเซ็ฟ =500 ซีซี คลอไนรรีฟอส =300
ซีซี ไชเปอรเมทริน =50 ซีซี ธาตุแม็กนีเซี่ยมเดียว =500 ซีซี ผสมน้ํา =200
ลิตร
6. การทําเนื้อทุเรียนใหมีคุณภาพในชวง 1 เดือนกอนเก็บเกี่ยวทุเรียนที่มี
คุณภาพเปนที่ตองการของตลาด มีลักษณะคือ เนื้อมีสีเหลืองชัดเจน รสชาติหวาน
มัน มีความเหนียว เนื้อแหงไมเปนไสซึม มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ คุณภาพภายใน
ภายนอกของผลเปนไปตามอายุผล การทําใหทุเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของ
ตลาด สามารถทําไดโดยใชปุย 0-0-50 หวานในทรงพุมประมาณ 1 กก.ตอตน
หรื อสารปรั บ สภาพชนิ ดอาหารในต น ทุ เ รี ย น คือ ชื่อการคาวา โปร-ฮาย หรื อ
โปรแตสฮาย ในอัตรา 2 กก.ตอตน
7. การฟ น ต น หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การฟ น ต น เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด ใน
ขบวนการทําสวนเพราะตองใหตนไมสมบูรณใหทันเวลาในการออกดอกในปตอไป
เพื่ อ ไม ใ ห ต น ออกดอกเว น ป หลั ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต เสร็ จ ให เ ร ง หว า นโดโบไมร
ทิ้งระยะประมาณ 1 อาทิตย แลวใชปุยหมักหวานโคนตนใหปริมาณที่เหมาะสม
แลวตัดแตงกิ่งใบที่เปนโรค รักษาตนที่เปนโรคชวงนี้ ปุยเคมีไมตองใส ถาฝนทิ้งชวง
ใหรดน้ําตามปกติจนทุเรียนเริ่มแตกยอดใหม จึงใสปุยสูตรเสมอไดและรักษายอด
ออนใบใหมใหดี และคํานวณตอไปวาทุเรียนจะตองแตกยอดกี่ครั้ง ถึงจะลงตัวใน
การพรอมออกดอกในปตอไป

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)
ประโยชนที่ไดรับจากการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล สามารถแกปญหาผลผลิต
ลนตลาดและราคาผลผลิตตกต่ําได ทําใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียนมีรายไดเพิ่มขึ้น
เทคนิค เคล็ดลับ หรือ Key Success ของเจาขององคความรูที่ทําใหการ
ปฏิบัติงานขององคความรูนั้นประสบผลสําเร็จ
เทคนิค ขั้นตอนการทําทุเรียนนอกฤดู (ทุเรียนทวาย)
1. การโทรมตนทุเรียนทําประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
2. ระยะไขปลาจากการโทรมตนใชระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
3. จากระยะไขปลามาถึงระยะตาปู ใชเวลาประมาณ 7-10 วัน
4. จากระยะตาปู ถึงระยะเหยียดตีนหนู ใชเวลาประมาณ 7 วัน
5. จากระยะเหยียดตีนหนู ถึงระยะมะเขือพวงเล็ก ใชเวลาประมาณ
15-20 วัน
6. จากระยะมะเขือพวงเล็กถึงระยะมะเขือพวงกลาง ใชเวลาประมาณ
10 วัน
7. จากระยะมะเขือพวงกลางถึงระยะหางแย ใชเวลาประมาณ
20-30 วัน
8. จากระยะหางแยถึงระยะพลิกลูก ใชเวลาประมาณ 20 วัน
9. จากระยะพลิกลูกถึงระยะแตงลูก ใชเวลาประมาณ 21 วัน
10. สรุปจากระยะดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน
การนําภูมิปญญามาประยุกตใช
1.มีดตัดตากิ่งและชอดอก
2. เครื่องพนน้ํานอย
3. ถั่วพรา
4. การโทรมตนทุเรียน
5. มีดกรีดยางพารามาใชถากตนทุเรียนที่เปนโรคเพื่อรักษาเนื้อไม
6. การค้ําโยงกิ่ง

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
(ขององคความรู)

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/
คูมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่...มาตรา...วรรค
บรรทัดที่....)/ขอพึงระวัง(ถามี)

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)
ขั้นตอนการทําทุเรียนนอกฤดู
1. การโทรตนทุเรียน คือ การใชความรอนทําใหดินแหงเพื่อใหทุเรียนออกดอกเร็ว
ขึ้น
2. เมื่อโทรตนใหดินแหงประมาณ 10-15 วัน ทุเรียนจะแทงดอกในระยะแรก
เรียกวา “ไขปลา”
3. ดอกทุเรียนระยะไขปลา – ตาปู ตองใชฮอรโมนชวยยืดชอดอก
4. ดอกทุเรียนระยะเหยียดตีนหนูใหรีบดึงยอดออก เพื่อใหแตกยอดในระยะนี้
5. การตัดแตงไวระยะของดอกในระยะนี้เรียกวา “มะเขือพวงเล็ก”
6. การแบงชอดอกในชอที่มีมากใหเหลือพอประมาณถาชอดอกแนนจะทําใหเปน
ที่อยูของแมลงศัตรู
7. ระยะดอกบาน เรียกวา “ระยะหางแยงไหม” ระยะนี้ใบออนตองไมมียอดตอง
แก
8. การตัดแตงลูกออนหลังดอกบาน 3-4 สัปดาห ตองใชสูตร 13-13-21
9. คัดเลือกลูกกลมไวกอนแลวแตงอีกครั้งใหลูกทุเรียนไดขนาดเทากระปองนม

ผูบันทึกความรู ชื่อ สกุล นายสุวัฒน ทองสุข ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดตอไดที่ 26 หมูที่ 6 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 080-705-8310

การดําเนินงานในจุดนํารอง (อําเภอละอยางนอย 1 จุด)
จุดที่ 1 อําเภอทาศาลา ตําบลตลิ่งชัน
พิกัด (ถามี) X N 80 องศา 46 ลิปดา 18.54 พิลิปดา E099 องศา 51 ลิปดา 14.83 ฟลิปดา
(ใหจังหวัดใชแบบนี้ในการสรุป จุดดําเนินงาน จุดละ 1 แผน)
*****************************************
1. การจัดทําขอมูลแผนที่ (Mapping) และแนวทางการพัฒนา (ที่ไดจากกระบวนการ Mapping) ของอําเภอ/
ตําบล/จุดดําเนินการ
ระดับ
ขอมูลแผนที่ (Mapping)
แนวทางการพัฒนา
ระดับอําเภอ
( ) 1. ไมมี ( ) 2. มี
( ) 1. ไมมี ( ) 2. มี
ระดับตําบล
( ) 1. ไมมี ( ) 2. มี
( ) 1. ไมมี ( ) 2. มี
จุดดําเนินงาน (จุดนํารอง)
( ) 1. ไมมี ( ) 2. มี
( ) 1. ไมมี ( ) 2. มี
2. การจัดเวทีเพื่อใหเกษตรกรและเครือขายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
( ) 1. ไมมี
( ) มี
3. การประสานงานกับหนวยงานภาคีตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
( ) 1. ไมมี
( ) มี
4. การกําหนดกิจกรรมและเปาหมายการดําเนินการ
4.1 กิจกรรมที่กําหนดคือ การผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล
4.2 เปาหมายของการพัฒนา
( ) 1. ลดตนทุนการผลิต จากการใชสารเคมีกิโลกรัมละ 24 บาท เปลี่ยนเปนปุยอินทรีย ลดลง
กิโลกรัมละ 8 บาท
( ) 2. เพิ่มผลผลิต จาก 1,500 กิโลกรัมตอไร เปน 2,000 กิโลกรัมตอไร
( ) 3. เพิ่มคุณภาพ ระบุจาก กิโลกรัมละ 50 บาท เปนกิโลกรัมละ 100 บาท
( ) 4. อื่น ๆ ระบุ ..................จาก............(ระบุหนวย)......................
4.3 พื้นที่ดําเนินการ 19 ไร
4.4 เกษตรกรที่รวมดําเนินการ 27 ราย
5. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย (โดยสรุปเทาที่มีการดําเนินการ)
เกษตรกรปฏิบัติตาม 80% จากแปลง MRCF สมาชิก 278 ราย

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
โดยการใช MRCF การขับเคลื่อนงาน

เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
พื้นที่บานตะเคียนดํา หมูที่ 2 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรเขารวมโครงการ
จํานวน 24 คน การจัดการความรู เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ผูรวมแลกเปลี่ยน
1. นายสุพจน ศรีสุชาติ 36/2 หมูที่ 4 ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. นายเลื่อน พรมวี 16 หมูที่ 9 ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกรวิชญ เชาวลิต
ในปจจุบัน เกษตรกรไดผลิตผักเพื่อการคา ซึ่งจะตองผลิตผักในปริมาณที่มาก เพียงพอกับความตองการ
ของตลาดผูบริโภค และผักจะตองสวยงาม สีสดใส จะตองไมมีรองรอยของโรคและแมลงทําลาย เมื่อปลูกใน
ปริมาณที่มาก ทําใหการดูแลรักษาไมทั่วถึงไมมีความประณีต เมื่อผักในแปลงเกิดการทําลายของศัตรูผัก เชน
โรคหรือแมลงศัตรูผัก เกษตรกรจึงจะเปนจะตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู เพื่อใหทันกับ
เหตุการณและสารเคมียังไมสลายตัวก็เก็บผักออกจําหนายสูตลาด โดยไมไดคํานึงถึงผูบริโภค ทําใหมีสารพิษ
ตกคางในผัก เมื่อผูบริโภคไดบริโภคผักที่มีสารพิษตกคาง ทําใหเกิดโรคตาง ๆ แกผูบริโภคมากมายและเกิดภาวะ
เสี่ยงจากสารพิษตกคางในเลือด
นายสุพจน ศรีสุชาติ เลาใหฟงวา
ได ป ลู ก ผั ก เพื่ อ จํ า หน า ยออกสู ต ลาด ตั้ ง แต ป 2548 เพื่ อ ส ง บุ ต รเรี ย นหนั ง สื อ ขณะนั้ น เกษตรกร
บานโคกตะเคียน หมูที่ 4 ตําบลสระแกว ไดปลูกผักจําหนายสูตลาดกัน 4-5 คน ผักที่ปลูกมีแตงกวา มะเขือ
พริกขี้หนู ผักกินใบ บวบ มะระ ถั่วฝกยาว เมื่อศัตรูทําลายไดใชสารเคมีปองกันโรคและแมลงศัตรูกันอยางมาก
ขณะนี้เกษตรกรที่ไดปลูกผักดวยกัน ตายไปแลว 2 คน ผมยังมีชีวิตอยู เพราะไดใชเชื้อบีทีเปนเชื้อจุลินทรียที่มี
ฤทธิ์ทําลายแมลง เมื่อเชื้อบีทีเขาไปสารพิษที่มีที่สรางขึ้นจะมีผลทําใหระบบยอยอาหารถูกทําลาย หยุดกินอาหาร
เปนอัมพาตและจะตายใน 1-2 วัน โดยจะทําลายหนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ํา หนอนผีเสื้อขาว หนอนบุง ซึ่งทํา
ใหผักเจริญเติบโตดี วิธีการใชเชื้อบีที จํานวน 4-5 ชอนโตะ ผสมกับน้ําสะอาด 20 ลิตร ฉีดพนขณะที่มีความชื้น
สูง และไมมีแสงแดด เพราะแสงแดดทําลายเชื้อบีที ควรฉีดพนชวงเย็น หัวค่ํา หรือตอนเชาตรู การใชเชื้อบีทีควร
ฉีดพนตอเนื่อง ขณะนี้ บานโคกตะเคียน หมูที่ 4 ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได
จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสระแกว และนายกรวิชญ เชาวลิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ
การ สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา ไดนําเชื้อบีทีไปขยายเชื้อเพิ่มขึ้น มีจํานวน 40 ลิตร เพื่อบริการสมาชิกศูนย
บริหารศัตรูพืชชุมชน ในการปองกันกําจัดศัตรูผัก โดยใชเชื้อบีทีซึ่งสามารถปองกันและกําจัดศัตรูผักได
การปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย
ดินที่ใชปลูกผักปจจุบันไดเสื่อมคุณภาพมากแลว จะเห็นไดวาการทํารองปลูกผักถาไมไดใหปุยหมักรอง
กนหลุม ผักเจริญเติบโตชา แคระแกรน ทุกครั้งที่ปลูกผัก ไดทําปุยหมักโดยการใชเศษวัสดุพืชผสมกับมูลสัตว
กองรวมกัน รดน้ํา กลับกอง จนยอยสลายเปนชิ้นละเอี ยด และกองไมมีความรอนกับนําไปใสรองผัก ทําใหผัก
เจริญเติบโตดี ไมแคระแกรน ผักมีความแข็งแรง โรคแมลงก็ทําลายไดนอย
นายเลื่อน พรมวี
ไดเลาเรื่องการใชสารไตรโคเดอรมาในการปองกันและกําจัดเชื้อรา ไดผลิตเชื้อไตรโครเดอรมา และตอ
เชื้อกับปุยหมัก การผสมน้ําราดโคนตน และการฉีดพนผักที่ปลูกจะไดดีโดยการใชกับพริกไทย ปจจุบันไดปลูก

พริกไทย จํานวน 135 ตน ปญหาของพริกไทย โรคเชื้อราจะทําลายพริกไทย โดยขอพริกไทยจะหลุดและตาย
เปนประจํา หลังจากใชเชื้อไตรโครเดอรมา ราดโคนตนฉีดพนทําใหไมเกิดโรคขอหลุดของพริกไทย และโรคที่เกิด
ในพืชอื่น ๆ เชน โรครากเนา โคนเนา ทุเรียน โรคของยางพารา โรคกุงแหงของพริกขี้หนู และโรคเนาระดับดิน
ของผัก

สรุปองคความรู
เกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษไดโดยใชเชื้อบีทีในการปองกันและกําจัดแมลง หนอนผัก
จุลินทรียมีฤทธิ์ทําลายแมลง เมื่อหนอนกินเชื้อบีทีเขาไป สารพิษบีทีที่สรางขึ้นจะทําลายระบบการยอยอาหาร
และจะตายไปใน 1-2 วัน ซึ่งการใชเชื้อบีทีในการปองกันและกําจัดหนอน จะไมมีสารพิษตกคางที่เปนอันตราย
ตอผูบ ริโภค บริโภคผักอยางปลอดภัย และมีความสุข การปลูกผักควรใชปุย หมักในการปรับ ปรุงดินในแปลง
โดยการรองกนหลุมหรือใสหลังปลูกเพื่อใหผักเจริญเติบโตดี ไมแคระแกน
การปองกันกําจัดโรคพืช โรคเชื้อรา ใชเชื้อไตรโครเดอรมา ในการปองกันโรคราในทุเรียน ผัก พริกไทย
พริกขี้หนู โดยการผลิตและใชอยางตอเนื่อง สามารถขยายเชื้อไวใชไดทั้งเชื้อจุลินทรียบีทีและไตรโครเดอรมาใชใน
ครัวเรือนได
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