
แบบจัดเก็บองคความรูในการปฏิบัติงาน (แผนที่ 1) 
องคความรูในการปฏิบัติงาน เรื่อง      การผลิตทุเรียนนอกฤดู                          . 
เจาของความรู ช่ือ                  นายพงษพัฒน  เทพทอง                               . 
ตําแหนง                             วิทยากรเกษตร                                          . 
สังกัด          61/2 หมูท่ี 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
วันท่ีบันทึกความรู     25 สงิหาคม 2557                                                 .                                                            

กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ 
(ขององคความรู) 

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/ 
คูมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 

ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

แผนดิน (ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค 
บรรทัดท่ี....)/ขอพึงระวัง(ถามี) 
 

กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู  
        ทุเรียนเปนไมผลาชนิดหนึ่งซ่ึงเปนท่ีนิยมของผูบริโภค จึงมีเกษตรกรจํานวน
มากท่ีทําการผลิตทุเรียนออกจําหนาย เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวจึงทําใหมีผลผลิต
ทุเรียนออกสูตลาดเปนจํานวนมาก เกิดปญหาผลผลิตลนตลาด และเกษตรกรผู
ปลูกทุเรียนประสบปญหาดานรายไดจากการท่ีทุเรียนมีราคาตกต่ํา เกษตรกรจึงได
คิดคนหาวิธีการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล โดยผลผลิตทุเรียนท่ีไดมีคุณภาพดี เปนท่ี
ตองการของผูบริโภค และมีราคาสูง กวาผลผลิตท่ีไดในฤดูกาลปกติ การผลิต
ทุเรียนนอกฤดู มีการคิดคนเทคนิคและนําอุปกรณตาง ๆ ในทองถ่ินมาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล เชน 
        1. เครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดน้ํานอย นําเครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดน้ํานอย
มาประยุกตใชในการผสมเกสรโดยใชลมท่ีไดจากเครื่องฉีดพนสารเคมีชวยเปา
ละอองเกสร ทําใหการผสมเกสรของทุเรียนไดผลดียิ่งข้ึน 
        2. มีดกรีดยางพารา นําใชอุปกรณในการชวยรักษาโรค เพราะบางจุดแผล
คอนขางแคบ จึงตองใชมีดกรีดยางพาราในการกรีดบริเวณท่ีเปนโรคออก เพ่ือให
สวนของลําตนท่ีดียังคงอยู 
        3. สวานเจาะตนทุเรียน ใชในการเจาะลําตนเพ่ือฝงฟอสฟอรัส ซ่ึงเปน
สารเคมีท่ีตานทานโรคไฟทอปเทอรา เพ่ือเปนการปองกันและรักษาตนทุเรียน 
        4. การคํ้าโยงก่ิง โดยใชเชือก 3 ชนิด ไดแก 

 

            - เชือกไนลอนขนาด 5 หุน ใชสําหรับดึงก่ิงใหญในทรงพุม  
            - ใชเชือกฟางอยางแข็งใชไวโยงซอยก่ิงเล็กก่ิงยอยในทรงพุม     
            - ใชเชือกขนาดเล็กสําหรับแขวนหรือตาวลูกกันลมพัดลูกหลุดข้ัวจากก่ิง 
 
 

 

  
  

 



กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ 
(ขององคความรู) 

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/ 
คูมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 

ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน 
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บรรทัดท่ี....)/ขอพึงระวัง(ถามี) 
 

กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)  
การสรางหรือพัฒนานวัตกรรม  
        การเตรียมตนเริ่มแรกตองใหทุเรียนแตกยอดออนอยางนอย 2 ครั้ง หรือ
สองชุดใบในหนึ่งชุดใบตองใชเวลา 45-60 วัน ถาจะทําใหทุเรียนไดขายผลผลิต
ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะตองจัดการเตรียมตนทุเรียน ดังตอไปนี้ 
        1. เริ่มตัดแตงก่ิง – ใบ (การซอยใบ) ท้ังทรงพุมท้ังหมดกอนตัดแตง ตองใส
ปุยทางดินสูตร 15-15-15 ในอัตราตนละ 2-3 กก.ตอตน แลวตัดแตงซอยใบลง
มาคลุมโคนตน ตองแตงในเดือนพฤศจิกายน ตองตัดแตงใหเสร็จท้ังแปลงในเวลา
ใกลเคียงกัน (เพ่ือทุเรียนจะแตกยอดออนพรอมกันท้ังแปลง) แลวฉีดพนปุยทางใบ
เพ่ือกระตุนการแตกยอดโดนใชสารเคมี 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 ถาฝนท้ิงชวงใหรดน้ําในอัตราท่ีชุดเปยก 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 

 

  



กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ 
(ขององคความรู) 

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/ 
คูมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 
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กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ) 
        2. การเตรียมการใหทุเรียนแตกยอดออนชุดท่ี 2 ปลายเดือนมกราคม การ
ใหแตกยอดชุดท่ี 2 นี้ ตนทุเรียนจะมีการออกในฤดู เราตองใหน้ําโคนตนใหเปยก
ชุม มีการตัดดอกท้ิงและแตงซอยใบประมาณ 20% ของใบท้ังทรงพุม 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. เพ่ือสะสมการสรางดอกการลงสารแพ็คโคลบิวทราโซล 
จะตองพนสารแพ็คโคลบิวทราโซลในระยะใบเพสลาด หรือใบสุดทายของยอดใบ
ออนเริ่มคลี่ (ตนเดือนมีนาคม) อัตราการพนสารแพ็คโคลบิวทราโซล 15% 
จํานวน 2 กก. สารจับใบอยางเขมขน อัตรา 30 ซีซี ผสมน้ําสะอาด 200 ลิตร 
การพนแพ็คโคลบิวทราโซลจะฉีดพนใหเปยกท้ังนอก-ในทรงพุม 1 ถัง 20 ลิตร 
จะฉีดพนไดประมาณ 10 ตน ขณะพนสารจะตองไมถูกน้ําฝนชะลางประมาณ 6 
ชั่วโมง หลังจากพนสารเคมีเสร็จประมาณ 7 วัน ก็เริ่มตัดแตงก่ิงน้ําคางหรือก่ิง
แขนงในตนท้ิงออกใหหมด แลวฉีดพนใบทุเรียนดวยสูตรสะสมเพ่ือการออกดอก 
ในชวงนี้จะตองทําโคนตนทุเรียนใหเต็มท้ังแปลง และทําใหเสร็จภายในเวลา
ใกลเคียงกัน เพ่ือจะไดใหน้ําพรอมกันท้ังแปลง 
        3. บังคับการใหทุเรียนออกดอก  พอทุเรียนใบแกเต็มท่ีใหหยุดรดน้ําในชวง
ตนเดือนเมษายน หามใหน้ําไดประมาณ 5 วัน จะตองมีการฉีดโฮโมนกระตุนตา
ดอกท่ีทองก่ิง โดยใชสวนผสมคือโฮโมนกระตุนตาดอก วันตาเอ = 200 ซีซี น้ํา 
200 ลิตร ฉีดพนใหท่ัวทองก่ิงทุกก่ิงเวน 3 วัน ฉีด 1 ครั้ง ใหน้ําไดวันท่ี 15 
ทุเรียนจะเริมออกดอก เม่ือออกดอกไดประมาณ 30-50% ของทรงพุม จะตองมี
การโชยน้ํา 30% ของท่ีเคยใหน้ําตามปกติ เช็คจํานวนตนท่ีออกดอกท่ีปริมาณท่ี
เพียงพอใหรดน้ําเพ่ิมข้ึนเรื่อย ตนท่ียังออกดอกไมพอใหหยุดน้ําไปอีก จนกวาดอก
จะออก จึงจะใหน้ําในชวงระยะดอกไขปลาจะตองใช จิมเบอรเมลิน ฉีดเพ่ือยืดชอ
ดอกใหยาว และจะตองเรงใหทุเรียนแตกยอดออนโดยเร็ว 
 
 
 
 

 

  



กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ 
(ขององคความรู) 

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/ 
คูมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 
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กระบวนการ/ข้ันตอน/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 
        - ฉีดพนท่ีดอกใช 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 
แคลเซ่ียม – โบรอน =300 ซีซี น้ํา =200 ลิตร ฉีดพน 5-7 วันตอครั้งจนใบแก
ทันดอกบาน ในชวงเรงแตกยอดและเรงใบใหแกนี้ก็มีการตัดแตงไวดอกพรอม ๆ 
กัน สภาพพ้ืนสวนใหใชเครื่องตัดหญา เพ่ือรักษาหนาดินใหคงความสมดุลการให
น้ําใหตามปกติท่ีเคยใหแลวจะมีการลดปริมาณการใหน้ําลงเหลือ 20% ในชวง
ดอกจะบานสังเกตงาย ๆ คือ ดอกจะเริ่มมีสีเหลือง ดอกเริ่มบาน หามฉีดพน
สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทําใหขบวนการผสมเกสรเกิดความเสียหาย หวานปูน
ขาวโคนตนหลังดอกบานไดประมาณเกือบจะหมดหรือประมาณ 90% ก็จะฉีดพน
ฮอรโมน เพ่ือใหทุเรียนติดผลออนลดการหลุดรวงควรใช ฮอสวัน = 50 ซีซี           
คาเบ็นดาซิม =250 กรัม คลอไนรรีฟอส = 300 ซีซี อาบาเม็กติน = 50 ซีซี 
ผสมกับน้ํา = 200 ลิตร โดยการฉีดพนจะฉีดในระยะ 5 วันครั้งติดตอกัน
ประมาณ 5-6 ครั้ง การใหน้ําจะใหน้ําวันเวนวัน ใหประมาณ 3% - 50% เพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ จนปกติ  
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กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ) 
        5. การใสปุยทางดิน 
           5.1 ใสปุยหลังดอกบานไดประมาณ 7-10 วัน ใหใสปุยสูตร13-13-21
ในอัตรา 2.5 กก.ตอตน 
           5.2 ใสครั้งท่ี 2 เม่ือลูกอายุได 40 วัน ใสอีกประมาณ 1.5 กก.ตอตน 
สูตร 13-13-21  
           5.2 ใสครั้งท่ี 3 เม่ือลูกอายุได 70 วัน ใสอีกประมาณ 2.5 กก.ตอตน 
สูตร 15-15-15 เพ่ือสงลูกสงใย 
           สวนท่ีลูกตองฉีดพนสารเคมีปองกันเชื้อไฟทอปเทอราและหนอนเจาะผล 
เจาะเมล็ด เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย จะตองเริ่มฉีดพนตั้งแตทุเรียนอายุ 40 วัน เปน
ตนมาในระยะ 10 วันตอหนึ่งครั้ง พอทุเรียนอายุได 90-100 วัน ใหหยุดพน
สารเคมีฆาแมลงทุกชนิดเพ่ือปองกันสารตกคางถึงผูบริโภคฉีดพนท่ีลูกโดยตรง ใช
สารโพลิเอ็มฟอรส =500 ซีซี สารแมตโคเซ็ฟ =500 ซีซี คลอไนรรีฟอส =300 
ซีซี ไชเปอรเมทริน =50 ซีซี ธาตุแม็กนีเซ่ียมเดียว =500 ซีซี ผสมน้ํา =200 
ลิตร 
        6. การทําเนื้อทุเรียนใหมีคุณภาพในชวง 1 เดือนกอนเก็บเก่ียวทุเรียนท่ีมี
คุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด มีลักษณะคือ เนื้อมีสีเหลืองชัดเจน รสชาติหวาน
มัน มีความเหนียว เนื้อแหงไมเปนไสซึม มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ คุณภาพภายใน 
ภายนอกของผลเปนไปตามอายุผล การทําใหทุเรียนมีคุณภาพเปนท่ีตองการของ
ตลาด สามารถทําไดโดยใชปุย 0-0-50 หวานในทรงพุมประมาณ 1 กก.ตอตน 
หรือสารปรับสภาพชนิดอาหารในตนทุเรียน คือ ชื่อการคาวา โปร-ฮาย หรือ           
โปรแตสฮาย ในอัตรา 2 กก.ตอตน 
        7. การฟนตนหลังการเก็บเก่ียว  การฟนตนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดใน
ขบวนการทําสวนเพราะตองใหตนไมสมบูรณใหทันเวลาในการออกดอกในปตอไป 
เพ่ือไมใหตนออกดอกเวนป หลังเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จใหเรงหวานโดโบไมร          
ท้ิงระยะประมาณ 1 อาทิตย แลวใชปุยหมักหวานโคนตนใหปริมาณท่ีเหมาะสม 
แลวตัดแตงก่ิงใบท่ีเปนโรค รักษาตนท่ีเปนโรคชวงนี้ ปุยเคมีไมตองใส ถาฝนท้ิงชวง
ใหรดน้ําตามปกติจนทุเรียนเริ่มแตกยอดใหม จึงใสปุยสูตรเสมอไดและรักษายอด
ออนใบใหมใหดี และคํานวณตอไปวาทุเรียนจะตองแตกยอดก่ีครั้ง ถึงจะลงตัวใน
การพรอมออกดอกในปตอไป  
 

 



กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ 
(ขององคความรู) 

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/ 
คูมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 

ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

แผนดิน (ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค 
บรรทัดท่ี....)/ขอพึงระวัง(ถามี) 

 
กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ) 
        ประโยชนท่ีไดรับจากการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล สามารถแกปญหาผลผลิต
ลนตลาดและราคาผลผลิตตกต่ําได ทําใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 
เทคนิค เคล็ดลับ หรือ Key Success ของเจาขององคความรูท่ีทําใหการ
ปฏิบัติงานขององคความรูนั้นประสบผลสําเร็จ 
          เทคนิค ข้ันตอนการทําทุเรียนนอกฤดู (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. สรุปจากระยะดอกบานจนถึงเก็บเก่ียวประมาณ 120 วัน 
การนําภูมิปญญามาประยุกตใช 
1.มีดตัดตาก่ิงและชอดอก 
2. เครื่องพนน้ํานอย 
3. ถ่ัวพรา 
4. การโทรมตนทุเรียน  
5. มีดกรีดยางพารามาใชถากตนทุเรียนท่ีเปนโรคเพ่ือรักษาเนื้อไม 
6. การคํ้าโยงก่ิง 
    
 

 

 
 



กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ 
(ขององคความรู) 

ขอแนะนํา/เอกสารอางอิง/ 
คูมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 

ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น เชน 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

แผนดิน (ฉบับท่ี...มาตรา...วรรค 
บรรทัดท่ี....)/ขอพึงระวัง(ถามี) 

 
กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรู(ตอ)         
ข้ันตอนการทําทุเรียนนอกฤดู 
1. การโทรตนทุเรียน คือ การใชความรอนทําใหดินแหงเพ่ือใหทุเรียนออกดอกเร็ว
ข้ึน 
2. เม่ือโทรตนใหดินแหงประมาณ 10-15 วัน ทุเรียนจะแทงดอกในระยะแรก 
เรียกวา “ไขปลา” 
3. ดอกทุเรียนระยะไขปลา – ตาปู ตองใชฮอรโมนชวยยืดชอดอก 
4. ดอกทุเรียนระยะเหยียดตีนหนูใหรีบดึงยอดออก เพ่ือใหแตกยอดในระยะนี้ 
5. การตัดแตงไวระยะของดอกในระยะนี้เรียกวา “มะเขือพวงเล็ก” 
6. การแบงชอดอกในชอท่ีมีมากใหเหลือพอประมาณถาชอดอกแนนจะทําใหเปน
ท่ีอยูของแมลงศัตรู 
7. ระยะดอกบาน เรียกวา “ระยะหางแยงไหม” ระยะนี้ใบออนตองไมมียอดตอง
แก 
8. การตัดแตงลูกออนหลังดอกบาน 3-4 สัปดาห ตองใชสูตร 13-13-21  
9. คัดเลือกลูกกลมไวกอนแลวแตงอีกครั้งใหลูกทุเรียนไดขนาดเทากระปองนม 
 
 
 
 
 

 

ผูบันทึกความรู ช่ือ  สกุล  นายสุวัฒน  ทองสุข ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
สังกัด  สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตอไดท่ี 26 หมูท่ี 6 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 080-705-8310 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
การดําเนินงานในจุดนํารอง (อําเภอละอยางนอย 1 จุด) 

จุดท่ี  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. การจัดทําขอมูลแผนท่ี (Mapping) และแนวทางการพัฒนา (ท่ีไดจากกระบวนการ Mapping) ของอําเภอ/
ตําบล/จุดดําเนินการ 

ระดับ ขอมูลแผนท่ี (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. การจัดเวทีเพ่ือใหเกษตรกรและเครือขายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
      (   ) 1. ไมมี                          (   ) มี 
3. การประสานงานกับหนวยงานภาคีตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
      (   ) 1. ไมมี                          (   ) มี 
4. การกําหนดกิจกรรมและเปาหมายการดําเนินการ 
     4.1 กิจกรรมท่ีกําหนดคือ  การผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล 
     4.2 เปาหมายของการพัฒนา 
           (   ) 1. ลดตนทุนการผลิต จากการใชสารเคมีกิโลกรัมละ 24 บาท เปลี่ยนเปนปุยอินทรีย ลดลง
กิโลกรัมละ 8 บาท 
           (   ) 2. เพ่ิมผลผลิต จาก 1,500 กิโลกรัมตอไร เปน 2,000 กิโลกรัมตอไร  
           (   ) 3. เพ่ิมคุณภาพ ระบุจาก กิโลกรัมละ 50 บาท เปนกิโลกรัมละ 100 บาท 
           (   ) 4. อ่ืน ๆ ระบุ ..................จาก............(ระบุหนวย)...................... 
     4.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ   19  ไร 
     4.4 เกษตรกรท่ีรวมดําเนินการ   27  ราย 
5. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย (โดยสรุปเทาท่ีมีการดําเนินการ) 
          เกษตรกรปฏิบัติตาม 80% จากแปลง MRCF สมาชิก 278 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
โดยการใช MRCF การขับเคลื่อนงาน 

เรื่อง  การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
          พ้ืนท่ีบานตะเคียนดํา หมูท่ี 2 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 
จํานวน 24 คน การจัดการความรู เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ผูรวมแลกเปล่ียน 

1. นายสุพจน  ศรีสุชาติ  36/2 หมูท่ี 4 ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นายเลื่อน  พรมวี     16    หมูท่ี 9 ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายกรวิชญ เชาวลิต 
          ในปจจุบัน เกษตรกรไดผลิตผักเพ่ือการคา ซ่ึงจะตองผลิตผักในปริมาณท่ีมาก เพียงพอกับความตองการ
ของตลาดผูบริโภค และผักจะตองสวยงาม สีสดใส จะตองไมมีรองรอยของโรคและแมลงทําลาย เม่ือปลูกใน
ปริมาณท่ีมาก ทําใหการดูแลรักษาไมท่ัวถึงไมมีความประณีต เม่ือผักในแปลงเกิดการทําลายของศัตรูผัก เชน  
โรคหรือแมลงศัตรูผัก เกษตรกรจึงจะเปนจะตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู เพ่ือใหทันกับ
เหตุการณและสารเคมียังไมสลายตัวก็เก็บผักออกจําหนายสูตลาด โดยไมไดคํานึงถึงผูบริโภค ทําใหมีสารพิษ
ตกคางในผัก เม่ือผูบริโภคไดบริโภคผักท่ีมีสารพิษตกคาง ทําใหเกิดโรคตาง ๆ แกผูบริโภคมากมายและเกิดภาวะ
เสี่ยงจากสารพิษตกคางในเลือด 
นายสุพจน ศรีสุชาติ เลาใหฟงวา 
          ไดปลูกผักเพ่ือจําหนายออกสูตลาด ตั้งแตป 2548 เพ่ือสงบุตรเรียนหนังสือขณะนั้นเกษตรกร               
บานโคกตะเคียน หมูท่ี 4 ตําบลสระแกว ไดปลูกผักจําหนายสูตลาดกัน 4-5 คน ผักท่ีปลูกมีแตงกวา มะเขือ 
พริกข้ีหนู ผักกินใบ บวบ มะระ ถ่ัวฝกยาว เม่ือศัตรูทําลายไดใชสารเคมีปองกันโรคและแมลงศัตรูกันอยางมาก 
ขณะนี้เกษตรกรท่ีไดปลูกผักดวยกัน ตายไปแลว 2 คน  ผมยังมีชีวิตอยู เพราะไดใชเชื้อบีทีเปนเชื้อจุลินทรียท่ีมี
ฤทธิ์ทําลายแมลง เม่ือเชื้อบีทีเขาไปสารพิษท่ีมีท่ีสรางข้ึนจะมีผลทําใหระบบยอยอาหารถูกทําลาย หยุดกินอาหาร 
เปนอัมพาตและจะตายใน 1-2 วัน โดยจะทําลายหนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ํา หนอนผีเสื้อขาว หนอนบุง ซ่ึงทํา
ใหผักเจริญเติบโตดี วิธีการใชเชื้อบีที จํานวน 4-5 ชอนโตะ ผสมกับน้ําสะอาด 20 ลิตร ฉีดพนขณะท่ีมีความชื้น
สูง และไมมีแสงแดด เพราะแสงแดดทําลายเชื้อบีที ควรฉีดพนชวงเย็น หัวคํ่า หรือตอนเชาตรู การใชเชื้อบีทีควร
ฉีดพนตอเนื่อง ขณะนี้ บานโคกตะเคียน หมูท่ี 4 ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได
จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสระแกว และนายกรวิชญ เชาวลิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ
การ สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา ไดนําเชื้อบีทีไปขยายเชื้อเพ่ิมข้ึน มีจํานวน 40 ลิตร เพ่ือบริการสมาชิกศูนย
บริหารศัตรูพืชชุมชน ในการปองกันกําจัดศัตรูผัก โดยใชเชื้อบีทีซ่ึงสามารถปองกันและกําจัดศัตรูผักได 
การปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย 
          ดินท่ีใชปลูกผักปจจุบันไดเสื่อมคุณภาพมากแลว จะเห็นไดวาการทํารองปลูกผักถาไมไดใหปุยหมักรอง
กนหลุม ผักเจริญเติบโตชา แคระแกรน ทุกครั้งท่ีปลูกผัก ไดทําปุยหมักโดยการใชเศษวัสดุพืชผสมกับมูลสัตว 
กองรวมกัน รดน้ํา กลับกอง จนยอยสลายเปนชิ้นละเอียด และกองไมมีความรอนกับนําไปใสรองผัก ทําใหผัก
เจริญเติบโตดี ไมแคระแกรน ผักมีความแข็งแรง โรคแมลงก็ทําลายไดนอย 
นายเลื่อน พรมวี   
          ไดเลาเรื่องการใชสารไตรโคเดอรมาในการปองกันและกําจัดเชื้อรา ไดผลิตเชื้อไตรโครเดอรมา และตอ
เชื้อกับปุยหมัก การผสมน้ําราดโคนตน และการฉีดพนผักท่ีปลูกจะไดดีโดยการใชกับพริกไทย ปจจุบันไดปลูก



พริกไทย จํานวน 135 ตน ปญหาของพริกไทย โรคเชื้อราจะทําลายพริกไทย โดยขอพริกไทยจะหลุดและตาย
เปนประจํา หลังจากใชเชื้อไตรโครเดอรมา ราดโคนตนฉีดพนทําใหไมเกิดโรคขอหลุดของพริกไทย และโรคท่ีเกิด
ในพืชอ่ืน ๆ เชน โรครากเนา โคนเนา ทุเรียน โรคของยางพารา โรคกุงแหงของพริกข้ีหนู และโรคเนาระดับดิน
ของผัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปองคความรู 

          เกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษไดโดยใชเชื้อบีทีในการปองกันและกําจัดแมลง หนอนผัก  
จุลินทรียมีฤทธิ์ทําลายแมลง เม่ือหนอนกินเชื้อบีทีเขาไป สารพิษบีทีท่ีสรางข้ึนจะทําลายระบบการยอยอาหาร
และจะตายไปใน 1-2 วัน ซ่ึงการใชเชื้อบีทีในการปองกันและกําจัดหนอน จะไมมีสารพิษตกคางท่ีเปนอันตราย
ตอผูบริโภค บริโภคผักอยางปลอดภัยและมีความสุข การปลูกผักควรใชปุยหมักในการปรับปรุงดินในแปลง          
โดยการรองกนหลุมหรือใสหลังปลูกเพ่ือใหผักเจริญเติบโตดี ไมแคระแกน  
          การปองกันกําจัดโรคพืช โรคเชื้อรา ใชเชื้อไตรโครเดอรมา ในการปองกันโรคราในทุเรียน ผัก พริกไทย 
พริกข้ีหนู โดยการผลิตและใชอยางตอเนื่อง สามารถขยายเชื้อไวใชไดท้ังเชื้อจุลินทรียบีทีและไตรโครเดอรมาใชใน
ครัวเรือนได 
 
 
 
 
 

กรวิชญ เชาวลิต 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

 
           
 


