
      แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ 
1. เร่ือง เทคนิคการสลัดผลล าไยลดเวลาการตัดแต่งช่อและการใช้น  าหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู 

2. เกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ 
 ชื่อ-สกุล  นายอ าพร   ชุนสนิท  
 วันเดือนปเีกิด  -/-/2499       
 หมายเลขบัตรประชาชน  3-2204-00071-88-9 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 78  หมู่ท่ี 2  บ้านจางวาง  ต าบลหนองตาคง  อ าเภอโป่งน  าร้อน  จังหวัดจันทบุรี 
 โทรศัพท์ 087 1284880 

3. ความเป็นมา 
 นายอ าพร ชุนสนิท ชอบท่ีจะศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อประมาณปี พ .ศ.2550-2552 
โดยเข้าร่วมอบรมการผลิตล าไยนอกฤดูจากส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน  าร้อน เข้าร่วมการอบรมการท าปุ๋ยหมัก 
และน  าหมักชีวภาพ จากหน่วยงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จึง
ท าน  าหมักใช้ในสวนของตนเองตั งแต่นั นเป็นต้นมา  
 การผลิตล าไย ปี พ.ศ.2556 ได้ทดลองวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตราท่ีเหมาะสม ส าหรับใส่ต้น
ล าไยเพื่อช่วยสลัดลูกล าไย ซึ่งเป็นวิธีการช่วยสลัดผลล าไยลูกท่ีไม่สมบูรณ์ออกจากช่อ และผลผลิตล าไยคุณภาพ ลด
เวลาและแรงงานในกระบวนการตัดแต่งช่อล าไย การผลิตล าไย  
 ปี พ.ศ.2557 ได้ทดลองวิธีการกระตุ้นการออกดอกของล าไย โดยการใช้สารโพแทสเซียมครอเรต เพื่อ
แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า โดยทดลองในแปลงล าไยท่ีออกดอกและติดผลตามฤดูกาล เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม
ของปี 2557 มีสภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลให้ล าไยติดผลตามฤดูกาล ให้ผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน แต่โล้งในพื นท่ี
ปิดการรับซื อ ส่งผลให้ราคาล าไยตกต่ า จึงตัดสินใจทดลองใช้สารโพแทสเซียมครอเรต กระตุ้นการออกดอกในขณะท่ี
ต้นล าไยยังติดผลและใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าต้นท่ีสมบูรณ์สามารถกระตุ้นการสร้างตาดอก และติดผลของล าไย
ได้อีกครั ง และในปีการผลิต 2558 นี ได้ทดลองการใช้น  าหมักผลไม้สีเหลืองกระตุ้นการสร้างใบหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิต บ ารุงต้นเพื่อให้ล าไยแตกใบอ่อนและสะสมอาหาร ด้วยน  าหมักผลไม้สีเหลืองสามารถกระตุ้นการสร้างใบได้
เร็วยิ่งขึ น  
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ 
 การท าการเกษตรเดิมจะพึ่งพาเคมีเป็นหลัก ด้วยแนวคิดท่ีต้องการลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต จึง
ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอพียง มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก และน าเศษซากพืชในแปลงมาท าปุ๋ย น าผลไม้ร่วง
หล่นมาท าปุ๋ยน  าหมัก ท าให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์จากการตัดแต่งกิ่งน ามาคลุมบริเวณโคนเพื่อให้ย่อย
สลายเป็นปุ๋ย และคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื นในดิน อนุรักษ์ไส้เดือนดินและกิ งกือ ซึ่งจะช่วยย่อยเศษซากพืชและ
ท าให้ดินร่วนขึ นมีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ ท าความสะอาดแปลงอยู่เสมอ 
ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งแสงส่องถึง ตัดส่วนท่ีเป็นโรคหรือถูกแมลงท าลายทิ ง ไม่ให้สะสมในแปลง ท ากับดักล่อแมลงวัน
ผลไม้ หมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ และร่วมกับคนในชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ตัดไม้ท าลายป่า น าพันธุ์ไม้
มาปลูกไว้ใช้เอง ได้แก่ ปลูกไผ่กิมซุงไว้ใช้เป็นไม้ค  าล าไย 



 งานที่ภาคภูมิใจได้แก่ 
 1. ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยเพื่อการส่งออกบ้านจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี จัดตั งกลุ่มเม่ือปี พ.ศ. 2555 มีสมาชิกทั งหมด 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล
การผลิต การจัดการสวนล าไย การจัดการศัตรูล าไย การตลาด และรวมกันซื อปัจจัยการผลิต  
 2. ประธานกองทุนหมู่บ้านจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อนจังหวัดจันทบุรี  จัดตั งกลุ่มเมื่อปี 
พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีสมาชิกทั งหมด 170 คน  
 3. คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี   
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนบ้านจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัด
จันทบุรี   
 5. อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนบ้านจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อน  
 6. หัวหน้ากลุ่ม ธกส. 
 7. วิทยากรชุมชน “ชุมชนต้นแบบบ้านจางวาง” 
 8. ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรถ่ายทอดความรู้ การผลิตล าไยนอกฤดู การลดการใช้สารเคมี การใช้น  าหมัก
ผลไม้ แก่เกษตรกรในอ าเภอโป่งน  าร้อน 
 9. แปลงสาธิต เรื่อง “การผลิตล าไยนอกฤดู” เป็นแหล่งศึกษาดูงานการผลิตล าไยนอกฤดูให้แก่เกษตรกร 
เจ้าหน้าท่ี ทั งในจังหวัดจันทบุรี ต่างจังหวัด และต่างประเทศ  

5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 
 5.1 วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยในการสลัดผลล าไย  
 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยในการสลัดผลล าไย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 
อัตราส่วน 1:1 ใส่ปุ๋ยทางดินโดยหว่านบริเวณรอบทรงพุ่ม แล้วรดน  าทันทีให้ชุ่ม โดยท าการใส่ปุ๋ยอายุพืช ขนาดทรง
พุ่ม (ดังตารางท่ี 1 ปริมาณการการใส่ปุ๋ย) จ านวน 2-4 ครั ง (ทุกๆ 15 วัน/ครั ง) โดยหลังจากใส่ปุ๋ยควรสังเกตดูการ
สลัดผลล าไย หลังจากใส่ปุ๋ยประมาณ 7 วันจะสังเกตเห็นต้นล าไยสลัดผลและผลร่วงเอง โดยท่ีเราไม่ต้องตัดแต่งช่อ 
ซึ่งลูกท่ีไม่สมบูรณ์จะร่วงออกมาก่อน หากช่อล าไยเกิดการสลัดผลและมีจ านวนผลต่อช่อตามท่ีต้องการ ประมาณ 
80-100 ผลต่อช่อ จึงหยุดการใส่ปุ๋ยเพื่อสลัดผล โดยผลล าไยท่ีสมบูรณ์จะมีผลเล็กๆ สีเขียวติดอยู่ด้วยจะเจริญเติบโต
ต่อไปอยา่งสมบูรณ์ ซึ่งการจัดการในสวนต้องหมั่นสังเกตการสลัดผลของล าไย และด าเนินการปฏิบัติดูแลในสวนตาม
ระยะเวลาการเจริญเติบโตของผลล าไยต่อไป 

 ตารางท่ี 1 ปริมาณการการใส่ปุ๋ย (กก./ต้น) 

อายุ (ปี)/ ขนาดทรงพุ่ม (เมตร) 
ปริมาณธาตุอาหาร (กก./ต้น) 

ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 
30 ปี/ 12 เมตร 1 1 
20 ปี/ 10 เมตร 0.8 0.8 

10-15 ปี/ 8 เมตร 0.5 0.5 
 
  



 5.2 วิธีการใช้น้ าหมักผลไม้สีเหลืองกระตุ้นการสร้างใบ 
 ส่วนประกอบ  1. ผลไม้สีเหลือง จ านวน 60 กิโลกรัม  
  2. กากน  าตาล  จ านวน 5-6 กิโลกรัม 
  3. พด.2 จ านวน 2 ซอง 
  4. น  าสะอาด 100  ลิตร  
 วิธีท า  น าผลไม้ท่ีมีสีเหลือง (เช่น ฟักทอง กล้วย มะม่วง) หั่นหรือสับให้เป็นชิ นเล็กๆ จ านวน 60 
กิโลกรัม กากน  าตาล 5-6 กิโลกรัม ละลายหัวเชื อ พด.2 ในน  า เทลงในถังส าหรับหมัก เติมน  าเปล่า 100 ลิตร แล้ว
คนส่วนผสมทั งหมดให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมัก โดยหมักทิ งไว้เป็นเวลา 3 เดือน 
 วิธีใช ้ เตรียมสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไย ให้ท าการตัดแต่งกิ่งท่ีเสียหายจากการเก็บเกี่ยว
ออก ตัดกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งแขนง กิ่งกระโดง และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งแสง  ท าความสะอาดแปลงและก าจัด
วัชพืช บ ารุงต้นเพื่อให้ล าไยแตกใบอ่อนชุดท่ี 1 ด้วยน  าหมักผลไม้สีเหลือง 10 ลิตร + ปุ๋ย 46-0-0 30 กิโลกรัม + น  า 
1,000 ลิตร พ่นลงดินบริเวณรอบทรงพุ่มเพื่อเร่งการแตกยอดใหม่ เมื่อใบแรกเริ่มคล่ีออก ให้บ ารุงต้นด้วยน  าหมัก
ผลไม้สีเหลือง 5 ลิตร + น  า 1,000 ลิตร พ่นลงดินบริเวณรอบทรงพุ่ม และบ ารุงใบด้วยการหว่านปุ๋ยเคมี สูตร 15-
15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น (ล าไยอายุ 10 ปี) หลังจากนั นประมาณ 30 วัน ใบเริ่มแก่ จึงท าการเร่งใบชุดท่ี 2 
ต่อไป  

 5.3 การตลาด 
 มีโล้งรับซื อล าไยในพื นท่ี ในอ าเภอโป่งน  าร้อนและอ าเภอสอยดาว ประมาณ 50 โล้ง ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
โล้งจะมีแรงงานเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื นท่ีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งราคาผลผลิตล าไยจะมีราคาสูงในช่วง เทศกาลปี
ใหม่ ตรุษจีน สารทจีน และวันชาติจีน ราคาปีการผลิต 2557 โดยเฉล่ีย 38 บาท และผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไป
ต่างประเทศ 90 เปอร์เซ็นต์ 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 มุ่งมั่นหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขยันจดบันทึกและรู้จักอดออม 

7. แนวคิดในการท างาน 
 1. การด าเนินกิจกรรมภายในฟาร์มโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 2. การปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ลดความเส่ียงจากภาวะทางการตลาด ลดความรุนแรงใน
การระบาดศัตรูพืช 
 3. ป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
 4. มีการจัดการภายในฟาร์มแบบผสมผสาน มีทั งการปลูกไม้ผล พืชผัก และการประมง สามารถสร้างรายได้
รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี และใช้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 5. มีการศึกษาวิธีการใหม่ๆ ในการเพิ่มรายได้ โดยการเพิ่มผลผลิตการเกษตร เน้นลดต้นทุนการผลิต 
และจัดท าบัญชีฟาร์ม 



 6. พัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ และน ามาปรับใช้กับสภาพ
พื นท่ีแปลงของตนเอง โดยท าเป็นแปลงทดลอง เมื่อประสบความส าเร็จจึงน าข้อมูลเผยแพร่ แนะน าให้กับคนใน
ชุมชนต่อไป  

8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
ในขณะนี มีอายุ 59 ปี แต่ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการท าการเกษตร ยังคงสนใจศึกษาหาความรู้ทั ง

ภาคทฤษฎี จากเอกสารต่างๆ หน่วยงานท่ีมาให้ความรู้ การศึกษาดูงานและปฏิบัติทดลองในแปลงปลูกของตนเองอยู่
ตลอดเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เปรียบเทียบกับการผลิตในปีต่อไป ทั งนี หากประสบความส าเร็จ ก็จะน าความรู้
ท่ีได้มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไป ซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน  าร้อน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรสาขาโป่งน  าร้อน เป็นแปลง
สาธิตการผลิตล าไยนอกฤดู รวมทั งได้วางแผนท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการการแปรรูปผลผลิตล าไย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางการตลาด โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

9. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 
 ชื่อ   นางสาวฐิติมา  กาบบัว    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


