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      แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ 

1. เร่ือง การผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพ 

2. เกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ 

 ชื่อ-สกุล   นายปัญญา  หมูค า                                                                        
 วันเดือนปเีกิด 22 พฤษภาคม 2508         
 หมายเลขบัตรประชาชน  3 2204 00482 07 2                                                
 ที่อยู ่ 29/1 หมู่ 10 ต าบลโป่งน  าร้อน  อ าเภอโป่งน  าร้อน  จังหวัดจันทบุรี  22140              
 โทรศัพท์ 084-7835299 

3. ความเป็นมา  
นายปัญญา  หมูค า  เดิมเป็นคนจังหวัดสระบุรี แต่ได้มาอยู่ท่ีอ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 

30 ปีมาแล้ว เริ่มแรกได้ปลูกพืชไร่หลายชนิด เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ แต่ประสบปัญหาด้านราคาและ
การระบาดของศัตรูพืช ประกอบกับได้มีการปลูกล าไยในพื นท่ีอ าเภอโป่งน  าร้อน โดยการใช้สารโปแตสเซียมคลอเรต
ในการช่วยชักน าการออกดอก จึงได้เปล่ียนมาปลูกล าไยแซมในแปลงพืชไร่ เมื่อล าไยโตขึ นก็เลิกปลูกพืชไร่ และได้
พัฒนาการปลูกล าไยเรื่อยมา ร่วมกับการปลูกพืชผักเป็นรายได้เสริม    

4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานทีภ่าคภูมิใจ 
การท าน  าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ทั งส าหรับป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน และช่วย

ลดต้นทุนการผลิต 
ในการประกอบอาชีพท าสวน ด้วยความมุ่งมั่นในอาชีพและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหลายๆ 

หน่วยงาน ท าให้ได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสา และอาสาสมัครเกษตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรใน
หลายเรื่อง และได้น ามาทดลองใช้ในพื นท่ีของตนเอง เช่น การท าน  าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ทั งส าหรับป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช เพื่อช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง และได้มีการร่วมกับเกษตรกรใน
พื นท่ีจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยบ้านวังกระทิง ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนปุ๋ยหมุนเวียน จ านวน 200,000 บาท มีการประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอเพื่อน าวิทยากรมาช่วย
แนะน าการผลิตล าไยนอกฤดูให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูให้กับสมาชิกกลุ่ม จนในปี 
พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เรื่อง การผลิตล าไยนอก
ฤดู” ของอ าเภอโป่งน  าร้อน 

ด ารงต าแหน่งต่างๆในปัจจุบัน 
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

 -  ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยบ้านวังกระทิง หมู่ 10 ต าบลโป่งน  าร้อน  
 - หมอดินอาสา 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
 -  เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เรื่องการผลิตล าไยนอกฤดู ของอ าเภอ
โป่งน  าร้อน 
 กิจกรรมเพื่อสังคม 
 - มีส่วนร่วมในงานพิธีต่างๆ ท่ีชุมชนจัดขึ น เช่น งานประเพณีต่างๆ 
 -  ให้ความช่วยเหลืองานของคนในชุมชน เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน ฯลฯ 
 -  ร่วมกับชุมชนพัฒนาหมู่บ้านในโอกาสต่างๆ       
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5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 

 5.1 การผลิต 
1) หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ให้น  าให้ดินพอชุ่มชื น ทุก 10 วัน (ถ้าสภาพดินพื นท่ีไหนแห้งเร็วสามารถลดจ านวนวันลงได้) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

และน  าหมักชีวภาพ 2 ครั ง ห่างกัน ประมาณ 15 วัน โดยใช้ น าหมักชีวภาพหรือ EM 1 ลิตร + กากน  าตาล 10 
กิโลกรัม + สูตร 15-15-15 : ยูเรีย อัตรา 3 : 1 + น  า 1,000 ลิตร หลังจากแตกใบอ่อนชุดแรก แล้วจึงแต่งกิ่ง
ออกพร้อมคัดเลือกยอดได้เลย (จะแต่งกิ่งออกเพียงเล็กน้อย) ตัดแต่งกิ่งแล้วเอาใบคลุมรอบๆทรงพุ่ม เพื่อให้มีความ
ชุ่มชื นลดการสูญเสียน  าจากแดด ส าคัญมากคือ รากฝอย อย่าให้ดินแห้ง ดินแข็ง เพราะรากฝอยจะท างานได้ดี 
หลังจากออกใบอ่อนชุดท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น (ล าไยอายุประมาณ 15 ปี) 

หมายเหตุ : หลังเก็บเกี่ยวผลผลผลิตจะยังไม่ตัดแต่งกิ่งทันที ต้องรอจนกว่าล าไยออกใบชุดแรกก่อนจึงแต่ง
กิ่ง เนื่องจากหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไย จะสูญเสียกิ่งและใบไปกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงควรปล่อยให้ใบท่ีเหลือ
ช่วยสร้างอาหารบ ารุงต้นก่อน จึงแต่งกิ่งออกหลังออกใบชุดแรก ซึ่งจะแต่งออกเพียงเล็กน้อยและคัดเลือกยอดท่ี
สมบูรณ์ในการท าดอกชุดใหม่ได้ 

 2) การสะสมอาหารก่อนราดสาร 
       เมื่อใบชุด 2 อยู่ในระยะใบเพลสลาด ใช้ 0-52-34 อัตรา ½ กิโลกรัม + น  า 200 ลิตร ฉีด 2 ครั ง 
ห่างกัน 7 วัน ใช้ปุ๋ยทางดิน สูตร 8-24-24 ใส่ทางดิน อัตราประมาณ 1- 1 ½  กิโลกรัม/ต้น ใส่ก่อนราดสาร
ประมาณ 7-10 วัน ครั งเดียว จะช่วยเร่งใบอ่อนให้เป็นใบแก่ ช่วยเร่งราก เร่งการออกดอก 

  3) การราดสาร (หลังเตรียมใบพร้อมแล้ว) 
วันที่ 1 ราดสารทางดิน 
- สารโปแตสเซียมคลอเรต 50 กิโลกรัม + 13-0-46 อัตรา 5 กิโลกรัม + น  า 1,000 ลิตร 

    วันที่ 3 ฉีดพ่นทางใบ ครั งท่ี 1 
- สารโปแตสเซียมคลอเรต 1 กิโลกรัม +  ไทโอยูเรีย 1 กิโลกรัม + ธาตุอาหารเสริม อาหารรอง 250 ซีซี + 
น  า 1,000 ลิตร  
วันที่ 6 ฉีดพ่นทางใบ ครั งท่ี 2 
- สารโปแตสเซียมคลอเรต 1 กิโลกรัม +  ไทโอยูเรีย 1 กิโลกรัม + ธาตุอาหารเสริม อาหารรอง 250 ซีซี + 
น  า 1,000 ลิตร  
วันท่ี 10 ของการราดสาร ใช้ชุดเปิดตาดอก ครั งท่ี 1 
- ปุ๋ย 6-12-36  อัตรา 2 กิโลกรัม + ธาตุอาหารเสริม อาหารรอง 250 ซีซี + สารทางด่วน 1 ลิตร + น  า 
1,000 ลิตร 
วันที่ 15 ของการราดสาร ใช้ชุดเปิดตาดอก ครั งท่ี 2 
- ปุ๋ย 6-12-36  อัตรา 2 กิโลกรัม + ธาตุอาหารเสริม อาหารรอง 250 ซีซี + สารทางด่วน 1 ลิตร + น  า 
1,000 ลิตร 
วันที่ 21 ดึงตาดอก 
- ปุ๋ย 6-12-36  อัตรา 2 กิโลกรัม + กรดอะมิโน 1 ลิตร + แคลเซียม-โบรอน 1 ลิตร + น  า 1,000 ลิตร 
- วิธีการราดสารทางดิน ควรราดสารบริเวณระยะห่างจากปลายทรงพุ่มเข้าด้านในทรงพุ่มมาประมาณ 50 

เซนติเมตร และกวาดใบบริเวณท่ีจะราดกว้างประมาณ 50-60 เซนติเมตร โดยควรกวาดใบเข้ามาด้านในทรงพุ่ม 
เพื่อสะดวกในการป้องกันใบล าไยกีดขวางสายยางในขณะราดสาร 
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 4) ระยะแทงช่อดอก 
 หลังราดสาร 20-25 วัน ล าไยจะเริ่มแทงช่อดอก ก่อนดอกบาน ฉีดพ่นสารคาร์เบนดาซิม ป้องกันเชื อรา 
** ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีช่วงดอกบานโดยเด็ดขาด เพราะจ าให้ดอกร่วงได้ ถ้าจะฉีดพ่นสารเคมีให้ฉีดก่อน

ดอกบานเท่านั น  
 5) ระยะติดเม็ด  

ช่วงนี ควรให้น  าสม่ าเสมอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 1/2 กิโลกรัม/ต้น ห่างกัน 7-10 วัน    ใส่ 3 ครั ง 
ทุกๆ 7-10 วัน ใส่ช่วงเดือนเดียว(เท่ากับใส่ 3 ครั ง) และใส่ปุ๋ยขี ไก่อัดเม็ด, ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ + ปุ๋ยสูตร 16-16-16 
อัตราส่วน 5:1 (หลังจากใส่สูตร 15-0-0 ครบ 3 ครั ง) พอเม็ดเริ่มด า ใส่ 15-5-20 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ห่าง
กันทุก 10 วัน ไปจนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   หมายเหตุ :  
 ** การตัดแต่งช่อ : ควรตัดแต่งก่อนเม็ดด า ช่วงลูกขนาดหัวตะเกียบ ให้เหลือประมาณ 60 ลูก/ช่อ 

 5.2 การตลาด 
เน้นการผลิตตามท่ีตลาดต้องการ เช่น  
- การผลิตล าไยนอกฤดู จะราดสารโพแทสเซียมคลอเรตและให้ผลผลิตออกในช่วงท่ี ตลาดมีความต้องการ

สูง ตลาดส าคัญคือประเทศจีน โดยผลิตให้ตรงกับช่วงเทศกาลต่างๆ ของจีน เช่น วันชาติ เทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน 
ฯลฯ จะท าให้ได้ราคาดี 

- พืชผัก จะเน้นปลูกพืชผักท่ีสามารถดูแลรักษาได้งานให้ผลผลิตดีและเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยมีจุดรับ
ซื อไม่ไกลจากแหล่งปลูกมากนักและตลาดมีความต้องการตลอดปี 

- มีการจัดตั งกลุ่มกลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยบ้านวังกระทิง หมู่ 10 ต าบลโป่งน  าร้อน โดยมีการสนับสนุน
กองทุนปุ๋ยหมุนเวียน จากหน่วยงานภาครัฐ และในอนาคตสมาชิกภายในกลุ่มเกิดความร่วมมือในการขายผลผลิต ให้
มีอ านาจต่อรองกับผู้ค้าได้มากขึ น           

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ศึกษาตลาด หมั่นศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ และน ามาทดลองปรับใช้เองจนเห็นผล   
      
7. แนวคิดในการท างาน 

มีการศึกษาวิธีการใหม่ๆ ในการเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตร โดยมีการศึกษาดูงานจากท่ีต่างๆ ตลอดเวลา
และน ามาทดลองประยุกต์ใช้กับสภาพพื นท่ีของตนเอง และเพื่อเป็นวิทยาทานแก้คนในชุมชนได้เป็นตัวอย่างการท า
การเกษตรต่อไป 

8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

9. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 

 ช่ือ นางสาววิรัตน์  เล้าประเสริฐ   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
 ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

 


