
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    ผลไมเปนสินคาเกษตรสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกไมผลไมต่ํากวา 7.3 ลานไร ผลผลิต 
11.25 ลานตัน โดยประเทศไทยเปนผูนําการผลิตและการสงออกผลไมเมืองรอนท่ีสําคัญ และมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน โดยในป 2560 มีมูลคาสงออกผลไมสดในกลุม
เศรษฐกิจหลัก1/ ประมาณ 50,777 ลานบาท โดยผลไมที่สําคัญทางเศรษฐกิจในการสงออกมากที่สุด คือ ทุเรียน (คิด
เปนรอยละ 43.37) รองลงมาไดแก ลําไย (คิดเปนรอยละ 41.30) มังคุด (คิดเปนรอยละ 14.64) ตามลําดับ ซึ่งประเทศ
ไทยท่ีไทยสงออกผลไมไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด ซึ่งมากกวารอยละ 50 ของมูลคาสงออกผลไมสดในกลุม
เศรษฐกิจหลัก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)  
 กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมเปนหนวยงานหลักใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตผลไมที่เปรียบเสมือนตนน้ําที่มีความสําคัญในการกอกําเนิด
ผลไมคุณภาพดีเสมือนสงไปขายตางประเทศ และเกษตรกรผลิตแตผลไมคณุภาพดีออกสูตลาด ลดปญหาราคาผลไม
ตกต่ําในชวงฤดูกาลผลิตและมุงเนนใหผูบริโภคมีความปลอดภัยไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน จากเหตุผลและ
ความจําเปนดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรมีความรู
ทักษะและความชํานาญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไมใหมีคุณภาพดี จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
เกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็สามารถขยาย
ฐานการสงออกออกสูตลาดตางประเทศไดตลอดทั้งป ดงันั้น จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ไมผล) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการผลิตไมผลอยางยั่งยืน เกษตรกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมมูลคา
สินคาเกษตรไมผลตอไป 
   
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลตลอดหวงโซอุปทานโดยเฉพาะไมผลที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ 16 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลําไย มะมวง สมโอ สมเขียวหวาน กลวย 
มะละกอ มะปรางหวาน/มะยงชิด มะขามหวาน ฝรั่ง นอยหนา และสตรอเบอรี่  
 2.2 เพ่ือพัฒนางานบริหารจัดการผลไมอยางเปนระบบโดยใหผูเก่ียวของทุกภาคสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
และบริหารจัดการผลไมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหสัมฤทธิ์ผลและสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
        2.3 เพ่ือสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมเพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธสรางแรงกระตุนการบริโภค
ผลไมใหมากขึ้น 
3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

3.1 เปาหมาย เกษตรกร จํานวน 6,000 ราย ไดรับการสงเสริมการพัฒนาความรูและศักยภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพดีผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยเฉพาะไมผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 

1/ ผลไมในกลุมเศรษฐกิจหลัก ไดแก ลาํไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ้นจี ่ลองกอง 
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16 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลําไย มะมวง สมโอ สมเขียวหวาน กลวย มะละกอ มะปรางหวาน/
มะยงชิด มะขามหวาน ฝรั่ง นอยหนา และสตรอเบอรี่ ***จังหวัดสามารถพิจารณาเพิ่มเติมชนิดผลไมนอกเหนือจาก
ทีก่ําหนดไดตามความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ีเพื่อเปนการเตรียมเปาหมายเพื่อเขาสูระบบการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในอนาคต*** 

แบบฟอรมที่ 1 



 

        3.2 สถานที่ดําเนินการ : พื้นท่ีแหลงผลิตสําคัญ 45 จังหวัด ดังนี้ 
 

ภาค ลําดับ จังหวัด จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

รวมเกษตรกร 
(ราย) 

กลาง 
(2 จังหวัด) 

1. อางทอง 50 
100 

2. ชัยนาท 50 
ตะวันตก 

(5 จังหวัด) 
1. ราชบุร ี 100 

500 
2. สุพรรณบุรี 100 
3. นครปฐม 100 
4. สมุทรสงคราม 100 
5. ประจวบคีรีขันธ 100 

ตะวันออก 
(9 จังหวัด) 

1. สมุทรปราการ 50 

1,000 

2. ชลบุร ี 50 
3. ระยอง 150 
4. จันทบุร ี 200 
5. ตราด 150 
6. ฉะเชิงเทรา 100 
7. ปราจีนบุร ี 100 
8. นครนายก 100 
9. สระแกว 100 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(6 จังหวัด) 

1. นครราชสีมา 200 

900 

2. ศรสีะเกษ 100 
3. ชัยภูม ิ 150 
4. ขอนแกน 200 
5. อุดรธาน ี 150 
6. บึงกาฬ 100 
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ภาค ลําดับ จังหวัด จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

รวมเกษตรกร 
(ราย) 

ใต 
(9 จังหวัด) 

1. นครศรีธรรมราช 200 

1,600 

2. สุราษฎรธานี 200 
3. ระนอง 100 
4. ชุมพร 250 
5. สงขลา 150 
6. พัทลุง 100 
7. ปตตานี 150 



 

8. ยะลา 250 
9. นราธิวาส 200 

เหนือ 
(14 จังหวัด) 

1. เชียงใหม 250 

1,900 

2. ลําพูน 250 
3. ลําปาง 100 
4. อุตรดิตถ 50 
5. แพร 100 
6. นาน 150 
7. พะเยา 100 
8. เชียงราย 200 
9. อุทัยธานี 100 
10. ตาก 50 
11. สุโขทัย 100 
12. พิษณุโลก 150 
13. พิจิตร 150 
14. เพชรบูรณ 150 

รวม 6,000 
 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 4.1 สงเสริมการพัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
      4.1.1 จัดอบรมเกษตรกร โดยมีการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ผานมาโดยเกษตรกรมีสวนรวมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไมผลใหมีคณุภาพดโีดยมีประเด็นปญหาตรงกับความตองการของเกษตรกร ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ 
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     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
     1) คัดเลือกสถาบันเกษตร (กลุมเกษตรกรหรือสหกรณ) วิสาหกิจชุมชน กลุมปรับปรุงคุณภาพ 
ไมผลที่มีศักยภาพการผลิตไมผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ภายใน 16 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจ่ี ลําไย 
มะมวง สมโอ สมเขียวหวาน กลวย มะละกอ มะปรางหวาน/มะยงชิด มะขามหวาน ฝรั่ง นอยหนา และสตรอเบอรี่ 
หรือชนิดผลไมอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไดตามความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ีซึ่งควรเปนเปาหมาย 
เพื่อเตรียมการเขาสูการสงเสริมตามระบบแบบแปลงใหญไดในอนาคตตอไป โดยจังหวัดตองแจงใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบกอนดําเนินการ โดยเกษตรกรผูเขารวมโครงการตองไมใชเปาหมายเดียวกับเกษตรกรแปลงใหญ ท้ังนี้ 
แตละกลุมควรมีสมาชิกไมนอยกวา 30 คน หากมีผูเขารวมโครงการไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจากพบวามี
สาเหตุมาจากเกษตรกรยังไมมีการรวมกลุมใหจังหวัดจัดตั้งเปนกลุมปรับปรุงคุณภาพหรือวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกลุมที่ถูกตอง โดยกําหนดใหกลุมที่ตั้งใหมควรมีสมาชิกไมนอยกวา 30 คน/กลุม ซึ่งเกษตรกรที่
คัดเลือกควรมีพ้ืนที่การผลิตติดตอกันซึ่งจะสะดวกตอการบริหารจัดการทั้งดานการผลิต การตลาด การถายทอด
เทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา 
 2) จัดทําทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการโดยไดดําเนินการจัดตั้งเปนกลุม
เรียบรอยแลวตามเอกสารแนบท่ี1  ในภาคผนวก และสงใหกรมสงเสริมการเกษตรภายในเดือนมีนาคม 2562 



 

 3) ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามประเด็นปญหาความตองการของเกษตรกร จํานวน 1 วัน ซึ่ง
คาใชจายในการดําเนินการ 200 บาท/ราย/วัน ทั้งนี้ จังหวัดตองดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสที ่1 รอยละ 60 ของ
เปาหมายเกษตรกรที่ไดรับ โดยมีตัวอยางประเด็นหลักสูตรอบรมรายละเอียดตามภาคผนวกที่แนบ 
 4) กรณีสถาบันเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ กลุมปรับปรุงคณุภาพ) หรือกลุมเกษตรกร  
ที่จัดตั้งใหมท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการมีการดําเนินการผลิตไมผลตามท่ีระบุไวในโครงการมากกวา 1 ชนิด 
สามารถเขารับการอบรมซ้ําไดแตตองไมเกินรายละ 2 หลักสูตร 
 5) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project 
 
 
 
 
 
 
      4.1.2 จัดทําแปลงตนแบบเพื่อการเรียนรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ 
     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
     1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพดีโดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี ้
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                           1.1) เปนสถานที่ซึ่งเคยหรือยังคงเปนจุดสาธิตศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล 
ในปจจุบัน หรือเปนที่ปลูกไมผลอยางใดอยางหนึ่ง กรณีไมมีใหคัดเลือก อาจเปนสถานที่ใหมที่เปนแปลงของสมาชิกที่
เขารวมโครงการและมีความพรอมสามารถขยายผลสูแปลงใหญไดในอนาคตตอไป 
                           1.2) พื้นที่สวนควรมีขนาดไมต่ํากวา 5 ไร 
                           1.3) เปนพ้ืนท่ีที่ปลูกไมผลที่ใหผลผลิตตอเนื่องกันไมต่ํากวา 2 ฤดูกาลผลิต 
                           1.4) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําที่เพียงพอสําหรับใชในการผลิตไมผล
คุณภาพดีตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 
                           1.5) ควรอยูในบริเวณท่ีมีสวนไมผลของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกในโครงการเพ่ือท่ีจะสามารถให
เกษตรกรในพ้ืนที่มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ได 
                           1.6) อาจอยูติดถนน หรือพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผูคนผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
        1.7) เกษตรกรเจาของพ้ืนที่มีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมได
เปนอยางดีและ /หรือ ขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกลเคยีงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        1.8) มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการ
ดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
                      2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมผลคณุภาพดี ดังนี ้
                           2.1) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 1 ไร เพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
พ้ืนที่ โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายแปลงละ 12,000 บาท เปนคาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณทาง
การเกษตร (ปุยคอก/ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ถุงหอ ฯลฯ) คาวัสดุสํานักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจําเปน  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.1.1 คือ 
1) ทะเบียนกลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
2) เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมและดูงานจากการประเมินผลเกษตรกรในการนําความรูท่ี
ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง เอกสารแนบท่ี 2 
3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project 



 

                 2.2) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย  
ชื่อเจาของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพไมผลคณุภาพดีชนิดใด เชน แปลงเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพไมผลคุณภาพดี (ทุเรียน) จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  
            3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพไมผลคุณภาพดตีามแบบในเอกสารแนบ 4 
 
 
 
 
      4.1.3 จัดทําเอกสารวิชาการบริหารจัดการไมผลและการผลติไมผลคุณภาพด ีดําเนินการโดยสํานัก
สงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ประกอบดวย 1) เอกสารวิชาการบริหารจัดการไมผล และ 
2) แผนพับการผลิตไมผลคุณภาพดี 
     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
     1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร รวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารวิชาการและแผนพับ 
     2) ดําเนินการขออนุมัติโครงการ/จางพิมพเอกสารวิชาการ 500 เลม และแผนพับ 10,000 แผน 
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     3) ดําเนินการขอเลข ISBN กับหอสมุดแหงชาติ จํานวน 1 เรื่อง 
     4) จัดสงเอกสารวิชาการและแผนพับเผยแพรสูหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 4.2 แลกเปลี่ยนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตไมผลคุณภาพดี 
               4.2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการไมผลครบวงจร ดําเนินการโดย
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
     1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรเสนอขออนุมัติโครงการและดําเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการไมผลครบวงจร โดยมีบุคคลเปาหมายคือเจาหนาที่กรมสงเสริม
การเกษตรผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการไมผลและหนวยงานภาคที่เก่ียวของจากภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต จํานวน 120 คน เพ่ือใหเกิดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู ทราบสถานการณและฤดูกาลผลิตของผลไม/ 
ปญหาอุปสรรคการบริหารจัดการผลไมที่ผานมา การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและทักษะเจาหนาที่เพื่อเตรียมการ
วางแผนบริหารจัดการผลไมในป 2562 รวมทั้งการเตรียมการจัดทําระบบรายงานสถานการณผลไมผาน Application 
     2) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริม
การเกษตรภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.1.2 คือ 
1) แปลงเรียนรู พื้นท่ี 1 ไร 
2) ขอมูลแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพดี  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.1.3 คือ 
1) รูปเลมเอกสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ที่มีเลข ISBN กํากับ 
2) แผนพับ จํานวน 1 เรื่อง  

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.2.1 คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร  



 

      4.2.2 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อพัฒนาการผลิตไมผลสูมาตรฐานระดับภาค ดําเนินการ
โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
     1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ไดแก สสก.ที่ 3 จังหวัดระยอง สสก.ท่ี 5 จังหวัด
สงขลา และ สสก.ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม เสนอขออนุมัติโครงการจัดสัมมนาและดําเนินการจัดสัมมนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและทักษะเจาหนาที่ในการดําเนินการบริหารจัดการผลไมครบวงจร ในรูปแบบการบรรยาย 
การทัศนศึกษาดูงาน หรือฝกปฏิบัติการตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยการกําหนดรูปแบบการสัมมนาดังกลาวให
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรแตละเขตพิจารณาตามความเหมาะสม 
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     2) รายงานผลการดําเนินการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
        4.2.3 จัดประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการไมผลครบวงจร ดําเนินการ
โดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
     1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร เชิญประชุมเจาหนาที่ผูเก่ียวของเพ่ือเตรียมการวางแผน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการไมผลครบวงจร จํานวน 2 ครั้ง แบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) เพ่ือซักซอม
ความเขาใจในการดาํเนินการบริหารจัดการไมผล การรายงานสถานการณไมผล การเตรียมการจัดทําระบบรายงาน
สถานการณผลไมผาน Application ฯลฯ และ 2) วางแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานพรอมบทบาทผูรับผิดชอบ 
     2) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 4.3 บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตรผลไม 
      4.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม คณะอนุกรรมการปองกันแกไขปญหา
ผลไมระดับภาค คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย ฯลฯ เพื่อดําเนินงานบริหารจัดการผลไม
ทั้งระบบ รวม 9 คณะ ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรรมพัฒนาและบริหารจัดการผลไมสอดคลองตามยุทธศาสตรผลไมประจําป พ.ศ.2558-2562 
      4.3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํารวจและจัดประชุมเจาหนาที่ระดับพื้นที่ เพื่อคาดคะเนสถานการณผลไมระดับ
จังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอนฤดูกาลผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
ขอมูลเอกภาพและจัดทําแผนกระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอ่ืนเพื่อ
นํามากระจายผลไมในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนมาตรการยกระดับราคาผลไมตอไป 
      4.3.3 ประชมุติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ 
281 อําเภอ (25 จังหวัด) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํารวจและจัดประชุม
เกษตรกร และผูเก่ียวของในระดับอําเภอ เพื่อคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแตกอน

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.2.2 คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร รวม 3 เลม (1 เลม/เขต) 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.2.3 คือ 
บันทึกรายงานสรุปผลการจัดประชุมเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 2 ครั้ง 



 

ฤดูกาลผลิต จนถึงตนฤดูกาลผลิต จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดทําแผน
กระจายผลผลิตผลไมออกจากแหลงผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตหลักอ่ืนเพ่ือนํามากระจายผลไมใหกับ
จังหวัด เพ่ือนําไปวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผลไม โดยการหามาตรการยกระดับราคาผลไมตอไป 
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ที ่ ภูมิภาค/จังหวัด อําเภอ  ท่ี ภูมิภาค/จังหวัด อําเภอ 
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด  25 อําเภอ  ภาคใต 14 จังหวัด  151 อําเภอ 
1. ระยอง  8  1. ชุมพร  8 
2. จันทบุร ี  10  2. ระนอง  5 
3. ตราด  7  3. สุราษฎรธานี  19 
ภาคเหนือ 8 จังหวัด 105 อําเภอ  4. นครศรีธรรมราช  23 
1. เชียงใหม  25  5. ภูเก็ต  3 
2. เชียงราย  18  6. พังงา  8 
3. ลําปาง  13  7. กระบี ่  8 
4. ตาก  9  8. พัทลุง  11 
5. แพร  8  9. ตรัง  10 
6. ลําพูน  8  10. สตูล  7 
7. พะเยา  9  11. สงขลา  16 
8. นาน  15  12. ปตตาน ี  12 
     13. ยะลา  8 
     14. นราธิวาส  13 

 
      4.3.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลเอกภาพ ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
ไดแก สสก.ที่ 3 จังหวัดระยอง สสก.ที่ 5 จังหวัดสงขลา และ สสก.ที่ 6 จังหวัดเชียงใหมรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่รับผิดชอบในแตละภูมิภาค โดยการประชุมหารือเจาหนาที่ผูเก่ียวของทั้งระดับพื้นที่และสวนกลาง เพ่ือ
ประมาณการไมผลเศรษฐกิจลวงหนา จํานวน 3 ครั้ง โดยใชขอมูลจากการสํารวจและคาดคะเนผลผลิตระดับพื้นที่  
เพ่ือจัดทําขอมูลเอกภาพสําหรับใชวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตในฤดูตอไป 
      4.3.5 จัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจดัการผลไมในระดับภาค ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต ไดแก สสก.ท่ี 3 จังหวัดระยอง สสก.ที่ 5 จังหวัดสงขลา และ สสก.ที่ 6 เพ่ือจัดประชุมเจาหนาที่
ผูเก่ียวของจากจังหวัดและสวนกลาง จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไมประจําปแยกตามชนิดพืช
แลวประมวลผลสงใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณานําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมตอไป 
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สรุปผลงาน (Output) ที่ไดจากกิจกรรมที่ 4.3 คือ 
1. รายงานการประชุม Fruit Board อนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 
2. ขอมูลคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ จํานวน 6 ชนิด 3 ภาค (281 อําเภอ) 
3. ขอมูลคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด จํานวน 6 ชนิด 3 ภาค (25 จังหวัด) 
4. ขอมูลเอกภาพ แผนกระจายผลผลิตระดับอําเภอ/จังหวัด/ภาค จํานวน 6 ชนิด 3 ภาค 
5. แผนบริหารจัดการผลไมระดับภาค 6 ชนิด 3 ภาค (เหนือ/ตะวันออก/ใต) และ 
แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการผลไมระดับภาค/จังหวัด (Action Plan) จํานวน 6 ชนิด 
3 ภาค (25 จังหวัด) 
หงึด) 
6. รายงานจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนวิชาการดานไมผลกับตางประเทศ 



 

 4.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อพฒันาการตลาดและการประชาสัมพันธ 
      4.4.1 จัดงานรณรงคประชาสัมพันธปองกันแกไขปญหาผลไมดอยคุณภาพ ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ชุมพร และจังหวัดเชียงใหม 
                        วิธีการดําเนินงาน มีดังนี้ 
     1) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกร และผูประกอบการที่มีความสมัครใจเขารับการอบรมความรูในการ
ปองกันแกไขปญหาผลไมดอยคุณภาพ บทลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งอาจเปนกิจกรรมหนึ่งภายในการประชาสัมพันธซึ่ง
ขึ้นกับความจําเปนในพื้นที่โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณจริง 
     2) สํานักงานเกษตรจังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ชุมพร และจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการจัดงาน
รณรงคประชาสัมพันธปองกันแกไขปญหาผลไมดอยคุณภาพ โดยกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดทําปายประชาสัมพันธ การตรวจติดตามสถานการณ หรืออื่น ๆ ตามความจําเปน เขตละ 100,000 บาท 
     3) รายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
      4.4.2) จัดงานรณรงคประชาสัมพันธแหลงผลิตไมผลคุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาผลผลิต ดําเนินการ
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ระนอง และจังหวัดนาน 
     วิธีการดําเนินงาน มีดังนี้ 
          1) ดําเนินการจัดงานรณรงคประชาสัมพันธแหลงผลิตไมผลคุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาผลผลิต 
เชน จัดงานแถลงขาวผลไมคุณภาพดีของจังหวัด จัดงานเทศกาลของดีของจังหวัด เปนตน โดยมีประเด็นสื่อใหเห็นถึง
การประชาสัมพันธผลไมตองมีคุณภาพและมาจากสถาบันเกษตรกร/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ/กลุมวิสาหกิจชุมชนที่
ผลิตไมผลคณุภาพดีที่ไดรับคัดเลือก/รับรองจากจังหวัดเปนไปอยางยุติธรรม  ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมใหกําหนด
ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
    2) ควรดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อภายในจังหวัดกอนถึงชวงกระจุกตัวของผลไม  
    3) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดแถลงขาว จังหวัดละ 100,000 บาท 
    4) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2562 
ทั้งนี้  กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกจังหวัดที่ เปนแหลงผลิตผลไมคุณภาพดีใหดําเนินการจัดงานรณรงค
ประชาสัมพันธผลไมตามชนิดและฤดูกาลที่มีผลผลิต จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง ระนอง และจังหวัดนาน 
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5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ป 2561 ป 2562 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.4.1 คือ 
รูปเลมรายงานผลการรณรงคและประชาสัมพนัธปองกันแกไขปญหาผลไมดอยคุณภาพ
เสนอกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 3 เลม รวม 3 จังหวัด (1 จังหวัด/1 เลม) 
 2 ครั้ง 

สรุปผลงาน (output) ท่ีไดจากกิจกรรม 4.4.2 คือ  
รูปเลมรายงานผลการจัดงานรณรงคประชาสัมพันธแหลงผลิตไมผลคุณภาพดีเพื่อ
ยกระดับราคาผลผลิต จํานวน 3 เลม 
 



 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

ม.ี
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

ม.ิ
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. สงเสริมการพัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพดีโดย
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
   1.1) จัดอบรมเกษตรกรและนําเกษตรกร 
ทัศนศึกษาดูงาน 
   1.2) จัดทําแปลงตนแบบเพื่อการเรียนรูในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล 
   1.3) จัดทําเอกสารวิชาการ/แผนพับ  

            

2. แลกเปลี่ยนวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตไมผลใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
    2.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการไมผลครบวงจร    
    2.2) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูเพ่ือ
พัฒนาการผลิตไมผลสูมาตรฐาน 
    2.3) จัดประชุมเตรียมการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการไมผลครบวงจร 

            

3. บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตรผลไม 
    3.1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม คณะอนุกรรมการปองกัน
แกไขปญหาผลไมระดับภาค คณะอนุกรรมการไม
ผลเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย คณะอนุกรรมการ
กลุมสินคาเกษตร (ลําไย ผลไม) และคณะทํางานฯ 
เพ่ือดําเนนิงานบริหารจัดการผลไมทั้งระบบ 
   3.2) ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับ
จังหวัด 
   3.3) ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณผลไม
ระดับอําเภอ 
   3.4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลเอกภาพ 
   3.5) จัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการ
ผลไมตามฤดูกาลผลิตในระดับภาค 

            

4. สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม เพ่ือพัฒนาการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ 
    4.1) จัดงานรณรงคประชาสัมพันธปองกันแกไข
ปญหาผลไมดอยคุณภาพ 
    4.2) จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธแหลง
ผลิตไมผลคณุภาพดีเพ่ือยกระดับราคาผลผลิต 
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6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
  ผลผลิต 
 1) เกษตรกรผูรวมโครงการไมนอยกวา 6,000 ราย ไดรับการพัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพดีผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหไดมาตรฐานและความปลอดภัย 
 2) พื้นที่ที่เปนแหลงผลิตไมผลสําคัญใน 3 ภูมิภาค มีแนวทางบริหารจัดการผลไมแบบเบ็ดเสร็จชัดเจน 

       3) เกิดมูลคาเพ่ิมจากการประชาสัมพันธสรางแรงกระตุนการบริโภคผลไมในแหลงผลิตไมผลสําคัญ 3 ภูมิภาค 
 ผลลัพธ 
 เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนําไปสูการสงออกไดไมนอยกวารอย
ละ 30 ของผลผลิตทั้งหมดที่ไดรับ 
 ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ : สินคาเกษตรไมผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดใดชนิดหนึ่งภายใน 16 ชนิด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสงผลใหผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 ตอป 
 เชิงคุณภาพ : ปริมาณการผลิตไมผลตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกตางไมเกินรอยละ 10 
โดยเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึนจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลใหมีคุณภาพดี สงผลตอคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของเกษตรกรที่ดีขึ้น และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม 
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7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กลุมสงเสริมไมผล  
 7.1 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมไมผล 
      เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 
      E-mail: rapeepen@hotmail.com 
 7.2 นางสาวทัศนา คิดสราง ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 
               E-mail: tus_pre@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวม 
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) ป 2562 

กิจกรรมที่ 4.1.1 อบรมเกษตรกรและนําเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน 
อําเภอ ...................................................จังหวัด................................................  

ชนิดผลไม.................................................. 
------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เขียนท่ี........................................................... 
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ. .................. 

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อายุ.................................ป  
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ---- 
ผูแทน  กลุมเกษตรกร  สหกรณ  วิสาหกิจชุมชน  กลุมปรับปรุงคณุภาพไมผล  อื่น ๆ ระบุ..................... 
ระบุชื่อกลุม....................................................................ไดรับการคดัเลือกเขารวมโครงการ โดยมีขอมูลบงบอกถึงศักยภาพของกลุมดังนี ้
 
สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป  
1.1 ขอมูลของกลุม 

1.1.1 ช่ือกลุม...................................................................................................................................................................... 
1.1.2 ที่ตั้งกลุม...............................................................................................จํานวนสมาชิก.........................ราย 
       จัดตั้งกลุมป.....................................................หมายเลขโทรศัพท................................................................ 

1.2 ขอมูลประธานกลุม 
1.2.1 ชื่อ – นามสกุล (ประธาน)......................................................................................................................................... 
1.2.2 ท่ีอยู บานเลขที่ ........................หมูที่..............................ตําบล................................อําเภอ...................................... 
        จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท............................................................................... 

1.3 แผนที่ตั้งกลุม )วาดจากอําเภอถึงที่ตั้งกลุม(  
สวนท่ี 2 ขอมูลการผลิตของกลุม 
2.1 ขอมูลพ้ืนที่การผลติ ผลผลิต ฤดูกาลเก็บเก่ียว  
     2.1.1 พื้นที่การผลิตของกลุมทั้งหมด.......................ไร ผลผลิต........................ตัน (แยกรายพันธุเฉพาะพันธุหลัก) 

ชนิดไมผล         ชื่อพันธุ )เฉพาะพันธุหลัก(  พ้ืนที่ )ไร(  ปริมาณผลผลิต )ตัน(  ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (เดือน) 

เอกสารแนบท่ี 1 



 

     

สวนท่ี 3 ขอมูลดานการตลาดและมาตรฐานคุณภาพ 
3.1  การจําหนายของกลุม  ตลาดภายในประเทศ  ตลาดสงออก  ตลาดแปรรูป 
3.2  ลักษณะการซื้อ – ขาย  ทําสัญญาซื้อขายลวงหนา  ขายผานพอคาคนกลาง  ขายเอง  ขายผานกลุม  อื่นๆ 
3.3  มาตรฐานการผลติ  มีการรับรองคุณภาพ GAP รายบุคคล จาํนวน .............ราย   มีการรับรองคุณภาพ GAP แบบกลุม 
3.4  การรับรองคุณภาพผลผลิต  ไมมี  มี ถามี เปนแบบ  สติ๊กเกอรธรรมดา   สติ๊กเกอรบารโคด  สติ๊กเกอร QR Code 
 
ลงชื่อผูข้ึนทะเบียน.......................................................  ลงช่ือผูรับขึ้นทะเบียน............................................. 
                      (                                       )                                              (                                  ) 

(ตัวอยาง) ประเด็นหลักสูตรในการอบรมเกษตรกรและดูงาน และการรายงานผล 
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) ป 2562 

กิจกรรมที่ 4.1.1 อบรมเกษตรกรและนําเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน 
อําเภอ ...................................................จังหวัด................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
 

สวนท่ี 1 (ตัวอยาง) ประเด็นหลักสูตรในการอบรมเกษตรกรและดูงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงาน  
2.1 เกษตรกรที่ไดรับการอบรม รวมท้ังสิ้น................ราย ประกอบดวย 

ชนิดไมผลที่อบรม  จํานวนเกษตรกร 
)ราย(  

สถานท่ีดําเนินการ )อบรม(  วัน เดือน ป ดําเนินการ 

    
    
    
    

 
2.2  เนื้อหาที่ใชในการถายทอดเทคโนโลย ี
 
 
2.3 งบประมาณท่ีใช 
 
 
2.4 ภาพกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 
 

                               ลงช่ือ ........................................ผูรายงานขอมูล  

เอกสารแนบท่ี 2 



 

(                             ) 
วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ............... 

หมายเลขโทรศัพท....................................... 
 
 

ตัวอยาง การจัดทําปายแปลงเรียนรู กิจกรรมที่ 4.1.2 จัดทําแปลงตนแบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปขอมูลแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพด ี

แปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล   (............)จังหวัด..... ....................  
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) 

 
ชื่อเจาของสวน .....................................................................................................................................  
ที่ตั้งแปลง เลขที่ ตาํบล.....................หมูที่....................... .......................อาํเภอ..................................... 
 

สนับสนุนโดย สํานักงานเกษตร.............................  
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.5 เมตร  

1 เมตร  

รายละเอียดของปายแปลงเรียนรู  
-  ปายแปลงขนาด 1 x 1.5 เมตร (กวาง x ยาว) 

- เสาสูง 2 เมตร 

2 เมตร 

เอกสารแนบท่ี 3 

เอกสารแนบท่ี 4 



 

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) ป 2562 
กิจกรรมที่ 4.1.2 จัดทําแปลงตนแบบเพ่ือการเรยีนรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติไมผล 

อําเภอ ...................................................จังหวัด................................................  
-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เขียนท่ี........................................................... 
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ. .................. 

สวนท่ี 1 ขอมูลแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมผล (.........................)  
1.1 ที่มา 
1.2 ประเด็นองคความรูที่เปนจุดเดนเพื่อการเรียนรูภายในแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 
1.3 สภาพปญหา /อุปสรรค  
1.4 แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงาน 
2.1 จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพไมผล (.....................) มผูีมาขอใชบริการจํานวน..........................ครั้ง/ราย สวนใหญ
ประเด็นที่มาขอใชบริการคือ......................................................................................................................................................... 
2.2 ระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี ้
      

ที ่
ชื่อเกษตรกร /ชื่อกลุม

เกษตรกรที่มาขอใชบริการ 
ประเด็นที่มาขอใชบริการ 

ความพึงพอใจ 
มาก นอย ปาน

กลาง 
      
      
      
      
      

 
2.3 งบประมาณท่ีใช 
 
 
2.4 ภาพกิจกรรมที่ดําเนินการ 

 
 

                               ลงช่ือ ........................................ผูรายงานขอมูล  
(                             ) 

วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ............... 
หมายเลขโทรศัพท....................................... 

 

ภาคผนวก 
 

(ตัวอยาง) ทางเลือกจัดทําหลักสูตรดานการผลิตไมผลประเด็นจุดเนนสําคัญเบื้องตนรายชนิดพืช 
 

ที ่ ชนิดพืช ประเด็นจุดเนน 
1. ทุเรียน 1.1 การแกไขปญหาการตัดทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน)  

ออกสูตลาด 
1.2 การตัดแตงชอดอก/ผลออน 



 

2. มังคดุ การแกไขปญหาเนื้อแกวยางไหลในมังคดุ 
3.  เงาะ การผลิตเงาะนอกฤดู 
4. ลองกอง การหอชอผลลองกอง 
5. ลิ้นจี่ การหอชอผลลิ้นจี่ 
6. ลําไย การตัดแตงกิ่ง/นอกฤดู 
7. มะมวง การผลิตมะมวงคณุภาพดี/นอกฤดู 
8. สมโอ การหอผล/โรคแมลง/การเก็บเก่ียวในระยะที่เหมาะสม 
9. สมเขียวหวาน โรคแมลง/นอกฤดู 
10. กลวย การหอผล/การเก็บเก่ียวในระยะที่เหมาะสม 
11. มะนาว โรคแมลง/นอกฤดู 
12. มะปราง/มะยงชิด การหอผล/โรคแมลง 
13. ฝรั่ง การหอผล/การตัดแตงก่ิง 
14. นอยหนา การหอผล/โรคแมลง/การตัดแตงก่ิง/วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
15. มะขามหวาน การตัดแตงก่ิง/วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวปองกันเชื้อรา/ 

การบรรจุหีบหอ 
16. สตรอเบอรี่ โรคแมลง/การเก็บเก่ียวในระยะที่เหมาะสม 
17. มะละกอ โรคแมลง/วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
18. สละ การผสมเกสรในระยะที่เหมาะสมใหมีคุณภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 

(ตวัอยาง) 
ทุเรียน  

  
 1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือการแกไขปญหาการตัดทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ออกสูตลาด 
 2. แนวทางโดยสังเขปของการแกไขปญหาการตัดทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ออกสูตลาด 
  2.1 สถานการณ  
   ปญหาการตัดทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ออกสูตลาด ซึ่งจะพบมากใหจังหวัดแหลงผลิตทุเรียนใน
ภาคตะวันออกและภาคใตบางจังหวัด ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญและสรางความเสียหายใหแกเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเองและ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตทุเรียนของไทยเปนอยางมาก  

  2.2 ความเสียหายจากการตัดทุเรียนออนออกสูตลาดในดานตาง ๆ 
    2.2.1 กอใหเกิดความเสียหายตอมูลคาทางเศรษฐกิจการตลาดทุเรียนของประเทศ มากกวา 1,000 
ลานบาทตอป 



 

    2.2.2 เสียสวนแบงการตลาดสงออกทุเรียนของไทยใหกับคูแขงขัน ตลาดทุเรียนของประเทศผูผลิต
ทุเรียนทั้งในตลาดเอเชียและตลาดโลก 
    2.2.3 ผลเสียตอภาพลักษณ และชื่อเสียงของทุเรียนไทย ทําใหลูกคาทั้งของไทยและตางประเทศขาด
ความเชื่อมั่นในการบริโภคทุเรียนไทย สงผลกระทบตอราคาจําหนายของเกษตรกรในแหลงผลิตตกต่ําลง 

  2.3 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหมีการตัดทุเรียนออนออกสูตลาด 
    2.3.1 การซื้อขายทุเรียนแบบเหมาสวน ทําใหเกษตรกรไมสามารถควบคุมการตัดทุเรียนได 
    2.3.2 เกษตรกร บางรายขายทุเรียนที่ตั้งใจตัดทุเรียนออนขาย เพราะวาน้ําหนักดี ราคาดี          เสีย
คาใชจายลดลง และไมเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ  
    2.3.3 ผูรับซื้อ / ลง บางรายรับซื้อทุเรียนออนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหราคาทุเรียนต่ําลง 
หรือตองการใหตูขนสงมีปริมาณทุเรียนเพียงพอตอการปดตู 
    2.3.4 ผูบริโภคเลือกซื้อทุเรียนไมเปน ทําใหเปนโอกาสของพอคาที่จําหนายทุเรียนออนได 

  2.4 แนวทางในการแกไขปญหาและบทลงโทษทางกฎหมาย 
    2.4.1 ประชาสัมพันธการไมตัดทุเรียนออนและเลือกซื้อทุเรียน สุกแกเหมาะสมกับการบริโภคกอนถึง
ฤดูกาลเก็บเก่ียว 
    2.4.2 ตั้งจุดสกัดตรวจจับทุเรียนออนในพ้ืนที่และมีการดําเนินการอยางจริงจัง 
    2.4.3 การบังคับใชบทลงโทษทางกฎหมาย โดยกฎหมายที่สามารถดําเนินคดีผูที่กระทําผิด คือ  
      1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวย
ประการใด ๆ ใหผูซื้อหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแหงของนั้นเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับหรือ  
      2)  การกระทําผิด พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 โดยเจตนากอใหเกิด
ความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือสาระสําคัญ ประการอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของ
ตนหรือของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณจีับกุม
ผูกระทําผิดไดจะสงฟองศาลภายใน 48 ชั่วโมง 
 3. วิธีการดูความสุกแกของทุเรียน 
      3.1 ดู 

ทุเรียนดิบ (ภายนอก) ทุเรียนออน ทุเรียนแก 
 พู  เล็กลีบ หนามแดง หนามแหลม เสน

กลางพูไมชัด 
พูใหญอวนเตง 
หนามกวาง หนามแบน 
เสนกลางพูชัดเจน (บางครั้งเปน 
สีน้ําตาล) 

 ปลิง (รอยตอของกานสวนบนกบักาน
ผล) 

ไมบวบ (เรยีบ) ปลิงบวม โดยเฉพาะพันธุชะนี,
หมอนทอง,พวงมณี,กระดมุทอง 
ยกเวน กานยาว 

 กานขั้ว (ใตปลิง) ออนนิ่ม โคงงอได ลื่นมือ กานขั้วแข็ง ไมโคงงอ สากมือ 
(กานยาว หรือทุเรียนผลใหญข้ัวยาวอาจ
โคงงอไดเล็กนอย) 

 สผีล สีเขมสด (เขียว) สีซีด แลวแตชนิดพันธุและ 
แหลงผลิต 

 หนาม เล็ก ปลายหนามซดี หนามใหญ ปลายหนามแหงเปนสี
น้ําตาล 

 



 

ทุเรียนสุก (ภายนอก) ทุเรียนออน ทุเรียนแก 
 พู  พูเล็ก หนามแคบเล็กไมเห็นเสนกลางพ ู พูใหญ หนามกวาง (ใหญ) เห็นเสนกลางพู 

 ปลิง (รอยตอของกานสวนบนกบักาน
ผล) 

เห่ียวแหง หรือเนา หรือถูกตัดทิ้ง ปลิงสด หรือปลิงหลด หรือกานขั้วสด 
(แกจัดและสุกในปลิง) 

 ผิวภายนอก เห่ียวแหง  ยังสด  

 ขั้ว  นิ่ม ออน แข็ง กระดางมือ 

 
ทุเรียนสุก (ภายใน) ทุเรียนออน ทุเรียนแก 

 สีเนื้อ ขาวหรือซีด เหลืองเขม 

 เมล็ด ขาว อมชมพู นํ้าตาล – น้ําตาลเขม 

 เนื้อ แฉะ มีเสนใยมาก แหง เนื้อละเอียดด เสนใยนอย 

 รสชาต ิ ไมหวาน – หวานออน หวานมันตรงตามพันธุ 

  
     3.2 ดีด 

ทุเรียนดิบ (ภายนอก) ทุเรียนออน ทุเรียนแก 
- เคาะกลางพ ู เสียงทึบ ถึก เสียงโปรง โปก 

      
 
     3.3 ดูด 

ทุเรียนดิบ (ภายนอก) ทุเรียนออน ทุเรียนแก 
- ชิมปลิง ตัดแผลกานขั้วใหม 
ชิมน้ําเลี้ยง 

จืดและฝาด หวานออนๆ 

  
 3.4 ดม  

ทุเรียนสุก (ภายนอก) ทุเรียนออน ทุเรียนแก 
- กลิ่น ไมหอม หรือ หอมออน กลิ่นหอมถึงฉุน 

 
     3.5 ขอสังเกตอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา 

ประเด็น ทุเรียนออน ทุเรียนแก 
 นับวันสุกแก 
(กรณีทุเรยีนดิบรอการสุก) 

มากกวา 7 วันขึ้นไป 3 วันสุก (สุกในปลิง) 
5 วันสุก (สําหรับทุเรียนขนสง
ตางจังหวัด) 

 การปอก ปอกยาก เพราะหวงไส แยกพูออกไมได
ตองปอกโดยผายกพู เปนพูๆ 

ปอกงาย เพียงกรีดกนตามเสนกลางพูก็
สามารถแยกพูออกไดไมยาก 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
มังคุด  

  
 1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือ การแกไขปญหาเนื้อแกวยางไหลในมังคุด 
 2. แนวทางโดยสังเขปของการแกไขปญหาเนื้อแกวยางไหลในมังคุด 
  บทนํา 
  ปญหาการเกิดเนื้อแกวยางไหลในผลมังคุดเปนปญหาที่ชาวสวนพยายามหาวิธีแก แตก็ยังไมประสบ
ความสําเร็จ สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาเนื้อแกวยางไหลเพราะปริมาณน้ําที่ตนมังคดุไดรับไมสม่ําเสมอ     สวนมังคุด
ในเขตภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ไมพบปญหานี้เพราะลักษณะพื้นที่เปนรองสวนและชาวสวนสามารถควบคุมปริมาณ
น้ําใหสม่ําเสมอได ตรงกันขามกับสวนมังคุดในเขตภาคตะวันออก เชน จังหวัดระยอง มีขอจํากัดของลักษณะพ้ืนที่ที่ไม
สามารถขุดรองน้ําได รศ.ดร.สุมิตรา ภูวโรดม ไดทําวิจัยและแนะแนวทางวา เมื่อเรา     ไมสามารถควบคุมปริมาณฝน
ได เราก็ควรทําเซลลเปลือกที่ลูกมังคุดของเราใหแข็งแรงเพ่ือทนตอแรงดันของน้ําที่ลูกมังคุดไดรับ ดวยการใหแคลเซียม
ทางดินและใหโบรอนทางใบชวงที่มังคุดติดผลออน ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ไดทดลองควบคุมปริมาณน้ําฝน ดวยการ
หาวัสดุมาคลุมตนมังคุดทั้งตนในชวงฤดูฝนและทําการควานรอบลําตนมังคุดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการคายน้ําใหตนมังคุด แต
ก็ยังพบปญหาเนื้อแกวยางไหลอยู แตจากการสังเกตของชาวสวนพบวา ลูกมังคุดที่โดนเพลี้ยไฟเขาทําลายจนผิวลายทั้ง
ลูก จะไมเปนเนื้อแกวยางไหลและมี       หลักวิชาการชวยสนับสนุน คือ เมื่อเพลี้ยไฟเขาทําลายผิวมังคุด ทําใหเซลล
ของผิวมังคดุมีพ้ืนที่ในการระเหยน้ําออกจากลูกมังคุดมากขึ้น อยางไรก็ตามพฤติกรรมของผูบริโภคยังนิยมผลไมที่มีผิว
สวย ซึ่งมีความสัมพันธกับเงื่อนไขในการสงออกมังคุดไปขายยังตางประเทศดวยเชนกัน 
 

สาเหตุหลักของการเกิดเนื้อแกวยางไหลในผลมังคุด มีดังนี ้
  1. ตนมังคุดไดรับฟอสฟอรัสสูงแตโพแทสเซียมต่ํา หากเปนตรงกันขาม คือ ฟอสฟอรัสต่ําโพแทสเซียม
สูง ผลมังคุดจะไมเปนเนื้อแกว แตการท่ีจะทราบวาธาตุอาหารตัวไหนสูง หรือต่ํานั้น ตองนําสงเขาหอง LAB ตรวจ
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดินและใบพืช สาเหตุที่ทําใหฟอสฟอรัสสูง ก็คือ 
         1.1 ชวงเตรียมตนสะสมอาหาร ใหทางใบดวย 0-42-56 ควบคูกับใหทางรากดวย 8-24-24 
         1.2 ชวงปรับ C:N ratio ใหทางใบดวย 0-42-56 ควบคูกับใหทางรากดวย 8-24-24 
         1.3 ชวงเปดตาดอก ใหทางใบดวย 0-52-34  ควบคูกับใหทางใบดวย 8-24-24 
         1.4 ชวงบํารุงดอก ใหทางใบดวย 10-45-10 ควบคูกับใหทางรากดวย 8-24-24 
              ขอสังเกต ทั้ง 4 ระยะบํารุง ฟอสฟอรัสสูง ทั้งทางใบ และทางราก โอกาสที่ฟอสฟอรัสจะต่ํากวา
โพแทสเซียมไมมีเลย สถานการณตนมังคุดอยางนี้ ไมใหฟอสฟอรัสก็ไมได เพราะจะไมออกดอก แลวจะปลูกทําไม 
             แนวทางแกไข : 
            - ใหปุยทางใบ (ทุกสูตร ทุกชวง) ตามปกติแตอยาใหจนโชกตกลงถึงพื้น ใหพอเปยกใบนอยๆหรือพอ



 

สัมผัสใบ 
            - ใหปุยทางราก (ทุกสูตร ทุกชวง) แบบ "ใสนอย - บอยครั้ง" กรณีตนขนาดเสนผาศนูยกลางทรงพุม 
3-5 ม. แนะนําใหใสครั้งละ 500 กรัม/ 20-30 วัน โดยละลายน้ําราดรดบริเวณปลายเขตทรงพุม วัตถุประสงค คือ ให
ตนไดนําปุยตัวนี้ไปใชใหหมดจากการใสแตละครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเหลือตกคางนอยที่สุด 
     แนวทางปฏิบัติ  : 
   - ชวงผลเล็กใหทางใบดวย 14-7-21 ทุก 7 วัน ควบคูกับใหทางราก 21-7-14 ทุก 30 วัน ใหน้ําพอหนา
ดินชื้นรอใหตนปรับตัวเองไดแลวจึงคอย ๆ เพ่ิมปริมาณถึงระดับปกติ ทั้งนี้ ถาตนไดรับน้ํามาก จนถึงน้ํามากเกินก็เปน
   - ชวงผลกลาง ใหทางใบดวย 21-7-14 ทุก 7 วัน ควบคูกับใหทางรากดวย 21-7-14 ทุก 30 วัน 
   - ใหน้ําเต็มที่ 
  2. มังคุดที่ออกดอกติดผลตรงตามฤดูกาล เม่ือถึงชวงผลเล็กจะพบกับความแลงพอดี ชาวสวนกลัวมังคดุจะ
ขาดน้ําจึงระดมใหน้ําอยางหนัก จึงเปนตนสาเหตุใหเกิดอาการเนื้อแกว 
  3. มีการใหปุยอินทรีย ประเภทมูลสัตวปกจํานวนมาก ซึ่งปุยอินทรียนี้มีธาตุฟอสฟอรัสสูง จําเปนตอง 
ปรับลด โดยลดมูลสัตวปก (ไก นกกระทา คางคาว) แลวเพ่ิมมูลสัตวกินหญา (วัวเนื้อ วัวนม)  
  4. ในดินเหนียวมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีมสูงตามธรรมชาติอยูแลว ดังนั้น เมื่อจะใสปุยฟอสฟอรัส 
ลงไปตองพิจารณาตนสาเหตุนี้ดวย การที่จะรูปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในเนื้อดิน ตองเขาหอง LAB เทานั้น แปลงมังคดุที่
จันทบุรีจะบํารุงตนใหสมบูรณอยูเสมอจนเกิดอาการ "สะสมความสมบูรณ" นานหลายปติดตอกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ตอดินจนเกิดเปน "ประวัติเนื้อดิน"ท่ีดี ตรงตามความตองการทางธรรมชาติ (เนนย้ําทางธรรมชาติ) ของมังคุดอยางแทจริง
มังคุดสวนนั้นออกดอกติดผลกอนฤดูกาลปกติ 1 เดือนครึ่ง ทําใหชวงผลเล็กไมตรงกับหนาแลง หรือในดินยังมีความชื้นอยู 
แมจะใหน้ํานอยเพียงใดตนก็ไมกระทบกระเทือน สงผลใหผลผลมีคุณภาพดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
เงาะ  



 

 
 1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือ เทคนิคการผลิตเงาะนอกฤด ู
 2. เนื้อหาโดยสังเขปของเทคนิคการผลิตเงาะนอกฤดู 

    2.1 การดูแลหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 
              (1) ตัดปลายก่ิงเพ่ือใหมีการแตกกิ่งใหม โดยตัดจากกานชอผลเขาไป 1 – 2 คืบ และตัดแตงก่ิงอื่นๆ เชน  

ก่ิงกระโดงในทรงพุม ก่ิงแหง กิ่งตาย และกิ่งเปนโรค 
                  (2) ฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช หลังการตัดแตงก่ิง 
                  (3) ใหปุยทางดิน สูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 และใหปุยทางใบ สูตร 30-20-10 หรือ 15-0-0 
                  (4) ใหน้ํา หากฝนทิ้งชวงเกิน 7 วัน 
                  (5) ดูแลรักษาใบชุดใหมในแตละชุดใหอยูในสภาพสมบูรณ โดยเฉพาะเรื่องโรคและแมลง 
                      การเตรียมตนเงาะใหออกดอกนอกฤด ูโดยการปรับการสรางชุดใบใหมบนตน ดังนี้ 
                      (5.1) เมื่อใบชุดที่ ๒ เขาระยะเพสลาด เรงใหแตกใบชุดที่ 3 – 4 ติดตอกัน และงดน้ําเพื่อใหออกดอก  
โดยการเรงใบชุดที่ 4 ใหปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ตน และปุยทางใบ  
สูตร 20-20-20 เมื่อใบชุดที่ 3 เริ่มเขาระยะเพสลาด 
                      (5.2) เม่ือใบชุดท่ีกําหนดใหออกดอกอยูในระยะเพสลาด ฉีดพนสารพาโคลบิวทาโซล 500-700 ppm  
(สารชนิด 10% อัตรา 100-150 กรัม / น้ํา 20 ลิตร หรือ สารชนิด 15% อัตรา 75-100 กรัม / น้ํา 20 ลิตร) และ 
ปุยทางใบสูตร 0-52-34 

         2.2 การดูแลเงาะระยะกอนออกดอก 
              (1) กําจัดวัชพืชใตทรงพุมใหโลงเตียน กอนเงาะออกดอก 1 เดือน 
              (2) ใหปุยเรงดอก หลังพนสารพาโคลบิวทาโซล 5-7 วัน โดยใหปุยทางดิน สูตร 8-24-24 หรือ 15-5-20  

อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ตน และปุยทางใบ แคลเซียม-โบรอน-ปุยเกล็ด สูตร 0-52-34 อัตราตามคําแนะนํา 7-10 วันตอครั้ง 
จํานวน 2-3 ครั้งและเวนระยะ 7 วัน พนปุยสูตร 7-13-34+12.5 Zn 
                  (3) เมื่อใบชุดสุดทายแก งดการใหน้ํา 20-25 วัน และเริ่มใหน้ําตามปกติ เมื่อเงาะเริ่มแทงชอดอก 
                  (4) ฉีดพนสารโปแตสเซียมคลอเรตทางใบ อัตรา 20-30 กรัม / น้ํา 20 ลิตร ในระยะใบแกเทานั้น 
                  (5) เมื่อเงาะมีอาการขาดน้ํา ทําการใหน้ํา 1,000 ลิตร/ตน จํานวน 1 ครั้ง เวนระยะ 10-15 วัน  
สังเกตตายอดมีการพัฒนาและเปลี่ยนเปนสีน้าํตาลทอง เริ่มใหน้ําเงาะตามปกติ 85-110 ลิตร/ตน/วัน หากตายอด 
มีสีน้ําตาลปนเขียว ตองหยุดการใหน้ํา เมื่อตายอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลทอง ใหน้ํา 500 ลิตรตอตน และใหน้ําตามปกติ 
เมื่อเห็นตาดอกชัดเจน 

        2.3 การดูแลเงาะระยะออกดอก 
                 (1) ระยะแทงชอดอกยาว 5-8 นิ้ว (ชอสะเดา) ใสปุยทางดิน สูตร 12-12-17+2 Mg , 13-13-21, 15-15-15 
 อัตรา 1-2 กิโลกรัมตอตน 
                 (2) ระยะออกดอกถึงดอกบาน อยาใหขาดน้ํา และใหน้ําลดลงในระยะดอกบาน 
                (3) ระยะดอกตูมถึงดอกบาน หมั่นตรวจดูโรคและแมลง เชน ไรแดง เพลี้ยไฟ หนอนกินดอก ราดํา ราแปง  
ราน้ําคาง และโรคชอดอกแหง 
                (4) ระยะการพัฒนาของดอก (ดอกตูม) ฉีดพนอาหารเสริม 1-2 ครั้ง 
                (5) การใชฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโต กลุมออกซิน เพิ่มปริมาณเกสรตัวผู ชวยใหติดผลดี ปองกันดอกรวง 

       2.4 การดูแลเงาะระยะติดผล 
                 (1) อยาใหตนขาดน้ําระหวางการติดผลและผลกําลังเจริญเติบโต 
                 (2) ระยะ 3-4 สัปดาห หลังดอกบาน (ขนาดเทาเมล็ดถ่ัวลิสง) ใสปุยบํารุงผล สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ,  
13-13-21 , 12-12-17+2 Mg อัตรา 2-3 กิโลกรัมตอตน 
                 (3) ระยะดอกบานและติดผลแลว (ขนาดเทาเมล็ดพริกไทย) พนสารอาหารทางใบและฮอรโมนใหทั่วตน 1 ครั้ง 



 

 เชน การใชสารสติมูเลทและสารอาหารคารโบไฮเดรต หรือ GA3 ตามอัตราแนะนํา 
                 (4) ตัดแตงชอผลภายใน 5 สัปดาห หลังดอกบาน โดยเหลือจํานวนผล 8-10 ผลตอชอ และทําการค้ําโยงก่ิง  
กอนเงาะเขาสี 1 เดือน 
                 (5) หมั่นตรวจดูโรคและแมลงเขาทําลาย และทําการปองกันกําจัดตามความเหมาะสม 
                 (6) การใหฮอรโมนชวงเงาะติดผล เพ่ือปองกันผลรวง และเพ่ิมขนาดผล ดังนี้ 
                     (6.1) ระยะติดผลใหมๆ (ขนาดเทาเมล็ดถั่วลิสง) ใชฮอรโมนแพลนโนฟกส อัตรา 2 ซีซ ีตอน้ํา 20 ลิตร  
พนใหถูกผลทั่วตน และพนซ้ําหลังเงาะติดผล 2 เดือน 
                     (6.2) ระยะผลเงาะเขาสี ใชฮอรโมนแพลนโนฟกส อัตรา 2 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร พนใหถูกผลทั่วตน 
                (7) ระยะกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ใสปุยสูตร 12-12-17+2 Mg หรือ 13-13-21 หรือ 14-14-25  
อัตรา 1-2 กิโลกรัมตอตน 
                (8) ระยะกอนการเก็บเกี่ยว 20-30 วัน พนสารกําจัดเพลี้ยแปง เพลี้ยหอย และราดํา (ถามี)  
                (9) หากผลเงาะในชอสุกไมพรอมกัน ใหพนดวยโปแตสเซียมไนเตรท (13-0-46) ในระยะผลเงาะเริ่มเขาสี 
                (10) การเก็บเก่ียว เลือกผลที่สุกแก ใชกรรไกรหรือใบมีดติดปลายไม หรือใชบันไดปนข้ึนไปตัด เก็บรวบรวม 
ใสเขง ตัดแตงใหเหลือกานผลเล็กนอย และเก็บไวในรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
ลองกอง  

 
 1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือ การหอชอผลลองกอง 
 2. แนวทางโดยสังเขปของการหอชอผลลองกอง 
  2.1 ระยะเวลาที่ควรหอชอผล คือ 1 เดือนหลังดอกบาน หรือ กอนการเก็บเก่ียว 120 วัน 
 2.2 ตัดแตง (ปลิดผลออน) ที่ไมสมบูรณออกกอน เพ่ือใหผลที่เหลือเจริญเติบโตเต็มที่ 
 2.3 วัสดุท่ีใชในการหอ คือ ถุงกระดาษสนี้ําตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ 
 2.4 กอนการเก็บเก่ียว ประมาณ 1 สัปดาหใหเปดถุงออก 
 2.5 ประโยชนของการหอผล 
  (1) มีสีสันสวยงาม, รสชาติดี 
  (2) สามารถปองกันสารตกคางจากสารเคมี 
  (3) ลดปริมาณการเนาเสียของผลผลิต 
  (4) ลดการเขาทําลายของโรคและแมลง 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
ลําไย  

 
1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือ การตัดแตงกิ่ง 
2. แนวทางโดยสังเขปของการตัดแตงกิ่ง 

2.1 อายุ 1-3 ป ตัดแตงใหมีลักษณะทรงพุมกลม  
   2.2 อายุ 4-5 ปขึ้นไป ตัดแตงก่ิงภายหลังเก็บเก่ียวโดยตัดก่ิงกลางทรงพุมออก พรอมทั้งตัดกิ่งที่ถูกทําลาย
จากโรค-แมลงท้ิง 

2.3 ประโยชนของการตัดแตงกิ่งลําไย 
        (1) เรงใหลําไยแตกใบออน การตัดแตงก่ิงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถเรงการแตกใบออน  
มีผลทําใหตนลําไยฟนตัวไดเร็ว 
        (2) ควบคุมความสูงของทรงพุม เพ่ือใหทรงเตี้ยทําใหงายตอการเก็บเก่ียวผลผลิตและสะดวกตอการดูแล
รักษา 
        (3) การลดการระบาดของโรคและแมลง ทรงพุมโปรงทําใหอากาศถายเทไดสะดวกและแสงแดดสามารถ
สองเขาไปในทรงพุมจะชวยลดการระบาดของโรคและแมลง 
        (4) ตนลําไยตอบสนองตอสารโพแทสเซียมคลอเรต การตัดแตงก่ิงใหทรงพุมโปรง แสงสองเขาไปในทรง
พุมจะชวยใหตนลําไยตอบสนองตอสารโพแทสเซียมคลอเรตไดดี 
        (5) ผลผลิตมีคุณภาพดี ตนลําไยท่ีมีทรงพุมทึบถาหากออกดอกและมีการติดผลดกสงผลใหลําไยมีผล
ขนาดเล็ก ผลผลิตดอยคณุภาพ 
 2.4 อุปกรณการตัดแตงก่ิง ไดแก เลื่อยตัดและกรรไกรตัดแตงก่ิง 



 

       - เลื่อย ใชตัดก่ิงท่ีมีขนาดใหญเสนผาศูนยกลางของก่ิงตั้งแต 0.5-4.0 นิ้ว 
       - กรรไกร สําหรับตัดก่ิงที่มีขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางไมเกิน 0.5 นิ้ว 
โดยจะตัดก่ิงที่อยูกลางทรงพุมออก 2-5 กิ่ง เพ่ือลดความสูงของตน และใหแสงแดดสองเขาในทรงพุม จากนั้นตัดก่ิงท่ี
อยูดานในทรงพุมที่ไมไดรับแสงและตัดก่ิงท่ีมีขนาดใหญทางดานขางของทรงพุมออกบางเพ่ือออกใหแสงสองเขาไปใน
ทรงพุม ตัดก่ิงที่ถูกโรคและแมลงทําลาย ก่ิงที่ไขวกัน ก่ิงซอนทับและก่ิงที่ชี้ลง 
 2.5 รูปแบบในการตัดแตงกิ่ง 

(1) ทรงเหลี่ยมเหมาะสมสําหรับตนลําไยท่ีมีอายนุอย และปลูกในระยะชิดซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัต ิดังนี ้
 (1.1) กําหนดความสูงของทรงพุมไมใหเกิน 4 เมตรโดยท่ัวไปอยูในชวง 2-3 เมตร โดยนําไมไผทํา
เครื่องหมายตามความสูงเกินเครื่องหมายก็ตัดออกใหหมด 
 (1.2) ตัดปลายก่ิงดานขางทรงพุมทั้งสี่ดาน สวนจะเทาใดนั้นข้ึนอยูกับระยะปลูกและทรงพุมเดิมของ
ลําไย ถาหากทรงพุมชนกันหรือใกลจะชนกันก็ตัดออกแตโดยทั่วไปแลวแนะนําใหตัดลึกจากปลายก่ิงเขาไปประมาณ 
30-50 เซนติเมตร 

(2) ทรงฝาชีหงาย ขั้นตอนการปฏิบัต ิดังนี ้ 
                     (2.1) ตัดก่ิงท่ีอยูกลางทรงพุมออกใหหมดเหลือเฉพาะกิ่งที่เจริญในแนวนอน จากนั้น จะเกิดใหมก่ิงข้ึน
ตามก่ิงหลักที่เจริญในแนวนอนเรียกกิ่งที่เกิดข้ึนวา กิ่งกระโดงหรือก่ิงน้ําคางภายหลังเก็บเก่ียวผลผลิตตัดก่ิงกระโดงให
เหลือตอยาว 3-5 นิ้วเพ่ือกระตุนการแตกใบและควบคุมความสูงของทรงพุม 
                    (2.2) ขอดีของการตัดแตงกิ่งทรงฝาชีหงาย 

        (2.2.1) ไดตนลําไยทรงเตี้ยและสามารถควบคุมความสูงของทรงพุมใหอยูในระดับเดิมไดทุกป 
                   (2.2.2) กระตุนการแตกใบออนใหเร็วข้ึน 
                  (2.2.3) ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดีโดยเฉพาะอยางยิ่งผลลําไยท่ีกระโดงในทรงพุมจะผิวเหลืองทอง
เปนที่ตองการของตลาด 
                            (2.2.4) ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 20-50 
 (2.3) ขอจํากัดของการตัดแตงก่ิงทรงฝาชีหงาย 
                  (2.3.1) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอตนอาจลดลง ถาตัดแตงขนาดทรงพุมออกมากเกินไป 
                 (2.3.2) อาการเปลือกแตก เนื่องจากการตัดแตงกิ่งเปดกลางทรงพุมทําใหแสงแดดสองกระทบกิ่งและลํา
ตนมากทําใหลําไยแตกกิ่งกระโดงชา จะทําใหเกิดอาการเปลือกแตก โดยเฉพาะอยางยิ่งตนลําไยท่ีมีอายุมาก ดังนั้นจึง
ควรทําการตัดแตงก่ิงในฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
ลิ้นจี ่ 

 
 1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือ การหอชอผลลิ้นจี่ 
 2. แนวทางโดยสังเขปของการหอชอผลลิ้นจี่ 
  2.1 ระยะเวลาที่ควรหอชอผล คือ 1 เดือนหลังดอกบาน หรือ กอนการเก็บเก่ียว 45-60 วัน 
  2.2 ตัดแตง (ปลิดผลออน) ที่ไมสมบูรณออกกอน เพ่ือใหผลที่เหลือเจริญเติบโตเต็มที่ 
  2.3 วัสดุท่ีใชในการหอ คือ ถุงกระดาษสีน้ําตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ 
  2.4 ควรหอที่ข้ัวบนสุดของลิ้นจี่ เพ่ือปองกันหนอนเจาะขั้ว 
  2.5 กอนการเก็บเก่ียว ประมาณ 2 สัปดาหใหเปดถุงออก 
  2.6 ประโยชนของการหอผล 
   (1) มีสีสันสวยงาม, รสชาติดี 
   (2) สามารถปองกันสารตกคางจากสารเคมี 
   (3) ลดปริมาณการเนาเสียของผลผลิต 
   (4) ลดการเขาทําลายของโรคและแมลง 
 เนื้อหาวิชาการเพิ่มเติมที่สําคัญ 
 1. การจัดการดิน น้ํา ปุย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  1.1 การปฏิบัติดูแลรักษาลิ้นจี่  
    1.1.1 การวิเคราะหดิน, น้ํา  
     - ควรมีการวิเคราะหดินและน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
    1.1.2 การใสปุย  
     1) ตนที่ยังไมใหผลผลิตใสปุยบํารุงตนใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 500 กรัม/ตน 
     2) ตนที่ใหผลผลิตแลว แบงการใสปุย ดังนี ้
       - บํารุงตนใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 
       - ระยะสรางตาดอกใชปุยเคมีสูตร 8-24-24 
       - บํารุงผลใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 
       - ปรับปรุงคุณภาพใชปุยเคมีสูตร 13-13-21 
     สวนปริมาณปุยที่ใชขึ้นอยูกับอายุของตนและผลผลิตบนตน ซึ่งอัตราที่ใชอยูระหวาง 2 
กิโลกรัม/ตน/ป กอนเริ่มติดผล  
    1.1.3 การใหน้ํา 
     1) ลิ้นจี่อายุ 1-3 ป ในฤดูแลงใหน้ําสม่ําเสมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง  
     2) ลิ้นจี่ที่ใหผลผลิตแลว ในฤดูแลงตองใหน้ําสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง  



 

แตในชวงเดือนพฤศจิกายนกอนออกดอกควรงดการใหน้ํา และเริ่มใหเมื่อเริ่มแทงชอดอกประมาณ 50 % ใหน้ําปริมาณ
นอยกอน แลวคอยเพ่ิมปริมาณข้ึน แลวจะไปงดการใหน้ําอีกครั้งกอนการเก็บเก่ียวประมาณ 7-10 วัน 
 
    1.1.4 การใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง 
     1) ระยะแตกใบออน ไดแก ไรกํามะหยี่ หนอนเจาะกิ่ง หนอนมวนใบ ควรฉีดพนสารปองกัน
กําจัดแมลงที่ทําลายใบออน จําพวกคารบาริล หรืออามิทราส 
     2) ระยะกอนออกดอก จะมีการระบาด เชน มวนลําไย ควรพนสารเคมีปองกัน จําพวกไซฮา
โลทรินแอล หรือคารบาริล 
     3) ระยะติดผลขนาดเล็กมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย ไรกํามะหยี่ ควรฉีดพน
สารเคมีอยางตอเนื่อง เชน คารบาริลหรืออามีทราส 
    1.1.5 การกําจัดวัชพืช 
     ควรจะมีการกําจัดวัชพืชในสวนอยางนอยไมต่ํากวาปละ 2 ครั้ง โดยวิธีถากถางดวยจอบ 
วิธีการตัดหญาเครื่องจักรกล วิธีพนสารเคมีควบคุมวัชพืช เชน สารไกลโฟเสท สารพาราคว็อท และกลูโฟซิเนท-
แอมโมเนีย ซึ่งสารพวกนี้เปนสารท่ีไมคอยมีพิษตกคางทางดิน  
 2. การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
  2.1 เกษตรกรจะตองผานการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ของกรมวิชาการเกษตร 
    ซึ่งมีหลักเกณฑทั้งหมด 8 ขอ ดังนี ้
    - แหลงน้ํา ตองไดจากแหลงที่ไมมสีภาพแวดลอม 
    - พื้นท่ีปลูก ตองเปนพื้นที่ท่ีไมมีวัตถุอันตรายและจุลินทรียที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนใน
ผลิตผล 
    - การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีการใชสารเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ใช
สารเคมีสอดคลองกับรายการ ไมใชวัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่ทางราชการหามใช 
    - การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลภายในแปลง สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเท 
ปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม อุปกรณและพาหนะในการขนยายตองสะอาด ขนยายอยางระมัดระวัง 
    - การบันทึกขอมูล ตองมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชวัตถุอันตราย, ขอมูลการสํารวจและการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช, ขอมูลการจัดการเพ่ือใหไดผลิตผลคณุภาพ 
    - การผลิตใหปลอดจากศัตรูพืช มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชและปองกันกําจัดเมื่อสํารวจ
พบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ ผลิตผลที่เก็บเก่ียวแลวตองไมมีศัตรูพืชติดอยู ถาพบตองคัดแยกทิ้งไว 
    - การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุม
การผลิต คัดแยกผลิตผลดอยคุณภาพไวตางหาก 
    - การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวในระยะที่เหมาะสม อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
และวิธีการเก็บเกี่ยวตองสะอาด ไมกอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพของผล และปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค  
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
มะมวง  

 



 

 1. จุดเนนหรือประเด็นสําคัญ คือ การผลิตมะมวงคุณภาพดี (นอกฤดู) 
 2. แนวทางโดยสังเขปของการผลิตมะมวงนอกฤดู 
  2.1. การผลิตมะมวงนอกฤดู  
    การผลิตมะมวงนอกฤดู เปนการผลิตมะมวงใหออกดอกติดผลในชวงอ่ืนๆ  กอนหรือหลังฤดูกาลมะมวงปกติ  
และไมตรงกับฤดูกาลผลไมชนิดอ่ืนๆ  ที่มีในทองตลาดขณะนั้นดวย  จึงจะทําใหการผลิตมะมวงนอกฤดูมีตลาดรองรับอยาง
คลองตัวและขายไดราคาดี  การผลิตมะมวงนอกฤดูเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาผลผลิตในฤดูกระจุกตัว  ซึ่งสงผลให
ราคาผลผลิตตกต่ํา  การผลิตมะมวงนอกฤดู  ทําใหกระจายผลผลิตออกตลอดท้ังป  ซึ่งในการผลิตมะมวงนอกฤดูเปนการคา 
ปจจุบันนิยมการใชสารเคมีท่ีใชชื่อสามัญวา “พาโคลบิวทราโซล” ชื่อการคา เชน คัลทาร พรีดิกท เปนตน มีขอดี คือ 
มะมวงสามารถออกดอกและติดผลไดพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังชักนําใหมะมวงออกดอกได 2 ครั้ง ขอเสีย คือ 
อาจทําใหยอดหดสั้นและทรงพุมเลื้อยหรือกิ่งแหงหากมีสารพาโคลบิวทราโซลตกคางบนตน 
  ขั้นตอนและวิธีการผลิตมะมวงนอกฤดู 

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมตน 
    หลังจากเก็บผลผลิตมะมวงแลว  จะเปนการพักตนโดยจะปลอยใหตนมะมวงไดพักเพื่อฟนฟู
ตนเอง  พรอมกับพักภารกิจของเกษตรกรหลังการเก็บเก่ียวประมาณ 20 วัน  หลังการพักตนกอนตัดแตงก่ิง ใหฉีดพน
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและแมลงอ่ืนๆเชน มด ตอ และแตน  ดวยการพนสารฆาแมลง ที่เปนอุปสรรคตอการตัดแตง
ก่ิงและจัดทรงตน เชน ไซเพอรเมทริน (35% EC) หรือ อะบาเมคติน (1.8%EC) อัตราตามฉลาก จากนั้นก็จะเริ่ม
กิจกรรมใสปุย สูตรเสมอ 15-15-15 ตนละ 1-2 กิโลกรัมตอทรงพุม 1 เมตร ใสปุยคอก ตนละ 20 กิโลกรัม  หลังจากใส
ปุย 15 วัน ใหตัดแตงก่ิง 

 ขั้นตอนที่ 2  การตัดแตงกิ่งและการจัดทรงตน 
    การตัดแตงกิ่ง  ใหเลือกตัดแตงกิ่งที่ไมเหมาะสมออก  เชน  กิ่งแซม  ก่ิงกระโดง  ก่ิงน้ําคาง  

ก่ิงหัก  กิ่งที่ถูกโรคแมลงเขาทําลาย  กิ่งไขว  กิ่งซอนทับ  ก่ิงท่ีไมอยูในทรงพุมและกิ่งแซมเปนกระจุกออก  เพ่ือใหทรง
พุมโปรง  แสงลอดผานได  และสรางความสะดวกในการปฏิบัติงาน  กําหนดใหตัดแตกิ่งออกไปไมเกินรอยละ 40 เหลือ
ไวประมาณรอยละ 60  การตัดแตงก่ิงออกมากเกินกวารอยละ 50 อาจทําใหมีปญหาแสงแดดท่ีสองทะลุลงมาเผาก่ิง
แตก  ขณะเดียวกันการตัดแตงก่ิงออกนอยกวาที่ระบุไว  มีผลใหพุมตนทึบเกินไป  สรางปญหาการระบาดของศัตรูพืช 

    การจัดทรงตน  ควรบังคับไมใหทรงพุมสูงใหญมากเกินไป โดยควบคุมความสูงของชายก่ิง
มะมวงจากพ้ืนดิน ๑ เมตร  และยอดทรงพุมสูงจากพื้นดิน 2.50 - 3.00 เมตร  ควรเริ่มเมื่อตนมีอายุ     4 - 5 ป 
แนวทางปฏิบัตินี้สามารถใชไดกับมะมวงทุกสายพันธุ 

 ขั้นตอนที่ 3  การเรงใหแตกใบออน 
   หลังจากตัดแตงกิ่งและบํารุงตนแลว ประมาณ 15 - 30 วัน เรงการแตกใบออนใหพรอมกัน

ทั้งตน โดยการฉีดพนสารไทโอยูเรีย 0.5 % ในอัตรา 100 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารโพแทสเซียมไนเตรท 2.5 % ใน
อัตรา 500 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ควรเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระยะตอมาประมาณ 10 - 15 วัน  มะมวงจะแตกใบออน 
2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  ครั้งท่ี 2 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 

 ขั้นตอนที่ 4  การดูแลใบออน 
   เม่ือผลิใบออน  ใหพนปุยทางใบสูตรสูตรเสมอ 20-20-20 อัตรา 500 กรัม หรือ 21-21-21 

อัตรา 500 กรัม ผสมกับสารฆาแมลง คาบาริล (85%WP) อัตรา 500 กรัม หรือ ไซเปอรเมทริน (35%) ระยะยอดออน 
(ความยาวชอออน 1/2 – 1 นิ้ว) จะตองหมั่นตรวจสอบการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชและโรค ไดแก เพลี้ยไฟ ดวง
คอมทอง ดวงงวงตัดใบ ดวงมวนใบ หนอนเจาะยอดมะมวง โรคแอนแทรคโนส เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 5  การราดสารควบคุมการเจริญเติบโต 



 

    เมื่อมะมวงแตกใบออนครั้งท่ี 2 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน  ใบมะมวงจะอยูในระยะใบ
พวงและแตกยอดออนไดประมาณ 15 วัน ดินตองมีความชื้น  เวลาตามเปาหมายคือกรกฎาคม ซึ่งสวนใหญไมมีปญหา
ความชื้นในดิน  อยางไรก็ตามกรณีที่ไมมีฝนตก  ดินแหงควรใหน้ํากับตนมะมวงกอนการราดสารประมาณ 3 วัน เพ่ือให
ดินมีความชื้นแลวจึงราดสารพาโคลบิวทราโซลที่ใชในพื้นที่มีเนื้อสาร 10% ในกรณีน้ําดอกไม อายุ 5-7 ป ใหใชอัตรา 
10 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร (ตัดแตงก่ิงโปรง ตนสูงไมเกิน 2.5 เมตร) อายุท่ีเกินกวานี้ ควรใชอัตรา 15-
20 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร (ใหพิจารณาจากความความหนาแนนของใบและความสูงของตนประกอบ 
หากสูงมากตองเพ่ิมปริมาณสารขึ้นไป)  ราดสารที่บริเวณโคนตน  โดยทําความสะอาดรอบโคนตนกอน  แลวทําเปน
แอง  ผสมน้ําอยางนอย 5 ลิตรตอตน  แตถาใชน้ํามากจะดีกวาใชน้ํานอย  หลังราดสารแลวถาไมมีฝนตก  แลวรดน้ํา
ติดตอกัน 4 สัปดาห ใสปุยเคมี สูตร   8-24-24 และใหน้ําติดตอกัน 1 เดือน เมื่อใบมะมวงแกจัดประมาณเดือน
สิงหาคม ซึ่งเปนชวงฝนตกชุกใหฉีดพนปุยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร เพ่ือยับยั้งการแตกใบ
ออนประมาณ 1-2 ครั้ง หางกัน 7 วัน 

 ขั้นตอนที่ 6  การดูแลหลังการราดสาร 
   หลังราดสาร 60-90 วัน ใบแกจัดมียอดนูน เปนระยะที่เหมาะกับการบังคับการออกดอก 

(การดึงดอก) หรือเมื่อใชมือกําใบมะมวงแลวคลายออกจะเห็นเสนสีขาวปรากฏใบไมฉีกขาดแสดงวาใบแก ใหฉีดพนสาร
ไทโอยูเรียหรือโพแทสเซียมไนเตรท เพ่ือกระตุนใหเกิดตาดอกประมาณ 7 วัน มะมวงจะแทงชอดอก 

 ขั้นตอนที่ 7  การดูแลชอดอก 
 ระยะเดือยไก - ระยะกางปลา  
 - ฉีดพนสาร NAA ความเขมขน 4.5% อัตรา 500 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1,000 ลิตร เพ่ือเพ่ิมดอก

สมบูรณเพศ  
   - ฉีดพน แคลเซียม-โบรอน อัตรา 1.5 ลิตร ตอน้ํา 1,000 ลิตร (แคลเซียมความเขมขน 

22.5% และโบรอนความเขมขน 750 ppm) 
   - ฉีดพนดวยปุยทางใบ 10-52-17 อัตรา 3 กิโลกรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร 
   - ฉีดพนสารปองกันกําจัดแมลงและเชื้อราชนิดดูดซึม (เพลี้ยไฟ  เพลี้ยจักจั่น ราดํา) 
 
 
 

 ระยะดอกบาน 
   งดใชสารเคมีเมื่อดอกบานเต็มท่ี เพ่ือไมใหเปนอันตรายตอแมลงและผึ้งท่ีเปนประโยชนชวย

ในการผสมเกสรดอกมะมวง ไมควรฉีดพนแคลเซียม-โบรอน เพราะจะทําใหเกิดดอกพลาสติกและลูกกระเทย (ผลท่ี
ไมไดรับการผสมเกสร) 

 ขั้นตอนที่ 8  การดูแลระยะติดผลออน 
   ฉีดพนสารปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมะมวง  ระยะผลออนขนาดเทาหัวไมขีดไฟ  และ

ใสปุยสูตร 15-15-15  และสูตร 13-21-21 

 ขั้นตอนที่ 9  การหอผล 
   หลังจากมะมวงติดผลออนขนาดเทาไขไก ประมาณ 45-60 วัน ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด

โรคที่เกิดจากเชื้อรา และเพลี้ยแปง แลวหอผลโดยใชถุงหอผล เชน กระดาษหนังสือพิมพ ถุงปูน หรือถุงรีเมย แตถา
อยากใหผิวมีสีสวยควรหอดวยกระดาษคารบอน (มะมวงน้ําดอกมีสีเหลืองทอง, มะมวงมหาชนกมีสีอมแดง) แลวปด
ปากถุงใหมิดชิดปองกันมดซึ่งเปนพาหนะของเพลี้ยแปงดวย 

 ขั้นตอนที่ 10 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 



 

    กอนการเก็บผลผลิตมะมวง 1 เดือน งดการใชสารเคมี ประมาณกลางเดือนมกราคมก็
สามารถเก็บผลผลิตมะมวงได หากเก็บเก่ียวมะมวงเพ่ือการสงออก ควรดูองคประกอบ ดังนี้ 

   - อายุของผลหลังดอกบานประมาณ 90-110 วัน 
   - การนํามะมวงไปลอยใน หากจมน้ําหรือลอยปมน้ําแสดงวามะมวงแก 
   - ไมพบสะดือบริเวณผลมะมวงน้ําดอกไม 
   - พบไคลหรือไขนวล บริเวณเปลือกของผล 

  เนื้อหาหลักสูตร ภาคปฏิบตัิมีดังนี้ 
  1. การตัดแตงกิ่งมะมวง 
  2. วิธีการใหปุย ใชสารออกนอกฤดูในมะมวง 
  3. วิธีการกําจัดศัตรูพืชในมะมวง 
  4. การเก็บเก่ียวมะมวงดวยอุปกรณและปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
 
  2.2 การหอผลมะมวงนอกฤด ู
   ควรฉีดสารปองกันกําจัดแมลงและโรคกอนหอผล (ไมควรผสมยาจับใบ) ดังนี้ 

  - เพลี้ยแปง ฉีดพนดวยมาลาไทออน (malathion 83%EC) อัตรา 400 ซีซี และไทอะมีไทแซม 
(thiamethoxam 25%WG) อัตรา 25 กรัมตอน้ํา 200 ลิตร 

  - โรคแอนแทรคโนส ฉีดพนดวย อะซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin 25% SC) อัตรา 50 ซซี ีตอน้ํา 
200 ลิตร 

  - โรคราน้ําคางและจากเชื้อราชนิดอ่ืน ๆ ฉีดพนดวย อะซ็อกซีสโตรบิน 50 ซีซี (azoxystrobin 25% 
SC)  ผสมกับแคปแทน (captan 50% WP) อัตรา 200 กรัม ตอน้ํา 200 ลิตร 

  การหอผลมะมวงนอกฤดูหากอยูในชวงฤดูฝนสารเคมีดังกลาวขางตนจะแสดงประสิทธิภาพเพียง 2-3 
วัน ดังนั้นจึงควรหอผลหลังสารเคมีแหงทันที (ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เพ่ือหลีกเลี่ยงสารเคมีถูกชะลางจากฝน แตถาเปน
ฤดูแลงควรหอผลหลังฉีดพนสารเคมีแลว 1 วัน เพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

  การหอผล (fruit bagging or fruit wrapping) เปนการคลุมผลดวยวัสดุหอผลในระยะการขยายผล 
ซึ่งไดมีการนํามาปฏิบัติอยางกวางขวางเมื่อ 5-6 ป ที่ผานมาเทานั้น (ป พ.ศ.2548) โดยถุงสีน้ําตาลที่มีกระดาษคารบอน
อยูภายในสองชั้น ใชเพ่ือการปองกันโรคและแมลงศตัรูพืช เพ่ิมคุณภาพผลดวยการทําใหผิวผลเนียนสวย และความ
สม่ําเสมอของสีผิว เมื่อหอผลมะมวงน้ําดอกไมเบอรสี่ท่ีแกจัดมีสีเหลืองทองเหมือนน้ําดอกไมสีทอง หรือมะมวงมหา
ชนกแกจัดมีสีอมแดง แตทั้งนี้ตองมีเวลาอยูในถุงอยางนอย 30 วัน นอกจากนั้นการหอผลยังชวยลดตําหนิจากศัตรูพืช
และการเสียดสีกันระหวางผลกบัผล หรือผลกับกานชอผลหรือกิ่ง ปกปองการสัมผัสโดยตรงจากสารเคมี ลดการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวลง อีกทั้งยังใชกําหนดเวลาการเก็บเก่ียว แบงรุนมะมวงเพ่ือการเก็บเก่ียว และระบุจํานวน
ผลท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียวไดในปลายฤดูกาลผลิตไดแมนยําขึ้น 

  ขั้นตอนและวธิีการหอผลมีดังนี ้
  1. เลือกระยะเวลาที่ควรหอผล ควรหอผลในชวง 45-60 วัน หลังจากมะมวงติดผลออนเทาไขไก ซึ่ง

ควรหอผลในรุนเดียวกันใหเสร็จภายใน 3-5 วัน โดยมีเครื่องหมายรุนกํากับไวบนวัสดุหอผลใหชัดเจน 
  2. เลือกใชถุงกระดาษคารบอน 2 ชั้นที่มีขนาดพอดีกับผล ดานนอกเปนกระดาษสีน้ําตาลออน 

(เหมาะสําหรับมะมวงเพ่ือการสงออก) เนื่องจากเปนวัสดุที่มีความเหนียว นุมหองาย มีการเคลือบไขเพ่ือปองกันฝน 
น้ําคาง และละอองสารเคมี (กันซึม) ดานในเคลือบคารบอนสีดําและมีกระดาษคารบอนดานในอีกหนึ่งชั้นที่ทึบแสง
สม่ําเสมอ มีชองดานลางที่กนถุงสําหรับระบายอากาศและน้ําไดดี 

  3. เทคนิคการหอผลอาจแตกตางกัน สําหรับที่แนะนําเปนเทคนิคการหอผลของกลุมโปงตาลอง หอ
ผลโดยใหผลมะมวงอยูตรงกลางถุง จัดกานผลเกือบชิดขางถุงฝงมีลวดหางออกมาประมาณ 2 ซม. พับปากถุงดานที่



 

เหลือยาวลงมา 2 ครั้ง แลวพันลวดทับรอยพับโอบรอบกานผลใหมิดชิด แลวตรวจสอบความเรียบรอยหลังการหอผล
ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มะมวงอยูในถุงหอประมาณ 55-60 วัน หากพบเพลี้ยแปงใหพนสารเคมีทั้งตน แตเนนที่
บริเวณกานผล โดยตองมีระยะเวลาปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง สารเคมีที่ใชไดระยะนี้ ไดแก มาลาไทออน 
(malathion 83%EC) เนื่องจากมีพิษนอย ตกคางนาน 3 วัน และปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมีไดใน
มะมวงสงออกไปประเทศญ่ีปุน คือ 8 ppm อัตราใชตามคําแนะนําบนฉลาก หามใชกอนเก็บเก่ียวนอยกวา 14 วัน 

  4. แยกรุนผลผลิตบนถุงหอผล มักใชเทคนิคโดยเลือกหอมะมวงรุนที่มีปริมาณมากที่สุดกอนโดยไมทํา
เครื่องหมายเพ่ือประหยัดเวลาและแรงงานในการหอ สวนรุนที่เหลืออาจใชเครื่องหมายเปนตัวเลขที่ระบุไวบนถุงที่
ปจจุบันบริษัทผูผลิตถุงไดพัฒนาใหมีตัวเลขบนถุงหออยางชัดเจน หรือจํานวนหมายเลขไมพออาจใชลวดสีมัดทับบริเวณ
ปากถึงหรือใชตาไกเจาะรูที่กนถุงก็ไดแลวแตความพอใจ 
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  3. การปองกันและกําจัดโรคแอนแทรคโนส 
   มี 2 วิธี คือ 1) จุมมะมวงลงในน้ําที่ผสมดวยสารไทอะเบนดาโซลหรือเบนโนมิล 0.05-0.1% (500-
1,000 ppm) ในน้ําอุนอุณหภูมิ 51-55 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือ 2) จุมมะมวงลงในน้ําธรรมดาที่ผสมโปรคลอ
ราช ความเขมขน 200-250 ppm. นาน 1 นาที 
เนื้อหาหลักสูตร ภาคปฏิบัติ : เทคนิคการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนสมะมวง 
 
  4. การรับรองคุณภาพผลผลิตมะมวงและการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
   ที่ผานมาการรับรองคุณภาพผลผลิตของกลุมผูผลิตมะมวงเพ่ือการสงออกจะใชสติ๊กเกอรติดบนผล
มะมวง เพ่ือเปนการสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค อีกทั้งยังทําใหผลผลิตไดราคาสูง และเปนที่ยอมรับของตลาด แต
สําหรับในปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในกระบวนการรับรองคณุภาพ
ผลผลิตมะมวง โดยไดมีการนําเอาระบบการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงผลิต (Traceability) เขามาใชในการบริหาร
จัดการมะมวงสงออกโดยการติดบารโคดที่ผลมะมวง และมีระบบตรวจสอบจากการใชเลขรหัสบนผลตรวจสอบผาน
อินเตอรเน็ตบนเว็บไซดที่สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัดไดจัดทําขึ้น โดยสามารถทําการคนหา
ไดที่ http://www.coopthai.com/mangoccs/product.html และยังเปนพืชที่ไดเขารวมโครงการนํารองการใช
เทคโนโลยี เพ่ือการตรวจสอบแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล หรือโครงการพัฒนาระบบการใช
รหัสมาตรฐานสากลแบบ 1 D และ 2 D บารโคด บนกลองบรรจุสินคาเกษตรและอาหารสงออก ในสินคามะมวงเพ่ือ
การสงออกกวากับสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติโดย ซึ่งรหัสมาตรฐานสากลแสดงที่ตั้งแปลง
เกษตรแบบ 1 D และ 2 D บารโคดบนกลองสินคาดังกลาว จะทําใหผูบริโภคสามารถตามสอบถึงแหลงท่ีมาหรือแหลง
ผลิตสินคาได สามารถเรียกคืนสินคาไดอยางรวดเร็ว ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ชวยเพ่ิมความเชื่อมั่นผูบรโิภคทั่วโลก
ตอคุณภาพสินคาเกษตรไทยโดยใชโทรศพัทมือถือสมารทโฟน เรียกดูขอมูลจากบารโคดได  
เนื้อหาหลักสูตร ภาคปฏิบัติ : การคดัคุณภาพและคัดขนาดมะมวงเพ่ือการสงออก 
 
 
 


