
ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ทุเรียนนอกฤดู) อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา     กลุมเกษตรกรผูผลติทเุรียนนอกฤดู ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา 
                              จังหวัดนครศรีธรรมราช                      



คํานํา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดนโยบายใหทําการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ โดยไดนําวิธีการ
ทํางานยึดแบบ  MRCF system ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ดวยกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวม ใชพื้นท่ีเปน
ศูนยกลางการพัฒนา มองเปาหมาย  พื้นท่ี-คน-สินคา  เขาดวยกัน สําหรับพื้นท่ี ตําบลตล่ิงชัน อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรสวนใหญยึดอาชีพทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก ยางพารา   ปาลม
น้ํามัน และไมผล โดยเฉพาะทุเรียนพันธุหมอนทอง ปจจุบันมีเกษตรกรปลูกจํานวน 434 ครัวเรือน 63 แปลง 
พื้นท่ี 3,126 ไร  ซึ่งราคาผลผลิตในฤดูกาลจะตกตํ่า จากการวิเคราะหสภาพพื้นท่ีทําการเกษตร (Zoning) 
ตําบลตล่ิงชัน มีสภาพดิน น้ํา และสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ( S1 ) สามารถทําทุเรียนนอกฤดูไดและเปนท่ี
ตองการของตลาดสงออก ป 2557  เกษตรกรจึงไดรวมกลุมเพื่อผลิตทุเรียนนอกฤดู และไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ทุเรียนนอกฤดู)  ต้ังอยูหมูท่ี 2  ตําบลตล่ิงชัน โดยมีนายพงศพัฒน เทพทอง เปน
เกษตรกรเจาของแปลงใชเปนแหลงเรียนรูการผลิตทุเรียนนอกฤดู ป 2558 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ตําบลตล่ิงชัน มีสมาชิก 145 ราย พื้นท่ี 1,240 ไร ดําเนินการตามระบบ
สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ โดยรวมกันผลิตทุเรียนนอกฤดู ต้ังแตการหาปจจัยการผลิตการ
ปรับปรุงผลผลิตเพื่อใหไดคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีการรับรองมาตรฐานสินคา GAP 
ทุกแปลง และจากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลของหนวยงานตางๆ ไดพบปญหาเกษตรกรบางรายไมมีความพรอม    
จึงไดเขาท่ีประชุมอนุกรรมการระดับจังหวัดขอปรับจํานวนสมาชิกเปน 119 ราย 1,100 ไร 

                      สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา ไดถอด
บทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลงใหญตนแบบ (ทุเรียนนอกฤดู) อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได ท้ังนี้ 
ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นางสุวลี  จุท่ิน เกษตร
อําเภอทาศาลา นายณัฐวัตร  นวลรอด เกษตรตําบลตล่ิงชัน นายพงศพัฒน เทพทอง ประธานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทุเรียนนอกฤดู กรรมการบริหารแปลงใหญ และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ขอบคุณเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีรวมถอดบทเรียนเปนอยางดีในการถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ และ
หวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ทุเรียนนอกฤดู) อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้จะ
เปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป  

 

 

                                                                                  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                                                                 สิงหาคม 2559 
 

 

 



การถอดบทเรียนแปลงใหญทุเรียนนอกฤดู อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเปนมา 
นายพงศพัฒน เทพทอง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนนอกฤดู อยูบานเลขท่ี 61/2 ม. 2 ต.ตล่ิงชัน       

อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช เบอรโทร 0848515842 

ขอมูลทําการผลิตเดิม  
     เดิมปลูกยางยารา เปนอาชีพหลักของครอบครัวในขณะนั้น และตอมาในป 2535 เกิดเหตุการณพายุฟอเรส    
เปนเหตุใหยางพาราเสียหายอยางหนัก จึงไดเริ่มตนการปลูกทุเรียนอยางจริงจังโดยมีพื้นท่ีการปลูกทุเรียน   
จํานวน 17 ไร เนื่องจากเห็นวาสภาพท่ีดิน ส่ิงแวดลอมเหมาะสมท่ีจะปลูกทุเรียน แตประสบปญหาทุเรียน     
ในฤดูกาลมีผลผลิตออกเยอะ ราคาตํ่า จึงศึกษาเรียนรูในการทําทุเรียนนอกฤดู 

ขอมูลการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
นายพงศพัฒน เทพทอง เปนเกษตรกรหัวไวใจสู นําเอาเทคโนโลยีใหม ในดานการใช ฮอรโมนในการผลิต

พืชเขามาใช นําความรูเหลานั้นมา ทดลอง ประยุกต ลองผิด ลองถูกในการทําทุเรียนนอกฤดูจนเปนผลสําเร็จ
มาถึงปจจุบัน การใชเทคโนโลยี ดานการจัดการน้ํา การลดการใชปุยเคมีโดย ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพิ่ม
ปริมาณการใชปุยและน้ําหมักชีวภาพ  การผลิตสารไลแมลงศัตรูพืชน้ําหมักยากลาย  จากวัตถุดิบในชุมชน การ
ปองกันโรคในทุเรียนโดยใชเช้ือราไตรโคเดอรมา มีการวางแผนดานการตลาด คํานึงถึงภาวะการตลาดใน
อนาคต จึงมีแนวคิดท่ีจะรวมตัวจัดต้ังกลุมผูผลิตทุเรียนนอกฤดูในป 2541 เพื่ออํานาจในการตอรองราคาขาย
ผลผลิต ราคาวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิต กับพอคาคนกลาง และในป 2558 ไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอทาศาลา จึงมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ตําบลตล่ิงชัน อีก
ท้ัง เปนแกนนําหลัก ในการรวบรวมสมาชิกผูปลูกทุเรียนเพื่อสงเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ นํามาซึ่ง การ
เขามาชวยเหลือสนับสนุนดานเงินทุน ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก อาคารศูนยเรียนรูเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ทุเรียน) เพื่อเปนจุดดูงานดานการลดตนทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

องคความรูของเกษตรกรตนแบบแปลงใหญ เร่ือง การผลิตทุเรียนนอกฤดู 
              ทุเรียนเปนไมผลชนิดหนึ่งซึ่งเปนท่ีนิยมของผูบริโภคจึงมีเกษตรกรจํานวนมากท่ีทําการผลิตทุเรียน
ออกจําหนายเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจึงทําใหมีผลผลิตทุเรียนออกสูตลาดเปนจํานวนมากเกิดปญหาผลผลิตลน
ตลาดและเกษตรกรผูปลูกทุเรียนประสบปญหาดานรายไดจากการท่ีทุเรียนมีราคาตกตํ่าเกษตรกรจึงไดคิดคน
หาวิธีการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลโดยผลผลิตทุเรียนท่ีไดมีคุณภาพดีเปนท่ีตองการของผูบริโภคและมีราคาสูง
กวาผลผลิตท่ีไดในฤดูกาลปกติการผลิตทุเรียนนอกฤดู มีการคิดคนเทคนิคและนําอุปกรณตางๆในทองถ่ินมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลเชน 
        - เครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดน้ํานอยนําเครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดน้ํานอยมาประยุกตใชในการผสมเกสร
โดยใชลมท่ีไดจากเครื่องฉีดพนสารเคมีชวยเปาละอองเกสรทําใหการผสมเกสรของทุเรียนไดผลดียิ่งข้ึน 
       - มีดกรีดยางพารานําใชอุปกรณในการชวยรักษาโรคเพราะบางจุดแผลคอนขางแคบจึงตองใชมีดกรีด
ยางพาราในการกรีดบริเวณท่ีเปนโรคออกเพื่อใหสวนของลําตนท่ีดียังคงอยู 
      - สวานเจาะตนทุเรียนใชในการเจาะลําตนเพื่อฝงฟอสฟอรัสซึ่งเปนสารเคมีท่ีตานทานโรคไฟทอปเทอรา 
เพื่อเปนการปองกันและรักษาตนทุเรียน 
      - การคํ้าโยงกิ่งโดยใชเชือก 3 ชนิดไดแก 



1. เชือกไนลอนขนาด 5 หุนใชสําหรับดึงกิ่งใหญในทรงพุม 
2. ใชเชือกฟางอยางแข็งใชไวโยงซอยกิง่เล็กกิ่งยอยในทรงพุม 
3. ใชเชือกขนาดเล็กสําหรับแขวนหรือตาวลูกกันลมพัดลูกหลุดข้ัวจากกิ่ง 

การสรางหรือพัฒนานวัตกรรม 
การเตรียมตนเริ่มแรกตองใหทุเรียนแตกยอดออนอยางนอย 2 ครั้งหรือสองชุดใบในหนึ่งชุดใบตองใช

เวลา   45 – 60 วันถาจะทําใหทุเรียนไดขายผลผลิตในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะตองจัดการเตรียมตน
ทุเรียนดังตอไปนี ้
            1. เริ่มตัดแตงกิ่ง - ใบ(การซอยใบ) ท้ังทรงพุมท้ังหมดกอนตัดแตงตองใสปุยทางดินสูตร              
15 – 15 – 15  ในอัตราตนละ 2 – 3 กก.ตอตนแลวตัดแตงซอยใบลงมาคลุมโคลนตนตองแตงในเดือน
พฤศจิกายนตองตัดแตงใหเสร็จท้ังแปลงในเวลาใกลเคียงกัน (เพื่อทุเรียนจะแตกยอดออนพรอมกันท้ังแปลง) 
แลวฉีดพนปุยทางใบเพื่อกระตุนการแตกยอดโดยใชสารเคมี ดังนี้ 
ปุยเกร็ดสูตร 30 – 20 –100 = 1 กก. 
สาหรายทะเล = 300 ซีซี 
จิบเบอลิน = 50 ซีซ ี
น้ําตาลทางดวน = 250 ซีซี 
คาเบ็นดาซิม = 250 กรัม 
สารโอเมโทเอท (ฆาแมลง) = 300 ซีซ ี
สารจับใบ = 30 ซีซี 
ใชน้ําสะอาด 200 ลิตรฉีดได 20 ตนฉีดพน 2 – 3 ครั้งหางกัน 7 – 10 วันตอครั้งถาฝนท้ิงชวงใหรดน้ําใน
อัตราท่ีชุมเปยกโดยจะรดน้ําวันเวนวันจนกวาทุเรยีนแตกยอดจึงใหน้ํา 1 วันเวน 2 วันและรักษาใบชุดแรกให
สมบูรณจนใบในชุดแรกเขาสีเปนใบแก 
สูตรสะสมอาหาร 
ปุยเคมีสูตร 0 – 52 – 34 = 1 กก. 
ปุยเคมีสูตร 13 – 0 – 46 = 1 กก. 
แคลเซียม – โบรอน = 300 c.c. 
แม็กนีเซียม = 300 c.c 
น้ําตาลทางดวน = 250 c.c 
ธาตุอาหารเสริม = 10 ชอนแกง 
สารเมพิควอตดอไล = 100 c.c 
ฉีดพน 5 – 7 วันตอครั้ง 
             2. การเตรียมการใหทุเรียนแตกยอดออนชุดท่ี 2 ปลายเดือนมกราคมการใหแตกยอดชุดท่ี 2 นี้ตน
ทุเรียนจะมีการออกในฤดูเราตองใหน้ําโคนตนใหเปยกชุมมีการตัดดอกท้ิงและแตงซอยใบประมาณ 20% ของ
ใบท้ังทรงพุมกอนซอยใบจะใสปุยทางดินสูตร 15 – 15 – 5 กอนอีกครั้งในปริมาณ 1.5 – 2 กก.ตอตันฉีดพน
ปุยทางใบในสูตรเดิมเหมือนใบชุดแรกเพียงแตพอใบชุดสองแตกออกมาอยูในระยะหางปลาหรือระยะ 2 – 3 
ใบแรกยังไมคล่ีใสปุยสูตร 8 – 24 -24 ทางดินในอัตราสวนตนละ 3 กก. เพื่อสะสมการสรางดอกการลงสาร
แพ็คโคลบิวทราโซลจะตองพนสารแพ็คโคลบิวทราโซลในระยะใบเพสลาดหรือใบสุดทายของยอดใบออนเริ่มคล่ี 
(ตนเดือนมีนาคม) อัตราการพนสารแพ็คโคลบิวทราโซล 15% จํานวน 2 กก.สารจับใบอยางเขมขนอัตรา 30 ซีซี
ผสมน้ําสะอาด 200 ลิตรการพนแพ็คโคลบิวทราโซลจะฉีดพนใหเปยกท้ังนอก – ในทรงพุม 1 ถัง 20 ลิตร  



จะฉีดพนไดประมาณ 10 ตนขณะพนสารจะตองไมถูกน้ําฝนชะลางประมาณ 6 ช่ัวโมง หลังจากพนสารเคมีเสร็จ
ประมาณ 7 วันก็เริ่มตัดแตงกิ่งน้ําคางหรือกิง่แขนงในตนท้ิงออกใหหมดแลวฉีดพนใบทุเรียนดวยสูตรสะสมเพื่อ
การออกดอกในชวงนี้จะตองทําโคนตนทุเรียนใหเต็มท้ังแปลงและทําใหเสร็จภายในเวลาใกลเคียงกันเพื่อจะได
ใหน้ําพรอมกันท้ังแปลง 
           3. บังคับการใหทุเรียนออกดอก  พอทุเรียนใบแกเต็มท่ีใหหยุดรดน้ําในชวงตนเดือนเมษายนหามให
น้ําไดประมาณ 5 วันจะตองมีการฉีดโฮโมนกระตุนตาดอกท่ีทองกิ่งโดยใชสวนผสมคือโฮโมนกระตุนตาดอก
วันตาเอ = 200 C.C น้ํา 200 ลิตรฉีดพนใหท่ัวทองกิ่งทุกกิ่งเวน 3 วันฉีด 1 ครั้งใหน้ําไดวันท่ี 15 ทุเรียนจะ
เริ่มออกดอกเมื่อออกดอกไดประมาณ 30 – 50 % ของทรงพุมจะตองมีการโชยน้ํา 30 % ของท่ีเคยใหน้ํา
ตามปกติเช็คจํานวนตนท่ีออกดอกท่ีปริมาณท่ีเพียงพอใหรดน้ําเพิ่มข้ึนเรื่อยตนท่ียังออกดอกไมพอใหหยุดน้ําไป
อีกจนกวาดอกจะออกจึงจะใหน้ําในชวยระยะดอกไขปลาจะตองใชจิมเมลิน ฉีดเพื่อยืดชอดอกใหยาวและ
จะตองเรงใหทุเรียนแตกยอดออนโดยเร็ว 
วิธีการรดน้ําใหชุมใสปุยทางดินสูตรเสมอ 2 กก.ตอตน 
ฉีดพนปุยทางใบใชสูตร 30 – 20 – 10 = 1 กก. 
จิมเบอลิน = 100 C.C 
สาหรายทะเล = 300 C.C 
คิวมิกน้ํา = 350 C.C 
ผสมน้ําสะอาด = 200 ลิตร 5 – 7 วัน 
ฉีดพนท่ีดอกใชคาเบ็นดาซิม = 250 กรัม 
คลอไนรรีฟอส = 300 C.C 
ไชเปอรเมทริน = 50 C.C 
เทอราซอฟ = 300 C.C 
น้ํา = 200 ลิตร 7 – 10 วัน 
         4. เรงใบใหแกทันดอกบานพอทุเรียนแตกยอดออกมาใหฉีดพนปุยสูตรเรงใบใหคล่ีและแก 
ใชปุยเกร็ดสูตร 13 – 0 – 46 = 2 กก. 
ธาตุแม็กนีเซียม = 500 C.C 
แคลเซียม – โบรอน = 300 C.C 
น้ํา = 200 ลิตร 
ฉีดพน 5 – 7 วันตอครั้งจนใบแกทันดอกบานในชวงเรงแตกยอดและเรงใบใหแกนี้ก็มีการตัดแตงไวดอก
พรอมๆกันสภาพพื้นสวนใหใชเครื่องตัดหญาเพื่อรักษาหนาดินใหคงความสมดุลการใหน้ําใหตามปกติท่ีเคยให
แลวจะมีการลดปริมาณการใหน้ําลงเหลือ 20 % ในชวงดอกจะบานสังเกตงายๆคือดอกจะเริ่มมีสีเหลืองดอก
เริ่มบานหามฉีดพนสารเคมีทุกชนิดเพราะจะทําใหขบวนการผสมเกษตรเกิดความเสียหายหวานปูนขาวโคนตน
หลังดอกบานไดประมาณเกือบจะหมดหรือประมาณ 90 % ก็จะฉีดพนฮอรโมนเพื่อใหทุเรียนติดผลออนลด
การหลุดรวงควรใช 
ฮอสวัน = 50 ซีซี 
คาเบ็นดาซิม = 250 กรัม 
คลอไนรรีฟอส = 300 ซีซี 
อาบาเม็กติน = 50 ซีซี 
ผสมกับน้ํา = 200 ลิตร 



โดยการฉีดพนจะฉีดในระยะ 5 วันครั้งติดตอกันประมาณ 5- 6 ครั้งการใหจะใหวันเวนวัน 
ใหประมาณ 3% - 50% เพิ่มข้ึนเรื่อยๆจนปกติ 
            5. การใสปุยทางดิน 
            5.1 ใสปุยหลังดอกบานไดประมาณ 7-10 วันใหใสสูตร 13-13-21 ในอัตรา 2.5 กก.ตอตน 
            5.2 ใสครั้งท่ี 2 เมื่อลูกอายุได 40 วันใสอีกประมาณ 1.5 กก.ตอตนสูตร 13-13-21 
            5.3 ใสครั้งท่ี 3 เมื่อลูกอายุได 70 วันใสอีกประมาณ 2.5 กก.ตอตนสูตร 15-15-15 เพื่อสงลูกสงใย 
สวนท่ีลูกตองฉีดพนสารเคมีปองกันเช้ือไฟทอปเทอราและหนอนเจาะผล, เจาะเมล็ด, เพล้ียแปง, เพล้ียหอย
จะตองเริ่มฉีดพนต้ังแตทุเรียนอายุ 40 วันเปนตนมาในระยะ 10 วันตอหนึง่ครั้งพอทุเรียนอายุได 90-100 
วันใหหยุดพนสารเคมีฆาแมลงทุกชนิดเพื่อปองกันสารตกคางถึงผูบริโภคฉีดพนท่ีลูกโดยตรงใช 
สารโพลิเอ็มฟอรัส = 500 ซีซี 
สารแมนโคเซ็ฟ = 500 ซีซ ี
คลอไนรรีฟอส = 300 ซีซี 
ไชเปอรเมทริน = 50 ซีซ ี
ธาตุแม็กนีเซียมเด่ียว = 500 ซีซ ี
ผสมน้ํา = 200 ลิตร 
             6. การทําเนื้อทุเรียนใหมีคุณภาพในชวง 1 เดือนกอนเก็บเกี่ยวทุเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของ
ตลาดมีลักษณะคือเนื้อมีสีเหลืองชัดเจนรสชาติหวานมันมีความเหนียวเนื้อแหงไมเปนไสซึมมีกล่ินหอมตาม
ธรรมชาติคุณภาพภายในภายนอกของผลเปนไปตามอายุผลการทําใหทุเรียนมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด
สามารถทําไดโดยใชปุย 0– 0–50 หวานในทรงพุมประมาณ 1 ก.ก.ตอตนหรือสารปรับสภาพชนิดอาหารใน
ตนทุเรียนคือช่ือการคาวาโปร-ฮายหรือโปรแตสฮายในอัตรา 2 ก.ก.ตอตน 
            7. การฟนตนหลังการเก็บเกี่ยว 
การฟนตนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดในขบวนการทําสวนเพราะตองใหตนไมสมบูรณใหทันเวลาในการออกดอกในป
ตอไปเพื่อไมใหตนไมออกดอกเวนปหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จใหเรงหวานไดโลไมรท้ิงระยะประมาณ 1 อาทิตย
แลวใชปุยหมักหวานโคนตนใหปริมาณท่ีเหมาะสมแลวตัดแตงกิ่งใบท่ีเปนโรครักษาตนท่ีเปนโรคชวงนี้ปุยเคมีไม
ตองใสถาฝนท้ิงชวงใหรดน้ําตามปกติจนทุเรียนเริ่มแตกยอดใหมจึงใสปุยสูตรเสมอไดและรักษายอดออนใบใหม
ใหดีและคํานวณตอไปวาทุเรียนจะตองแตกยอดกี่ครั้งถึงจะลงตัวในการพรอมออกดอกในปตอไป 
ประโยชนท่ีไดรับจากการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลสามารถแกปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาผลผลิต 
ตกตํ่าไดทําใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียนมีรายไดเพิ่มข้ึน 

สรุปข้ันตอนการทําทุเรียนนอกฤดู (ทุเรียนทวาย) 
          1. การโทรมตนทุเรียนทําประมาณเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 

2. ระยะไขปลาจากการโทรมตนใชระยะเวลาประมาณ 10 – 15 วัน 
3. จากระยะไขปลามาถึงระยะตาปูใชเวลาประมาณ 7 – 10 วัน 
4. จากระยะตาปูถึงระยะเหยียดตีนหนูใชเวลาประมาณ 7 วัน 
5. จากระยะเหยียดตีนหนูถึงระยะมะเขือพวงเล็กใชเวลาประมาณ 15 – 20 วัน 
6. จากระยะมะเขือพวงเล็กถึงระยะมะเขือพวงกลางใชเวลาประมาณ 10 วัน 
7. จากระยะมะเขือพวงกลางถึงระยะหางแยใชเวลาประมาณ 20 – 30 วัน 
8. จากระยะหางแยถึงระยะพลิกลูกใชเวลาประมาณ 20 วัน 
9. จากระยะพลิกลูกถึงระยะแตงลูกใชเวลาประมาณ 21 วัน 



10. สรุปจากระยะดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน 

การนําภูมิปญญามาประยุกตใช 
1. มีดตัดตากิ่งและชอดอก 
2. เครื่องพนน้ํานอย 
3. ถ่ัวพรา 
4. การโทรมตนทุเรียน 
5. มีดกรีดยางพารามาใชถากตนทุเรียนท่ีเปนโรคเพื่อรักษาเนื้อไม 
6. การคํ้าโยงกิ่ง 

ข้ันตอนการทําทุเรียนนอกฤดู 
1. การโทรมตนทุเรียนคือการใชความรอนทําใหดินแหงเพื่อใหทุเรียนออกดอกเร็วข้ึน 
2. เมื่อโทรมตนใหดินแหงประมาณ 10 – 15 วันทุเรียนจะแทงดอกในระยะแรกเรียก “ ไขปลา ” 
3. ดอกทุเรียนระยะไขปลา – ตาปูตองใชฮอรโมนชวยยืดชอดอก 
4. ดอกทุเรียนระยะเหยียดตีนหนูใหรีบดึงยอดออกเพื่อใหแตกยอดในระยะนี ้
5. การตัดแตงไวระยะของดอกในระยะนี้เรียกวา “ มะเขือพวงเล็ก ”  
6. การแบงชอดอกในชอท่ีมีมากใหเหลือพอประมาณถาชอดอกแนนจะทําใหเปนท่ีอยูของแมลงศัตรู 
7. ระยะดอกบานเรียกวา “ ระยะหางแยไหม ” ระยะนี้ใบออนตองไมมียอดตองแก 
8. การตัดแตงลูกออนหลังดอกบาน 3 – 4 สัปดาหตองใชสูตร 13 – 13 -21  
9. คัดเลือกลูกกลมไวกอนแลวแตงอีกครั้งใหลูกทุเรียนไดขนาดเทากระปองนม 

สถานการณปจจุบัน 
        สําหรับพื้นท่ี ตําบลตล่ิงชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรสวนใหญยึด

อาชีพทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ
หมอนทอง ปจจุบันมีเกษตรกรปลูกจํานวน 434 ครัวเรือน 63 แปลง พื้นท่ี 3,126 ไร  ซึ่งราคาผลผลิตใน
ฤดูกาลจะตกตํ่า จากการวิเคราะหสภาพพื้นท่ีทําการเกษตร (Zoning) ตําบลตล่ิงชัน มีสภาพดิน น้ํา และสภาพ
อากาศท่ีเหมาะสม ( S1 ) สามารถทําทุเรียนนอกฤดูไดและเปนท่ีตองการของตลาดสงออก ป 2557  เกษตรกรจึงได
รวมกลุมเพื่อผลิตทุเรียนนอกฤดู และไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ทุเรียนนอกฤดู)  
ต้ังอยูหมูท่ี 2  ตําบลตล่ิงชัน โดยมีนายพงศพัฒน เทพทอง เปนเกษตรกรเจาของแปลงใชเปนแหลงเรียนรูการ
ผลิตทุเรียนนอกฤดู ป 2558 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ตําบลตล่ิงชัน    
มีสมาชิก 145 ราย พื้นท่ี 1,240 ไร ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ โดย
รวมกันผลิตทุเรียนนอกฤดู ต้ังแตการหาปจจัยการผลิตการปรับปรุงผลผลิตเพื่อใหไดคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด และมีการรับรองมาตรฐานสินคา GAP ทุกแปลง และจากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลของ
หนวยงานตางๆ ไดพบปญหาเกษตรกรบางรายไมมีความพรอม    จึงไดเขาท่ีประชุมอนุกรรมการระดับจังหวัด
ขอปรับจํานวนสมาชิกเปน 119 ราย 1,100 ไร 

การรวมกลุมเกษตรกรผลิตทุเรียนนอกฤดู เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ลดราคาปจจัยการผลิต และเพิ่ม
มูลคาผลผลิต โดยมีตนทุนการผลิตเฉล่ีย  15,000 บาท ตอไร ลดลงรอยละ 50  ไดผลผลิตเฉล่ีย 2,700  
กิโลกรัมตอไร  ราคาผลผลิต 100-120 บาท/กิโลกรัม ราคาในฤดูกาล 30-50 บาท/กิโลกรัม               
นายพงศพัฒน เทพทอง ไดจัดทําแปลงทุเรียนนอกฤดูเปนแปลงเรียนรู และจัดต้ังเปนศูนยเรียนรูการเพิ่ม



ประสิทธิภาพสินคาเกษตร(ทุเรียนนอกฤดู) และไดจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูผลิต
ทุเรียนนอกฤดู ตําบลตล่ิงชัน และรวบรวมสมาชิกเขารวมการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 
จํานวน 119 ราย พื้นท่ี 1,100 ไร เปนแปลงเรียนรูของเกษตรกรในพืน้ท่ีและผูศึกษาดูงานท่ีสนใจ 

ทีมผูจัดการทุเรียนนอกฤดู มี 3 คนประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร 
 นางสุวลี  จุท่ิน  เกษตรอําเภอทาศาลา  ผูจัดการแปลง 
  นายณัฐวัตร  นวลรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลตล่ิงชัน) ผูชวยผูจัดการแปลง 

นายพงศพัฒน  เทพทอง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนนอกฤดู 

การแบงกลุมยอยเจาหนาท่ีและเกษตรกรในการประสานงาน เนือ่งจากมีพื้นท่ีติดตอกันหลายหมู 

� กลุมท่ี 1 ประกอบดวย หมู 1,2 สมาชิก 62 คน 581 ไร   นางดารุณี ชาม่ัง  ประสานงาน 

                      เจาหนาท่ีรับผิดชอบ  นายณัฐวัตร นวลรอด  นวส.ปฏิบัติการ 

                                                นางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค นวส.ปฏิบัติการ 

� กลุมท่ี 2 ประกอบดวย หมู 3,4,8 สมาชิก 55 คน 534 ไร  นายประกิต ธีระบัญชร ประสานงาน 

                    เจาหนาท่ีรับผิดชอบ  นายภูริชาติ สีแกว นวส.ปฏิบัติการ 

          กลุมท่ี 3 ประกอบดวย  หมู 5,6,7,9 สมาชิก 28 คน 86 ไร นายเฉลียว สังขทอง ประสานงาน 

                    เจาหนาท่ีรับผิดชอบ  นายพัฒนะ นุชนิยม จพง.ชํานาญการ  

เปาหมาย 

 เปาหมายในการรวมกลุมการผลิตทุเรียนนอกฤดูของกลุม “แยกกันผลิต รวมกันขาย” โดยมีการลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต  เพิ่มมูลคาผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 ลดตนทุนการผลิต การรวมกลุมเกษตรกรผลิตทุเรียนนอกฤดู เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ลดราคา
ปจจัยการผลิต และเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยมีตนทุนการผลิตเฉล่ีย  15,000 บาท ตอไร ลดลงรอยละ 50  ได
ผลผลิตเฉล่ีย 2,700  กิโลกรัมตอไร  ราคาผลผลิต 100-120 บาท/กิโลกรัม ราคาในฤดูกาล 30-50 บาท/
กิโลกรัม  ดังนี้ 

- ใชปุยอินทรียและปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
- ซื้อปจจัยการผลิตรวมกัน 
- ลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช โดยใชน้ําหมักชีวภาพและใชเช้ือไตรโคเดอรมา 
- ผสมแคลเซียมโบรอนใชเอง 
- ใชน้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักผลไม น้ําหมักยากลาย 
 การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตกรมีผลผลิตเฉล่ีย 2.5 ตัน/ไร มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตใหได 

3 ตัน/ไร โดยมีวิธีการดังนี ้
- ตัดแตงกิ่งในทรงพุม  
- ตัดแตงผล  
- ใชไมคํ้ายัน 
- ใชปุยถูกตองและเหมาะสม         
 การเพิ่มมูลคา 
- อบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP  



- คัดคุณภาพกอนจําหนาย 
- ใสกลองบรรจุภัณฑ 
 การตลาด 
- จัดทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ( Contract Farming) กับบริษัท 
- รวมกลุมยอยจําหนายผลผลิต 
- มี QR code/Facebook กลุม เพิ่มชองทางการผลิต 
 การบริหารจัดการ เปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
 การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานดวยการต้ังกลุม

ยอยมีสมาชิก 8-10 คน ดูแลกํากับกันเองภายในกลุมเพื่อควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานและปลอดภัย โดย
กําหนดใหแตละรายใหออกดอกทุเรียนเหล่ือมวันกัน เพื่อไมใหผลผลิตออกมากเกินไป 

               การบริหารจัดการตลาด  จากทีสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราชไดใหความรูเรื่องการตลาด 
การคาดการณผลผลิตท่ีจะออกในแตละปนั้น เกษตรกรไดรูจักคูคามาทกข้ึน  

 การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากยางพารา และผลไมชนิดอื่น ๆ 
ท่ีปลูก และการปลูกกลวยหอมทอง และมะละกอ ในทุเรียนเล็ก โดยการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 กระบวนการทํางานแปลงใหญของการผลิตทุเรียนนอกฤดูนั้น ไดรับความรวมมือดวยดีจากหนวยงาน
ในพื้นท่ี และหนวยงานของภาครัฐ ประกอบดวย สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา ไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการจัดประชุม  เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบลเปน
ผูชวยเลขานุการ  และมีคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ปราน ศบกต. ธกส. พัฒนา
ชุมชน พัฒนาท่ีดิน  เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการ
ดําเนินงานแปลงใหญ 4  เรื่อง คือ 

1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 
2. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
3. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน การตลาดและศึกษาดูงานตลาดสงออก 
4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงการตลาดโดยมีสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราชคอย

สนับสนุนใหความรู พูดคุยในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการตลาดขอมูลผูคา ในการพิจารณา
หาคูคาท่ีมีประวัติท่ีดี เทคนิคในการหาพอคา  

สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 
และการปรับปรุงบํารุงดินดวยโดโลไมท 

กรมวิชาการเกษตร  โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 8  ใหความรูการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และการตรวจรับรอง GAP ใหสมาชิกกลุม 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสํารวจภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร 
เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิกแปลงใหญ รวมกันบูรณาการจัดทําแผนงานในพื้นท่ี 

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ไดสํารวจและขุดลอกหนาฝายและเดินทอผันน้ําและขุดลอกคู
สงน้ํา 



สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหความรูเรื่องการตลาด 
ตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช ใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีตนทุนการผลิต 
สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 6 ตรัง สํารวจและขุดเจาะบอบาดาล และเขาแผนไวแลว 78 จุด 
หนวยงานสนับสนุนเงนิทุน คือ ธกส. 
หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หนวยงานทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน  สรางอาคารศูนยเรียนรู/รวบรวมผลผลิต 
สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมถายทอดความรูการใชเช้ือไตรโคเดอรมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ทุงใหญและไสใหญ) ศึกษาการแปรรูปสินคาและบรรจุภัณฑ อบรมถายทอดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต
ทุเรียนนอกฤดูและเสวนาอนาคตไมผล และอบรมการผลิตทุเรียนนอกฤดูระบบออรแกนิคและระบบ GAP 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรง

กับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับ
โครงการอื่น ๆ เชนโครงการจัดต้ังศูนยบริหารศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
ความตองการของชุมชเพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558/59  มาตรการท่ี 4 ระยะท่ี 2 

กลไกการขับเคลื่อน 
กลุมเกษตรกรแปลงใหญทุเรียนนอกฤดูมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรทุเรียนนอกฤดู (ศพก.)  และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 

  ศพก. มีประธานศูนย คือ นายพงศพัฒน เทพทอง เปนวิทยากรประจํา ศพก. ใหความรูแกสมาชิก 
โดย ศพก. เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ 13 หนวยงาน องคกรทองถ่ิน 1 หนวย ใหความรวมมือ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  5 ฐาน 
ไดแก ฐานการผลิตทุเรียนนอกฤดู   ฐานการลดตนทุนการผลิต  ฐานการลดตนทุนการผลิต  ฐานการบริหาร
จัดการแปลง และฐานการใชน้ําอยางรูคุณคา  เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขารวมประชุม หารือ พรอมท้ัง
เรียนรูการผลิตทุเรียนนอกฤดูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และปจจัยการผลิตมาใหสมาชิก 

  สมาชิกแปลงใหญเองเปนแหลงความรูท่ีนํามาแลกเปล่ียนกัน เชน การวางแผนการออกดอก
เหล่ือมวัน เพื่อไมใหผลผลิตออกมากเกินไป การดูแลรักษาแปลง การใชสารเคมีเทาท่ีจําเปน 

ผลลัพธตามเปาหมาย 
 ตามเปาหมาย 5 ดาน ของการผลิตทุเรียนนอกฤดูของกลุมเมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ทําให
บรรลุตามเปาหมาย ดังนี้ 

  การลดตนทุนการผลิต ตนทุนการลิตเฉล่ีย 30,000 บาท/ไร เหลือ 22,500 บาท/ไร ในแปลง
ท่ัวไป สวนแปลงตนแบบทุนการผลิตลดลง จาก 30,000 บาท/ไร เหลือ 15,000 บาท/ไร โดยการใชปุย
อินทรียและปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ซื้อปจจัยการผลิตรวมกัน ลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช โดยใช
น้ําหมักชีวภาพเช้ือไตรโคเดอรมา ผสมแคลเซียมโบรอนใชเอง และใชน้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักยากลาย  



  การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตทุเรียนนอกฤดูคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ทุเรียนนอกฤดู ไดแก การตัดแตงกิ่ง ทรงพุม ดอก และผลทุเรียน โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตใหไดจากเดิม 2.5 
ตัน ผลผลิตเพิ่มข้ึน 3 ตัน 

  การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยกระบวนการผลิตแบบอินทรีย GAP การคัดทุเรียนตามขนาด ทําให
ราคาขายผลผลิตเพิ่มข้ึน 

  การตลาด มีการรวมกลุมยอยจําหนายผลผลิต และรวมกลุมสมาชิกสูวิสาหกิจเพื่อการสงออก มี
การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา เพิ่มชองทางการตลาด facebook  

 การบริหารจัดการ มี 3 ดาน 
- การผลิต มีการแบงกลุมควบคุมคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณผลผลิตใหผลผลิตท่ี

ไดมีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด 
 -  การตลาด มีเปาหมายรวมกลุมกันจําหนาย มีการเพิ่มชองทางการจําหนาย เชน QR code/Facebook 
 
 
 
 
 
 -  การสรางรายไดเสริม เกษตรกรมีรายไดเสริมจากสินคาเกษตรชนิดอื่น ๆ เชน ลองกอง เงาะทุเรยีน 
กลวยหอมทอง และมะละกอ 

ผลกระทบ 
การทําการเกษตรรูปแบบแปปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน

ตาง ๆ แบงออกเปน 4 ดาน 
1.ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบ GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบนิเวศ
ดีข้ึน มีสัตวปา เชน นก กระแต ห่ิงหอย และสัตวตามธรรมชาติในสวนของเกษตรกรมากข้ึน สราง
ความสมดุลแกระบบนิเวศของสวน 
2. ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี ทําให
เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีตามมาดวย 
3. ดานสังคม เมื่อมีการผลิตทุเรียนนอกฤดู มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการ
พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคี
เพิ่มมากข้ึน 
4. ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทํา
ใหมีพอคามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตมีความนาเช่ือถือท้ังคุณภาพและปริมาณ 

  
 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 



 “ไปไหนไปกัน” ทีมผูจัดการแปลงใหญ ประกอบดวย 3 คน คือ นางสุวลี  จุท่ิน  เกษตรอําเภอ    
นายณัฐวัตร นวลรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลตล่ิงชัน) และนายพงศพัฒน     
เทพทอง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนนอกฤดู เมื่อมีการประชุม อบรม สัมมนา จะไปดวยกันท้ัง 3 คน 
เพื่อใหเรียนรูไปพรอม ๆ กัน 

 “หาผูสืบทอด” คณะกรรมการแปลงใหญหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ คือ คนรุนใหมซึ่งเปน
ลูกหรือหลานของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญ เพื่อมาเรียนรูการทํางานรวมกนั เรียนรูการบรหิารจัดการ
แปลงใหญ และการเช่ือมโยงการตลาด  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 

  ผูจัดการการแปลง เปนผูบริหารจัดการแปลงท่ีเขาใจชุมชน และวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ี  
โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนให
เกษตรกรเรียนรูเพื่อพฒันาเปนผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 
รวมท้ังสามารถประสานงานกับงานภาคีไดอยางดียิ่ง 

  ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดูแกสมาชิกแปลงใหญ และ
เปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ี
รวมกันทํา เชน การฝกอบรม การจัดงานวันถายทอดความรู  เปนตน 

  เกษตรกร นายพงศพัฒน เทพทอง เปนเกษตรกรหัวไวใจสู เปนคนเกง และขยัน รวมท้ังเปนคนท่ี
จิตอาสา  นําเอาเทคโนโลยีใหม ในดานการใช ฮอรโมนในการผลิตพืชเขามาใช นําความรูเหลานั้นมา ทดลอง 
ประยุกต ลองผิด ลองถูกในการทําทุเรียนนอกฤดูจนเปนผลสําเร็จมาถึงปจจุบัน 

  หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน ไดใหความรวมมือ 
ดูแลแนะนําการดําเนินงานในพื้นท่ี รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานรวมกัน 

ปจจัยอุปสรรค 
 1. การขับเคล่ือนแปลงใหญตําบลตล่ิงชันเกษตรกรกระจายตัวในพื้นท่ีท่ัวท้ังตําบลติดตอส่ือสาร
ลําบาก 

2.  ป 2559 เกิดสภาวะอากาศแลงสงผลตอการออกดอกของทุเรียนนอกฤดูกาล จําตองใชปจจัย
การผลิตเพิ่มข้ึน 

3. การขายผลผลิตแบงตามกลุมยอยท่ีผลผลิตออกพรอมกัน 

1. คณะกรรมการและเกษตรกรตนแบบมีบทบาทหนาท่ีในชุมชนใหกับหลายหนวยงาน ทําใหเกิด
ความยุงยากในการประสานงาน เนื่องจากไมมีเวลา  

2. นโยบายภาครัฐไมตอเนื่อง มีการเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของแตละรัฐบาล 

 ขอเสนอแนะ 
1. พัฒนาเกษตรกรสมาชิกใหมีความรู เปนเกษตรกรผูนําสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูแทน

เกษตรกรตนแบบได 
2. การเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรใหสามารถปรับเปล่ียนระบบการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นท่ี สภาพ

การผลิตของตนเอง และความตองการของตลาด ทําใหตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมาก
ข้ึน สงผลใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 



 

ท่ีมาของขอมูล 
1. นางสุวลี  จุท่ิน  เกษตรอําเภอทาศาลา  ผูจัดการแปลง 
2. นายณัฐวัตร  นวลรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลตล่ิงชัน) ผูชวย

ผูจัดการแปลง 
3. นายพงศพัฒน  เทพทอง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนนอกฤดู 

 

 

 


