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ถอดบทเรียน Young Smart Farmer  
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

นายประยุทธ์ ประจงใจ  Young Smart Farmer อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ ๒๐ สิงหาคม 255๘   

ณ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ร่วมถอดบทเรียน 

1. นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
จังหวัดระยอง 

2. น.ส. ชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 

3. นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
จังหวัดระยอง 

4. นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี 

5. น.ส. ฐิติมา กาบบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี 

6. น.ส. กานต์รวี เทพสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี 
 

ประเด็น 

1. ประวัติการท าสวนของนายสุรยุทธ์ ประจงใจ YSF จังหวัดจันทบุรี 
นายสุรยุทธ์ ประจงใจ YSF จังหวัดจันทบุรี เดิมเป็นคนอ าเภอนายายอาม จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เดิมไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง พอมาบวชเณรท่ีวัด
ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จึงมีความใฝ่ฝันท่ีจะท าการเกษตร ณ อ าเภอโป่งน้ าร้อน ประกอบกับชอบกิน
ล าไยด้วย จึงตัดสินใจมาซื้อท่ีดินเมื่อปี 2540 จ านวน 23 ไร่ พื้นท่ีเป็นท่ีเรียบเอียงเล็กน้อย เริ่มปลูก
ล าไย และมันส าปะหลัง โดยการปลูกล าไยใช้เทคโนโลยี/วิธีการปลูกแบบการปลูกทุเรียน ปลูกล าไย 
300 ต้น ระยะ 10x10 เมตร น าต้นพันธุ์มาจากป่าตงเป็นพันธุ์อีดอ เนื่องจากส านักงานเกษตร
อ าเภอแนะน า และส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์นี้เพราะมีคุณภาพท่ีดี คือ เนื้อมีความกรอบอร่อย มีใบ
ประกอบ 6 ใบ ซึ่งส่วนใหญ่ภาคตะวันออก ใช้พันธุ์อีดอ เนื่องจากอบแห้งแล้ว เม็ดไม่แตก คุณสมบัติ
เหมาะกัลตลาดส่งออกและประเทศออสเตรเลีย ใช้พันธุ์เบี้ยวเขียว และท าเองเก็บเอง ส่วนประเทศ
เวียดนามปลูกพันธุ์ปิงปองเยอะมาก ผิวดี น้ าเยอะใบเล็กๆ สีแดงๆ เรียวๆ ส าหรับพันธุ์อีดอ        
ปลูกประมาณ ๔ ปี ได้ผลผลิต ทรงพุ่มขนาด ๓ เมตร ใส่สารโปตัสเซียมคลอเรต ๒ ขีดต่อน้ า ๕๐ ลิตร 



2 
 

 

น้ า ๓ สายบัว ราดรอบทรงพุ่ม ต้องกวาดให้เตียน นอกจากนี้ได้เช่าสวนเพื่อท าล าไยอีก ๓๐ ไร่ ๒๐๐ 
กว่าต้น เนื่องจากปลูกไม่เต็มพื้นท่ีได้ผลผลิต ๒๐ กว่าตัน ก็พอได้ก าไรอยู่บ้าง 

2. เทคนิคการผลิตล าไยนอกฤดู 
ขั้นตอนก่อนราดเพื่อเตรียมใบ  
๑. ใส่ปุ๋ยพวก ๘-๒๔-๒๔ อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มหรือ ๑.๕ กิโลกรัมต่อตัน ก่อนราดสาร       

๒๐ วัน ฉีด ๐-๕๒-๓๔ จ านวน  ๒ ครั้ง อัตรา  ๒.๕ กิโลกรัมต่อ ๑,๐๐๐ ลิตร พ่น ๔ ถังต่อ ๓๐๐
ต้น  

๒. สังเกตใบ ๒-๓ใบ พร้อมราดสาร ส่วนมากใช้ ๓ ใบ โดยใบเพสลาดท่ี ๒ ไม่แก่มาก เริ่มฉีดสารหรือ
ราดสาร ต้นใหญ่โปตัสเซียมคลอเรต ๕๐ กิโลกรัมต่อน้ า ๑ ,๐๐๐ ลิตร แล้วใส่ ๐-๐-๖๐          
อีก ๕๐ กิโลกรัมต่อน้ า ๑,๐๐๐ ลิตร ฉีดรอบทรงพุ่ม ใช้ ๙ ถังต่อ ๓๐๐ ต้น จากวันท่ีฉีดโคนให้
เว้น ๓ วัน ๒ วันค่อยฉีดน้ า เพื่อให้น้ าละลายและเปิดตาใบ ให้น้ าตามสภาพดิน ประมาณ ๖๐% 
การพ่นใบครั้งแรก ถ้าแห้งไปปากใบจะปิด ให้ใช้สารโปตัสเซียมคลอเรต ๑.๕ กิโลกรัม และ      
ไธโอยูเรีย ๑ กิโลกรัม (ใช้เพื่อท าให้เกิดตาพร้อมกัน จะไม่ใช้ก็ได้) ให้ผสมหรือละลายน้ าก่อนใช้ 
มิฉะนั้นจะเกิดการระเบิด ฉีด ๓ ครั้ง ทุก ๓ วัน ต้องให้น้ าก่อน ๑ วัน  

๓. ก่อนฉีดยาหรือปุ๋ย ถ้าฝนตกให้งดการให้น้ า หลังจากนั้น ๔ วัน เริ่มเปิดตาดอก ใช้ยาเปิดตาดอก 
ท่ัวไป ช่ือสามัญว่า โคคูน (โพแทสเซียม) ช่วยเร่งสี และเร่งใบแก่ ใช้อัตรา ๑ ๑/๒ ต่อน้ า ๑,๐๐๐ 
ลิตร คอย ๕ วันปิดอีก สังเกตุโดย การดูใบ ถ้าเกิดใบอ่อน จะใส่โพแทสเซียมอีก ๑ กิโลกรัม ซึ่งมี
ธาตุไนโตรเจน ท่ีจ าเป็นแต่อย่ามาก เพราะจะกลายเป็นใบ ซึ่งบางคนจะไม่เปิดตาดอก 

๔. เริ่มแทงช่อดอก ประมาณ ๑๖ วัน เปิดตาดอก ๒ ครั้ง  
๕. ช่วงติดดอก ดูประมาณ ๕ % ดอกบาน ถ้าดอกตัวผู้เยอะต้องเปล่ียนเพศดอกด้วยสารตระกูล 

NAA (hormone หรือยาตามส่ัง) ให้เป็นดอกตัวเมีย มีหลายยี่ห้อ พ่นระยะดอกเริ่มบานประมาณ 
๕ % สังเกตดอกตัวผู้จะมีสีขาว ดอกตัวเมียสีเหลือง ดอกล าไยมี ๓ รุ่น ดอกรุ่นแรกติดเป็นตัวเมีย 
ต้องน้ าดีอย่างเดียวถึงจะให้ผลผลิตขนาดลูกโต (AAA) เมื่อก่อนท าได้ ๔๐ กว่าตัน เป็นเบอร์ ๑ 
จ านวน ๓๘ ตัน ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกร่วง ส่วนปีท่ีผ่านมาผลิตได้ ๒๐ กว่าตัน เนื่องจากโดนฝน 

๖. ช่วงดอกบาน ๔๕ วัน เริ่มใส่ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ ใส่ ๑ กิโลกรัมต่อต้น หว่านรอบทรงพุ่มและรด
น้ า ใส่ Springer 4 ช่ัวโมง อัตราหัวฉีด ๓๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อ ๔ ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วย 

๗. ช่วงก าลังออกดอก /เปิดตาดอก ให้ระวัง หนองคืบ แมลงแคง ระยะ ๓ เมตรจากพื้นดิน มากับ
ผีเส้ือ ต้องใช้ยาฆ่าแมลง และต้องส ารวจตรวจสวนทุกวัน เริ่มมีดอก ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าแทนยา
ฆ่าหญ้า ใช้หรือไม่ใช้แมลงผสมเกสรก็ได้ การใช้ชันโรงผสมเกสร ช่วยในการติดดอกเพิ่มขึ้น 

๘. การดูแลรักษาช่วงการติดลูก หลังติดลูกแล้ว ใช้แคลเซียมโบรอน ช่วงนี้จะมีแมลงศัตรูพืช เช้ือรา 
ต้องใช้ยากันเช้ือรา ใส่ปุ๋ยทางดินตอนสลัดดอก สูตร ๒๕-๗-๗ ช่วงผสมเกสรแล้ว ลูกล าไยมีขนาด
หัวแมลงวันให้ใส่ต้นละ ๑ กิโลกรัม ทุกๆ ๑ เดือน จ านวน ๒ ครั้ง พอลูกล าไยมีขนาดมวนบุหรี่/
เม็ดถั่วเหลือง ใส่ปุ๋ย ๑๕-๐-๐ เพื่อเร่งขนาดและลูก แคลเซียมไนเตรท เพื่อขยายเปลือก          
ใช้จ านวน ๒ ครั้ง ลดลง ๑ กิโลกรัมต่อต้น เป็นการแต่งไปในตัว เพราะล าไยจะสลัดลูก            
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ท่ีไม่สมบูรณ์ออก เช่น เม็ดลีบ ช่วงนี้ให้ดูว่าต้นไหนดก ให้ใส่เพื่อเร่งให้ลูกสลัด เป็นการประหยัด
แรงงาน จากนั้นใส่ปุ๋ยทางดินสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ และปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา ๑ ต่อ ๑ ใช้ ๒ กิโลกรัมต่อ
ต้น ใช้วิธีค้ าและโยงกิ่งช่วงเดือนท่ี ๓ เมื่อดอกติดลูก ก็จะทราบว่าต้นไหนจะโยงอย่างไร การให้ปุ๋ย
แคลเซียมโบรอน และยาฆ่าแมลงทางใบ พ่นทุก ๑๐-๑๕ วัน หยุดใช้เมื่อถึงเดือนท่ี ๕ เดือนท่ี ๖ 
ใช้ปุ๋ยเร่งสูตรทางใบ ๒๑-๒๑-๒๑ ส่วนทางโคนใช้สูตร ๑๒-๑๒-๑๗ ใช้ ๑ ๑/๒ กิโลกรัมต่อต้น ฉีด
พ่นทางใบ ๒๐๐ ซีซี ต่อ น้ า ๒๐๐ ลิตร ใช้ยี่ห้อโซตัส 

๙. ก่อนเก็บเกี่ยว หยุดให้สาร ๑๕ วัน แต่ให้น้ าปกติ ๑ เดือนก่อนเก็บให้น้ าวันเว้นวัน (ใช้เทคนิค
เหมือนมังคุด เพราะท าให้หมวกมังคุดสดเขียว ไม่เครียด และน้ าหนักดี ได้ราคา อย่าแฉะหรือแห้ง
เกินไป) 

๓. การตลาด ท าอย่างไร? 

    ช่วงก่อนท าสาร (เทคนิคขายใบ) ติดต่อล้งให้มาดู และตีราคา ได้ราคา ๔๕ บาทต่อกิโลกรัม 
ผลผลิตจะออกช่วงตรุษจีน บางปีมาซื้อข้ามปีก็มี รอบนี้ได้ ๓๐ ตัน หรือมากกว่า มีการจ่ายเงินมัดจ า
ล่วงหน้าตอนท าสัญญา ถ้าลูกล าไยติดเมื่อไร สามารถไปรับเงินได้อีก ซึ่งท่ีอ าเภอโป่งน้ าร้อน มี
ประมาณ ๕๐ ล้ง ผลผลิตท่ีสวนคุณสุรยุทธ์ มีขนาด AAA ร้อยละ ๙๐ เพื่อส่งออก ยกเว้นลูกลวก หรือ 
ลูกหินจะอยู่ในประเทศ ซึ่งล้งขนาดเล็กจะมารับซื้อต่อ ต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดูประมาณ ๘ บาท
ต่อกิโลกรัม โดยใช้ปัจจัยการผลิตเต็มท่ี ได้ผลผลิต ๓ ตันต่อไร่ โดยมีค่าไม้ค้ าราคาศอกละ ๓.๕-๔ บาท 

๔. จุดอ่อนของล าไย คือ? 

   ความเส่ียงของการผลิตล าไย คือหัวลม/พายุเข้า ให้ระวังเรื่องโรค และน้ า ในอนาคตการท าสวน
ล าไยสามารถท าได้ หากราคาต่ ากว่า ๑๕ บาท คิดว่า ชาวสวนอยู่ไม่ได้ ซึ่ง ๑ ปีท าครั้งเดียวท้ังพื้นท่ี 
ช่วงราดสารเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน จะทยอยกันท า แปลงใหญ่ๆ อาจแบ่งท าเป็นล็อกๆ ในช่วง
ตรุษจีน และช่วงเช้งเม้ง ใช้คนงานเป็นช่วงๆ ประมาณ ๔ คน เพื่อตกแต่งกิ่ง โดยจ้างแบบรับเหมาด้วย
ค่าแรง ๒๐๐ บาทต่อวัน 

ตรวจ/ทานโดย นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 

เรียบเรียงโดย น.ส.ชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร         
        ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 

ภาพโดย นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร         
        ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง   

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี  
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ภาพการลงพื้นที่สวนเพือ่ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตล าไยนอกฤดู 
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