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ประวัติความเป็นมา 
 นายเนียด มั่งมี เกษตรกรต้นแบบ ประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และคณะกรรมการแปลงใหญ่มะยงชิดต าบลท่าทราย 
ผู้ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการสวนมะยงชิด ประกอบด้วย นายจรูญ รุญดิษฐ รองประธาน นางสาวสุวรรณา นาคอ่อน 
เหรัญญิก นายบุญเลิศ แผนบ้านสร้าง ประชาสัมพันธ์ ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญา จัดการการติดดอกของมะยงชิด 
เป็นองค์ความรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ ของศูนย์เครือข่ายศูนยจ์ัดการศัตรพืูชบ้านคลองใหญ่  
 ในอดีตเกษตรกรประกอบอาชีพท าอาชีพท านา ท าสวนผลไม้ ได้แก่ ส้ม ส้มโอ ทุเรียน และมะยงชิด 
ซึ่งลักษณะการท าการเกษตร มีการถมที่ดินแล้วปลูกมะยงชิด ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 ปี เกือบทุกสวน
เกษตรกรยังคงรดน้ าด้วยสายยาง และพิจารณาสังเกตพ้ืนดิน หากมีลักษณะแห้งจึงท าการรดน้ า รวมถึงมีการใช้ปุ๋ยคอก 
ซึ่งในอดีตเกษตรกรจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเลย 
 ช่วงระยะ 5 ปีก่อนนี้ (ปี 2559 – 2563) เกษตรกรพบปัญหามะยงชิดไม่ติดดอก เมื่อออก
ดอกแล้วแต่ไม่ติดผล ติดผลแต่ร่วงหล่นซึ่งแก้ไขไม่ได้ ส่วนการติดไฟช่วยให้เกิดการติดดอก 
 ปี 2563 เกษตรกรพบปัญหา ในการระบาดของแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยไฟ และมะยงชิดมีลักษณะ
ดอกแห้ง เกษตรจะท าการให้น้ าสม่ าเสมอ และส ารวจแปลงเช้า-เย็น เมื่อพบโรคและแมลงรบกวน จะท าการฉีดพ่น
สารเคมี อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid) สลับ ฟิโพรนิล (Fipronil) สลับ เอ็กซอล (Exalt) ทุกวันจ านวน 15 วัน 
ตลอดช่วงวงจรชีวิต วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ กรณีไม่ได้ผล อาจมีผลอันเนื่องมาจากทิศทางลม และการฉีดพ่นผิดช่วงระยะเวลา
ที่เพลี้ยไฟเจริญเติบโต ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับการเตือนภัยการระบาดแมลงศัตรูพืชจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้สมาชิกรับรู้รับทราบการระบาดในแต่ละช่วง 
 ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ ตั้งอยู่ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก เกษตรกรส่วนใหญ่ท าสวนมะยงชิด จึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ เป็นเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพ่ือเรียนรู้
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า มีการจัดท า
แปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลมะยงชิด ได้แก่ แปลงเรียนรู้ นายเนียด มั่งมี พ้ืนที่ปลูกจ านวน 6 ไร่ 
(200 ต้น) แปลงเรียนรู้ นายจรูญ รุณดิษฐ พื้นที่ปลูกไม้ผล จ านวน 12 ไร่ เป็นมะยงชิด 3 ไร่ (60 – 70 ต้น) 
แปลงเรียนรู้ นายบุญเลิศ แผนบ้านสร้าง พ้ืนที่ปลูกจ านวน 4 ไร่ (80 ต้น) แปลงเรียนรู้ นางสาวสุวรรณา นาคอ่อน 
พ้ืนที่ปลูกจ านวน 1 ไร่ (25 ต้น) และน านวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญา มาใช้จัดการการติดดอกของมะยงชิด 
เป็นองค์ความรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์เครือข่าย  

แรงจูงใจในการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการด าเนินงาน 
 แรงจูงใจการเพิ่มผลผลิต ให้มีการติดดอกออกผลมะยงชิดโดยการน านวัตกรรมการติดไฟมาใช้
ในการชักน าการติดดอกติดผล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตการตัดแต่งกิ่งแบบฝาชีหงาย เพ่ือให้มีพ้ืนที่ออกดอก
ติดผลด้านข้างมากขึ้น รวมถึงวิธีการการตัดแต่งผลมะยงชิด การปลูกเป็นการค้านั้นจะตัดแต่งผลให้เหลือเพียง 
1 ผลต่อช่อเท่านั้น ถ้าหากยังมีผลอยู่บนต้นมากเกินไปก็ควรตัดแต่งผลออกอีก เพ่ือให้ผลมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดี 
ท าให้ได้ราคาสูง ก าหนดราคาขายได้เอง จากการพัฒนาคุณภาพเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย มีมาตรฐานสินค้าการันตี 
ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) มีการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
มาใช้ในการให้น้ ามะยงชิด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ ซึ่งมีการบริหารจัดการ การวางแผนจ านวนผลผลิตที่ออกมาจ านวนมากในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ในการส่งเสริมการตลาดและลดความเสี่ยงโดยการเปิดจอง และขายแบบออนไลน์ 
ท าให้สินค้ามีการขายจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ได้ราคาสูงกว่าพื้นที่จังหวัดข้างเคียง 



วิธีการด าเนินงาน (กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัย และการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร
มาใช้ในการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบ) 
  การจัดการต้นมะยงชิด (ปฏิทินเพาะปลูก) 

เดือน วิธีการ 
มกราคม เก็บผลผลิตครั้งที่ 1 ประมาณ ปลายเดือนมกราคม ถึงต้นกุมภาพันธ์ 
กุมภาพันธ์ เก็บผลผลิตครั้งที่ 2 ต้นกุมภาพันธ์ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าการตัดแต่งก่ิง 
มีนาคม ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 สูตร 15-15-15 (ผลผลิตหมด) 
เมษายน ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2 สูตร 15-15-15 
พฤษภาคม ท าการตัดแต่งก่ิง และใส่ไตรโคเดอร์มา 
มิถุนายน ท าการตัดแต่งก่ิง และใส่ไตรโคเดอร์มา  
กรกฎาคม ท าการตัดแต่งก่ิงทรงฝาชีหงาย 
สิงหาคม ฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง/ไตรโคเดอร์มา/ฮอร์โมน บ ารุงต้นและใบอ่อน 
กันยายน ช่วงกลางเดือนใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 สูตร 8-24-24  
ตุลาคม ช่วงกลางเดือนใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2 สูตร 8-24-24 
พฤศจิกายน ติดไฟโดยแบ่งเป็นโซน (5-7 วัน) 
ธันวาคม ติดดอก 

 ทุกเดือน ตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้า 1 ครั้ง 

ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างาน 
 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. สู่แปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลท่าทราย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาในการจัดการให้มีการชักน าการออกดอกมะยงชิด (ติดไฟชักน าการติดดอก) ผ่านระบบ
การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ สมาชิกจ านวน 51 คน พ้ืนที่ส่งเสริม 141 ไร่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน 
ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด  
 1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
     1.1 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
     1.2 ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
 2. ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
     2.1 การติดไฟ ชักน าการติดดอก 
     2.2 การตัดแต่งก่ิง แบบฝาชีหงาย 
      2.3 การตัดแต่งผล   
  3. ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
      3.1 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
      3.2 มาตรฐานสินค้าเกษตร 
 4. ด้านการตลาด สินค้ามะยงชิด ประกอบด้วย มะยงชิดผลสด และกิ่งพันธุ์มะยงชิด ตลาดมะยงชิด 
มีดังนี ้ 
     4.1 หน้าสวนของเกษตรกร จะเป็นลูกค้าประจ า 
     4.2 การขายผลผลิตในชุมชน งานแสดงสินค้า จัดงานมะยงชิดมะปรางหวาน ต าบลท่าทราย  
     4.3 เปิดจอง และขายทางออนไลน์ 
 
 



     4.4 การก าหนดราคา แยกตามขนาดของผล ดังนี้ 
          1) ราคา 400 - 450 บาท จ านวน 10 - 11 ลูก/กิโลกรัม 
           2) ราคา 300 บาท จ านวน 12 - 13 ลูก/กิโลกรัม 
           3) ราคา 200 - 250 บาท จ านวน 15 ลูก/กิโลกรัม 
           4) ราคา 100 บาท จ านวน 18 - 20 ลูก/กิโลกรัม 
 5. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนจ านวนผลผลิตที่ออกมาจ านวนมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ในการส่งเสริมการตลาดและลดความเสี่ยงโดยการเปิดจองขายแบบออนไลน์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เกษตรกรมีการเรียนรู้และน าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในแปลง ท าให้การท าการเกษตร
มีการพัฒนาตามยุคสมัย แม้บางอย่างจะยังคงภูมิปัญญาแบบเดิมในการปฏิบัติไว้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และวิถีชีวิตของท้องถิ่น อีกทั้งการท าเกษตรปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นผลไมอั้ตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก 
ของขวัญของฝาก สุขใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 

เป้าหมายการพัฒนาล าดับถัดไป 
 ต่อยอดจากกิจกรรมหลักในพ้ืนที่การเกษตรที่มีอยู่เดิม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และสนุกกับการท่องเที่ยวด้านการเกษตร เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่
เกษตรกรและชุมชน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 4.1 มะยงชิดเป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ที่มีคุณลักษณะที่ดีครบทุกประการ  
คือ รูปทรงผลกลมรี ได้สัดส่วนเหมือนไข่ไก ่สีผิวของผลมีสีเหลืองทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว จึงท าให้ผู้คนมักนิยม
เลือกซื้อเลือกหาผลผลิตเพื่อเป็นของขวัญของฝาก ถึงขนาดมีการกล่าวกันว่าเป็นผลไม้ที่ “คนกินไม่ได้ซื้อ คนซื้อ
ไม่ได้กิน” 
 4.2 การใส่ใจดูแลมะยงชิด จัดการดูแลสวนด้วยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate 
Pest Management : IPM) 
 4.3 มีการใช้ภูมิปัญญาในการติดไฟมาใช้ในการชักน าการติดดอกติดผล และเกษตรกรต้นแบบ
มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภูมิปัญญา 
 4.4 การรักษาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค 

สิ่งดีดีที่คาดไม่ถึง 
 ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ ่ไดจ้ัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 มีสถานีการเรียนรู้ ภายในงาน 3 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 
ผลิตไม้ผลคุณภาพ ปราบศัตรูพืช (การเตรียมสภาพของต้นมะยงชิด,การตัดแต่งกิ่ง,IPM) สถานีเรียนรู้ที่ 2 ดูแลรักษา 
น าพาติดผล (การผลิตและวิธีการใช้แคลเซียมโบรอน) สถานีเรียนรู้ที่ 3 มาตรฐานสินค้านั้นไซร้ ด้วย GI และ GAP 
(การขอขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐาน GI และ GAP) เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต
มะยงชิดคุณภาพ ตลอดกระบวนการผลิต ด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก
และใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 
 เกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาดูงาน และสถาบันการศึกษา
ที่เข้ามาร่วมศึกษาการติดไฟในการชักน าการติดดอกติดผลมะยงชิด พร้อมเผยแพร่ข้อมูล 
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ที่มาของข้อมูล 
นายเนียด มั่งมี ประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ และคณะ 
นางวิไล ทองนพ เกษตรอ าเภอเมืองนครนายก 
นางนาริศา บุญเพ่ิม นักวิชา การส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครนายก  
นางสาวปิยจิตร งามวาจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครนายก 

เรียบเรียง 
นางสาวณัฏฐิยา  วุฒิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 


