
 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการเกษตรกรรม) 

1.1การปลูกมะม่วงนอกฤดู    

ขั้นตอนในกาให้ผลผลิต ดังนี้ 
1. หลังจากเก็บผลผลิตมะม่วงเสร็จแล้ว จะตัดแต่งก่ิงประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
และใส่ปุ๋ยเคมี (น าปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 10 กระสอบ ผสมกับ 46-0-0 จ านวน 2 กระสอบ) 
ใส่อัตราต้นละ 1-2 กิโลกรัม (ตามขนาดของทรงพุ่ม 1 เมตร) ประมาณ 15-30 วัน มะม่วงจะแตกใบอ่อน 
พอถึงระยะใบพวง  
2. หลังจากนั้น ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกรกฎาคม จะราดสารด้วยแพคโคบิวทราโซล 10 
และ 15 โดยขุดรอบโคนต้นลึก 1-2 นิ้ว ผสมสารแพคโคบิวทราโซล ตามค าแนะน ากับน้ าสะอาด 1-2 ลิตร 
ราดรอบๆ บริเวณโคนต้น โดยการผสมสารจะใช้ตามพันธุ์ของมะม่วง มะม่วงพันธุ์เบา (น้ าดอกไม้ ฟ้าลั่น 
หนองแซง) ใช้แพคโคบิวทราโซล 10 และมะม่วงพันธุ์หนัก (มะม่วงแก้ว เขียวเสวย) จะใช้แพคโคบิวทราโซล 
15 โดยราดสารแพคโคบิวทราโซล อัตรา 10 ซีซี/ทรงพุ่ม 1 เมตร 
3. หลังจากราดสารแล้ว ประมาณ 15-20 วัน ใช้น้ าหมักจากหอยเชอรี่ (หอยเชอรี่ 3 กิโลกรัม ผสม
กากน้ าตาล จ านวน 1 ลิตร และ อีเอ็ม จ านวน 1 ลิตร หมัก 1 เดือน) น าน้ าหมักท่ีได้จากการหมักหอยเชอรี่ 
จ านวน 1 ลิตร ผสมกับน้ า 200 ลิตร น าไปราดรอบโคนต้น ต้นละ 10 ลิตร และใช้ร าละเอียด จ านวน 3 
กิโลกรัม ผสมมูลไก่ 50 กิโลกรัม และน้ า 200 ลิตร หมักในถังขนาด 200 ลิตร หมักทิ้งไว้ประมาณ 15 
วัน) และน าน้ าหมักท่ีได้จ านวน 3 ลิตร ผสมน้ า จ านวน 200 ลิตร ไปใช้ราดโคนต้น จ านวน 10 ลิตร/ต้น 
4. หลังจากราดสารเสร็จแล้ว ในช่วงนี้จะไถพรวนดินระหว่างต้นและแถว เพ่ือเป็นการก าจัดวัชพืชในสวน
มะม่วงและดูแลรักษามะม่วง จะพบปัญหาการระบาดของแมลงค่อมทอง เพลี้ยไฟ จะป้องกันโดยใช้ (ไหล 
ตะไคร้หอม บอระเพ็ด ข่า อย่างละ 2 กิโลกรัม ผสมกับกากน้ าตาล จ านวน 1 ลิตร และ อีเอ็ม จ านวน 1 
ลิตร ใสน้ าประมาณ 100 ลิตร ทิ้งไว้ 15 วัน) น าไปฉีดเพ่ือป้องกันและก าจัดแมลงค่อมทองและเพลี้ยไฟ 
อัตรา 1 ลิตร ผสมน้ า 200 ลิตร  
5. ประมาณเดือนตุลาคม มะม่วงที่ราดสารจะเริ่มแทงช่อดอกและออกดอก จะใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 1 
กิโลกรัม ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น 
 
6. ระยะดอกตูม ใช้สมุนไพรที่หมักได้ ตาม ข้อ 4 จ านวน 1 ลิตร ผสมน้ า 200 ลิตร ฉีดไล่แมลงพวก แมลง
นูน และแมลงค่อมทอง หลังจากนั้น ประมาณ 22-24 วัน ดอกจะบานจะงดใช้สารเคมี เพ่ือปล่อยให้ผึ้งผสม
เกสร 
7. ระยะติดผลอ่อน จะใช้ฉีดสารเคมีก าจัดเพลี้ยจักจั่น ผสมกับสมุนไพรจากน้ าหมักจากหอยเชอรี่ (หอยเชอรี่ 
3 กิโลกรัม ผสมกากน้ าตาล จ านวน 1 ลิตร และ อีเอ็ม จ านวน 1 ลิตร หมัก 1 เดือน) น าน้ าหมักที่ได้จาก



การหมักหอยเชอรี่ จ านวน 1 ลิตร ผสมกับน้ า 200 ลิตร เสร็จแล้วน าไปราดโคนต้น ต้นละ 10 ลิตร หรือ
ใช้ร าละเอียด จ านวน 3 กิโลกรัม ผสมมูลไก่ 50 กิโลกรัม และน้ า 200 ลิตร หมักในถัง ขนาด 200 ลิตร 
หมักท้ิงไว้ประมาณ 15 วัน) และน าน้ าหมักท่ีได้ จ านวน 3 ลิตร ผสมน้ า จ านวน 200 ลิตร ไปใช้ราดโคน
ต้น จ านวน 10 ลิตร/ต้น จากนั้นแล้วให้น้ าโดยการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติใส่ในแปลงมะม่วง  
8. ระยะผลแก่ ก่อนเก็บมะม่วง ประมาณ 20-30 วัน ให้น้ าให้ชุ่มทุก 10 วัน และเริ่มให้น้ าลดลง 
 

    

   

 

 

 

 



2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านองค์กรชุมชน)  

2.2 ศูนย์การเรียนรู้ปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชด าริ 
 บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อันเป็นที่ตั้งของโครงการ

ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 80 กิโลเมตรไปตามเส้นทางอุดรธานี-เลยถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปผ่านอ าเภอ
หนองวัวซอ ให้เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านกุดหมากไฟ ระยะทางประมาณ 22 กม.ก็จะถึงที่ตั้งของโครงการ 

โดยโครงการเริ่มจากการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ าเพ่ิมอีก 3 ฝายเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จากนั้นมี
การวางท่อไปยังกลุ่มผู้ใช้มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกว่า 1,800 ไร่ พร้อม
ทั้งยังมีส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ าน้อยเพื่อลดปริมาณการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งด้วย ท าให้น้ ากิน น้ า
ใช้ตลอดทั้งปี มีการปรับพ้ืนที่ใหม่ทั้งหมด โดยยึดตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามท่ีพระองค์ท่านได้ทรงวาง
แนวทางไว้ มีที่อยู่อาศัย ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผลไว้ริมรั้ว เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ทุกวันนี้
เกือบจะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลย แถมยังมีรายได้จากการเก็บผลผลิตขายเกือบทุกวัน 

โครงการปิดทองหลังพระบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม นับเป็นตัวอย่างความส าเร็จในการแก้ปัญหาชาวบ้าน
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามวิถีพอเพียงที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยใช้เป็นโครงการต้นแบบเพ่ือต่อ
ยอดขยายผลไปสู่อ าเภออ่ืน ๆ ต่อไป   

 
 

  


