
 
นายเสรี  อุดมลาภ 

1) เร่ือง การตอนกิง่ไม้ผลเพื่อการจ าหน่าย 
 

   2) ช่ือเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายเสรี  อุดมลาภ 
   วันเดือนปีเกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2497 
   หมายเลขบัตรประชาชน3 8399 0018 1465 
   ท่ีอยู่   เลขท่ี 79/7 หมู่ท่ี  2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
     พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ    X = 433889       Y =  0885313  
   โทรศัพท์ 081-9793658Facebook เสรี อุดมลาภ 
 

3)ความเป็นมา 
นายเสรี อุดมลาภ เดิมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเดินทางขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

พัฒนาบุคลากรท่ัวภาคใต้ ได้พบปะผู้คนและได้เห็นเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการท าอาชีพการเกษตร หลายท่าน 
อีกท้ังตนเองมีท่ีดินท่ีเหมาะสมกับการท าการเกษตรอยู่แปลงหนึ่ง จึงเริ่มต้นท าการเกษตร ณ หมู่ท่ี 2   ต าบลป่าคลอก 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเสรีได้จัดสรรพื้นท่ีบ้านท่ีอยู่อาศัยบนเนื้อท่ี 15 ไร่ ให้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน  
ยึดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมการตอนกิ่งพันธุไ์ม้เพื่อจ าหน่าย  การท าปุย๋หมัก    
การเล้ียงไก่พื้นเมือง เป็นจุดกางเต็นท์ส าหรับนักท่องเท่ียวพักค้างแรม และการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรประจ าอ าเภอถลางอีกด้วย นอกจากนี้  ยังมีการปลูกไม้ผล
นานาชนิด ท้ังขนุน ทุเรียน กล้วยหอม จ าปาดะ ล าไย ลองกอง ปลูกผักพื้นบ้านอย่างผักหวาน  ผักเหมียง แซมตาม
ร่องไม้ผล ส่วนผักสวนครัวก็เน้นปลูกในล้อยางรถยนต์ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า ชะอม และพริกขี้หนู ส่งขายและบริโภค    
ในครัวเรือนได้ตลอดท้ังปี และเมื่อท าการเกษตรไปได้ระยะหนึง่คุณเสรีก็ลาออกจากงานประจ า มาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเต็มตัว ปัจจุบันสวนของนายเสรีอุดมลาภ ใช้ช่ือว่า จีจ้ีฟาร์ม ซึ่งเป็นช่ือของภรรยา  

 

4)องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ  
นายเสรี อุดมลาภ มีความรู้ความสามารถในการตอนกิ่งพนัธุ์ไม้เพื่อการจ าหน่าย และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ

จากเศษทลายปาล์ม และได้รับยกย่องให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของจังหวัดภูเก็ต มีส่ือมวลชนและส่ือโทรทัศน์
หลายช่องมาถ่ายท าข่าวและสารคดีเสมอๆ 

 

5) สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 
  5.1 การผลิต 
  การตอนกิ่งไม้ผลเพื่อการจ าหน่าย 
  ใช้การตอนกิ่งในอากาศ แบบควั่นกิ่ง   เหมาะส าหรับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ โมก โกสน แสง
จันทร์ เล็บครุฑ ฯลฯ และไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง ล าไย มังคุด มะเฟือง มะนาวเป็นต้น  
มีข้ันตอน ดังนี ้

1) เลือกกิ่งท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรืออยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะออกรากได้ดีกว่ากิ่งท่ีมีอายุมาก และควร
เป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ าค้าง ท่ีสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง 

2) ควั่นเปลือกกิ่ง ความยาวของรอยแผล ประมาณเส้นรอบวงของกิ่ง ท้ังด้านบนและล่างของกิ่ง แล้ว
ลอกเอาเปลือกออกและขูดเย่ือเจริญท่ีเป็นเมือกล่ืนๆ รอบกิ่งออกให้หมด 

3) น าขุยมะพร้าวเก่าท่ีแช่น้ าจนอิ่มตัว แล้วบีบน้ าออกพอหมาดๆ อัดลงในถุงพลาสติกแล้วผูกปากถุง
ให้แน่น แล้วน ามาผ่าตามความยาวแล้วน าไปหุ้มรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเคเบ้ิลท้ังบนและล่างรอยแผล 



4) เมื่อกิ่งตอนงอกรากซึง่จะเกิดตรงบริเวณรอยควั่นด้านบน และรากเริ่มแก่เป็นสีเหลือง หรือมีสี
น้ าตาล ปลายรากมีสีขาวและมีจ านวนรากมากพอ จึงตัดกิ่งตอนไปช าหรือปลูกได้ 

5) ตัดกิ่งตอนไปช าในภาชนะ ในกระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกหรือน าไปจ าหน่ายต่อไป 
5.2 การตลาด จ าหน่ายได้หลากหลายช่องทาง ดังนี ้

1) จ าหน่าย ณ ตลาดนัดชุมชนต าบลป่าคลอก 
2) จ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ 
3) จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง 

 6) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การรู้จักธรรมชาติของต้นไม้ การดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ทุกวันจะท าให้เข้าใจต้นไม้ 

7) แนวคิดในการท างาน 
ความขยัน อดทน และการรู้จักสังเกต 
8) หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
การท าเกษตรผสมผสานท่ียึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเงิน สร้างรายได้ให้ครอบครัว 

 9) รูปภาพประกอบ 
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 10) ที่มาของข้อมูล(ผู้ถอดองค์ความรู้) 
   ช่ือ นางพะเยาว์  พินโน  
   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กลุ่มอารักขาพืช  
   ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  
 

  11)วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ 17 มีนาคม 2559 
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