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ท าไมต้อง .... 

“มหศัจรรย์พันธ์ุมะเขือ 5 ยอด” 
     เนื่องจากการปลูกมะเขือแต่ละชนิดนั้นเป็น
เรื่องธรรมดาทั่วไป แต่กล่องความรู้กินได้กล่องนี้
ไม่ธรรมดา  เราได้เรียนรู้และทดลองน ามะเขือ
ชนิดต่างๆ 5 ชนิด มารวมอยู่ในต้นเดียว โดยใช้
วิธีการเสียบกิ่ง  ซึ่งจากการทดลองมะเขือชนิด
ต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทางผู้จัดท าเห็น
ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์  จึงได้ตั้งชื่อผลงานนี้ว่า...  

“มหศัจรรย์พันธ์ุมะเขือ 5 ยอด”  
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 1.1 ความส าคัญของอาชีพ 

 การปลูกมะเขือ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว สามารถท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ แต่การปลูก
มะเขือ 5 ชนิดใน      ต้นเดียว  โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น 
สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่า  เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย      มีประโยชน์  ตาม
วิถีพอเพียง 

 1.2 กลุ่มเป้าหมายของชุดความรู้ท ามาหากิน 

      - กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะเขือ 

      - กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
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 1.3 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

 - ประโยชน์ต่อคนในพื้นที่/ประชาชน 

 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษากล่องความรู้กินได้นี้ไป
ประกอบอาชีพ และสามารถท าไว้บริโภคในครัวเรือนได้ 

  - ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

  สามารถน าองค์ความรู้จากกล่องความรู้กินได้นี้ถ่ายทอด
ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย 

  - ประโยชน์ต่อผู้จัดท าองค์ความรู้ 

 สามารถท าไว้บริโภคเองในครัวเรือนและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้ 
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 1.4 ขั้นตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน 

        1.  เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจจะศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากความอยาก
รู้  ความสงสัย การฟัง การค้น การสนทนาการท างาน และเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป 

        2.  ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลังจากก าหนดเรื่องที่จะท า 
จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาสาระความรู้ แนวความคิด จาก
ภูมิปัญญา  จากในต ารา หนังสือ  วารสาร  และเว็ปไซต์ ต่างๆ 

        3.  ออกแบบการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับภูมิปัญญา  

       4.  ลงมือปฏิบัติตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 
       5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท ารูปเล่มรายงาน และกล่องความรู้ 
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ส่วนที่ 2 :  

เช็คความพร้อม 

ก่อนประกอบอาชีพ 
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Infographic 
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1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

     1.1. เพื่อการบริหารจัดการพื้นท่ีอย่างประหยัดและมีประโยชน์ 

     1.2. เพื่อการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     1.3. เพื่อการประกอบอาชีพ 

2. ความรู้ทักษะส าหรับการด าเนินงาน 

   2.1. การคัดเลือกพันธ์ุมะเขือ 

     2.2. การเสียบกิ่ง 

3. เงินลงทุน/การจัดการก าไร 

 3.1. ต้นมะเขือ 4 ชนิดๆ ละ 10 บาท        =  40 บาท  

 3.2. ต้นมะเขือพวง (ต้นแม่) ต้นละ           =  20 บาท  

 3.3. กระถางปลูก 5 ใบๆละ 10 บาท        =  50 บาท 

 3.4. เทปพลาสติก                 =  30 บาท  

 3.5. ปุ๋ยคอก     =  20 บาท  

 3.6. ดิน                                          =  40 บาท  

                          รวมต้นทุนต่อต้น =  200 บาท  

     กรรไกรตัดกิ่ง 250.-,มีดพับ 100.- รวม 350.-  (วัสดุท่ีลงทุนครั้งแรก)    

         ขายต้นพันธุ์ ต้นละ 300 -500.-  

        ขายผลผลิตตามราคาท้องตลาด 

 (มีความคุ้มค่าในการลงทุน ระยะเวลา 2 เดือนก็มีรายได้) 
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4. การจัดการก าลังคน 

    4.1. ทักษะท าเองคนเดียว 

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัตถุดิบ 

    5.1. ต้นมะเขือ 5 ชนิด 

    5.2. กระถางปลูก 5 ใบ 

    5.3. เทปพลาสติก  

    5.4. ปุ๋ยคอก   

    5.5. กรรไกรตัดกิ่ง  

    5.5. มีดพับ  

6. การลงมือท า 

    6.1. คัดเลือกต้นมะเขือพวงที่มีความสงูประมาณ 1 เมตร 

    6.2. คัดเลือกต้นมะเขืออีก 4  ชนิดที่มีอายุ 30 วันขึ้นไป 

    6.3. คัดกิ่งพันธุ์ที่มีความแข็งแรง 4 ชนิด น าไปเสียบก่ิงที่ต้นมะเขือพวงต้นแม ่ตามวิธีการ
เสียบก่ิง 

7. การตลาด 

    7.1. จ าหน่ายต้นพันธุ์มะเขือ 5 ยอด (ขายเป็นต้น) 

    7.2. จ าหน่ายผลผลิต มะเขือชนิดต่างๆ (ขายเป็นกอง) 

         (จ าหน่ายที่ตลาด) 
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8. ปัญหากระบวนการแก้ปัญหา 

    8.1. การคัดเลือกต้นพันธุ์ดี   

    8.2. ปัญหาจากการเสียบก่ิง  ถ้าท าไม่ถูกวิธีพันพลาสติกไม่แน่นอาจจะท าให้เกิดเช้ือราได้       

          ควรท าให้ถูกวิธีพันพลาสติกให้แน่นไม่ให้น้ าเข้าได้ 

9. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

    9.1.  ความน่าเชื่อถือของลกูค้า 

    9.2   ความใส่ใจความรู้ความช านาญ 

    9.3   คุณภาพกิ่งพันธ์ต้นตอ 

    9.4.  สามารถท าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ 
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1. การคัดเลือกต้นมะเขือพวงที่จะน ามาเป็นต้นแม่ 

2. การคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะเขือชนิดต่างๆ ที่จะน ามาเสียบยอด 

3. ทักษะการขยายพันธุ์พืช (การเสียบกิ่ง) 

4. การบ ารุงดิน 

5. การใช้ปุ๋ย 

 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
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ส่วนที่ 3 : ลงมือท า 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
1. คัดเลือกต้นมะเขือพวงที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
2. คัดเลือกต้นมะเขืออีก 4  ชนิดที่มีอายุ 30 วันขึ้นไป 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
3. คัดกิ่งพันธุ์ที่มีความแข็งแรง 4 ชนิด 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
4. ใช้กรรไกรตัดกิ่งต้นมะเขือพวงที่แข็งแรง แล้วผ่ากลางต าต้นลึก 

1.5 ซม. 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
5. เฉือนกิ่งพันธุ์ต้นมะเขือ 4 ชนิดให้เป็นลักษณะปากฉลาม 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
6. เสียบกิ่งพันธุ์มะเขือ 4 ชนิดเข้ากับต้นมะเขือพวงที่เตรียมไว้ 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
7. ใช้เทปพันป้องกันรอยต่อ 
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 3.1 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
8. การเสียบกิ่งมะเขือที่เรียบร้อย 
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 - วัตถุดิบ 
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ต้นมะเขือพวง 
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ต้นมะเขือเปราะ 

ต้นมะเขือเทศ ต้นมะเขือยาว 

ต้นมะเขือม่วง ดินปลูก 



      - เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
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กรรไกรตัดกิ่ง มีดคัตเตอร์ 
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เทปพันกิ่ง กระถาง 



      - การจัดการก าลังคน 

การบริการจัดการ   “ท าเองคนเดียว” 
..2 เดือนก็มีรายได้.. 

 

 

 
 

      - เคล็ดลับในกระบวนการผลติ 

 การเสียบก่ิง  
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 3.2 การบริหารจัดการ 

      - การเงิน/การลงทุน และการตลาด 

   1. ต้นมะเขือ 4 ชนิดๆ ละ 10 บาท            40 บาท 

    2 ต้นมะเขือพวง (ต้นแม)่      20 บาท 

    3. กระถางปลูก 5 ใบๆละ 10 บาท     50 บาท 

    4. เทปพลาสติก                30 บาท  

    5. ปุ๋ยคอก                   20 บาท 

    6.  ดิน                   40  บาท 

                                   รวมต้นทุนต่อต้น  200 บาท  

     กรรไกรตัดก่ิง 250.-,มีดพับ 100.- รวม 350.-  

        (วัสดุที่ลงทุนครั้งแรก)    

        ขายต้นพันธุ์ ต้นละ 300 -500.-  

        ขายผลผลิตตามราคาท้องตลาด 

(มีความคุ้มค่าในการลงทุน ระยะเวลา 2 เดือนก็มีรายได้) 
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ส่วนที่ 4 :  

ท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 
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 4.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

     1. การคัดเลือกต้นพันธุ์ดี   

     2. ปัญหาจากการเสียบกิ่ง  ถ้าท าไม่ถูกวิธีพันพลาสติกไม่แน่น
อาจจะท าให้เกิดเชื้อราได้ ควรท าให้ถูกวิธีพันพลาสติกให้แน่น
ไม่ให้น้ าเข้าได้ 

 

  4.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

    1.  ความน่าเชื่อถือของลูกค้า 

    2.  ความใส่ใจความรู้ความช านาญ 

    3.  คุณภาพกิ่งพันธ์ต้นตอ 

    4.  สามารถท าเป็นอาชีพเสริม 

        สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ 
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 4.3 แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชพี 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไม้ประดับตกแต่ง  ของฝากของ

ที่ระลึก 

2.  พัฒนารูปลักษณ์ให้มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น 
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แหล่งอ้างอิง 
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องค์ความรู้ การเสียบกิ่งมะเขือ, 
นวัตกรรมการปลูกพืชไม่ธรรมดา 
ชื่อ  นางจินตนา  ขัตติยะ 
ที่อยู่ 293 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย  
       อ.สันทราย  จ.เชียงใหม ่
โทรศัพท์ 089-701-3430 
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มะเขือท าเงนิ  โดย..จันทรา  อู่สุวรรณ 

แนวทางการเพาะปลูกสารพดัมะเขือ  ท าเงิน 

โดย...รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา 
ภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เป็นหนงัสือเล่มแรกท่ีประมวลสาระส าคญัทุกดา้นเก่ียวกบัธาตุอาหารพืช  

โดย...บาร์โค๊ด 
ครบเคร่ืองเร่ืองการขยายพนัธ์ุ เช่น การเพาะเมลด็, การตอนก่ิง, การตดัช า, การทาบก่ิง, การติดตา, การต่อก่ิง, 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื้อส าหรับไมผ้ล และไมด้อก และไมป้ระดบั 

โดย...ศาสตราจารย์  ดร. ทศันีย์ อตัตะนันทน์ และ ดร.ประทปี วรีะพฒันนิรันดร์  
 หนงัสือ "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย" 
เหมาะส าหรับเกษตรกรผูน้ า ผูท่ี้ตอ้งการมีความรู้เร่ืองดินและปุ๋ยลึกซ้ึงมากข้ึน 

โดย...ส านักพมิพ์ยอดมาลา 
มะเขือพวง ขจดัเบาหวาน ราชาสมุนไพรจากพ้ืนบา้นแห่งสยาม 

โดย...ศาสตราจารย์  ดร. ทศันีย์ อตัตะนันทน์ และ ดร.ประทปี วรีะพฒันนิรันดร์  
หนงัสือ “รู้จกัดินและปุ๋ย” 
เหมาะส าหรับเกษตรกรทัว่ไป ครูสอนนกัเรียน และผูท่ี้สนใจจะท าการเกษตร 
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http://www.rakbankerd.com 
การปลูกมะเขือเพื่อสร้างรายได้ 
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การเสียบยอดมะเขือ  https://www.youtube.com/watch?v=fDTfqnnw2fM  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช http://propagation.igetweb.com/ 

ความรู้เร่ืองดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเกษตรกรรม 
http://r05.ldd.go.th/website_station/ksn/PDF/knowledge/002.pdf 

สรรพคุณของมะเขือชนิดต่างๆ  http://frynn.com/ (มะเขือพวง) 

“มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด” 

สรรพคุณของมะเขือชนิดต่างๆ  http://frynn.com/ (มะเขือเปราะ) 

สรรพคุณของมะเขือชนิดต่างๆ  http://frynn.com/ (มะเขือเทศ) 

https://www.youtube.com/watch?v=fDTfqnnw2fM
https://www.youtube.com/watch?v=fDTfqnnw2fM
https://www.youtube.com/watch?v=fDTfqnnw2fM
http://frynn.com/
http://frynn.com/
http://frynn.com/
http://frynn.com/
http://frynn.com/
http://frynn.com/
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สรรพคุณของมะเขือชนิดต่างๆ  http://frynn.com/ (มะเขือยาว) 

สรรพคุณของมะเขือชนิดต่างๆ  http://frynn.com/ (มะเขือม่วง) 

http://frynn.com/
http://frynn.com/
http://frynn.com/
http://frynn.com/
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แหล่งจ าหน่าย
วัตถุดิบและอุปกรณ์ 

“ต้นกล้ามะเขือ”   
สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้  พืชผักสวนครัวทั่วๆ ไป 

“วัสดุอุปกรณ์”   
สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุการเกษตรทั่วๆ ไป 
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แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกิจกรรม 

ครั้งที่ 1 

 ชื่อกิจกรรม “มหัศจรรย์ พันธุ์มะเขือ 5 ยอด” 

 รูปแบบกิจกรรม...อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

 ระยะเวลาด าเนินการ... ตุลาคม 2558 

 สถานที่จัดกิจกรรม...ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลสันทรายน้อย 
หมู่ที่ 3  บ้านสันทรายมูล   

 กลุ่มเป้าหมาย...ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

ครั้งที่ 2 

 ชื่อกิจกรรม “มหัศจรรย์ พันธุ์มะเขือ 5 ยอด” 

 รูปแบบกิจกรรม...อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

 ระยะเวลาด าเนินการ..ตุลาคม  2558 

 สถานที่จัดกิจกรรม...ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลสันทรายน้อย 
หมู่ที่ 8  วัดสันคะยอม 

 กลุ่มเป้าหมาย...นักศึกษา กศน. 
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ประวัติผู้จัดท าชุดประมวลความรู ้
“มหัศจรรย์ พันธุ์มะเขือ 5 ยอด” 

• ชื่อ – สกุล  นางรจนา  สุวรรณ 

• ต าแหน่ง  ครู กศน.ต าบลสันทรายน้อย 

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

• ที่อยู่  458  หมู่  4  ต าบลสันทรายหลวง  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  50210 

• พื้นที่ที่ใช้ในการจัดท าชุดประมวลความรู้  บ้านสันทรายมูล หมู่ที่  3  

     ต าบลสันทรายน้อย  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

• เบอร์โทรศัพท์   086-1889973 












