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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเมืองลําพูน เปนศูนยเรียนรู

ดานการเกษตรในชุมชน เพ่ือใหเปนจุดถายทอดความรูดานการเกษตรและเปนสถานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร 

วิชาการและบริการทางดานการเกษตรในพ้ืนที่  นอกจากน้ียังเปนกลไกในการบูรณาการการทํางาน            

ของหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณฯและหนวยงานภาคี ในการแกไขปญหา

และพัฒนา  การเกษตรในพ้ืนที่ อําเภอเมืองลําพูน

อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเปนมา “จากพื้นที่นาขาวแลงน้ํา     สูสวนลําไยและเกษตรผสมผสาน” เปนคํานิยามที่ลงตัว

กับสวนของรอยตํารวจเอกวิสูตร กันไชยสัก   ผูกองวิสูตร เลาใหทีมงานของเราฟงวา อดีตเคยเปนขาราชการ

ตํารวจและลาออกมาทําสวนเมื่อ  ป 2550  บนเน้ือที่ 6.3 ไร ซึ่งเปนที่นาดอน ไมมีนํ้าสําหรับการทํานาจึงหัน

มาปลูกลําไยจํานวน 92 ตน ป 2555 เริ่มทําลําไยในฤดูเปนปแรกและประสบกับปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าจึง

ผันตัวเองมาทําลําไยนอกฤดู             ในป 2556 และเริ่มลงมือปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ   แบบผสมสาน ปจจุบันมี

มะนาว 50 ตน มะพราวนํ้าหอม 8 ตน แกวมังกร ไมหอม บอดินเลี้ยงปลา 1 บอ ไกไข ปลูกผักและเพาะเห็ด

รวมดวยภายในพ้ืนที่ และประสบความสําเสร็จในการทําสวนเปนอยางมาก จึงเริ่มเขาเปน ศพก. เมื่อป 2559 

เพ่ือเปนแหลงการเรียนรู            ใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ขอมูลพื้นฐานของศพก.เมืองลําพูน ต้ังอยูที่บานทุงยาว หมูที่ 7  ตําบล ศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน                      

จังหวัดลําพูน บนเน้ือที่ 6.3 ไร มีลําไยทั้งสิ้น 92 ตน อายุเฉลี่ย 18 ป 

“การผลิตลําไยนอกฤดูใหไดคุณภาพ” 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

รอยตํารวจเอกวิสูตร กันไชยสัก ประธาน ศพก.อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูน 



การดําเนินงานของ ศพก.เมือง
ํ   

  

สภาพภูมิประเทศ เปนที่นาดอน ดินเหนียวแตมีการปรับปรุงบํารุงดินปจจุบัน มีลักษณะเปนดินดํา       

มีธาตุอาหารสมบูรณ แหลงนํ้าไดมาจากบอบาดาลสระนํ้าภายในสวน และมีคลองสงนํ้าซึ่งจะผันนํ้าเขาสระนํ้า

ไวใชในชวงที่ขาดแคลนนํ้า 

 

 

 การดําเนินงานของ ศพก.เมืองลําพูนนอกจากจะเปนการบริหารพ้ืนที่โดยตนเอง คณะกรรมการศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรระดับอําเภอ ยังมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทั้งการประชุม การกําหนดหลักสูตรการถายทอดความรู รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนา

การเกษตรระดับตําบล ระดับอําเภอ เพ่ือให ศพก.มีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตรของพ้ืนที่โดยนําเอาองค

ความรูที่ไดรับการถายทอดจากหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา รวมถึงศูนยเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม หรือ AIC ซึ่งจังหวัดลําพูน มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน เปนศูนยหลักในการถายทอด

เทคโนโลยีดาน Solar cell ระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรแบบอัจฉริยะ มาถายทอดใหกับเกษตรกรสมาชิกศูนย 

ศพก. และเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือปรับใหเปนการเกษตรแบบ

แมนยํา เกษตรอัจฉริยะ ทํานอยไดมาก ทําใหเกษตรกรมีรายได และความเปนอยูที่ดี มีความย่ังยืน และสืบ

ทอดใหกับทายาทเกษตรกรตอไป  

 ศพก.อําเภอเมือง มีองคความรู อะไรบาง ? 

 ใหน้ําอยางรูคา ทําอยางไร? “การใหนํ้าลําไยที่ผลิตในฤดูกาลและนอกฤดูกาลตางกันครับ ซึ่งนอก

ฤดูกาลจะตองดูแลระดับความช้ืนมากกวาในฤดูกาล ซึ่งนํ้ามีความสําคัญตอผลผลิตลําไยมาก หากขาดนํ้าและ

ความช้ืน การใหปุยและฮอรโมนจะไมมีผลครับ ซึ่งการใหนํ้าสามารถปฏิบัติไดตามตารางตอไปน้ี” ผูกองวิสูตร 

กลาว 

เดือน ระยะ การใหน้าํ 

ลําไยในฤดู 

มกราคม แทงชอดอก เมื่อเห็นเปนชอดอกแลว ควรมีการใหนํ้าเล็กนอย และ

เพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ 

กุมภาพันธ ดอกบาน ควรใหนํ้าอยางสม่ําเสมอ 

มีนาคม-เมษายน ติดผลขนาดเล็ก ระยะน้ีตองใหนํ้าสม่ําเสมอ ถาขาดนํ้าจะทําใหผลแคระ 

แกร็นและรวง 



พฤษภาคม-กรกฎาคม ผลกําลังเจริญเติบโต ควรใหนํ้าอยางสม่ําเสมอ 

สิงหาคม เก็บเกี่ยวผลผลิต ใหนํ้าอยางสม่ําเสมอเพ่ือชวยใหใบออนแตกเร็วขึ้น 

พฤศจิกายน ใบแก หลังจากหมดฝนแลว งดการใหนํ้าเพ่ือใหตนพักฟนตัวเร็ว

ขึ้น 

ธันวาคม ใบแก งดการใหนํ้าเพ่ือใหตนลําไยมีการสารางตาดอก 

ลําไยนอกฤดู 

มิถุนายน ชวงราดสาร รดนํ้าบริเวณราก หรือบริเวณที่หวานสารใหนํ้าลึกลงไป

ประมาณ 2 น้ิว หางกัน 3-7 วัน 

กรกฎาคม ชวงออกดอก ควรใหนํ้าอยางสม่ําเสมอ 

สิงหาคม ชวงผสมเกสร ใหนํ้าประมาณ 250-350 ลิตรตอตน ขึ้นอยูกับขนาดของ

ตน สัปดาหละ 2 ครั้ง 

กันยายน – ธันวาคม ชวงการติดผลและการ

พัฒนาผล 

ใหนํ้าประมาณ 250-350 ลิตรตอตน ขึ้นอยูกับขนาดของ

ตน สัปดาหละ 2 ครั้ง 

มกราคม – กุมภาพันธ กอนการเก็บเกี่ยว ใหนํ้าประมาณ 250-350 ลิตรตอตน ขึ้นอยูกับขนาดของ

ตน สัปดาหละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

 

 การทําปุยหมักใตตนลําไย มีหลักการอยางไร?  ผูกองวิสูตร กลาววา “เน่ืองดวยปญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่า การลดตนทุนจึงเปนสิ่งสําคัญในการทําสวนลําไย การทําปุยหมักใตตนลําไยจึงเปนคําตอบในการ

ลดตนทุนที่ดีที่สุด โดนยึดหลักการ 5 ลด 4 เพ่ิม ดังน้ัน 

  1. ลดปริมาณการใหนํ้า ลง 50 %  

  2. ลดจํานวนการใหนํ้าลงจาก ทุกๆ 5 วัน เปนทุกๆ 10 วัน 

  3. ลดคาไฟในการสูบนํ้าได 

  4. ลดประมาณการใชปุยเคมีลง 30 %  

  5. ลดประมาณแรงงานลง เน่ืองจากไมตองเก็บใบลําไยออกจากตน  

นอกจากน้ียังเพ่ิม 1. เพิ่มดินดี มีธาตุอาหารครบ 

   2. เพิ่มไสเดือนแรงงานช้ันดีในการยอยสลาย 

   3. เพิ่มความชุมช่ืนรอบโคนตนและทรงพุม 

   4. เพิ่มอากาศดีเน่ืองจากลดการเผาใบลําไยลงได 

 

 



วิธีการในการผลิตปุยหมักใตตนลําไย โดยใชใบลําไย  

1. ตัดกิ่งลําไยใหโปรง วางก่ิงลําไยเปนช้ันๆรอบ

ตนลําไย 

2. กวาดใบลําไยมากองตอจากกิ่ง แลวทําสลับช้ัน

ไปเรื่อยๆ 

3. โรยปุยคอก ปุยเคมี สูตร 25-7-7 อัตราสวน 

1:1 รองทรงพุม ประมาณ 1-2 กิโลกรัมตอตน 

4. ราดดวยซุปเปอร พด. 1 ใหชุม 

5. รดนํ้าให ชุมทุกๆ 7-10 วัน ประมาณ 6-8 

เดือน กิ่งและใบลําไยจะยอยสลายเปนปุยหมักอยางดี ” 

“ซึ่งประโยชนในการผลิตปุยหมักแบบน้ี คือ กองปุยไมเกิดความรอน รักษาความช้ืนในดินไดดี ใบไมดานลาง

เนาเปอยไดงายเปนอาหารใหแกพืชไดเร็วเปนตน ” ผูกองวิสูตรกลาวเพ่ิมเติม   

 การตัดแตก่ิงลําไยภายในสวน วิธีทําอยาง? ผูกองวิสูตร เลาใหฟงวา  “สมัยทําลําไยแรกๆ ไมมี

การตัดแตก่ิงครับเพราะเสียดายกิ่ง แตดวยปริมาณผลผลิตที่ไดไมดีพอ จึงเริ่มหาความรูจากการตัดแตงกิ่ง ซึ่งก็

ไดความรูจากอาจารยมหาวิทยาลัยแมโจเปนคนแนะนําครับ ปจจุบันภายในสวนจะตัดแตก่ิงลําไย ทรงฝาชี

หงาย โดยการเปดตรงกลางทรงพุมเพ่ือใหแดดสองถึง โดยจะเหลือ ก่ิงหลัก 1 กิ่ง กิ่งแขนง 3 กิ่ง และกิ่งยอย

อีก 3 กิ่ง บนตนและเหลือใบไวบางตรงปลายกิ่ง  

 

 

 

 

 เมื่อเปรียบเทียบ ระหวางลําไยไมตัดแตงกิ่งและลําไยที่ตัดแตงกิ่ง พบวา ลําไยที่ตัดแตงกิ่งใหผลผลิต

ที่ดีกวา ลูกมีขนาดที่โตไดเกรดคุณภาพ AA และปริมาณของผลิตตอตนยังเปนที่นาพอใจ ซึ่งผมคาดวาจะรอ

แตกใบออน ประมาณ 3 ครั้งและจะราดสารโปรแทสเซียมคลอเรต ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 น้ีครับ”  ผู

กองวิสูตร ยังไดขยายความแตกตางระหวางการตัดแตงก่ิงแบบฝาชีหงาย ทรงตํ่า กับวิธีตัดแตงแบบที่ชาวสวน



ทั่วไปยังทํากันอยูวา “การตัดแตงก่ิงแบบปกติที่ชาวสวนทั่วไปปฏิบัติ ยังคงมีปญหาซอนอยู เพราะพอถึงเวลาที่

จะเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใชจายในการเก็บเกี่ยวยังคงสูงมากถึง 30-40 % ของรายได ทําใหเกษตรกรประสบกับ

ภาวะขาดทุน ขาดทุนสะสม ดังน้ันการตัดแตงรูปแบบทรงตํ่า ชวยใหเกษตรกรมีคาใชจายในการเก็บเกี่ยวที่

ลดลง เหลือเปนรายไดที่เพ่ิมขึ้น ทําใหมีเงินทุนการในการผลิตรุนตอ ๆ ไป รวมถึงมีรายไดในการใชจายใน

ครัวเรือนไดอยางพอเพียง” 

 “ผมไวผล 60-70 ลูกตอชอ กําลังดี”  ผูกอง

วิสูตรกลาวนํา กอนจะเลาเรื่อง “การตัดแตงชอผลลําไย ปน้ี

เปนปที่  2 สําหรับการตัดแตชอผลลําไย ซึ่งคุณภาพของ

ผลผลิตที่ไดเกินความคาดหมายครับ  ลูกลําไยสม่ําเสมอกันทั้ง

ชอ งายตอการคัดแยกเกรดและลงตะกราขาว ซึ่งการตัดแตง

ชอผลจะดําเนินการในชองที่เมล็ดกําลังจะมีสดํีา ซึ่งจะสามารถ

เห็นผลที่ไมสมบูรณหรือผลที่เบียดเสียดกับผลอ่ืนอยูทําใหผล

โตไมเต็มที่ และที่สําคัญจะไมพบผลแตกภายในชอที่ผานการตัดแตงแลว โดยภาพรวมราคาจะดีกวาการไมตัด

แตงชอผล แตเกษตรกรทั่วไปยังคงมองภาพไมออกวาการตัดแตงชอผล ดีกวาไมตัดแตงตรงไหน ซ้ํารายยังลด

ปริมาณผลผลิตลําไยที่ควรจะไดลงไปอีก ซึ่งหนวยงานราชการควรที่จะหาวิธีการในการสรางความเขาใจให

เกษตรกรเขาใจไดมากขึ้น เพ่ือใหผลผลิตที่ออกสูทองตลาด         มีคุณภาพ ไมถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง 

และผูประกอบการสงออก”  

 “ปุยเปนสิ่งสําคัญครับ นอกจากปุย

หมักตองเสริมปุยเคมีและแคลเซียมโบรอนใน

ทุกระยะครับ”  

ปุยเคมีเปนปุยที่ใหธาตุอาหารแกพืชเร็ว

ที่สุด แตดวยราคาในทองตลาดที่แพงจึงทําให

ต นทุ นการผลิตสู งขึ้ น ตามลํ า ดับ  แต เมื่ อมี

หนวยงานและเจาหนาที่มาใหความรูเรื่องการใช

ปุยตามคาวิเคราะหดิน ตนทุนการผลิตลดลง   

ไปเยอะครับ ซึ่งหลักแลว ปุยที่ใชภายในสวน    

จะเปนสูตร 25-7-7 ,15-15-15 , 13-13-21 ซึ่ง



ปุยเหลาน้ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตลําไยตองแตเริ่มครับ ดังน้ันปริมาณที่ใชจะคอนขางเยอะ ซึ่งผมซื้อแม

ปุยมา 3 ตัวครับ N-P-K     46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 มาผสมตามอัตราสวนที่ระบุในคําแนะนํา แลวใช

ภายในสวน โดยการใชตองใชใหถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ คือมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลําไย 

ซึ่งจะทําใหพืชไดรับสารอาหารเทาที่พืชมีความตองการ   

 แคลเซียมโบรอนธาตุอาหารพืชประจําสวน “โดยบทบาทสําคัญของแคลเซียม โบรอน  โดย

แคลเซียม  ชวยในการคายนํ้า  พืชที่ตองออกดอก ออกผลในชวงนอกฤดู จะคายนํ้า เมื่อใบสังเคราะหแสง 

อาจจะทําใหใบไหม แตหากมีการสะสมแคลเซียมที่เพียงพอจะชวยไมใหใบไหมได สวนโบรอน จะเกี่ยวของกับ

กระบวนการเคลื่อนยายแปง  และนํ้าตาลใหกับพืช  ฉะน้ันในชวงที่พืชตองคายนํ้า จะใชพลังงานมาก  โบรอน

จึงทําหนาที่พาพลังงานมาให  น่ีคือความสําคัญของแคลเซียมโบรอนตอการออกดอก ออกผลของลําไยครับ ซึ่ง

ในตลาดจะมีหลายหลายย่ีหอ ก็ตองเลือกใชเพราะบางที มีสวนผสมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตองศึกษาวาดีตอลําไย

ในชวงน้ันๆหรือไม   ในสวนแคลเซียมโบรอนจะใช 100 – 200  ซีซี ตอนํ้า 200 ลิตร ฉีดพน 3-4 ครั้ง ต้ังแต

เมล็ดเล็กจนถึงเก็บเก่ียว  นอกจากจะทําใหติดผล ขั้วเหน่ียว เน้ือแนน  รสชาติดี แลวยังทําใหสีสวยอีกดวย  

และยังไดเริ่มผลิตแคลเซียมโบรอนไวใชเอง โดยรวมกับคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร จัดซื้อชุดผลิตแคลเซียมโบรอนสําเร็จรูป ซึ่งประกอบดวย ปุยแคลเซียมไนเตรต 15-0-0  และ

กรดบอริก จากรานจําหนายเคมีภัณฑ มาผสมไวใชเอง โดยลดตนทุน

จากที่ซื้อตามทองตลาดลิตรละ 250-400 บาท เหลือลิตรละไมถึง 10 

บาท” ผูกองวิสูตรกลาว 

 

 

 

แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนลําไยใหเปนลําไยนอกฤดูคุณภาพ      

ตนทรงเต้ีย 

การผลิตลําไยในฤดู เปนวิธีการผลิตที่ปกติแลวชาวสวนลําไยสวนใหญดําเนินการ เพราะวาตนทุนการ

ผลิต การดูแลรักษาไมสูงมาก เพราะมีพืชอาศัยมาก ศัตรูพืชถึงมีนอย เพราะมีการกระจายตัวไปในหลายพ้ืนที ่

แตราคาผลผลิตจะไมคอยดี เน่ืองจากผลผลิตที่ออกสูตลาดมีปริมาณมากซึ่งก็เสี่ยงตอการขาดทุน จึงหันมาทํา

การผลิตลําไยฤดูนอกและควบคุมทรงพุมใหมีลักษณะแบบฝาชีหงาย ลดการสะสมของแมลงศัตรูพืช โรคพืช 



ประกอบกับการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทําใหภายในสวนไมพบการระบาดของศัตรูพืช เพราะเนน

การปองกันกําจัด กอนที่จะมีการแพรระบาด นอกจากน้ียังใชสาร        ชีวภัณฑเปนหลัก รวมกับการสลับมา

ใชสารเคมีในกรณีที่จําเปน ทําใหแมลงศัตรูพืช โรคพืชไมด้ือยา ทําใหที่สวนไดรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งที่สวน

ลําไยที่ทํานอกฤดูสวนใหญที่ไมไดควบคุมทรงพุม จะมีการใชปุยเคมีและสารเคมีจํานวนมาก โดยไมมีการ

บริหารจัดการที่ดี ใชเกินความตองการ ซึ่งกอใหเกิดโทษทั้งผูผลิตและผูบริโภค  รวมทั้งทําลายระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอมดวย  นอกจากน้ีการทําลําไยนอกฤดู การควบคุมทรงพุม และการตัดแตงชอผล ยังทําใหเกิดการลด

ตนทุนการผลิต การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตรวมทั้งมูลคาผลผลิต ตลอดทั้งผลผลิต  ยังเปนที่ตองการของตลาดทั้ง

ในและตางประเทศดวย 

การควบคุมปจจัยที่สามารถทําได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1.  น้ํา  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการผลิตพืชทุกชนิด  สวนจะมีการบริหารจัดการนํ้าจากลําหวย เขาสูบอ

เก็บนํ้าสํารองภายในสวน และมีบอนํ้าบาดาลไวใชรวมกัน โดย การใหนํ้าจะใหดวยระบบสปริงเกลอร  เปนการ

ใหนํ้าอยางรูคุณคาสามารถประหยัดเวลา ประหยัดคาไฟ มากกวาการใหนํ้าแบบลากสาย 

2.  พื้นที่ปลูก หางจากสวนเกษตรกรรายอ่ืนพอสมควร  มีการจัดสวนจัดสวนแบงทําลําไยเปนชวงๆ 

ตามความตองการของตลาด   ซึ่งตนลําไยทั้งหมดจะควบคุมทรงพุมไมใหสูงเกิน 3 เมตร  และมีระยะระหวาง

ตนและระหวางแถว  สามารถขับรถผานไดเปนผลทําใหงายตอการดูแลรักษา   

3.  วัตถุอันตรายทางการเกษตร  การทําลําไยนอกฤดูอาจมีการใชสารเคมีในชวงระยะแรกของการ

ผลิตหรือชวงที่มีโรคหรือแมลงระบาดเกินคาเศรษฐกิจ  แตการใชทุกครั้งจะใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตรหรือใชตามฉลากของสารเคมีแตละชนิด  การใชตองสวมชุดปองกันอันตรายจากสารพิษ  เสื้อผาที่สวม

ใสตองมิดชิด  ทําความสะอาดรางการหลังการพนสารเคมีทุกครั้ง  อุปกรณที่ใชตองไมใชซ้ํากัน  มีการบันทึก

ขอมูลไวทุกครั้งที่มีการใชสารเคมี  หลังการใชแลวมีสถานที่เก็บสารเคมีอยางมิดชิด 

4.  การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติกอนการเก็บเก่ียว  เมื่อผลผลิตลําไยโตประมาณเมล็ดถัว่

เขียวใหตัดแตงชอผล  ตัดแตงผลใหมีปริมาณ  60-80  ผล/ชอ  ใสปุยตามคาวิเคราะหดินและความตองการ

ของลําไยในแตละชวง  กอนการเก็บผลผลิตอยางนอย  15  วัน จะงดใชสารเคมีทุกชนิด  ตัดหญาภายในสวน

ใหสั้นและทําความสะอาดสวนใหดูดีเพ่ือสะดวกในการดูแลผลผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

“อะไรคือความสําเร็จของ ศพก.เมืองลําพูน”  ผูกองวิสูตร  กลาววา  “ผมลดรายจายในครอบครัวจากการทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน กินทุกอยางที่ปลูก ปลูกทุกอยางที่กิน และผมลดตนทุนการผลิตลําไยลงจากการทํา



ปุยหมักใตตนลําไย การใหนํ้าแบบประหยัด และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน นอกจากน้ี เกษตรกรในพ้ืนที่ 

เขามาเรียนรูในแปลงแหงน้ีและกลับไปทําภายในสวนตนเองถือวาน่ีคือความสําเร็จของ ศพก.เมืองลําพูน” 

 ปญหาอุปสรรค  

1.  สภาพอากาศ ฝน ความหนาว ไมเปนไปตามฤดูกาล ทาํใหการบังคับออกดอกของลําไยไมไดผลที่ที่

ควร 

2. เกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของการตัดแตงชอผล ประกอบกับวิธีการตัดแตงกิ่งคอนขางใชเวลา 

   

 วิธีการแกไขปญหา 

   1.  ใชขอมูลพยากรณอากาศมาบริหารจัดการในวางแผนการพนสารกระตุนการออกดอก และการพน

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  2.  จัดทําแปลงสาธิต และขยายผลการสาธิตใหเกษตรกรไดเห็นของจริง  ประยุกตใชเครื่องตัดขาวดีด

มาเปนเครื่องมือตัดแตงชอผล ซึ่งประหยัดเวลา และคาแรงงาน 

  

 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนนิกิจกรรม 

1. ลดรายจาย  เพ่ิมรายไดและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

2. เกษตรกรมีความรู เรื่อง การผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ การควบคุมทรงพุม การตัดแตงชอผล 

3. เกษตรกรนําความรูที่ไดรับนําไปปรับใชในสวนของตนเอง 

4. ผูบริโภคไดบริโภคสินคาเกษตรที่ปลอดภัย ไมมีสารตกคาง 

5. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ 

6. สิ่งแวดลอมดีขึ้น มลพิษลดลง 

การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ 

 1.  เกษตรกรทีเ่ขามาใชบริการศูนยมีความรู  เรื่อง  การผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ และการควบคุม

ทรงพุมสามารถนําไปปรับใชในสวนของตนเองได 

          2.  เกษตรกรสามารถรวมกลุมกันผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในรูปแปลงใหญ 

  3.  เกษตรกรมคีวามมั่นคงทางดานอาหาร เน่ืองจากมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เสริมในการปลูกพืช

เชิงเดียว 

 

 



การสรุปความรูท่ีไดรับจาก
ี  

   

 

1. ขุมความรู (Knowledge Assets) คือ ปจจัยที่ทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ 

1. การศึกษาหาความรู จากทั้งผูรู หนวยงาน แหลงการเรียนรู เจาหนาที่ที่มาใหความรู ซึ่ง

สามารถเก็บเกี่ยวความรูไดมาก 

2.  การฝกปฏิบัติ ลงมือทํา ลองผิด ลองถูก พลิกแพลงสูตร คิดคน ใชการทดลองทําภายในสวน

เพ่ือใหไดผลออกมาดีที่สุด  

3. ประสบการณการทําสวน กวา 10 ป ใหผลตอบแทนมามากมาย แตก็ลมเหลวมาพอสมควร 

ทําใหเมื่อเกิดปญหาขึ้นมาอีก ประสบการณที่ไดสั่งสมไวจะชวยแกปญหาได 

4. การวางแผนการผลิต ในสวนจะมีลําไยนอก ฤดูทั้งหมด 3 รุน ซึ่งแตละรุนจะวางแผน

การตลาดไวแตละชวงเทศกาล เชน ตรุษจีน กินเจ ไหวพระจันทร ปใหม ซึ่งเปนชวงที่ลําไยได

ราคาดีที่สุด  

5. ความพากเพียร อดทน สมํ่าเสมอ ทําใหเกิดความสําเร็จได 

2. แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักที่ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ ซ่ึง

มาจากขุมความรู  

1. การฝกอบรม /ศึกษา/สัมมนาตางๆ ที่เปนประโยชน 

2. การวางแผนการผลิตที่ดี 

3. ความอดทน พยายาม 

4. การเปดใจยอมรับทั้งความรูใหมๆ เทคโนโลยี และผูมาใหความรู 

3. กลยุทธที่ใชในการแกปญหา (Tactics)  

3.1 กลยุทธที่ใชในการแกไขปญหา 

 การวางแผนการทํางาน อยางเปนขั้นตอน จะทําใหงายในการจัดการถาเกิดปญหาในขั้นตอนใด

ขั้นตอนหน่ึง 

3.2 กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการทํางาน (Theory)  

 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรผสมผสาน ทําใหลดรายจายในครอบครัวลง

และเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น  



รายช่ือผูรวมถอดบทเรียน 
  

 

 

 

 

 

 

 

1. ดร.ประหยัด  มะโนพะเสา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

2. นางทวีวรรณ  ชํานาญอาสา หัวหนากลุมอารักขาพืช 

3. นางสาวสุธีวรรณ  ณ เชียงใหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

4. นายศุภชัย  ใจยอด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

5. นายทศพล  ไมแสนชาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

6. นายอานนท  บุญเหมย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

7. นายบุญทอง  ศรีสกุลคีรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

8. ทีมนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพจังหวัดลําพูน ป 2564 

 


