
 
 

 

 

 

 

รายงานการถอดบทเรียน 

ศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

ศูนยจัดการศัตรูพชืบานคลองใหญ อําเภอเมืองนครนายก  
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กรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 
 

 

คํานํา 
 

การถอดบทเร ียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) เป ็นว ิธ ีการ

สก ัดความร ูจากประธานศูนยเรียนรูฯ และสมาชิกของศูนยเรียนรู ทีม่ปีระสบการณ ในการทำงาน จนประสบ

ความสำเร ็จในระด ับด ีมากถ ึงด ีที่ส ุด สามารถนำมาเผยแพร ให คนร ุนหล ัง และผ ูเกี ยวข องใช เป ็นประโยชน           

ในการทำงานได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ ศูนยจัดการศัตรูพืชบานคลองใหญ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

เป ็นศ ูนย เครือขายศูนยเร ียนร ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรได ร ับการค ัดเล ือกจากสํานักงาน

เกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัด ว าเป ็นศูนยที่ม ีองค ความรูหลากหลายประเด ็น สำน ักงานส งเสร ิม

และพ ัฒนาการเกษตรที่ ๓ จ ังหว ัดระยอง จ ึงดำเน ินการถอดบทเร ียนเกษตรกรตนแบบ และศูนยเครือขายศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประเด ็นการนํานวัตกรรมมาใชในการชักนําการออกดอกติดผล

ของมะยงชิด รวมกับการใชเทคโนโลยีการผลติและพัฒนาคุณภาพเปนสินคาเกษตรปลอดภัย รายละเอ ียด

ประกอบด วย ประวัติความเปนมาของเกษตรกรตนแบบ ศ ูนย เครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร แรงจูงในการดําเนินการตามประเด็นการถอดบทเรียน วิธีการดําเนินงาน ภาคีเครือขายที่

สนับสนุนการทํางาน ประโยชนที่ไดรับ เปาหมายการพัฒนาลาํดับถัดไป  ปจจัยแหงความสําเร็จ สิ่งดีดีที่คาด       

ไมถึง ป ัญหาอ ุปสรรคและแนวทางแก ไข  และการขยายผลสูพ้ืนที่ใกลเคียง 
 

หวังวาการถอดบทเรียนเกษตรกรต นแบบ ศูนยจัดการศัตรูพืชบานคลองใหญ อําเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จะเปนประโยชนกับ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่สามารถนําความรู ที่ได จากการถอดบทเร ียนไปประย ุกต ใช ในการส งเสร ิมและพ ัฒนา

ศ ูนย เร ียนรู การเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการผล ิตส ินค าเกษตร (ศพก.) และศ ูนย เคร ือข ายให ประสบผลสําเร็จ โดยนําความรูไป

ปรับใชไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
 

   กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

      สิงหาคม 2564 
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การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

 
1. กําหนดประเด็นการถอดบทเรียน  

    ศพก. ที่มีจุดเดนในการดําเนินการตามนโนบายการขบัเคลื่อนงานศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ป 2564 เรื่อง การนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรไปใชในการดําเนินงาน โดยการคัดเลือกจากศูนยเรียนรู              

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และศนูยเครือขาย จาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบกับ 

พิจารณาพืชที่จะมาถอดบทเรียน เน่ืองจากภาคตะวันออกมีการปลูกพืชที่หลากหลาย เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคญั และมี

ความโดดเดนเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นในการถอดบทเรียน มีดังน้ี  

1.1 ขอมูลทั่วไปของ ศพก. 

       1.1.1 เกษตรกรตนแบบ  

       1.1.2 ศพก.  

     1.2 ประเด็นการถอดบทเรยีน 

1.2.1 แรงจูงใจในการดําเนินการตามประเด็นการถอดบทเรียน 

      1.2.2 วิธีการดําเนินงาน  

      1.2.3 ภาคีเครอืขายที่สนับสนุนการทํางาน (หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

เครือขาย ศพก. YSF แปลงใหญ และอ่ืน ๆ) 

      1.2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

 1.2.5 เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 1.2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

 1.2.7 สิ่งดีดีที่คาดไมถึง 

 1.2.8 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 1.2.9 การขยายผลสูพ้ืนทีใ่กลเคียง 

2. คัดเลือกพืน้ที ่

     ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานคลองใหญ หมูที่4 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

มีการนํานวัตกรรมมาใชในการชักนําการออกดอก ติดผลของมะยงชิด รวมกับการใชเทคโนโลยีการผลติและพัฒนา

คุณภาพเปนสินคาเกษตรปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการดานการตลาดที่ทันสมัย 

3. วางแผนการดําเนินการ 

    3.1 ประสานผูเกี่ยวของ เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจุดถอดบทเรียน 

    3.2 กําหนดวันลงพ้ืนที่ประเมินผลการดําเนินงานของจุดถอดบทเรียน 

    3.3 นัดหมายเกษตรกรตนแบบ และบุคคลที่เกี่ยวของ  

    3.4 เตรียมประเด็นสําหรับสอบถามขอมูล 

    3.5 จัดทีมกระบวนการ ในการเก็บขอมูล จับประเด็น และถายภาพ 

4. เก็บขอมูล 

    ลงพ้ืนที่เกบ็ขอมูล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามประเด็นที่กําหนดไว 
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5. สรุปรายงานการถอดบทเรียน (วีดีทัศนผลการถอดบทเรียน) 

    วีดีทัศนผลการถอดบทเรียน “เกษตรพาไป...ตอนการจัดการสวนมะยงชิดระยะชักนําการออกดอก”  

เผยแพร วันที ่21 มกราคม 2564  สืบคน https://www.youtube.com/watch?v=TcdTECG0gys 

 

 

ประเด็นการถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

 

***************************** 

1. ขอมูลทั่วไปของ ศพก.    

    1.1 เกษตรกรตนแบบ (ตัวอยางเชนการประกอบอาชีพ ลักษณะการทาํการเกษตรของเกษตรกรตนแบบ เปนตน) 

            นายเนียด มั่งมี เกษตรกรตนแบบ ประธานศูนยเครือขายศูนยจัดการศัตรูพืชบานคลองใหญ อําเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก และคณะกรรมการศูนย ผูประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการสวนมะยงชิด 

ประกอบดวย นายจรูญ รญุดิษฐ รองประธาน นางสาวสุวรรณา นาคออน เหรัญญิก นายบุญเลิศ แผนบานสราง 

ประชาสัมพันธ  

ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญา จัดการการติดดอกของมะยงชิด เปนองคความรูและหลักสูตรการเรียนรูของ

เครือขาย ศพก. ศูนยจัดการศัตรูพืชบานคลองใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

 ในอดีตเกษตรกรประกอบอาชีพทําอาชีพทํานา ทําสวนผลไม ไดแก สม สมโอ ทุเรียน และมะยงชิด ซึ่ง

ลักษณะการทาํการเกษตร มีการถมที่ดินแลวปลูกมะยงชิด ปจจุบันมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 ป เกือบทกุสวนเกษตรกร

ยังคงรดนํ้าดวยสายยาง และพิจารณาสังเกตพ้ืนดิน หากมีลักษณะแหงจงึทําการรดนํ้า รวมถึงมีการใชปุยคอก ซึ่งใน

อดีตเกษตรกรจะไมมีการใชปุยเคมีเลย 

 ชวงระยะ 5 ปกอนน้ี ( ป 2559 – 2563) เกษตรกรพบปญหามะยงชิดไมติดดอก เมื่อออกดอกแลวแตไมติด

ผล ติดผลแตรวงหลนซึ่งแกไขไมได สวนการติดไฟ ชวยใหเกิดการติดดอก 

ป 2563 เกษตรกรพบปญหา ในการระบาดของแมลงศัตรพืูช พวกเพลี้ยไฟ และมะยงชิดมีลักษณะดอกแหง 

เกษตรจะทําการใหนํ้าสม่ําเสมอ และสํารวจแปลงเชา-เย็น    เมื่อพบโรคและแมลงรบกวน จะทําการฉีดพนสารเคมี

สารอิมิดาโคลพริด สลับ ฟโปรนิล  สลับ เอ็กซอล ทกุวันจํานวน 15 วัน ตลอดชวงวงจรชีวิต วิธีการปฏิบัติเชนน้ี กรณี

ไมไดผล อาจมผีลอันเน่ืองมาจากทิศทางลม และการฉีดพนผิดชวงระยะเวลาที่เพลี้ยไฟเจริญเติบโต 

ทั้งน้ี เกษตรกรไดรับการเตือนภัยการระบาดแมลงศัตรูพืชจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ผานศนูยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน ใหสมาชิกรับรูรับทราบการระบาดในแตละชวง 

1.2 ศพก.  
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานคลองใหญ ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก              

ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สถานที่ต้ังหมูที่ 4 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก มีสมาชิกจํานวน 51 คน พ้ืนที่สงเสริม 141 ไร ม ีนายเนียด มั่งมี เปนประธานศูนย ฯ 

พ้ืนที่ตําบลทาทรายเกษตรกรสวนใหญทําสวนมะยงชิด มีการรวมกลุมกนัเพ่ือเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหา        

เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการผลติ  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา โดยการทําเกษตรปลอดภัย ผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

https://www.youtube.com/watch?v=TcdTECG0gys
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ใชในกลุม มีระบบบริหารจัดการกลุมที่ดี และมีตลาดจําหนายสินคาที่แนนอน จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชบานคลองใหญ 

ซึ่งเปนเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) จังหวัดนครนายก  

มีการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลมะยงชิด นายจรูญ รุณดิษฐ พ้ืนที่ปลูกไมผล           

จํานวน  12 ไร เปนมะยงชิด 3 ไร  (60 – 70 ตน)  

แปลงเรียนรูนายเนียด มั่งมี พ้ืนที่ปลูกจํานวน 6 ไร (200 ตน) 

แปลงเรียนรูนายบุญเลิศ แผนบานสราง พ้ืนที่ปลูกจํานวน 4 ไร (80 ตน) 

แปลงเรียนรูนางสาวสุวรรณา นาคออน พ้ืนที่ปลูกจํานวน 1 ไร (25 ตน) 

ในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญา จดัการการติดดอกของมะยงชิด เปนองคความรูและหลักสูตรการเรียนรู           

ของเครือขาย ศพก. ศูนยจัดการศัตรูพืชบานคลองใหญ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีสถานีการเรียนรู  

ในการจัดงาน นิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมงานวันถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field 

Day) ประกอบดวย สถานีเรียนรู การผลิตไมผลคุณภาพ ปราบศัตรูพืช (การเตรียมสภาพของตนมะยงชิด,การตัดแตงกิ่ง

, IPM ) สถานีเรียนรู การดูแลรักษา นําพาติดผล (การผลิตและวิธีการใชแคลเซียมโบรอน) สถานีเรียนรู มาตรฐาน

สินคา  GI และ GAP (การขอขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐาน GI และ GAP ) และมีการรวมกลุมเปน แปลงใหญ

มะยงชิด ตําบลทาทราย มกีารถายทอดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิปญญาในการจัดการใหมีการชักนําการ

ออกดอกมะยงชิด (ติดไฟชักนําการติดดอก) ผานระบบการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ สมาชิกจํานวน 51 คน  

พ้ืนที่สงเสริม 141 ไร เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทนุการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 

การตลาด และการบริหารจัดการ 

1. ดานการลดตนทุนการผลิต 

    1.1 การใชปุยอินทรีย ลดการใชปุยเคมี  

    1.2 ใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

2. ดานการเพ่ิมผลผลิต 
    2.1 การติดไฟ ชักนําการติดดอก 

    2.2 การตัดแตงกิ่ง แบบฝาชีหงาย 

    2.3 การตัดแตงผล   
3. ดานการพัฒนาคุณภาพ 

    3.1 การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

    3.2 มาตรฐานสินคาเกษตร 

4. ดานการตลาด สินคามะยงชิด ประกอบดวย มะยงชิดผลสด และกิ่งพันธุมะยงชิด 

ตลาดมะยงชิด มีดังน้ี  

    4.1 หนาสวนของเกษตรกร จะเปนลูกคาประจํา 

    4.2 การขายผลผลิตในชุมชน งานแสดงสินคา จัดงานมะยงชิดมะปรางหวาน  

ตําบลทาทราย  

    4.3 เปดจอง และขายทางออนไลน 

    4.4 การกําหนดราคา  แยกตามขนาดของผล ดังน้ี 

         1) ราคา 400 - 450 บาท จํานวน 10 - 11 ลกู/กิโลกรัม  
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         2) ราคา 300 บาท จาํนวน 12 - 13 ลกู/กิโลกรมั 

         3) ราคา 200 - 250 บาท จํานวน 15 ลูก/กิโลกรัม 

         4) ราคา 100 บาท จาํนวน 18 - 20 ลกู/กิโลกรมั 

5. ดานการบริหารจัดการ  

    ผลผลิตมะยงชิด มีจํานวนมากในชวงเดือนกุมภาพันธ จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการผลผลิตที ่โดยการเปดรับ

จองลวงหนา การขายผานตลาดออนไลน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง ตลอดจนการจําหนายในตลาดชุมชน ตลาด

ทองถิ่น  

 

2. ประเด็นการถอดบทเรียน การนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาชาในการดําเนินงาน 

    2.1 แรงจูงใจในการดําเนนิการตามประเด็นถอดบทเรยีน 

แรงจูงใจ การเพ่ิมผลผลิต ใหมีการติดดอกออกผลมะยงชิดโดยการนํานวัตกรรมการติดไฟมาใชในการชักนํา

การติดดอกติดผล รวมกับการใชเทคโนโลยีการผลิต การตัดแตงกิ่ง แบบฝาชีหงาย เพ่ือใหมีพ้ืนที่ออกดอกติดผล 

ดานขางมากขึ้น รวมถึงวิธีการการตัดแตง ผลมะยงชิดน้ัน มีการออกดอกเปนชอ ยาว  5-7  เซนติเมตร การปลูกเปน

การคาน้ันจะตัดแตงผลใหเหลือเพียง 1 ผลตอชอเทาน้ัน แตถาหากยังมีผลอยูบนตนมาก เกินไปก็ควรตัดแตงผลออก

อีก เพ่ือใหผลมีขนาดใหญและมีคุณภาพดี ทําใหไดราคาสูง กําหนดราคาขายไดเอง จาการพัฒนาคุณภาพ เปนสินคา

เกษตรปลอดภัย มีมาตรฐานสินคาการันตี ทั้ง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice 

: GAP) และสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) มีการลดตนทุนการผลิต โดยการใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ระบบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย มาใชในการใหนํ้ามะยงชิด การใชปุยอินทรีย ลดการใชปุยเคมี ใชสารชีวภัณฑ

ในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช การปองกันกําจัดแมลงวันผลไม ซึง่มีการบริหารจัดการ มีการวางแผนจํานวน

ผลผลิตที่ออกมาจํานวนมากในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ในการสงเสริมการตลาด และลดความเสี่ยงโดยการเปด

จอง และขายแบบออนไลน ทําใหสินคามีการขายจากผูผลติสูผูบริโภค ไดราคาสูงกวาพ้ืนที่จังหวัดขางเคียง 

    2.2 วิธีการดําเนินงาน  

มีการนําความรูที่ไดจากการอบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน GAP และศกึษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตร ป 2562 กจิกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ณ ชลพฤกษรีสอรท อําเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก และศึกษาดูงานที่สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประยุกตใชในการ

ดูแลรักษาตนมะยงชิดใหสมบูรณเหมาะสมกบัการออกดอกติดผล ซึ่งมผีลทําใหออกดอกมากขึ้น ติดผลมากขึ้น ผลผลติ

เพ่ิมขึ้น คุณภาพดี ราคาดี และรายไดเพ่ิมขึ้น 

 การตลาด ไปศึกษาดูงาน ณ ตลาดไทย ผลที่ได มีการวางแผนการผลิต 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต ดวยหลักการตลาดนําการผลิต การจัดการตนมะยงชิด (ปฏิทินเพาะปลูก) 

ทุกเดือน ตัดหญาดวยเครื่องตัดหญา 1 ครัง้ 

มกราคม เก็บผลครั้งที่ 1 ประมาณ ปลายเดือนมกราคม ถงึตนกุมภาพันธ 

กุมภาพันธ เก็บผลครั้งที่ 2 ตนกุมภาพันธ  กลางเดือนกุมภาพันธ ทําการแตงกิ่ง 

มีนาคม ใสปุย ครั้งที่ 1 สูตร 15-15-15 (ผลผลิตหมด) 

เมษายน ใสปุย ครั้งที่ 2 สูตร 15-15-15 

พฤษภาคม ทําการแตงกิ่ง และใสไตรโครเดอรมา 
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มิถุนายน ทําการแตงกิ่ง และใสไตรโครเดอรมา 

กรกฎาคม ทําการแตงกิ่ง ทรงฝาชีหงาย 

สิงหาคม ดูแลรักษาตน  

กันยายน ชวงกลางเดือนใสปุย ครั้งที่ 1 สูตร 8-24-24  

ตุลาคม ชวงกลางเดือนใสปุย ครั้งที่ 2 สูตร 8-24-24  

พฤศจิกายน ติดไฟโดยแบงเปนโซน (5-7 วัน) 

ธันวาคม ติดดอก 

 

    2.3 ภาคีเครือขายทีส่นบัสนนุการทาํงาน (หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือขาย 

ศพก. YSF แปลงใหญ และอ่ืน ๆ) 

 - สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก 

 - สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครนายก 

 - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนครนายก 

 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

    2.4 ประโยชนที่ไดรบั 

เกษตรกรมีการเรียนรูและนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเขามาประยุกตใชในแปลง ทําใหการทาํการเกษตรมีการ

พัฒนาตามยุคสมัย แมบางอยางจะยังคงภูมิปญญาแบบเดิมในการปฏิบัติไว ซึ่งเปนการเรียนรูที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และ

วิถีชีวิตของทองถิ่น อีกทั้งการทําเกษตรปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน ใหเปนผลไมเอกลกัษณของจังหวัด ของขวัญของ

ฝาก สุขใจทั้งผูซื้อและผูขาย 

    2.5 เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 ทดลองการใชหลอดไฟเพ่ือกระตุนการเกิดชอดอก และเปรียบเทียบปริมาณตาดอก ที่มีผลตอการเพ่ิมผลผลิต

และขยายผลสูพ้ืนที่ใกลเคียง  

    2.6 ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

มะยงชิดเปนผลไมเอกลักษณของจังหวัดนครนายก ที่มีคุณลักษณะที่ดีครบทุกประการ คือ รูปทรงผลกลมรี 

ไดสัดสวนเหมือนไขไก สีผิวของผลมีสีเหลืองทอง รสชาติถูกปาก จากการใสใจดูแลมะยงชิด ที่มีการรักษามาตรฐาน

สินคา จึงทําใหผูคนมักนิยมไปเลือกซื้อเลือกหาผลผลิต เพ่ือเปนของขวัญของฝาก มีการกลาวกันวาเปนผลไมที่            

“คนกินไมไดซื้อ คนซื้อไมไดกิน” 

    2.7 สิ่งดีดีที่คาดไมถึง 

          มะยงชิด มกีารติดดอกมากขึ้น เน่ืองจากแสงไฟจะกระตุนใหชอดอกออกเร็วกวาปกติ  ทําใหมีปรมิาณผลผลิต

มะยงชิดมีจํานวนมากขึ้น มีรายไดจากการจําหนายมะยงชิดเพ่ิมมากขึ้น 

    2.8 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข  

          ไมมี 
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    2.9 การขยายผลสูพื้นทีใ่กลเคียง 

     เกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกลเคียง รวมถึงเกษตรกรจากตางจังหวัดที่เขามาศึกษาดูงาน รวมถึง

สถาบันการศึกษาที่เขามารวมศึกษา พรอมเผยแพรขอมูลใหกับผูใหความสนใจ 
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ภาพประกอบ 

การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

ณ ศูนยจัดการศัตรูพชืบานคลองใหญ อาํเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 

(ศูนยเครอืขาย ศพก.) 
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ภาพถาย ปนจรัส  ไทยเจริญ 


	วีดีทัศน์ผลการถอดบทเรียน “เกษตรพาไป...ตอนการจัดการสวนมะยงชิดระยะชักนำการออกดอก”
	เผยแพร่ วันที่ 21 มกราคม 2564  สืบค้น https://www.youtube.com/watch?v=TcdTECG0gys

