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ค าน า 
 

การถอดบทเรีียนศูนย์เ ร ียนรู ้ก าร เพิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิตส ินค้า เกษตร (ศพก. ) ีีีีีีีีีีีีีีีี
เปี นวีิธีีการสกีัดความรูี้จากประธานศูนย์เรียนรู้ฯีและสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ีท่ีมีประสบการณี์ในการทำงานีีีีีี
จนประสบความสำเรี จในระดีับดีีมากถีึงดีีที่สีุด สามารถนำมาเผยแพรี ใหี้คนรุี นหลีังีและผูี้เกีี ยวขี้องีใชี้เปี น
ประโยชนี์ในการทำงานไดี้อยี างมีีประสีิทธีิภาพ ศีูนยี์เรีียนรู้การเพีิ่มประสีิทธีิภาพการผลีิตสีินคี้าเกษตร
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จีังหวีัดปราจีนบีุรี เปี นศีูนยี์เรีียนรูี้ฯีีไดี้รีับการคีัดเลีือกจากส านักงานเกษตรอ าเภอี
และส านักงานเกษตรจังหวัดีวี าเปี น ศพก.ท่ีมีีองคี์ความรู้ หลากหลายประเดี น สำนีักงานสี งเสรีิมและพีัฒนาี
การเกษตรท่ี ๓ จีังหวีัดระยอง จีึงดำเนีินการถอดบทเรีียนศีูนยี์เรีียนรู้การเพีิ่มประสีิทธีิภาพการผลีิตสีินคี้า
เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จีังหวีัดปราจีนบีุรี และเกษตรกรต้นแบบ ศพก.อำเภอเมืองปราจีนบุรีีนายมนัสี
ฮวดจึง ประเดี นการผลีิตทุเรียนและไม้ผลท่ีมีความปลอดภัย รายละเอีียดประกอบดี้วย ประวัติความเป็นมา
ของีศูนย์เรียนรู้ีฯีเกษตรกรต้นแบบีแรงจูงในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัยีวิธีด าเนินการี(กระบวนงาน/
ขั้นตอนการด าเนินงานการท าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรต้นแบบ)ีปัจจัยแห งความส าเร จีปัญหา อุปสรรค
และวิธีการแก้ไข ประโยชน์ท่ีได้รับจากาการด าเนินกิจกรรมีและการขยายผลสู เกกษตรกรอื่นๆ 

 

หวังว าการถอดบทเรียนเกษตรกรตี้นแบบศีูนยี์เรีียนรูี้การเพีิ่มประสีิทธิภาพการผลีิตสีินคี้าเกษตร 
อ าเภอขลุง จังหวีัดจันทบุรี นี้ จะเป็นประโยชน์ต อทีั้งเจ้าหน้าท่ีส งเสริมการเกษตรีท่ีสามารถน าความรูี้ท่ีไดี้ีีีีีีี
จากการถอดบทเรีียนไปประยีุกตี์ใชี้ในการสี งเสรีิมและพีัฒนาศีูนยี์เรีียนรูี้การเพีิ่มประสีิทธีิภาพการผลีิตสีินคี้า
เกษตร (ศพก.) และศีูนยี์เครีือขี ายใหี้ประสบผลส าเร จี โดยน าความรู้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 

ีีีกลุ มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ีีีีีีสิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
 

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีหน้า 

ประวัติความเป็นมา                        1 
แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัย         1 
วิธีการด าเนินงาน                                          1 

ปัจจัยแห งความส าเร จ                                                                                           3 
ปัญหาีอุปสรรคีและวิธีการแก้ไขีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี3 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี3 
การขยายผลสู เกษตรกรอื่นีๆ                                                                                   3 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการถอดบทเรยีนศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 
 ปี 2563 

ณ ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรอ าเภอเมืองปราจีนบรุี จังหวดัปราจีนบุร ี
........................................... 

1. ประวัติความเป็นมา 

    ที่ต้ัง เลขท่ีี133/2ีหมู ท่ีี8ีบ้านหนองจวงีต าบลดงขี้เหล กีอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีีจังหวัดปราจีนบุรี 
    ประธานศูนย์ีนายมนัสีีฮวดจึง 
ีีีีจุดเด่นีเป็นศูนย์ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตทุเรียน 
ีีี สมาชิกีประมาณี180ีรายีขึ้นทะเบียนีGAP จ านวนี100ีรายีีเป็นแปลงใหญ ทุเรียนีี 
ีีีีสภาพทั่วไป สภาพพื้นท่ีเดิมเป็นป่าเบญจพรรณีปลูกไผ ตงีส้มโอีล้ินจ่ีีและท านาีเป็นเกษตรกรท่ีอยู ีีีีีีีีีีี
ในพื้นท่ีเดิมและบางส วนย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราีจังหวัดสมุทรปราการีเนื่องจากมีการเวรคืนท่ีดิน
เพื่อใช้เป็นท าอากาศยานสุวรรณภูมิีและประกอบกับมีญาติพี่น้องท่ีมาประกอบอาชีพอยู แล้วจึงมาซื้อท่ีดินีีีีีีีีีีีีี
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมีและมีการน าพันธุ์ทะเรียนมาจากจังหวัดนนทบุรีีเริ่มพัฒนาเป็นสวนทุเรียนี
กระท้อนีมะไฟีมังคุดีเงาะีมะยงชิดีมะปรางหวานีล าไยีลองกองีและไม้ประดับีส วนใหญ เป็นสวนผสมีมีการ
ปลูกพืชผักตามฤดูกาลีเล้ียงสัตว์ีระหว างรอผลผลิตจากสวนผลไม้ี 
2. แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภยั 

ีีีี1.ีมีรายได้เพิ่มข้ึนีมีราคาผลผลิตสูงกว าท่ีอื่น 
ีีีี2.ีผลผลิตมีช่ือเสียงและมีคุณภาพีจ าหน ายผลผลิตผ านออนไลน์ี 
ีีีี3.ีผลผลิตเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค 
ีีีี4. ประหยัดต้นทุนการผลิตีลดการใช้สารเคมีี50ี% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีี50% ีมีผลดีต อสุขภาพี 
ีีีี5.ีได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีของกรมส งเสริมการเกษตรีการจัดอบถ ายทอดความรู้ ตลอดจนการสนับสนุน
การดูแลและก าจัดศัตรูพืชีเช นีกับดักกาวเหนียวีี 
ีีีี6.ีทุกวันท่ีี20ีของเดือนีประธานีศพก.ีจะมีการถ ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาีและการใช้ปุ๋ยีีีีีีี
ท่ีถูกต้อง 
 

3. วิธีการด าเนินงาน (กระบวนงาน/ข้ันตอนการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรต้นแบบ) 
    กระบวนการท างาน  
 การผลิตโดยใช้มาตรฐานีGAP โดยประธานศพก.จะให้ความสะดวกในการแจ้งสมาชิกให้ต ออายุใบรับรอง 
 - ดินปลอดสารเคมี 
 -ีใช้น้ าสะอาด 
 -ีใช้สารเคมีตามความจ าเป็น 
 -ีใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนีไตรโคเดอม าีบิวเวอเรียีเมตตาไรเซียมีโดยผลิตใช้เอง 
 -ีมีการแยกขยะ 
 -ีจดบันทึก 



-2- 
วงจรการผลิตทุเรียน 
ีีีีีีีช วงท่ีี1ีช วงแตกใบชุดแรกี(สิงหาคม) ระยะแตกใบอ อนีให้มีการเร งน้ าีระวังเพล้ียไฟีไรแดงี 
       ช วงท่ีี2ีช วงแตกใบชุดท่ีี2ี(ตุลาคม)ีแต งแขนงีป้องกันการท าลายของแมลง 
ีีีีีีช วงท่ีี3ีช วงออกดอกี(พฤศจิกายนี–ีธันวาคม)ี 

ีีีีีีี-ีรดน้ าพอประมาณ 
       - ผสมเกสรี(ธันวาคม-มกราคม)ีช วงเวลาท่ีเหมาะสมี19.00-20.00ีน.)ีใช้พู กันีแปรง หรือใช้ีี

แมลงในการช วยผสมเกสรีีห้ามพ นสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการผสมเกสรทุเรียน 
ีีีีีี 

ีีีีีีช วงท่ีี4ีแต งดอกีแต งผลี(กุมภาพันธ์-มีนาคม) 
ีีีีีีช วงท่ีี5ีดอกบานี(มกราคม) 
ีีีีีีช วงท่ีีี6ีเก บเกี่ยวี(พฤษภาคม) 

 
 
 

ผลผลิตทุเรียนในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
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4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. เกษตรกรมีประสบการณ์ีการสังเกต และการเอาใจใส  
2. มีการแลกเปล่ียนความรู้ของสมาชิก 
3. มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืช 
4. มีความรักในอาชีพ 
5. หน วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านความรู้ 

 

5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) 
1.ีการเปล่ียนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ ท าให้ผลผลิตไม ได้คุณภาพ 
2.ีภัยธรรมชาติีเช นภัยแล้งีและวาตภัย 
3.ีสัตว์ศัตรูธรรมชาติีเช นีกระรอก 
 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม (ต อตัวเกษตรกรีรายได้ีหรือคุณภาพชีวิตีเป็นต้น) 
1.ีมีผลผลิตท่ีได้มาตรฐาน  
2.ีมีการผลิตปุ๋ยหมักีและน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในสวนผลไม้ 
3.ีผู้ผลิตและผู้บริโภคีมีสุขภาพดีขึ้น 
4.ีได้รับข้อมูลข าวสาร 
5.ีมีการแลกเปล่ียนความรู้ร วมกัน 
6.ีมีความรักีความสามัคคีในหมู ชุมชน 
7.ีได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 

7. การขยายผลสู่เกษตรกรอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1.ีเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้จ านวนี5ีฐานได้แก ีีฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงีีฐานเรียนรู้การท าใช้ปุ๋ยตามีีีีีีีีีีี

ค าวิเคราะห์ดินีีฐานเรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยีฐานเรียนรู้การท ามาตรฐานีGAPีฐานเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชีเพื่อให้
สมาชิกและบุคคลท่ัวไปได้เข้ามาศึกษาีและน าไปปรับใช้ในพื้นท่ีตามความเหมาะสม 

2.ีีให้ความรู้แก กลุ มเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานีท้ังในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนจากจังหวัดอื่นๆีเช น
จังหวัดบุรีรัมย์ีและจังหวัดจันทบุรี 

ี3.ีีมีการถ ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอื่นๆีท่ีมีความสนใจ 
ี4.ีีใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล งเรียนรู้ให้แก ผู้สนใจท่ัวไป 
ี5.ีีสมาชิกทุกคนสามารถถ ายทอดความรู้ได้ 
 

 
 
 



ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน 

ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตรอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี


