
 
 
 

ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
แปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
 การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย มีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการ
ร่วมกันต้ังแต่การรวมตัวกนัผลิต การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของ
หน่วยงานภารรัฐ และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรท่ีมี
ปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ  

 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้คัดเลือกแปลงใหญ่ท่ีด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) ต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ซึ่งมีความโดดเด่น โดยได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานแปลงใหญ่ดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ 
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไป  
 
                                                                                                                สิงหาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ)  
ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ความเป็นมา 
 นายอ านาจ สังขะกุล ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า แต่เดิมเม่ือประมาณ 30 
ปีท่ีผ่านมา ในพื้นท่ีต าบลบางนางล่ีได้ปลูกมะพร้าว ท าน้ าตาลมะพร้าว และรับจ้างขึ้นตาล ต่อมาจึงเริ่มมีการปลูก
ส้มโอ โดยโค่นต้นมะพร้าวแล้วปลูกต้นส้มโอ จนถึงปัจจุบันนี้ เกษตรกรต าบลบางนางล่ีจึงยึดอาชีพท าสวนส้มโอ
พันธุ์ขาวใหญ่  ในลักษณะปลูกพืชผสมผสาน ท้ังผักสวนครัว ล าไย กล้วย ส้มเช้ง และมะละกอ เพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือน โดยพืชหลักท่ีท ารายได้ คือ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เดิมเกษตรกรต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย โดยการ
ผลิตแทบจะไม่ใช้สารเคมีเลย  
 ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เล่าว่า ในสมัยก่อน ยังไมไ่ด้ท าสวนส้มโอเป็นของตนเอง แต่ประกอบ
อาชีพท ามะพร้าวตาล เวลาว่างท่ีเหลือไปรับจ้างในสวนส้มโอท่ีอ าเภอบางคนที สะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ 
และเทคนิค เช่น การตัดแต่งกิ่ง การลอกเลน การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี เมื่อมีองค์ความรู้มาก
พอแล้วจึงตัดสินใจโค่นต้นมะพร้าวที่มี ท าสวนส้มโอขาวใหญ่ และเป็นท่ีปรึกษาแนะน าให้กับคนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงในการปลูกส้มโอมาจนถึงปัจจุบัน  
 ในปี 2557 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้คัดเลือกสวนของนายอ านาจ สังขะกุล ประธาน
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในการจัดงานแถลงข่าวงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท้องถิ่น และสมาชิกในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นอย่างดี  

ในปี 2558 กลุ่มจึงได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรอ าเภอ 
อัมพวา เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และด าเนินงานโครงการมาจนถึงปี 2559 จนได้เป็น
แปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) ต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

สถานการณ์ 
 ปี 2559 แปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) ต าบลนางล่ี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเกษตรกร
สมาชิก จ านวน 144 ราย พื้นท่ีด าเนินการ 510 ไร่ อยู่ในเขตพื้นท่ีช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ท้ังหมด 
และอยู่ในพื้นท่ีนอกเขตชลประทานท้ังหมด มีแหล่งน้ าจากคลองบางแคไหลผ่านในพื้นท่ี เกษตรกรสมาชิกพัฒนา
เป็น Smart Famer จ านวน 25 คน ส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชนจ านวน 1 กลุ่ม จัดต้ังเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และก ากับดูแลด าเนินงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต (ส้มโอ) ต าบลบางนางล่ี อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ผลผลิตรวมต่อปี จ านวน 15520 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 27,995 บาท/ไร่ คุณภาพผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP จ านวน 26 แปลง จดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 70 แปลง มีพ่อค้าหลายราย
มารับซื้อส้มโอท่ีกลุ่มและจากสมาชิก น าไปขายท้ังต่างจังหวัดและต่างประเทศ  
 ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) ประกอบด้วย  
  เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรอ าเภออัมพวา 
  1. นายกฤต พึ่งจารุเลิศกุล รักษาการเกษตรอ าเภออัมพวา  ผู้จัดการแปลง 
  2. เกษตรต าบลบางนางล่ี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ   
      ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
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  เกษตรกรแปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ)  
  1. นายอ านาจ สังขะกุล   ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
  2. นางจันทา ลัดดาวัลย์  คณะกรรมการ 
  3. นายอรัญ ตาลเต่ง  คณะกรรมการ 
  4. นางพัชรี พิทักษ์เกิด   คณะกรรมการ 

เป้าหมายในการด าเนินงาน   
 1. ลดต้นทุนการผลิต จาก 275995 บาทต่อไร่ เป็น 275574 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 1.5) มีวิธีการลด
ต้นทุน ดังนี้ 

- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยการตรวจวิเคราะห์ดิน แปรผลการวิเคราะห์ ค านวณสูตรปุ๋ยท่ี
จะต้องใช้ และรวมกลุ่มจัดซื้อแม่ปุ๋ย 

- การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยการถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกช่วงเวลา 
ช่วงอายุของส้มโอ และในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 2. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ จาก 15520 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 15620 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ 6.6) มีวิธีการเพิ่ม
ผลผลิต ดังนี้ 

- การตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ต้นแตกช่อดอก แสงแดดส่องถึง ลดการสะสมของโรคและแมลง ผลผลิต
สมบูรณ์ เก็บเกี่ยวง่าย ลดการสูญเสียของผลผลิต 

- การลอกเลนในร่องสวน เพื่อเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ระบบน้ าในล า
คลองใสสะอาด ไม่มีส่ิงเศษปฏิกูล 

- การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับการเขตกรรม ท้ังในระยะก่อน
ออกดอก ระยะออกดอก และระยะติดผลอ่อน เช่น ส่งเสริมการใช้บิวเวอร์เรีย การใช้ควันไฟไล่แมลง  
 3. การเพิ่มมูลค่า พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า GAP 120 ราย ได้รับตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ไม่น้อยกว่า 60 ราย และ เกษตรกรมี QR code ไม่น้อยกว่า 60 ราย มีวิธีการดังนี ้

- ถ่ายทอดความรู้และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินและรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP 
และ GI  

- ส่งเสริมให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยการจัดท า QR code 
 4. พัฒนาด้านการตลาด มีวิธีการ ดังนี้ 

- ถ่ายทอดความรู้และด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร 
- ด าเนินการจัดการผลผลิตเพื่อการส่งออก และการด าเนินการตลาดซื้อขายล่วงหน้า  
- ก าหนดมาตรฐานและราคาของผลิตภัณฑ์ Grade Premium  
- การส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
- ผ่านส่ือต่าง ๆ  
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กระบวนการท างานแปลงใหญ่ 
 การขับเคล่ือนกระบวนการท างานแปลงใหญ่ เป็นการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นทีมงานบริหารจัดการแปลงใหญ่ เป็น 4 ทีม 
ดังนี ้
 1. คณะท างานด้านการตลาด   สหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน 
 2. คณะท างานด้านการลดต้นทุนการผลิต  เกษตรจังหวัดเป็นประธาน 
 3. คณะท างานบริหารจัดการ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน 
 4. คณะท างานทีมผู้จัดการแปลง  เกษตรอ าเภออัมพวา (ผู้จัดการแปลง) เป็นประธาน 

แนวทางการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 1. ต้นน้ า จะด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ 
เนื่องจากพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณจ ากัด และลักษณะพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มโอ (Zoning) 
ไม่สามารถขยายพื้นท่ีการปลูกเพิ่มขึ้น โดยพัฒนากระบวนการผลิตส้มโอ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การลอกเลนเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน การปฏิบัติดูแลรักษาต้นส้มโอตั้งแต่เรื่องของการตัดแต่งกิ่ง 
การออกดอกและการติดผล ตลอดจน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เน้นการใช้สาร 
ชีวภัณฑ์และการเขตกรรม เช่น การจุดไฟใช้ควันไล่แมลง การปลูกส้มโอให้โคนลอยเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า   
 2. กลางน้ า ด าเนนิการพัฒนาผลผลิตส้มโอ ให้เป็น Smart Product โดยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
ต้ังแต่ส้มโอเริ่มออกดอก กระบวนการจัดการโรคแมลง โดยส ารวจและเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีจะเข้า
ท าลายผลผลิตในระยะออกดอกและติดผลอ่อนในระยะ 3 เดือน เช่น เพล้ียไฟ ไรแดง ไรขาว หลังจากผลอายุได้ 
3 เดือน จึงเริ่มห่อผลด้วยกระดาษสีขาวเพื่อรักษาคุณภาพของผิวให้สวยงาม มีการอบรมเกษตรกรให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP และการตรวจประเมินแปลงเพื่อรับรองมาตรฐาน  
 3. ปลายน้ า ด าเนินการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อได้รับการยอมรับของตลาด ท้ังต่างประเทศและตลาด
ในประเทศ โดยส่งเสริมการตลาด เช่น บรรจุภัณฑ์ กล่องส้มโอ ถุงบรรจุส้มโอ การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยผลิตส้มโอ 
Premium Grade การจัดงานแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์  
 หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการในการด าเนินงานแปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) มีดังนี้ 
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัด ภารกิจท่ีด าเนินการ 

- บริหารจัดการแปลงใหญ่ 
- พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
- จับพิกัดรายแปลง 
- อบรมมาตรฐานการผลิต GAP 

 2. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
- ติดตามให้ค าแนะน าการท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- การรวมกลุ่มสหกรณ์ 

 3. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 
- อบรมการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
- เก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ดิน 

 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 10 จังหวัดราชบุรี 
- ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  
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 5. ส านักงานจังหวัด 
- สนับสนุนปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
- สนับสนุนการศึกษาดูงานการบริหารกลุ่ม รูปแบบสหกรณ์ 

 6. พาณิชย์จังหวัด 
- สนับสนุนการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

 7. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 
- สนับสนุนถุงห่อผลส้มโอ 

 8. องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางล่ี  
- สนับสนุนสถานท่ีประชุม 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website  

 9. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบางนางล่ี 
- สนับสนุนการอบรมการตัดแต่งกิ่งและท าปุ๋ย 
- สนับสนุนกรรไกรตัดแต่งกิ่ง  

กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส้มโอ (ศพก.) และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง 
 - ศพก. มีประธานศูนย์ คือ นายอ านาจ สังขะกุล เป็นวิทยากรประจ า ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่อง
ของการลอกเลน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์และการเขตกรรม ในการป้องกันโรคและ
แมลงศัตรูส้มโอ และการห่อผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ท าให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าความรู้และปัจจัยการผลิตมาสนับสนุนแก่สมาชิก 
 - สมาชิกแปลงใหญ่เอง ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ จะถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ โดยการ
พูดคุย พบปะ และไปท าให้ดูถึงในสวน  

ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตส้มโอ จากเดิม 275995 บาท/ไร่  เหลือ 
27,575 บาท/ไร่ จากการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ โดยแบ่งใส่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  
ลดการส้ินเปลืองของปุ๋ย และลดการใช้สารเคมีในการก าจัดโรคและแมลงและวัชพืช โดยหันมาใช้วิธีผสมสานท้ัง
สารชีวภัณฑ์และการเขตกรรม มีการส ารวจเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืช โดยต้นทุนการผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 2. การเพิ่มผลผลิต กลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตส้มโอ จากเดิม 1,520 กก./ไร่ เป็น 1,620 กก./ไร ่
โดยการตัดแต่งกิ่งการลอกเลนในร่องสวน การใช้ควันไฟไล่แมลง ใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องเหมาะสมกับช่วงอายุ โดยผลผลิต
เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 6.6 
 3. การเพิ่มมูลค่า โดยการอบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า GAP และขอรับตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) การห่อผลส้มโอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลผลิตได้รับมาตรฐาน GAP 26 แปลง    
ได้สินค้าส้มโอ Premium Grade และผลผลิตได้รับความเช่ือมั่น  
 4. การตลาด เกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 กลุ่ม ได้รับบรรจุภัณฑ์และถุงห่อ
ส้มโอ พร้อมกับได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า Premium Grade (ส้มโอสีทอง) 
ซึ่งสามารถก าหนดตลาดและราคาเองได้  



 5. การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ จัดท าส่ือวีดีทัศน์ น าเสนอทุกช่องทาง ท าให้กลุ่มเป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย มีหน่วยงานและเกษตรกรมาดูงานเป็นจ านวนมาก และท าให้เป็นที่รู้จักของตลาด ท้ังตลาด
ต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ พ่อค้าจะติดต่อทางกลุ่มโดยตรง จนในขณะนี้สินค้าส้มโอไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด 

ผลกระทบ 
 การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้  
 ด้านส่ิงแวดล้อม  ลดการใช้สารเคมี ท าให้ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อมดีขึ้น 
 ด้านสุขภาพ  สุขภาพแข็งแรงขึ้น จากการลดการใช้สารเคมี และจากการท าสวนด้วยตนเองลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน  
 ด้านสังคม  เกษตรกรได้รู้จักกันจากการมาร่วมประชุม และหลังจากนั้นจะมีการสนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในวงเล็กๆ มีการแนะน าเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ท าให้เกิดเครือข่ายเป็นวงกว้างจนถึง
เครือข่ายในต่างจังหวัด ในการขอค าช้ีแนะ เทคนิคในการปลูกส้มโอ 
 ด้านเศรษฐกิจ รูปหลักวิธีลดต้นทุนการผลิต และหลักการเพิ่มผลผลิต ท าให้เป็นที่รู้จักของตลาด 
ตลาดเข้ามาหาเอง  

ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ท่ีมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ได้ศึกษาถึง
บริบทสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีนั้นๆ ก่อน จึงมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี ท าให้เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในระบบการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
 ผู้จัดการแปลง เข้าใจ เข้าถึง รู้จักพื้นท่ี และไม่เปล่ียนผู้จัดการบ่อย จนงานไม่ต่อเนื่อง 
 ศพก.   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในการท าสวนส้มโออย่างครบวงจร ท าให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
 เกษตรกร มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และเต็มใจถ่ายทอด ปรารถนาให้เกษตรกรท่านอื่นประสบ
ความส าเร็จเช่นเดียวกับตนเอง  

ปัญหาอุปสรรค 
1. เกษตรกรแปลงใหญ่มีอายุมาก 

 2. เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองต่อครัวเรือน ไม่เกิน 3-5 ไร่ การรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดให้ได้มากกว่า 500 ไร่ จึงท าให้เกษตรกรมีจ านวนมาก ถึงแม้จะแบ่งการด าเนินงานเป็น โซนแล้ว 
แต่การพูดคุยประชาสัมพันธ์ หรือการประสานงานจะไม่ครอบคลุมท่ัวถึง ท าให้สมาชิกบางกลุ่มบางคน เกิดความ
เข้าใจในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บางประเด็นผิดพลาดไป ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
 3. อาชีพท าสวนส้มโอ เกษตรกรจะใช้แรงงานตนเองในการท าสวน ต้องเข้าสวนดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวัน 
จึงไม่มีเวลาในการเข้ารับการประชุม หรือการอบรมของหน่วยงานราชการ 
 4. มีการอบรม ประชุม บ่อยครั้งจนเกินไป จนเกษตรกรไม่มีเวลาดูแลสวน ท าให้ผลผลิตท่ีได้ไม่มีคุณภาพ 
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