
 ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ   

     และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพ 

สินคาเกษตร 

   





แนวคดิในการจัดการเกษตรกรรมแปลงใหญ 

รวมสมาชกิ รวมซ้ือ รวมขาย บูรณาการ มทีมีผูจัดการ ลดปญหาแรงงาน มสิีนคาหลัก มตีลาดแนนอน 

ภาครัฐ 

 
ภาคเอกชน คน 

 

1. บรหิารงาน เงิน คน มีประสทิธิภาพ 

2. เกดิสมดุลของอุปสงค - อุปทาน 

3. ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร  

   

 

1. มคีวามสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี 

2. รายไดเพิ่มและมั่นคง 

3. มตีลาดแนนอน 

 

1.มแีหลงซื้อสนิคาท่ีแนนอนท้ังปรมิาณและคุณภาพ 

2. Social Business 

3. CSR/ ชื่อเสยีง 

 

สนิคา 

สงเสริมและสนับสนุนแบบบูรณาการ

ตามความตองการของพ้ืนที่และ

เกษตรกรภายใตภารกิจของหนวยงาน 

สนับสนุนการบรหิารจัดการ 

การตลาด การรับซื้อผลผลติ 

และการแปรรูป 

 

 

สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม 

บริษัท 

สมาคม 

ผูสงออก/ 

สมาคม 

ผูคาปลีก 

ภาครัฐ เกษตรกร ภาคเอกชน 

เกษตรกร 

 

หนวยงานอ่ืนๆ 

รวมผลิต 

ผลิตเชิงพาณชิย 

ตนทุนลด ผลผลิตเพ่ิม  
  คุณภาพดี 

เช่ือมโยงตลาด 

พื้นที ่
มคีวามเหมาะสม 

พ้ืนที่ใกลเคยีงกัน 

มขีอมูลและ 
   แผนที่รายแปลง 

คน 
Smart Farmer 

ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Smart Group 



 ตัวอยางแปลงใหญ 
   



กรณีตัวอยาง : ปาลมน้ํามันแปลงใหญประชารัฐ  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ภาครฐั ภาคเอกชน 
สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

ตรัง 

สํานักงาน 

ตรวจบัญชี 

สหกรณ 

จังหวัดตรัง 

ฝายสงนํ้า 

และบํารุงรักษา 

ท่ี 2 ปตร.กะลาเส 

โครงการ 

ชลประทานตรัง 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัดตรัง 

 

สํานักงาน 

สหกรณ 

เขาไมแกว 

 

ศูนยวิจัยและ 

พัฒนาการเกษตร 

ตรัง 

 

สํานักงาน 

เศรษฐกิจ 

การเกษตร  

เขต 9 สงขลา 

 

ธนาคารเพ่ือ 

การเกษตรและ 

สหกรณ 

การเกษตร 

สํานักงานเกษตร 

และสหกรณ 

จังหวัดตรัง 

 

อบต.กะลาเส/ 

อบต.เขาไมแกว/ 

เทศบาลตําบล 

ควนกุน 

 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4. จับพิกัดรายแปลง 

    (งบประมาณ 302,900 บาท) 

อบรมการจัดทําบัญชี 

ตนทุนอาชีพ 

1.จัดต้ังธนาคารปุยหมัก 

2.สนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 

   โดยใช โดโลไมทและปอเทอืง 

3.ทําแผนที่รายแปลง 

  (งบประมาณ 573,000 บาท)  

จําหนายปุยเคมใีหแกสมาชิก 

ในราคาตนทุน 

สรางแปลงตนแบบการจัดการ 

สวนท่ีถูกวิธ ี5 แปลง 

(งบประมาณ 137,000 บาท) 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

สนับสนุนสินเช่ือใหสมาชิก 

แปลงใหญดอกเบ้ียรอยละ 

 4 ตอป 

สํารวจภาวะเศรษฐกจิครัวเรือน

เกษตรกร 

(งบประมาณ 173,000 บาท) 

สนับสนุนการประชุมและ 

ถายทอดเทคโนโลยี เชน  

การประชาสัมพันธ เต็นท เปนตน 

1. จัดทําแปลงเรียนรูการใชนํ้า 

2. ขุดลอกคลองสงนํ้าและกําจัด 

    วัชพืชหนาประตูระบายนํ้า    

   (งบประมาณ 525,000 บาท) 

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

    

      สนับสนุนดานการผลิต 
1. พัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐาน RSPO  

   (งบประมาณ 650,000บาท) 

2. สนับสนุนทะลายปาลม และขี้เคก       

    ในการผลิตปุยอนิทรยีฟร ี

        การบรหิารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตใหสอดคลอง 

    กับกําลังการผลิตของโรงงาน 

2. วางแผนการเก็บเก่ียวใหผลผลิต 

    มคีุณภาพสูง 

             การตลาด 
1. ซ้ือแบบขอตกลงลวงหนาสูงกวา 

    ราคาตลาด 10 – 20 สตางค/กิโลกรัม 

2. ขายปาลมนํ้ามันโดยไมติดควิ  

    (ทางดวน) 

 

ทําอะไร.... 
อบรมและตรวจรับรอง 

การผลิตตามมาตรฐาน RSPO 

ไดอะไร.... 
ผลผลิต 100 % ไดมาตรฐาน RSPO 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. จัดทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

   (Contract Farming) กับบรษัิท 

2. ซ้ือผลผลิตราคาสูงกวาตลาด             

   10 – 20 สตางคตอกิโลกรัม 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่ม 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกปาลมน้ํามัน  2,756.04 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S1  ท้ังหมด   

  แปลงยอย 182  แปลง 
 ในเขตชลประทาน  1,157.52 ไร                                                           

    สนิคา 
 ผลผลิต 3.2 ตัน/ไร  
  ตนทุนการผลิต  6,808  บาท/ไร 

 คุณภาพมาตรฐาน   RSPO 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการ  

    การผลิต/ปจจัยการผลิต/ 

    การตลาด 

2. รวมกันบรหิารจัดการนํ้า 

3. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

4. สนับสนุนวสิาหกิจชุมชน 

    ปาลมนํ้ามันฯ 

การบรหิารจัดการ 
ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตออกท้ังป 

2. มรีายไดตอเน่ือง 

3. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคา 

    และตลาด 

4. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

    จากการเล้ียงผ้ึง 50 ราย  

    และเล้ียงแพะ 1 ราย 

ทําอะไร.... 
1. ใชปุยอนิทรยี 

    และปุยเคมี 

    ตามคาวิเคราะหดิน 

2. ซ้ือปจจัยการผลิต 

    รวมกัน 

ลดตนทุนการผลติ 
 ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 6,808 บาท/ไร  

เปน  4,752 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 42) 

ทําอะไร....  
1. ใชพันธุดี 

2. ใชปุยถูกตอง 

    และเหมาะสม 

 

 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่ม 

จาก 3.2 ตันตอไร 

เปน 4.2 ตันตอไร  

(เพิ่มขึ้นรอยละ 32) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอนายธรีะ วิวัฒนานนท 

   เกษตรตําบลนายชัยนาท คงเขยีว 

 ประธานวิสาหกิจฯ นายชัยฤทธิ์ ถายยวน 

 เกษตรกรตนแบบ นายวิวัฒน ฮางเต็ก 

       คน 
 สมาชกิ 99 ราย  

 Smart Farmer 28 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 







แนวคิดการดําเนินงานศูนยเรียนรูฯ 



องค์ประกอบของ ศพก.  องค์ประกอบของ ศพก.  
เกษตรกรต้นแบบ 

• เป็น Smart farmer 

• ประสบความสาํเร็จ 

• เป็นท่ียอมรับ/เป็นแบบอยา่ง 

หลกัสูตรการเรียนรู้ 

• เน้ือหาวิชา 

• วิธีการเรียนรู้ 

• แผนการเรียนรู้ 

แปลงเรียนรู้ 

• เป็นแปลงของ

เกษตรกรตน้แบบ 

• สาธิตวิธี/สาธิตผล 

• ปรับปรุง/ปรับเปล่ียน

การผลิต 

       ฐานการเรียนรู้ 

• สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

• เรียนรู้จากของจริง 

• เรียนรู้เฉพาะเร่ือง 

• มีขอ้มูล/องคค์วามรู้ 



ตวัอยา่งทาํเนียบ 

ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 



ช่ือ : ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรตาํบลแพรกศรีราชา  

        อาํเภอสรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท (ขา้ว) 

สถานท่ีต้ัง : บา้นพระแกว้ หมู่ท่ี 10  ตาํบลแพรกศรีราชา  อาํเภอสรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท 

พกิัด :   Long 100.177 Lat 15.038 

ระดับช้ัน : A 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู้:  

 

 

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นายบุญฤทธ์ิ  หอมจนัทร์  อาย ุ43 ปี 

       บา้นเลขท่ี 16 หมู่ท่ี 10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท 

เบอร์โทรศัพท์ : 086-8692243 

 

รพ.ชัยนาท สวนนกชัยนาท 

ถนนทางเขาชัยนาท ศาลากลาง 

สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 

อ.วัดสิงห ไปสิงหบุร ี

ศูนยเรียนรูฯ ไป อ.สรรคบุร ี

ถนนสายเอเชีย 

 

 
 

 

 

 

-ตวัอย่าง- ขอ้มูลศนูยเ์รียนรูฯ้ 882 ศนูย ์



สถานการณข์องพื้นท่ี : 1. ตน้ทุนการผลิตสูง 
   - ใชปั้จจยัการผลิตสงู 

   - ใชเ้ทคโนโลยไีม่เหมาะสม 

              2. เมล็ดพนัธุไ์ม่มีคุณภาพ 
 

แนวทางการพฒันา :   การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว (ตน้ทุนไรล่ะ 4,550 บาท  

                                       มเีป้าหมายลดตน้ทุนไรล่ะ 450 บาท) 

          การผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วใหไ้ดค้ณุภาพด ี
 

เทคโนโลยเีด่นของศนูยเ์รยีนรู ้: เทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 

การนาํไปใชป้ระโยชน ์: ลดตน้ทุนการผลติขา้วไดไ้ร่ละ 450  บาท 

หลกัสตูรเรยีนรู ้:   1. การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 

                              2. การผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วใหไ้ดคุ้ณภาพดี 

-ตวัอย่าง- ขอ้มูลศนูยเ์รียนรูฯ้ 882 ศนูย ์



ฐานการเรียนรู้ :  

1. การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก – การเก็บเก่ียวและขนส่ง 

2. ใชข้า้วพนัธ์ุดี ใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี ใชอ้ตัราท่ีเหมาะสม 

3. การเลือกเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอยา่งประณีตและการลดตน้ทุน 

4. การวางแผนการทาํนาท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 

5. สมุนไพรป้องกนัจาํกดัแมลง และการทาํฮอร์โมนไข่ 

6. การใชปุ๋้ยถูกชนิด ถูกอตัรา ถูกเวลา 
 

แปลงเรียนรู ้
 

 

 
เครือข่าย: ศูนยส่์งเสริมเมลด็พนัธ์ุขา้วชุมชน นางลือ-ท่าชยั , ศูนยส่์งเสริมเมลด็

พนัธ์ุขา้วชุมชนวดัสิงห์ ศูนยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้วชยันาท กรมการขา้ว 

ช่ือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายเชนกรณ์ผึ้ง ตาํแหน่ง  

เบอร์โทรศัพท์:  082-1639022 

 
 

-ตวัอย่าง- ขอ้มูลศนูยเ์รียนรูฯ้ 882 ศนูย ์



ช่ือ : ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ตาํบลตระกาจ อาํเภอกนัทรลกัษ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ (ทุเรียน) 

สถานท่ีต้ัง : บา้นซาํตารมย ์หมู่ท่ี 7 ตาํบลตระกาจ อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

พกิัด : Long 104.614 Lat 14.685 

ระดับการพฒันาของศูนย์เรียนรู้ฯ : ….. 

 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู้ฯ 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นายทศพล สุวะจนัทร์ อาย ุ58 ปี  

บา้นเลขท่ี 198 หมู่ท่ี 7 ตาํบลตระกาจ อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

-ตวัอย่าง- ขอ้มูลศนูยเ์รียนรูฯ้ 882 ศนูย ์



สถานการณ์ของพืน้ท่ี :   - ทุเรียนมีคุณภาพไม่สมํ่าเสมอ 

           - มีการใชปั้จจยัการผลิตสูง และราคาแพง  

  

แนวทางการพฒันา :   - ใหค้วามรู้เร่ืองการบาํรุงดูแลรักษา 

        - ส่งเสริมการรวมกลุ่มซ้ือปัจจยัการผลิตและจาํหน่ายผลผลิต 
 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : การบาํรุงดูแลรักษาก่อนและหลงัการเกบ็เก่ียว 
 

การนําไปใช้ประโยชน์ : เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ : การบาํรุงดูแลรักษาก่อนและหลงัการเกบ็เก่ียว 

   

   

-ตวัอย่าง- ขอ้มูลศนูยเ์รียนรูฯ้ 882 ศนูย ์



ฐานท่ีการเรียนรู้: 

1 การตดัแต่งก่ิงทุเรียน 

2 การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษา  

3 การผสมเกสรทุเรียน  

4 การตดัแต่งดอกและผลทุเรียน  

5 การเกบ็เก่ียวผลทุเรียน  

6 การป้องกนักาํจดัโรคและแมลง 

 

เครือข่าย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตไมผ้ลตาํบลภูเงิน 

ช่ือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายยงยทุธ  นนทโคตร  

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 089-8455568 

  

-ตวัอย่าง- ขอ้มูลศนูยเ์รียนรูฯ้ 882 ศนูย ์
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