
ทุเรียนแปลงใหญ  อําเภอทาศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ภาครัฐ 

สถานบัน

การศกึษา 

สนง.เศรษฐกจิ 
การเกษตร เขต8 

สุราษฎรธานี 

 

 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

 

  

1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  - ถายทอดความรูการใชเชื้อไตรโค      

      เดอรมา (งบประมาณ 20,000 บาท 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตนครศรธีรรมราช (ทุงใหญ) 

  - ศกึษาการแปรรูปสินคาและบรรจภุัณฑ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

วิทยาเขตนครศรธีรรมราช(ไสใหญ) 

  -อบรมถายทอดความรูเรื่องเทคโนโลยี

การผลิตทุเรยีนนอกฤดูและเสวนาอนาคตไม

ผล 

(งบประมาณ 50,000 บาทป 

อบรมการผลิตทุเรยีนนอกฤดูระบบออรแก

นิคและระบบ GAP 

 

   

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจรับรอง 

     การผลิตตามมาตรฐาน GAP 

2. คัดคุณภาพกอนจําหนาย 

3. ใสกลองบรรจุภัณฑ 

 

เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

ทําอะไร....  
1. จัดทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Contract Farming) กับบรษัิท 

2. รวมกลุมยอยจําหนายผลผลิต 

3. ม ีQR code/Facebook กลุม เพิ่มชองทางการผลิต 

4. รวมกลุมสมาชกิสูวสิาหกิจเพื่อการสงออก 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. มชีองทางการจําหนายเพิ่ม 

3. เกษตรกรมรีายไดเพิ่ม 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ตําบลตล่ิงชัน ปลูกทุเรยีนนอกฤดู 

4,749 ไร  

 เขารวมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

1,100 ไร จํานวน 119 ราย 

 แปลงยอย 175 ปลง 

   พ้ืนท่ี  S1  ท้ังหมด  

   นอกเขตชลประทานท้ังหมด 

    สนิคา 
 ผลผลิตคาดการณ ป 2559   

ประมาณ 3,500 ตัน เก็บเก่ียวชวง 

ต.ค.59-ม.ค. 60 

  ตนทุนการผลิต  22,500 บาท/ไร 

  ราคาเฉล่ีย 100 บาท/กิโลก 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการ  

    การผลิต/ปจจัยการผลิต/ 

    การตลาด 

2. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได  

    ปลูกกลวยหอมทอง และมะละกอ  

3. รวมกันบรหิารจัดการนํ้า 

4. วางแผนการผลิตใหทุเรยีนออกดอก

เหล่ือมวัน 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตมคีุณภาพ มรีายไดเพิ่มขึ้น 

2. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

3. สามารถใชนํ้าไดประโยชนสูงสุด 

4. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 

ทําอะไร.... 
1.ใชปุยอนิทรยีและปุยเคม ี

    ตามคาวิเคราะหดิน 

2. ซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน 

3. ลดการใชสารเคมใีนการกําจัด

ศัตรูพชื โดยใชนํ้าหมักชวีภาพ 

 เชื้อไตรโคเดอรมา 

4. ผสมแคลเซียมโบรอนใชเอง 

5. ใชนํ้าหมักชวีภาพ นํ้าหมัก

ผลไม นํ้าหมักยากลาย 

ลดตนทุนการผลติ 
 ไดอะไร.... 

1. ตนทุนการผลิตเฉล่ีย  

30,000 บาท/ไร เหลือ 

22,500 บาท/ไร 

 (ลดลงรอยละ 25) 

2. แปลงตนแบบตนทุนการผลิต 

ลดลง จาก 30,000 บาท/ไร 

เหลือ 15,000 บาท/ไร 

(ลดลงรอยละ 50) 

ทําอะไร....  
1. ใชปุยถูกตอง 

    และเหมาะสม  

2. ตัดแตงก่ิงในทรงพุม 

3. ใชไมค้ํายันผลผลิต 

 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่ม 

เฉล่ีย จาก 2.5 ตัน/ไร 

เปน 3 ตัน/ไร  

(เพิ่มขึ้นรอยละ 20) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอทาศาลา นางสุวลี จุท่ิน 

  เกษตรตําบล  นายณัฐวัตร  นวลรอด 

  ประธานวิสาหกิจชุมชน 

       นายพงศพัฒน  เทพทอง 

 เกษตรกรตนแบบ นายพงศพัฒน  เทพทอง 

 

 

       คน 
 สมาชกิ 119 ราย  

 Smart Farmer 70 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

   

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตไดมาตรฐาน  

GAP ทุกแปลง     

2.  ผลผลิตไดรับ 

     ความเชื่อมั่น 

3. ขนสงสะดวก 

 

ศวพ. 

นครศรฯี 
 

การตรวจรับรองคุณภาพ

มาตรฐานแปลง GAP 

อบรมการลดตนทุนการผลิต และ

มอบปจจัยการผลิต 

(งบประมาณ 750,000 บาท) 

สถานพัีฒนา 

ท่ีดนินครศรฯี 

 

ศสพ.นศ 

  

 

สนับสนุนพันธุปลูกแซม 

กลวยหอมทองและมะละกอ 

1. บรหิารจดัการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4. จับพกิัดรายแปลง 

5.จัดตั้งศูนยบรหิารศัตรูพชืชุมชน 

   (งบประมาณ 602,850 บาท)  

สนง. 

เกษตรและสหกรณ 

จังหวัดนครศรฯี 

1.สํารวจภาวะเศรษฐกิจ

ครัวเรอืนเกษตรกร 

2.การบูรณาการแผนงาน 

สนง.สหกรณ 

จังหวัดนครศรฯี 
วางแผนเพ่ิมชองทางการตลาด 

โครงการชล 

ประทานนครศรฯี 

 

ขุดลอกหนาฝาย/เดนิทอผันน้ํา     

 และขุดลอกคูสงน้ํา 

(งบประมาณ 48,000,000 บาท) 

 

ผูรวบรวมในพื้นที ่

การบรหิารจัดการ 
รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรสมาชกิ

แปลงใหญเพื่อคัดคุณภาพสงออก 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตในราคาตลาดท่ัวไป 

ธกส 

 
สนับสนุนเงนิกูดอกเบ้ียตํ่า 

สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณนครศรีฯ 

 

ศวพ. 

นครศรฯี 
 

อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนการผลติ 

สํานักทรัพยากร 

นํ้าบาดาล เขต6 

ตรัง 

 

     สํารวจและขุดเจาะบอบาดาล  78 จุด 

อ. ทาศาลา 

อบต.ตลิ่งชัน 

 

     สรางอาคารศูนยเรียนรู/รวบรวมผลผลิต 

     (งบประมาณ 500,000 บาท) 

  ขุดลอกคูสงนํ้า (งบประมาณ 300,000 บาท  

)   

ภาคเอกชน 


	ทุเรียนแปลงใหญ่  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

