
               แปลงใหญตนแบบลําไย  อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
 

1. การบริหารจัดการแปลง 

2. จับพิกัดแปลง 

3. ถายทอดความรู 

4. สนับสนุนวัสดุ, อุปกรณ 

5. สนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอมา 

 

  

ธกส. สาขาโปงน้ํารอน 

การบริหารจัดการ 
ต้ังงบประมาณรองรับ  20 ลานบาท 

เพื่อรวบรวมผลผลิตลําไยคุณภาพสงออก

ประมาณ  2,000  ตัน 

 
 

 

ทําอะไร.... 
1. อบรมเกษตรกรเขา 

    สูระบบการผลิตพืช  

    GAP 

2. การตัดแตงชอผลผลิต

ลําไยชอละไมเกนิ 60 ผล 

 

 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. เชญิผูประกอบการสงออก 

    ตกลงซ้ือขายผลผลิตลําไย 
2. ธกส. ต้ังงบประมาณใหเกษตรกร  

    ชาวสวนลําไยกูยืม 20 ลานบาท 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกลาํไยพันธอดีอร 1,372 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี S2  ท้ังหมด  
 นอกเขตชลประทานท้ังหมด                                                          

    สนิคา 
 การผลิตลําไยคุณภาพนอกฤดู  

    ลําไยคุณภาพเกรดสงออก (1, 2, 3, 4) 

    ผลผลิตลําไยคุณภาพ  2,000 กโิลกรัม/ไร 

 ลําไยคุณภาพมาตรฐาน GAP 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. การวางแผนการผลิตกลุมยอย 

2. การบริหารดานการตลาดกลุมยอย 

3. การวางแผนใหสมาชิกกลุม  ใชเงนิทุนจาก 

    ธกส.  สาขาโปงนํ้ารอน 

4. การวางแผนใหผูประกอบการสงออกซื้อผลผลิตลําไย 

    จากเกษตรกรผาน  ธกส. สาขาโปงนํ้ารอน 

5. จัดต้ังกลุมผูใชนํ้า  เพ่ือบริหารจัดการนํ้าในฤดูแลง 

6.  สงเสริมการเล้ียงชันโรงผสมเกสรลําไย 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
1. มปีรมิาณผลผลติคณุภาพตาม 

    ความตองการของผูประกอบการ 

2. เกษตรกรมผูีซ้ือขายที่แนนอน 

3. ผลผลติลําไยตดิผลเพิม่ขึ้น 

ทําอะไร.... 
1. การใชปุยตามคาวเิคราะหดิน 

2. การใชสารชวีภัณฑปองกัน 

    กําจัดศัตรูพชื 

3. ทําปุยอินทรยี / ชวีภาพ  

     จัดต้ังธนาคารปุย 

4. ลดตนทุนคาพลังงาน 

     ทํากาลักนํ้า /ต้ังกลุมผูใชนํ้า 

 

 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จากไรละ 30,000 บาท/ไร 

เหลือ 24,000  บาท/ไร 

(ลดลง 20 %) 

 

 

ทําอะไร....  
1. การปรับปรงุบํารงุดิน 

2. การจัดการระบบนํ้า 

3. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

     ลําไยนอกฤดูคุณภาพ 

4. การตัดแตงก่ิง / ชอผล 

5. การเล้ียงชันโรงชวยผสมเกสรลําไย 

 

 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

จาก 2,000  กก/ไร  

เปน  2,200  กก/ไร 

(เพิ่มขึ้น 5 %)   

 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ   นายชํานาญ   บัวเฟอง 

  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรปฏิบัติการ 

       นางสาวมัทนา   คุณเอนก 

 ประธานกลุมยอย  3  กลุม 

       คน 
 สมาชกิท้ังหมด  87  ราย  

 Smart Farmer   87  ราย 

 เปนเจาของ ศพก.   1  คน 

1. การบรหิารจัดการแปลง 

2. สนับสนุนวิทยากร 

 

 

  การตลาด 
อยูระหวางดําเนินการปรกึษาหารอื 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

จันทบุรี 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จังหวัดจันทบุรี 

 

โครงการสงน้ํา 

และบํารุงรักษา 

อางเก็บน้ําคลองพระพุทธ 

 

1. ใหความรูเร่ืองการใชนํ้าอยางประหยัด 

2. จัดตั้งกลุมผูใชนํ้า 

3. การผันนํ้าจากลํารางไปใชในไรนา 

 1. ถายทอดความรูการปรับปรุงบํารุงดิน 

 2. เก็บตัวอยางดิน, วเิคราะห 870 ตัวอยาง 

 3. สนับสนุนสารเรง พด. 

 4. จัดตั้งธนาคารปุยอินทรีย   

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

จันทบุรี 

 

ธกส. 

สาขาโปงน้ํารอน 

1. การสมัครเปนลูกคา ธกส. 

2. การขอกูสนิเช่ือ / การตลาด 

ศูนยวิจัยพืชสวน 

จันทบุรี 

ใหความรูเร่ืองการกําจัดวัชพืชในฟารม 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณ 
 แนะนําการทําบัญชีฟารมและบัญชีครัวเรือน 

 

รับรองมาตรฐาน  GAP 
ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร 

ท่ี  6  จันทบุรี  

สปก.  ใหความรูเร่ืองการใชท่ีดิน สปก. 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตลําไยได 

    มาตรฐาน  GAP 

2. ผลผลิตลําไยคุณภาพ 

         เกรดสงออก  (1, 2,  

     3, 4) 

 

ที่ทําการปกครอง 
อําเภอโปงน้ํารอน 

1. ใหความรูเร่ืองการขออนุญาตใชที่ดนิ 

     เพ่ือสรางแหลงน้ําในไรนา 

2. ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

สหกรณจังหวัด 

จันทบุรี 

1. ใหความรูเร่ืองสหกรณ 
2. การรวมกลุมจาํหนายผลผลิต 

ศูนยฯ สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ         

จังหวัดจันทบุรี 

 1. ใหความรูเร่ืองการเลี้ยงผึ้งพันธุชันโรง 

 2. การแปรรูปจากผลติภัณฑผึ้ง 

 3. สนับสนุนพันธุและรังชันโรง 

ไดอะไร.... 
ยังไมไดดําเนินการ  เน่ืองจาก 

สมาชกิกลุมฯ  ยังมปีญหาดาน 

เงนิทุน  และสัญญาซ้ือขาย 

ลวงหนากับผูประกอบการรายอื่น 


	               แปลงใหญ่ต้นแบบลำไย  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

