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การถอดบทเรยีน แปลงใหญสบัปะรด อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
 

ความเปนมา 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธมีพื้นท่ีปลูกสับปะรดมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และพื้นท่ีสวนใหญมี
ความเหมาะสมตอการปลูกสับปะรด เกษตรกรสวนใหญของจังหวัดจึงประกอบอาชีพทําไรสับปะรด ประกอบ
กับมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอยูในจังหวัดจึงเปนโอกาสของเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธทําอาชีพปลูก



สับปะรด ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเกษตรกรจะนําผลผลิตไปขายแกโรงงานแปรรูป ซึ่งราคาจะถูกกําหนดโดย
โรงงาน การใชเทคโนโลยีการผลิตตางเกษตรกรจะผลิตตามคําแนะนําของโรงงาน และคําแนะนําของราน
จําหนายปุย สารเคมีตางๆ ทําใหเกิดปญหาการใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม ปญหาสารเคมีตกคาง ทําใหถูกตัด
ราคา ในสวนของการบังคับผลผลิตเกษตรกรตองพึ่งพาน้ําฝนเปนหลักเมื่อถึงฤดูกาลเกษตรกรก็จะบังคับ
ผลผลิตสับปะรดพรอมกัน เมื่อถึงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก สงผลใหราคาตกตํ่า
เนื่องจากผลผลิตลนตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธจึงมีแนวทางการสงเสริมการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการ
บริโภคเพื่อเปนการลดความเส่ียงดานราคาและมีชองทางการตลาดท่ีหลากหลายกวาเดิม ภาครัฐจึงสงเสริมให
เกษตรกรแบงพื้นท่ีสวนหนึ่งเพื่อผลผลิตแบบผลสด แตก็พบปญหาอุปสรรคคือ เกษตรกรยังขาดความรูในการ
ผลิตแบบผลสดซึ่งมีเทคโนโลยีท่ีมีความละเอียดสูง ตองใสใจดูแล จึงจะไดผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ ยังไมมีจุดรับซื้อ
หรือผูรับซื้อสับปะรดผลสดมากนัก เกษตรกรจึงไมสนใจท่ีจะมาผลิตมากนัก ซึ่งในชวงป 2557 – 2558 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธไดสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการสงเสริมใหเกษตรกรผลผลิตสับปะรดผลสดเพิ่มข้ึน และก็
เริ่มมีผูรับซื้อเพิ่มตามมา   
สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 สับปะรดแปลงใหญ ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีสมาชิกจํานวน 65 
ราย พื้นท่ีการผลิต 1,000 ไร ในสมาชิกเปนเกษตรกรSmart farmer จํานวน 10 ราย พื้นท่ีสวนใหญของตําบล
อาวนอยเปนพื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2)ตอการปลูกสับปะรด สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร ไดดําเนินการอบรมถายทอดความรูการผลิตตามหลัก GAP 
และตรวจรับรองแปลงเกษตรกรท้ัง 65 ราย เกษตรกรผานการตรวจรับรองทุกแปลง การผลิตสับปะรดผลสด
ของเกษตรกรจะเปนการนําพื้นท่ีบางสวนของแตละคนปรับเปล่ียนมาเปนสับปะรดผลสด เพื่อลดความเส่ียง
ทางดานราคา มีชองทางจําหนายสินคาเพิ่มข้ึน และพื้นท่ีสวนใหญของเกษตรกรยงัคงเปนการผลิตสับปะรด
โรงงานซึ่งเปนอาชีพหลักของแตละคน ปจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตสับปะรดไดเฉล่ีย 6,200 กิโลกรัมตอไร 
นิยมปลูกแบบแถวคู ใชอัตราหนอพันธอยูท่ี 6,000 – 7,000 หนอตอไร พันธุท่ีปลูกคือพันธุปตตาเวีย เมื่อเขาสู
กระบวนการแปลงใหญ เกษตรกรไดเขาการถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด และ
การผลิตสับปะรดแบบผลสด โดยมี นายวิสูตร วิทยานันท เกษตรกรเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรและรวมเปนสมาชิกแปลงใหญ เปนวิทยากรถายทอด รวมกับ สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ 
รวมกับSingle command จังหวัดปนระจวบคีรีขันธ มีนายมลศักด์ิ พงษสุพัฒน เกษตรอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ เปนผูจัดการแปลง และ นายเจริญ จักขุจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบล 
เปนผูชวยผูจัดการแปลง 
 
 
 
เปาหมาย 

กําหนดเปาหมายการผลิตสับปะรดผลสดแปลงใหญ คือ การผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพโดยมีการลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาสินคา การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
การลดตนทุนการผลิต 

เกษตรกรแปลงใหญดําเนินการลดตนทุนการผลิตโดยการรวมกลุมกันซื้อและการใชปจจัยการผลิต
อยางถูกตองและเหมาะสม ไมใชปจจัยการผลิตเกินความจําเปน ตลอดจนการผสมปุยใชเอง สามารถลดตนทุน
การผลิตไดจากเดิม 4.6 บาทตอกิโลกรัม ลดลงเหลือ 4.3 บาทตอกิโลกรัม  



การเพิ่มผลผลิต 
 กําหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิตไวท่ี 8,000 กิโลกรัมตอไร โดยใชเทคโนโลยีดานระบบการปลูก การ
คัดขนาดของหนอพันธและการใหน้ํา การคัดขนาดหนอพันธใหมีขนาดใกลเคียงกันจะทําใหการเจริญเติบโต
ของสับปะรดมีความสม่ําเสมอและบังคับผลไดเร็วอายุการเก็บเกี่ยวส้ันลง  
การเพิ่มคุณภาพสินคา 
 กําหนดเปาหมายใหเกษตรกรทุกรายตองผานมาตรฐาน GAP โดยการอบรมถายทอดความรูตามหลัก 
GAP ใหแกเกษตรกรเพื่อปฏิบัติ และกําหนดแผนการติดตามประเมินแปลง 
การตลาด 
 กําหนดเปาหมายใหเกษตรกรมีจุดรับซื้อผลผลิตท่ีแนนอน มีการตกลงการซื้อขายอยางเปนธรรมให
ราคาท่ีเหมาะสม โดยวางแผนการผลิต การตลาดใหสอดคลอง แบงเปน การตลาด 3 ระยะ ระยะแรก คือ การ
ผลิตใหไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการจําหนายใหกับผูซื้อภายในประเทศสงไปขายท่ีตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง 
หรือ หางสรรพสินคา ระยะท่ีสอง คือ การผลิตใหไดคุณภาพสงใหกับโรงงานผลสดบรรจุกลอง เปนผลิตภัณฑ
สําหรับนักทองเท่ียว ของฝาก จําหนายตามรายคาของฝาก ระยะท่ีสาม คือ การผลิตใหไดคุณภาพสงเขโรงงาน
ผลสดบรรจุกลอง เพื่อการสงออกไปยังตางประเทศตอไป 
 
การบริหารจัดการ 
 กําหนดเปาหมายใหเกษตรกรมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการสมาชิกแปลง 
ใหญในแตละดาน ไดแก ดานการซื้อปจจัยการผลิต ดานการบริหารจัดการผลผลิต ดานการตลาดและการ
จําหนายผลผลิต เพื่อใหเกิดความยั่งยืน เกษตรกรสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง ประสานงานกับ
หนวยงานราชการอื่นใหเขามาชวยเหลือพัฒนากลุมใหเข็มแข็ง 
 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 Single command จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดต้ังคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนงานแปลงใหญ เปน 4 
ทีม ไดแก ทีมลดตนทุน ทีมบริหารจัดการ ทีมการตลาด และทีมผูจัดการแปลง เพือ่บูรณาการทํางานในแตละ
ดาน จัดการประชุมเพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในพื้นท่ี โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูประสานระหวาง
หนวยงานกับเกษตรกร กําหนดวิธีดําเนินงานเปนการจัดเวทีขับเคล่ือนงานแปลงใหญ จํานวน 4 ครั้ง ตาม
ประเด็นท่ีกําหนดไวตามแผน ดังนี้  

- เวที ครั้งท่ี 1 การสรางการรับผูและการประเมินศักยภาพ จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ลงพื้นท่ีรวมกับ
หนวยงานบูรณาการตางๆ เพื่อพบปะเกษตรกรสรางการรับรูในการดําเนินงานแปลงใหญ พูดคุยให
เกษตรกรเขาใจในกระบวนการของแปลงใหญ ส่ิงท่ีเกษตรกรและเจาหนาท่ีจะทํารวมกัน ทําการ
ประเมินศักยภาพเกษตรกรเพื่อกําหนดเปนเทคโนโลยีวิธีการท่ีจะใชในกระบวนการสงเสริม จัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานดวยแบบสํารวจ จัดเก็บพิกัดแปลง รวบรวมขอมูลสงมอบใหแตละหนวยงานชวย
ประมวลผล 

-  เวที ครั้งท่ี 2 จําทําแผนการพัฒนาตามประเด็นแปลงใหญรวมกับเกษตรกร โดยการสํารวจความ
ตองการเทคโนโลยีการผลิต และสํารวจปริมาณการผลิตของเกษตรกรรายแปลง ตลอดจนการเริ่มวาง
แผนการผลิตรวมกับเกษตรกร เพื่อใหทราบถึงชวงเวลาการผลิตและเทคโนโลยีท่ีจะใช 

- เวที ครั้งท่ี 3 การถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ท้ังในดานการลดตนทุนการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพ การสาธิตการทําปุยผสมปุย เก็บตัวอยางดินไปวิเคราะห 



บูรณาการรวมกับหนวยงานลงพื้นท่ีใหคําแนะนําแกเกษตรกร จัดทําแผนการผลิตสับปะรดใหออกสู
ตลาดใหเหมาะสม ไมใหผลผลิตออกสูตลาดพรอมกัน  

- เวที ครั้งท่ี 4 การตลาด จัดเวทีใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญพบกลุมผูซื้อ ใหเกษตรกรไดรวมทํา
ขอตกลงซื้อขายกับผูซื้อ วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับปริมาณการรับซื้อของผูซื้อ 

นอกจากกระบวนการจัดเวทีรวมกับเกษตรกรแลวนั้น ยังมีการจัดประชุมบูรณาการของหนวยงานราชในแตละ
คณะทํางานตางๆในการประชุมแตละคณะจะเชิญตัวแทนเกษตรกรเขารวมประชุมดวยเพื่อใหไดขอมูลในการ
ไปปฏิบัติงานรวมกับเกษตรกร มีการบูรณาการงบประมานในสวนตางๆลงไปขับเคล่ือนแปลงใหญ ใชศพก.เปน
ศูนยกลางขององคความรู เกษตรกรสมารถเขามาเรียนรูเทคโนโลยีตางๆไดท่ีศพก. มีการติดตามใหคําแนะนํา
อยางใกลชิด  
 
ผลลัพธตามเปาหมาย 

ตามเปาหมายท้ัง 5 ดานของการผลิตสับปะรดแปลงใหญเมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตางๆใหบรรลุ
เปาหมาย ดังนี้ 

-การลดตนทุนการผลิต เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากการรวมกลุมกันซื้อปจจัยการผลิต
ผานกลุมเกษตรกรซึ่งไดมาในราคาท่ีถูกกวาตลาดท่ัวไป เกษตรกรผสมปุยใชเองทําใหไดปุยท่ีถูกกวาทองตลาด 
ในราคาตลาดขายกระสอบละ 1,000 บาทปุยท่ีผสมใชเองราคากระสอบละ 770 บาทถูกกวาตลาด 230 บาท
ตอกระสอบ และการนําเทคโนโลยีการใชปจจัยการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม ในภาพรวมเกษตรกร
สามารถลดตนทุนจากเดิมตนทุน 33,000 บาทตอไร ลดลงเหลือ 29,000 บาทตอไร 

- การเพิ่มผลผลิตตอไร เกษตรกรแปลงใหญนําวิธีการระบบปลูกตามท่ีแนะนํามาใช โดยการ
ปรับเปล่ียนจากระบบแถวคูท่ีใชหนอพันธท่ี 6,000 – 7,000 หนอตอไร มาปลูกเปนระบบ2 แถวคูใชหนอพันธ
ท่ี 8,000 – 10,000 หนอตอไร และทําการคัดหนอพันธท่ีมีขนาดใกลเคียงกันมาปลูกซึ่งจะทําใหตนมีความสํ่า
เสมอ หนอท่ีเพิ่มข้ึนจะทําใหผลผลิตเพิ่มตามจํานวนหนอ ผลผลิตจากเดิม 6,200 กิโลกรัมตอไร เปน 8,000 
กิโลกรัมตอไร ประกอบกับการคัดหนอตนมีความสม่ําเสมอทําใหเกษตรกรบังคับผลผลิตท่ีเร็วอายุการเก็บเกี่ยว
ส้ันลง 

- การเพิ่มคุณภาพสินคา อบรมการผลิตตามหลัก GAP ใหแกเกษตรกรแปลงใหญนําไปปฏิบัติ โดย
กรมวิชาการเกษตรเปนผูตรวจรับรอง ซึ่งเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญผานการรับรองท้ัง 65 ราย 

- การตลาด เกษตรกรไดพบกับกลุมผูซื้อและทําการเซ็นขอตกลงรวมกันในการซื้อขายผลผลิต ซึ่งจะมี
กลุมเกษตรกรทําสวนอาวนอยจะเปนผูรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการแปลงใหญโดยมีเกษตรกรผูนําเปนตัวแทน ในปจจุบันไดทําการเซ็นสัญญาซื้อขายไวกบัผูซื้อ
จํานวน 3 รายสามารถรับซื้อผลผลิตไดวันละ 30 ตันตอวัน 

- การบริหารจัดการ ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการซื้อปจจัย
การผลิต ดานการบริการจัดการผลผลิต และดานการตลาด มีตัวแทนเกษตรกรจํานวน 10 คนเปน
คณะกรรมการ ประสานงานสมาชิก วางแผนการผลิตใหสมาชิก ประสานงานผูซื้อไปรับซื้อในแปลง 

 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 ในการดําเนินงานแปลงใหญในสวนของราชการมีการต้ังคณะทํางานท่ีลงพื้นท่ีชวยกันขับเคล่ือนอยาง
เปนรูปธรรม และในปตอไปก็จะไดรวมกําหนดแผนงานลงพืน้ท่ีไปพัฒนาตอยอดตอไป และในสวนของ
เกษตรกรในปแรกนี้ยังคงมีปญหาอุปสรรคอยูบาง แตเกษตรกรสวนใหญมีความพอใจ สนใจใหความรวมมือใน



การผลิตสินคาใหมีคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ เปนชองทางการตลาดใหมท่ีเกษตรกรรวมถึงเจาหนาไดรวม
เรียนรูไปพรอมๆกัน ในขณะนี้กําลังกอสรางโรงงานคัดแยกบรรจุสับปะรดผลสด ซึ่งเปนแผนการตลาดในระยะ
ท่ีสองของแปลงใหญ คาดวาจะเสร็จในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเปนจุดรวบรวมสับปะรดของเกษตรกรแปลงใหญท่ี
สําคัญ สามารถนําผลผลิตจําหนายไปตางประเทศได 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ ( Key Success Factors) 
“ การบูรณาการของหนวยงาน เกษตรกรเข็มแข็ง บริหารจัดการรวมกัน ” 
 

- การบูรณาการของหนวยงาน ในการลงพื้นท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของเกษตรกรแปลงใหญอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

- เกษตรกรเข็มแข็ง เกษตรกรใหความรวมมือ ต้ังใจพัฒนาการผลิตของตนเอง 
- บริหารจัดการรวมกัน ท้ังเจาหนาท่ี เกษตรกร ผูซื้อ ท้ัง 3 สวน ตองสรางการรับรูความเขาใจ รวมดวย

ชวยกันบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับตลาด ใหสินคามีจําหนายตลอดท้ังป 


