
  
 
 
 
 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณ ี: แปลงใหญตนแบบ (สบัปะรด) 

ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวดัราชบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



 

 

 

คํานํา 
 
 
   การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มี
การบริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะ
ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุน
และบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิต
สินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปน
ผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  ไดดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงาน
แปลงใหญ กรณี แปลงใหญตนแบบ (สับปะรด) ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเปน
ตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยให
ผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  
   ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี                 

นายจันทร เรืองเรรา ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ สมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน เจาหนาท่ีสํานักงาน

เกษตรอําเภอบานคา และขอบคุณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ท่ีชวยถอดบทเรียน รวมกันอาน ตรวจทาน และให

ขอเสนอแนะในการถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (สับปะรด) 

ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใช

ตอไป 

 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 

สิงหาคม 2559 

 

 

 

 
  



 

 

 
ความเปนมา 

นายจันทร เรืองเรรา เกษตรกรดีเดนระดับประเทศ ป 2557 
สาขาบัญชีฟารม ปราชญชาวบานอําเภอบานคา และประธานศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุรี  ไดกลาววาเกษตรกรในพื้นท่ีตําบลหนองพันจันทร 
สวนใหญปลูกสับปะรด มีการผลิตท้ังสับปะรดโรงงานและสับปะรดผล
สด  พื้นท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ
คอนขางตํ่า ประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดม

สมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีราคาแพง และโรคแมลงระบาด ผลผลิตไมมีคุณภาพ  ในสวนของตนเองได
เริ่มตนบุกเบิกพื้นท่ี 25 ไร เพื่อทําการเกษตร ซึ่งลักษณะเปนการทําเกษตรเชิงเด่ียว โดยปลูกมันสําปะหลัง 
และขาวโพดเล้ียงสัตว เชนเดียวกับเกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียง แตก็ตองประสบปญหา ในชวงฤดูฝน      
มีปริมาณฝนตกมากทําใหตนมันสําปะหลังเนาตาย พอถึงชวงฤดูแลง ไมมีน้ําในการทําการเกษตรเกิดปญหา
ขาวโพดเล้ียงสัตวใหผลผลิตไมเต็มท่ี ประสบปญหาการขาดทุน ทําใหเกิดความทอแทและหมดกําลังใจ  

ในป พ.ศ. 2538 ตัดสินใจหันมาปลูกสับปะรดบนพื้นท่ีท้ังหมด 25 ไร เพราะหวังวาเมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและจําหนายผลผลิตแลวจะไดเงินเปนกอบเปนกํา แตแลวก็ตองประสบปญหาอีกครั้ง เมื่อในชวงปนี้
ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณมากจนลนตลาด สับปะรดราคาถูก ทําใหขาดทุนและมีหนี้สินจากการลงทุนทําไร 
ถึง 700,000 บาท 

ในป พ.ศ. 2540 ภายหลังจากมีหนี้สินมากมายจนทอแทหมดกําลังใจ จึงไดรวมกลุมกับเกษตรกร
เพื่อนบานและไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จึงทําใหมีโอกาสไดเห็นโครงการพระราชดําริตางๆ
มากมายและท่ีสําคัญไดเห็นสมุดบัญชีครัวเรือนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีจัดแสดงไว ทําใหเกิดความ
สนใจ จึงไดเก็บรวบรวมเอกสารตางๆท่ีมีแจกในศูนยฯนํากลับมาศึกษาตอท่ีบาน จึงเกิดแนวคิดและกําลังใจ
และความมุงมั่น จึงไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียน โดยเปล่ียนแปลงลักษณะการทําการเกษตร จากแตเดิมท่ีทําเกษตร
เชิงเด่ียว จึงเปล่ียนมาทําปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความเส่ียงและปองกันราคาผลผลิตตกตํ่า โดยเปนการทํา
การเกษตรแบบไรนาสวนผสม มีการปลูกพืชหลายอยางท้ังพืชผัก พืชไร ไมผล เล้ียงสัตว และทําปุยไวใชเอง  

ป 2557 -2558  เกษตรกรผูปลูกสับปะรด ประสบปญหาขาดแคลนหนอพันธุ ผลผลิตตอไรลดลง 
จากท่ีปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต และฝนท้ิงชวง มีลักษณะอากาศรอนกวาปท่ีแลว และ
ประสบปญหาภัยแลง ทําใหตนสับปะรดไมสมบูรณ ผลสับปะรดมีขนาดและน้ําหนักลดลง สงผลใหภาพรวม
ผลผลิตลดลงไปดวย  และจากการดําเนินการขับเคล่ือนระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม  MRCF  โดยมี
นโยบายใหดําเนินการจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพเปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรสําหรับ
ชุมชน เปนศูนยกลางการบริการ และแลกเปล่ียนความรูขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ กับเกษตรกรใน
ชุมชน โดยดําเนินการในพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ สามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรใน
ชุมชน  ในการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของพื้นท่ี ต้ังแตการผลิต การบริหารจัดการ 
จนถึงการตลาด  และจากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ใน
การขยายผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหสามารถเขาถึง
เกษตรกรและครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน ใหความสําคัญในเรื่องการลดตนทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิต

 

การถอดบทเรยีนแปลงใหญตนแบบ (สับปะรด) ตาํบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวดัราชบุร ี
 



 

 

ของเกษตรกรเปนแปลงใหญ เพื่อใหเกิดกิจกรรมลดตนทุนการผลิตตามท่ีกําหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับสินคาเกษตร จึงไดมีการรวมกลุมแปลงใหญ
ตนแบบ (สับปะรด) ข้ึนในพื้นท่ีอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณปจจุบัน 
จากท่ีไดดําเนินการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญสับปะรดบริโภคสด ดําเนินการในพื้นท่ีหมูท่ี ๔ และ 

๕ ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี โดยมีศูนยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินคา
เกษตรตําบลหนองพันจันทร เปนศูนยกลาง   

วิเคราะหพื้นท่ี   ขอมูลจากแผนท่ี Zoning ลักษณะภูมิประเทศของตําบลหนองพันจันทร มีพื้นท่ีเปน

ภูเขาและท่ีราบบางสวนเหมาะแกการปลูกพืชไร พื้นท่ีสวนใหญกลุมดินอยูในกลุมท่ี ๔๔ เปนดินพวกดินทรายรวน

เนื้อดินสีเทาหรือน้ําตาลออน พวกตะกอนน้ํา มีความลาดชัน ประมาณ ๓.๒๐ เปอรเซ็นต หนาคอนขางต้ืน     

มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า pH ๕.๕-๗.๐ สภาพดินมีปญหาในการชะลางหนาดิน การใช

ประโยชนของดินบริเวณดังกลาว ใชปลูกพืชไร เชน สับปะรด ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และทุงหญาเล้ียงสัตว 

ปญหาการใชท่ีดิน ไดแก ดินถูกชะลางทําใหหนาดินพังทลาย ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ถูกใชเพาะปลูกมาเปน

เวลานาน ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

   ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นท่ีตามขอมูล Zoning สับปะรด ปรากฏวา ตําบลหนองพันจันทรมีพื้นท่ีช้ัน

ความเหมาะสมมาก (S1) พื้นท่ี ๑,๗๔๖ ไร ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นท่ี ๑๗,๖๑๓ ไร ช้ันความ

เหมาะสมนอย (S3) พื้นท่ี ๓๐,๒๘๗ ไร และไมเหมาะสม (N) พื้นท่ี ๒,๒๒๑ ไร โดยมีพื้นท่ีปลูกสับปะรด 

๒๒,๘๙๕ ไร โดยปลูกในพื้นท่ีมีพื้นท่ีช้ันความเหมาะสมมาก (S1) พื้นท่ี ๕๘๗ ไร ช้ันความเหมาะสมปานกลาง 

(S2) พื้นท่ี ๔,๘๓๒ ไร ช้ันความเหมาะสมนอย (S3) พื้นท่ี ๑๓,๗๑๗ ไร และไมเหมาะสม (N) พื้นท่ี ๑๕๙ ไร 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  แหลงน้ํา ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา มีอางเก็บน้ําซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับการเกษตรไดแก 

อางเก็บน้ําชลประทานขนาดกลาง จํานวน ๑ แหง อางเก็บน้ําชลประทานขนาดเล็ก จํานวน ๔ แหง และฝายทดน้ํา

ชลประทานขนาดเล็ก จํานวน ๑ แหง อางเก็บน้ําหวยมะหาด ตามพระราชดําริ ดําเนินการกอสรางโดยกรม

ชลประทาน เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๘ เปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง ปริมาณกักเก็บสูงสุด ๔.๓๐ ลานลูกบาศกเมตร 

 

 

 

 

ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๑๑ ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  

 

 

 

1มีการสงน้ําเพื่อการเกษตรระบบทอ ครอบคลุมพื้นท่ี หมูท่ี ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๑ ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา 

พื้นท่ี ๓,๙๔๓ ไร  โดยใชแรงดันเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา (Pumping) ใชเฉพาะฤดูแลง มีหัวจายน้ํา จํานวน ๒๔๓ หัว 

และใชแรงโนมถวง (Gravity) ใชตลอดป มีหัวจายน้ํา จํานวน ๖๑ หัว บริหารจัดการน้ําโดยกลุมบริหารการใชน้ํา

ชลประทานโครงการหนองพันจันทร มีสมาชิกจํานวน ๓๐๔ คน 



 

 

  - ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) หนองพันจันทร ต้ังอยูหมูท่ี ๕ ตําบล

หนองพันจันทร อําเภอบานคา เปนกลไกการขับเคล่ือนในพื้นท่ี โดยไดมีการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรอยาง

ตอเนื่อง ภายใตการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร มีองคประกอบของคณะกรรมการศูนยฯ 

และนายจันทร เรืองเรรา ประธานฯ 

 

 - ศูนยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองพันจันทร ต้ังอยูหมูท่ี ๕ ตําบลหนองพัน

จันทร อําเภอบานคา เปนกลไกการขับเคล่ือนในพื้นท่ี มีเกษตรกรเจาของแปลง (เกษตรกรตนแบบ) คือ  

นายจันทร  เรืองเรรา  มีฐานเรียนรูตางๆ ดังนี้  ฐานท่ี 1  การปรับปรุงบํารุงดิน เนนการปรับปรุงบํารุงดินโดย

ใชปุยพืชสด ไดแก ปอเทือง  และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  ฐานท่ี 2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

ฐานท่ี 3  การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (GAP)  ฐานท่ี 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 

ฐานท่ี 5  การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานท่ี 6 การผลิตและใชน้ําสมควันไม และฐานท่ี 7 การทํา

ปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 

 
 
 

 
 

 

   

 

 

   

   



 

 

และมีแปลงเรียนรูในเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ  การคัดขนาดจุก หรือหนอพันธุสับปะรด การใชน้ําใน
แปลงสับปะรด ระบบสปริงเกอร และระบบน้ําพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิเคราะหคน (เกษตรกร เกษตรกรตนแบบ และผูมีสวนไดสวนเสีย) 

  เกษตรกรผูปลูกสับปะรด อําเภอบานคามีเกษตรกรผูปลูกสับปะรด จํานวน ๒,๔๒๒ ราย ในจํานวนนี้

เปนเกษตรกรในตําบลหนองพันจันทร จํานวน ๘๗๑ ราย เกษตรกรมีทักษะในการผลิตสับปะรด แตดาน

ประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันยังตองมีการพัฒนา 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตตางๆ เชน การผลิตใหปลอดสารไนเตรท การคัดจุกหรือหนอ จํานวนหนอตอไร 

การกระจายผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การใชปุยตามชนิด เวลา และอัตราท่ีเหมาะสม การผลิตสับปะรด

ใหไดมาตรฐาน GAP  

   ดานองคกรเกษตรกร เกษตรกรในอําเภอบานคาและตําบลหนองพันจันทรทุกราย เปนสมาชิกกลุม

เกษตรกรผูปลูกสับปะรดท่ีรวมตัวกัน มีคณะกรรมการบริหาร มีกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในพื้นท่ีอําเภอ

บานคา จํานวน ๑๑ กลุม ในจํานวนนี้อยูในพื้นท่ีตําบลหนองพันจันทร จํานวน ๔ กลุม ไดแก กลุมเกษตรกรผู

ปลูกสับปะรดบานหนองจอก กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดบานหนองธง กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดบาน

ชองลาภ และกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดบานทุงมะลิครอ นอกจากนี้ยังมีองคกรเกษตรกรท่ีเลือกต้ังจากกลุม

เกษตรกรผูปลูกสับปะรด เปนคณะกรรมการกลุมเกษตรกรระดับอําเภอ และระดับจังหวัด และสมาชิกกลุม

เกษตรกรผูปลูกสับปะรดทุกคนเปนสมาชิกสมาคมชาวไรสับปะรดแหงประเทศไทย นอจากนี้ยังมีองคกร

เกษตรกรอื่น เชน คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อาสาสมัครเกษตร 

ผูนําทองถ่ิน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานเกษตรกร เปนตน 

   เกษตรกรตนแบบ นายจันทร  เรืองเรารา  เปนเกษตรกรตนแบบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองพันจันทร เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีผลงานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 

อาทิเชน ประธาน ศบกต. หนองพันจันทร ปราชญเกษตร เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป ๒๕๕๗ มีความรูดานการ

ผลิตสับปะรด บัญชีครัวเรือน-บัญชีฟารม เศรษฐกิจพอเพียง และดานการเกษตรอื่นๆ  

  เกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. (เกษตรกรรม) เปนเกษตรกรตามโครงการ

ความรวมมือระหวางสํานักงานเกษตรอําเภอบานคา กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ไดเปดสอน

  



 

 

ตอเนื่อง มีเกษตรกรท่ีจบการศึกษา ระดับ ปวช.เกษตรกรรม จํานวน ๗๐ คน และระดับ ปวส. เกษตรกรรม 

จํานวน ๔๕ คน และขณะนี้กําลังศึกษาระดับ ปวช. อีกจํานวน ๔๕ คน 

 

 

 

 

  

  บุคคลเหลานี้มีความสําคัญตอการผลิตสับปะรด เนื่องจากเปนผูท่ีทําหนาท่ีเผยแพรองคความรูดานการ

ผลิตสับปะรด และเปนเครือขายผูผลิตสับปะรดท่ีใชเทคโนโลยีท่ีถูกตอง เปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งของสํานักงาน

เกษตรอําเภอบานคา และกรมสงเสริมการเกษตร ในการทําหนาท่ีสงเสริมเกษตรกร  

   ภาคราชการ เอกชน และองคกรตางๆ ไดแก หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี บริษัท วี แอนด เค สับปะรดกระปอง จํากัด องคการบริหารสวนตําบล สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินบานโปงกระทิง บริษัท ไทยนําโชคเท็กซไทล 

จํากัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) สมาคมชาวไร

สับปะรดแหงประเทศไทย และอื่นๆ  

  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณดานการผลิตสับปะรด จึงมีองคความรู มี

ส่ือสําหรับเปนเครื่องมือในการสงเสริมการผลิตสับปะรด มีเครือขายเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ภาคเอกชน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆใน ๒๑ จังหวัดท่ีปลูกสับปะรด  

วิเคราะหสินคา   สับปะรด เปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับ ๑ ของอําเภอบานคา มีพื้นท่ี

ปลูกกระจายอยูในพื้นท่ีตําบลบานคา บานบึงและหนองพันจันทร พันธุสับปะรดท่ีใชปลูกคือ พันธุปตตาเวีย มีผู

ปลูกสับปะรด จํานวน ๒,๔๒๒ ราย มีกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด จํานวน ๑๑ กลุม พื้นท่ีปลูกสับปะรดรวม

ท้ังส้ิน 55,246 ไร (รอยละ ๗๒.๕๙ ของพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมดของอําเภอ) และมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยว ประมาณ 

25,104 ไร ผลผลิตสับปะรดผลสด ประมาณ 75,438 ตันตอป  ในจํานวนนี้ สงขายโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูป ประมาณ 60,๐0๐ ตันตอป และเกษตรกรขายเปนสับปะรดบริโภคผลสด ประมาณ ๑5,438 ตัน 

ตอป  โดยปกติผลผลิตจะออกมากอยู ๒ ชวงในรอบป คือ ชวงระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน (รอยละ ๕๘ 

ของผลผลิตท้ังป) เรียกวาสับปะรดป (large peak) และชวงระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม (รอยละ ๒๒ ของ

ผลผลิตท้ังป) เรียกวาสับปะรดทะวาย (small peak) สําหรับตลาดสับปะรดโรงงาน ในจังหวัดราชบุรีและ

จังหวัดใกลเคียง  

 



 

 

  ปจจุบันในป 2559 แปลงใหญตนแบบ (สับปะรด) ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัด

ราชบุร ีมีสมาชิก 82 ราย แปลงยอย 89 แปลง พื้นท่ี 1,014 ไร เปนพื้นท่ี สปก. 88 แปลง พื้นท่ี นส.3  1 

แปลง พื้นท่ีมีความเหมาะสมนอยสําหรับสับปะรด(S3)  มีความเส่ียงตอการชะลางพังทลายของดิน เนื่องจากมี

ความลาดเทและเปนดินทราย อยูนอกเขตชลประทาน ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ในการผลิตเดิมมีผลผลิต

ตํ่า ไมไดมาตรฐาน แตเนื่องจากสับปะรดท่ีไดจากพื้นท่ีนี้ มีจุดเดนคือ มีรสชาติ หวาน อรอย ไมกัดล้ิน ผูบริโภค

มีความตองการสูง ผูจัดการแปลงรวมกับเกษตรกร จึงไดมีการกําหนดการแกไขปญหาพื้นท่ีเหมาะสมนอย

สําหรับสับปะรด(S3)  ใหมีความเหมาะในการผลิตสับปะรด คือ    

1. การเตรียมดินดวยการไถขวางความลาดชันของพื้นท่ีปลูก 

 2. ปลูกสับปะรดขวางแนวลาดชัน  

  3. ปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทืองกอนปลูกสับปะรด และใชปุยอินทรีย 

 4. จัดการระบบใหน้ําในแปลงปลูก ครอบคลุมพื้นท่ี 500 ไร 

เปาหมาย 
  ๑. ลดตนทุนการผลิต  กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนการผลิตสับปะรดจากเดิมมีการตนทุนการผลิตท่ี 6.5 

บาท/กก. ใหเหลือ 4 บาท/กก. โดยมีการดําเนินการ จัดหาหนอ/จุกพันธุท่ีคุณภาพดี  การคัดขนาดของหนอ/

จุกพันธุ  ปลูกอัตราท่ีเหมาะสม โดยมีการใหความรูในเรื่องการปองกันและกําจัดโรคเห่ียว มีการดําเนินการเก็บ

ตัวอยางดิน การใหความรูเรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการผลิตปุยอินทรียไวใชเอง 

 2. การเพิ่มผลผลิต  ดําเนินการสงเสริมระบบใหน้ําในแปลงสับปะรดดวยระบบใหน้ําแบบสปริงเกอรและ

ระบบน้ําพุง ในวางแผนปลูกและบังคับดอกเพื่อกระจายผลผลิต โดยเพิ่มจํานวนตนตอไร จากเดิมปลูกสับปะรด  

7,500 ตน/ไร เพิ่มเปน 10,000 ตน/ไร  

 3. การเพิ่มมูลคาผลผลิต ใหความรูดานมาตรฐานสินคาเกษตร สงเสริมใหมีออกแบบและสนับสนุนบรรจุ

ภัณฑ การแปรรูปสับปะรดเปนสับปะรดกวน รวมถึงยื่นขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 

 4. การตลาด  สวนใหญในเรื่องการตลาดจะเปนพอคาเรเจาประจําจะมารับซื้อสับปะรดถึงไร โดยมีการตก

ลงนัดหมายวันรับซื้อผลผลิตลวงหนา และจุดรวบรวมสับปะรดผลสด ในพื้นท่ีตําบลหนองพันจันทร จํานวน ๒ 

แหง รวมถึงโรงแรม/รีสอรท  ในพื้นท่ีอําเภอสวนผ้ึงและบานคา และวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรท่ีนํา

ผลผลิตไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 

 5.  การบริหารจัดการการผลิต  มีการบริการจัดการรวมกันโดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร/คณะท่ี

ปรึกษา/แบงกลุมการดําเนินงานเปนกลุมยอย (เครือขาย) วางแผนและบริหารจัดการการผลิต/ปจจัยการผลิต/ 

การตลาด รวมกันบริหารจัดการน้ํา รวมถึงการสนับสนุนการแปรรูป 

 



 

 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

   มีการบูรณาการดําเนินการขับเคล่ือนการบูรณาการในพื้นท่ีระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี (Single Command)  

ดําเนินการแตงต้ังคณะทํางาน 4 ทีม คือ 1) ทีมผูจัดการแปลง มีเกษตรอําเภอบานคา เปนผูจัดการแปลง 2) 

ทีมลดตนทุนการผลิต มีเกษตรจังหวัด เปนประธานคณะทํางาน 3)  ทีมบริหารจัดการ มีเกษตรและสหกรณ

จังหวัด เปนประธานคณะทํางาน และ 4)  ทีมตลาด มีสหกรณจังหวัด เปนประธานคณะทํางาน โดยมีการ

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลแปลงใหญรายแปลง (แปลงตนแบบ) พรอมทําแผนท่ีขอบเขต 82 ราย 1,014 ไร  

ดําเนินการวิเคราะหปญหาและกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแปลงใหญและรายแปลง

สมาชิก รวมถึงวางแผนการจัดการแปลงใหญ  และการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน ดังนี้  

- สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  ดําเนินการในเรื่องบริหารจัดการแปลงรวมกับทีมผูจัดการแปลง 

การพัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนปจจัยการผลิตแปลงระบบใหน้ํา 

 -  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี ดําเนินการในเรื่องจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายแปลง และ

บริหารจัดการและประสานงาน   

  -  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดราชบุรี  สนับสนุนการใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน เก็บตัวอยางและตรวจ

วิเคราะหดิน และสนับสนุนถังหมักปุยชีวภาพ 

   -  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดราชบุรี อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

  -  โครงการชลประทานราชบุรี  ประสานของบประมาณขยายแนวทอสงน้ํา  

   -  สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี จับเก็บพิกัดและทําแผนท่ีรายแปลง และ

ถายทอดความรู   

  -  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10  ประเมินองคความรูเจาหนาท่ี และประเมินผลโครงการ  

 -  สํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี สงเสริมการจัดต้ังกลุมเกษตรกร 

   -  สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี สนับสนุนพันธุปลาสําหรับเล้ียงเปนอาชีพเสริม  

  - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  ใหความรูเรื่องโรคเห่ียวสับปะรด และตรวจประเมินแปลง GAP  

  -  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี  สนับสนุนอาชีพเสริมเล้ียงไก  และสนับสนุนโรงเรือนเล้ียงไกพรอม

เครื่องฟก  

  -  สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี ประสานงานดานการตลาด และประสานงานข้ึนทะเบียน GI    

  -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรบานคา ใหความรูเรื่องสินเช่ือและการตลาด 

 

 

 



 

 

เทคนิคการบูรณาการ  

 บูรณาการการดําเนินงานโดยอาศัยเกษตรกรเปนศูนยกลางการดําเนินงาน โดยเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก

มีความสมัครใจ ในการรวมกันบริหารจัดการ ต้ังแตการผลิตจนถึงการตลาด รวมถึงมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ไดแกการกําหนดเปาหมายการพัฒนา การวางแผนการผลิต การตลาด การจัดหาปจจัยการผลิต การจัดการน้ํา

รวมกัน รวมท้ังการบริหารจัดการเทคโนโลยี และเกษตรกรผูนํา มีการเรียนรู และพัฒนาตนเอง สามารถ

ถายทอดสูสมาชิก และพัฒนาตนเองในการเปนผูจัดการแปลงในอนาคต ในสวนของเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ 

ท่ีเขามาแกไขปญหา สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ ตองมีการประสานผานทีม

ผูจัดการแปลง หรือประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ เพื่อการบูรณาการการทํางาน มีการรับรูรวมกัน ไมตาง

คนตางทํา และไมซ้ําซอน เพื่อใหเกิดประโยชนกับเกษตรกรสูงสุด เพื่อใหเกิดการรวมกลุม และพัฒนาไปสู

องคกรเกษตรกรท่ีเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

กลไกการขับเคลื่อน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญตนแบบ (สับปะรด) ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี มี
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนกลไกขับเคล่ือนการดําเนินงาน รวมถึงเปนแหลง
เรียนรู และแลกเปล่ียนเรียนรูของสมาชิกแปลงใหญ และเกษตรกรในชุมชน  โดยมีนายจันทร เรืองเรรา 
ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งมีท้ังฐานการเรียนรู จํานวน 7 ฐาน และ
แปลงเรียนรู ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการเขามาเรียนรู โดยจะเปนการใหความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู  การ
สาธิตจากการปฏิบัติจริงโดยเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จรวมท้ังตัวอยางจริงจากแปลงเรียนรู ทําใหเกิดความ
เขาใจไดงาย  รวมถึงยังเปนประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ  ซึ่งทําใหมีการเช่ือมโยงและการขยายผลการ
ดําเนินงานไดงายชัดเจน อีกท้ัง นายจันทร เรืองเรรา เกษตรกรดีเดนระดับประเทศ ป 2557 สาขาบัญชีฟารม 
สามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูการทําบัญชีฟารมใหกับเกษตรกรซึ่งเปนประเด็นสําคัญในเรื่องการลด
ตนทุนการผลิต  ในเรื่องการทําบัญชี จดบันทึกรายรับ-รายจาย เปนประจําทุกวัน และทําการสรุปทุกเดือน               
มีการวิเคราะหและวางแผนในการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต มีการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ น้ําสมควันไม ไวใชเอง
ลดตนทุนปจจัย การผลิต มีการปลูกพืชเล้ียงสัตวทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสรางรายไดเสริม มีการวาง
แผนการผลิตสับปะรดใหไดผลผลิตออกเปนชวงๆ ตลอดท้ังป ลดปญหาสินคาลนตลาด ซึ่งจะเปนตนแบบแนว
ทางการดําเนินงานใหสมาชิกแปลงใหญตอไป 
   โดยทีมการขับเคล่ือนการดําเนินงานประประกอบ ทีมผูจัดการ มีเกษตรอําเภอ นายสมศักด์ิ  คงละออ 

และ เกษตรตําบล น.ส.ฉันทิดา กระทุมแกว มีประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ  นายจันทร เรืองเรรา  อีกท้ังมี

ประธานกลุมยอย 6 กลุม จากสมาชิก 82 ราย  เกษตรกรผูนําและเครือขาย ศพก. จํานวน 17 ราย และ

หนวยงานภาครัฐภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณใหการสนับสนุนกิจกรรมแปลงใหญ จํานวน 11 

หนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี สถานีพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดราชบุรี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดราชบุรี โครงการชลประทานราชบุรี สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 สํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี 

สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี  



 

 

รวมถึงหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ไดแก สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรบานคา 

ผลลัพธตามเปาหมาย 
 ตามเปาหมาย 5 ดาน ของการผลิตสับปะรดแบบแปลงใหญ ของกลุมแปลงใหญตนแบบ (สับปะรด) 
ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี มีการดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุตาม
เปาหมาย ดังนี้ 
  1. การลดตนทุนการผลิต ดวยวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชหนอ/จุกพันธุ

คุณภาพดี คัดขนาดหนอ/จุกพันธุ จํานวนตนพนัธุปลูกท่ีเหมาะสม และการผลิตปุยอินทรียใชเอง สงผลให

ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 38.5 (ตนทุนเดิม 6.50 บาท/กก.  ลดลงเหลือ 4.00 บาท/กก.)  

 2. การเพิ่มผลผลิต ดวยระบบใหน้ําแบบสปริงเกอรและระบบน้ําพุง ในพืน้ท่ี 500 ไร และเพิ่ม

จํานวนตนตอไร จากเดิมปลูกสับปะรด  7,500 ตน/ไร เพิ่มเปน 10,000 ตน/ไร ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ  

66.7  (ผลผลิตเดิม 4.8 ตัน/ไร   เพิ่มเปน  8 ตัน/ไร)  

 3. การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP อยูระหวางดําเนินการขอข้ึน

ทะเบียน เปนสินคา GI สงเสริมการแปรรูปเปนสับปะรดกวนจากผลผลิตท่ีไมไดขนาดจากจุดรวบรวมผลผลิต 

การใชบรรจุภัณฑกลองบรรจุสับปะรดกวนเพื่อเพิ่มมูลคา ใสโฟมกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของผล

สับปะรด สรางและใชสต๊ิกเกอรตราสินคาสับปะรดบานคา สงผลใหมูลคาสับปะรดบานคา  สินคามีราคา

เพิ่มข้ึน ผลสดจากราคาเดิม 10 บาท/ผล เพิ่มเปน  50 บาท/ผล สับปะรดกวน ราคาเดิม 20 บาท/หอ เปน 

35 บาท/กลอง  

 

 

 

 4.การตลาด ผลผลิตสับปะรดมีการกระจุกตัว ทําใหราคาไมมีเสถียรภาพ รวมท้ังมีชองทางการตลาด

จํากัด จึงมีการบริหารจัดการการตลาดใหมีแหลงจําหนายผลผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก มีจุดรวบรวมผลผลิตของ

สมาชิกแปลงใหญโดยรับซื้อสับปะรดผลสดจากเกษตรกรสมาชิก 10 ตัน/วัน ราคา 15 บาท/กิโลกรัม (รวมรับ

ซื้อผลผลิต 5,900 ตัน/ป)  คัดเกรดผลผลิตสับปะรด เปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญ (น้ําหนัก 1 กิโลกรัม/

ผล) ขนาดกลาง (น้ําหนัก 0.7 กิโลกรัม/ผล) และขนาดเล็ก (น้ําหนัก 0.5 กิโลกรัม/ผล) ผลผลิตท่ีรวบรวมได

ขายใหแกพอคาจากภายนอกท่ีตองการสับปะรดผลสด  มีตลาดโรงแรมและรีสอรทในอําเภอบานคาและอําเภอ

สวนผ้ึง ซื้อผลผลิตสับปะรดผลสด 200-300 กิโลกรัม/สัปดาห ราคา 15 บาท/กิโลกรัม และตลาดวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานหนองจอก ซื้อผลผลิตสับปะรดผลสดท่ีไมไดขนาดจากจุดรวบรวมผลผลิต 

500 – 700 กิโลกรัม/สัปดาห ในราคา 4 บาท/กิโลกรัม นําไปแปรรูปเปนสับปะรดกวนจําหนายเพิ่มมูลคา  

 
   



 

 

กลุมเกษตรกรแปลงใหญนําผลผลิตสับปะรดผลสดและสับปะรดกวนไปขายตลาดเกษตรกร รวม 15 ตัน/ป 

รวมท้ังสรางเอกลักษณและมูลคาเพิ่มใหแกสินคาดวยการจัดทําตราสินคา  2 แบบ คือ ติดตราสินคาสับปะรด

พรอมบริโภค  และติดตราสินคาสับปะรดผลสดพรอมหอตาขายโฟมกันกระแทก สับปะรดกวนบรรจุกลอง

สวยงาม  

 5.การบริหารจัดการการผลิต โดยการบริหารปจจัยการผลิตรวมกัน ไดแก การบริหารจัดการน้ํา  

รวมกันทําปุยอินทรีย วางแผนใหสมาชิกทยอยผลิตสับปะรด บังคับการออกดอก เพื่อใหมีผลผลิตออกตลอดป 

และบริหารจัดการรายไดเสริมจากอาชีพเสริมรายได ไดแก พืชผัก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ไก และปลา 

ผลกระทบ  
การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน

ตาง ๆ แบงออกเปน ๔ ดาน  
 

ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบ GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบนิเวศดีข้ึน มี
สัตวปา เชน นก กระแต ห่ิงหอย และสัตวตามธรรมชาติในสวนผลไมขอเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน สรางความสมดุล
แกระบบนิเวศภายในแปลง  
 
ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี ของเกษตรกร และ
ผูบริโภค 
 
ดานสังคม จากการท่ีมีการรวมกลุม เพื่อบริหารจัดการแบบแปลงใหญรวมกัน สงผลใหสมาชิกมีการพบปะ 
พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน  
 
ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทําใหมีพอคา
เขามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตมีความนาเช่ือถือท้ังคุณภาพและปริมาณ  
 

ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 
“ไปไหนไปกัน” มีการดําเนินงานรวมกนั ใน 4 ทีม คือ ทีมบริหารจัดการ ทีมลดตนทุน ทีมการตลาด 
โดยเฉพาะทีมผูจัดการแปลงใหญ ท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
สมาชิก และหนวยงานท้ัง 3 ทีม เพื่อใหดําเนินการและใหเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน  
 
“หาผูสืบทอด” คณะกรรมการแปลงใหญหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ คือ คนรุนใหมซึ่งเปนลูกชายของ
เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญ  เพื่อมารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแปลงใหญ และการเช่ือมโยงตลาด  
 
 
 



 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors)  
 
“ สรางความเช่ือม่ัน ความสามัคคี ความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย               
บูรณาการการดําเนินงานรวมกัน วิเคราะห คน พื้นท่ี สินคา เพื่อแกปญหาท่ีตรงจุด”  
 
ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี วิเคราะห
ขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพฒันาเปนผูจัดการแปลง และมี
ความทุมเทท่ีจะเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  
 
ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ีทําให
สมาชิกไดมาพบปะและเปล่ียนเรียนรูกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เกษตรกรรวมเปน
เจาของศูนย โดยรวมเปนวิทยากรใหความรูในฐานความรูตาง ๆ ตามท่ีไดลงมือทํา และประสบความสําเร็จ มี
กิจกรรมท่ีรวมกันทํามากข้ึน เชน การจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบภายในศูนยฯ 
 
เกษตรกรตนแบบ เปนเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู ท่ีเปน Smart Farmer มีความรูทักษะและความพรอมใน
การถายทอดความรู และประสบความสําเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของ
พื้นท่ี ต้ังแตการผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด เปนท่ียอมรับและสามารถเปนแบบอยางใหกับ
เกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน 
 
 ปจจัยอุปสรรค  
๑. การท่ีเกษตรกรมีการรวมกลุม โดยเฉพาะเกษตรท่ีมีการรวมกลุมจํานวนมากๆ ทําใหการถายทอดความรู 
หรือการสรางความเขาใจ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามคอนขางทําไดยาก ตองใชระยะเวลา 
๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ
ทํางาน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  
 
เง่ือนไข/ขอจํากัด  
๑. งบประมาณในการดําเนินงาน ในดานการบริหารจัดการ มีคอนขางจํากัด จึงทําใหมีปญหาในดานการ
ประสานงาน การนัดหมายดําเนินงาน หรือแมกระท่ังการประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
2. การบูรณาการการทํางาน ควรมีการบูรณาการมาจากขางบน เพื่อลดปญหาการดําเนินงานซ้ําซอนในระดับ
พื้นท่ี 

 

 
 
 


