
 
 
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณี: แปลงใหญตนแบบ(สมโอ) ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหาร
จัดการรวมกันต้ังแตการรวมตัวกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําให
เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณา
การของหนวยงานภารรัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ เขามาสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ี
มีปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรม
ตาง ๆ  
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญตนแบบ
(สมโอ) ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญในป 2560 ตอไป  
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การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (สมโอ) ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ความเปนมา 
 นายอํานาจ สังขะกุล ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ และสมาชิกกลุมเลาวา แตเดิมเมื่อประมาณ 30 
ปท่ีผานมา ในพื้นท่ีตําบลบางนางล่ีไดปลูกมะพราว ทําน้ําตาลมะพราว และรับจางข้ึนตาล ตอมาจึงเริ่มมีการปลูก
สมโอ โดยโคนตนมะพราวแลวปลูกตนสมโอ จนถึงปจจุบันนี้ ชาวเกษตรกรตําบลบางนางล่ีจึงยึดหลักประกอบ
อาชีพทําสวนสมโอพันธุขาวใหญ  ในลักษณะปลูกพืชผสมผสาน ท้ังผักสวนครัว ลําไย กลวย สมเชง มะละกอ 
เพื่อไวบริโภคภายในครัวเรือน ผลผลิตหลักท่ีทํารายได คือ สมโอพันธุขาวใหญ ซึ่งตางคนตางปลูก ตางคนตางขาย 
โดยการผลิตแทบจะไมใชสารเคมีเลย ชาวบานตําบลบางนางล่ี และชาวบานจังหวัดสมุทรสงคราม ไมนิยมเล้ียง
สัตว หรือเล้ียงปลาเนื่องจากพื้นฐานเปนคนมีจิตใจเมตตาสงสาร เล้ียงแลวแตไมกลากิน และไมกลาขาย  
 ในการทําสวนสมโอ นายอํานาจ สังขะกุล เลาวา ในสมัยกอนนี้ ยังไมไดทําสวนสมโอเปนของตนเอง 
ประกอบอาชีพทํามะพราวตาล เวลาวางท่ีเหลือไปรับจางในสวนสมโอท่ีอําเภอบางคนที สะสมประสบการณองค
ความรู เทคนิค เชน การตัดแตงกิ่ง การลอกเลน การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี เมื่อมีองคความรูมาก
พอแลวจึงตัดสินใจ โคนตนมะพราวท่ีมีทําสวนสมโอขาวใหญ และเปนท่ีปรึกษาแนะนําใหกับคนในหมูบาน
ใกลเคียงในการปลูกสมโอมาจนถึงปจจุบันนี้  
 ในป 2557 ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ไดคัดเลือกสวนของนายอํานาจ สังขะกุล ในการ
จัดงานแถลงขาวงานเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ไดรับความรวมมือจากหนวยงานทองถ่ิน และสมาชิก
ในหมูบานรวมตัวกันเปนอยางดี  

ในป 2558 กลุมจึงไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ โดยมีเกษตรอําเภอ
อัมพวาเปนผูใหคําแนะนําในการเขารวมโครงการดังกลาว และดําเนินงานโครงการมาจนถึงป 2559 จนไดเปน
แปลงใหญตนแบบ (สมโอ) ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 แปลงใหญตนแบบ (สมโอ) ตําบลนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเกษตรกร
สมาชิก จํานวน 144 ราย พื้นท่ีดําเนินการ 510 ไร อยูในเขตพื้นท่ีช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ท้ังหมด 
และอยูในพื้นท่ีนอกเขตชลประทานท้ังหมดมีแหลงน้ําจากคลองบางแคไหลผานในพื้นท่ี เกษตรกรสมาชิกพัฒนา
เปน Smart Famer จํานวน 25 คน สงเสริมเปนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 1 กลุม จัดต้ังเปนศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน(ศดปช.) และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) และกํากับดูแลดําเนินงานภายใตศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต(สมโอ) ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ผลผลิตรวมตอป จํานวน 1,520 กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิต 27,995 บาท/ไร คุณภาพผลผลิตได
มาตรฐาน GAP จํานวน 26 แปลง จดทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) จํานวน 70 แปลง มีพอคาหลายราย
มารับซื้อสมโอท่ีกลุมและจากสมาชิก ท้ังนําไปขายตางจังหวัดและตางประเทศ  
 ทีมผูจัดการแปลงใหญตนแบบ(สมโอ) ประกอบดวย  
  เจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา 
  1. นายกฤต พึ่งจารุเลิศกุล รักษาการเกษตรอําเภออัมพวา ผูจัดการแปลง 
  2. นายกฤต พึ่งจารุเลิศกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  (เกษตรตําบล
บางนางล่ี) ผูชวยผูจัดการแปลง 
  เกษตรกรแปลงใหญตนแบบ(สมโอ)  
  1. นายอํานาจ สังขะกุล   ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญตนแบบ 
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  2. นางจันทา ลัดดาวัลย  คณะกรรมการ 
  3. นายอรัญ ตาลเตง  คณะกรรมการ 
  4. นางพัชรี พิทักษเกิด   คณะกรรมการ 

เปาหมาย 
 เปาหมายในการดําเนินงานแปลงใหญตนแบบ  
 1. ลดตนทุนการผลิต จาก 27,995 บาทตอไร เปน 27,574 บาทตอไร มีวิธีการลดตนทุนดังนี้ 
  -  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยการตรวจวิเคราะหดิน แปรผลการวิเคราะห คํานวณสูตรปุย
ท่ีจะตองใช และรวมกลุมจัดซื้อแมปุย 
  -  การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี โดยการถายทอดความรู วิธีการใชใหถูกสูตร ถูกอัตรา ถูก
ชวงเวลา ชวงอายุของสมโอ และในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 2. เพิ่มผลผลิตตอไร จาก 1,520 กิโลกรัมตอไร เปน 1,620 กิโลกรัมตอไร มีวิธีการเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 
  -  การตัดแตงกิ่ง เพื่อใหตนแตกชอดอก แสงแดดสองถึงลดการสะสมของโรคและแมลง ผลผลิต
สมบูรณ เก็บเกี่ยวงาย ลดการสูญเสียของผลผลิต 
  -  การลอกเลนในรองสวน เพื่อเปนการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน ระบบน้ําใน
ลําคลองใสสะอาด ไมมีส่ิงเศษปฏิกูล 
  -  การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใชสารชีวภัณฑรวมกับการเขตกรรม ท้ังในระยะ
กอนออกดอก ระยะออกดอก และระยะติดผลออน เชน สงเสริมการใชบิวเวอรเรีย การใชควันไฟไลแมลง  
 3. การเพิ่มมูลคา พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา GAP 120 ราย ไดรับตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร(GI) ไมนอยกวา 60 ราย และ เกษตรกรมี QR code ไมนอยกวา 60 ราย มีวิธีการดังนี้ 
  -  ถายทอดความรูและเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินและรับรองแปลงตามมาตรฐาน 
GAP และ GI  
  -  สงเสริมใหมีระบบตรวจสอบยอนกลับ โดยการจัดทํา QR code 
 4. พัฒนาดานการตลาด มีวิธีการดังนี้ 
  -  ถายทอดความรูและดําเนินการในรูปแบบสหกรณการเกษตร 
  -  ดําเนินการจัดการผลผลิตเพื่อการสงออก และการดําเนินการตลาดซื้อขายลวงหนา  
  -  กําหนดมาตรฐานและราคาของผลิตภัณฑ Grade Premium  
  - การสงเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 5. ดานการประชาสัมพันธ 
  -  ผานส่ือตาง ๆ  

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 การขับเคล่ือนกระบวนการทํางานแปลงใหญ เปนการบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยแบงเปนทีมงานบริหารจัดการแปลงใหญ เปน 4 ทีม 
ดังนี้ 
 1. คณะทํางานดานการตลาด   สหกรณจังหวัดเปนประธาน 
 2. คณะทํางานดานการลดตนทุนการผลิต  เกษตรจังหวัดเปนประธาน 
 3. คณะทํางานบริหารจัดการ  เกษตรและสหกรณจังหวัดเปนประธาน 
 4. คณะทํางานทีมผูจัดการแปลง  เกษตรอําเภออัมพวา ผูจัดการแปลง เปนประธาน 
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แนวทางการดําเนินงาน แบงเปน 3 ระยะ ดังนี ้
 1. ระยะตนน้ํา จะดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมโอท่ีมีอยูในพื้นท่ี เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตตอ
ไร เนื่องจากพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณจํากัดและลักษณะพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกสมโอ
(Zoning) ไมสามารถขยายพื้นท่ีการปลูกเพิ่มข้ึน โดยพัฒนาขบวนการผลิตสมโอในระยะตนน้ํา เชน การใชปุย
ตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย การลอกเลนเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน การปฏิบัติดูแลรักษาตนสมโอต้ังแต
เรื่องของการตัดแตงกิ่ง การออกดอกและการติดผล ตลอดจน การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน เนนการใชสารชีวภัณฑและการเขตกรรม เชนการจุดไฟใชควันไลแมลง การปลูกสมโอใหโคนลอยเพื่อ
ปองกันโรครากเนาโคนเนา   
 2. ระยะกลางน้ํา ดําเนินการพัฒนาผลผลิตสมโอ เพื่อผลิตใหเปน Smart Product โดยการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต โดยพัฒนาขบวนการผลิตสมโอในระยะกลางน้ําต้ังแตสมโอเริ่มออกดอก กระบวนการจัดการโรค
แมลงโดยสํารวจและเฝาระวังโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีจะเขาทําลายผลผลิตในระยะออกดอกและติดผลออนใน
ระยะ 3 เดือน เชน เพล้ียไฟ ไรแดง ไรขาว หลังจากผลอายุ ได 3 เดือน จึงเริ่มทําการหอผลดวยกระดาษสีขาว
เพื่อรักษาคุณภาพของผิวใหสวยงาม การอบรมเกษตรกรใหปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และการตรวจประเมิน
แปลงเพื่อรับรองมาตรฐาน  
 3. ระยะปลายน้ํา ดําเนินการพัฒนาดานการตลาด เพื่อไดรับการยอมรับของตลาดท้ังตางประเทศและ
ตลาดในประเทศ โดยสงเสริมการตลาด เชน บรรจุภัณฑ กลองสมโอ ถุงบรรจุสมโอ การเพิ่มมูลคาสินคาโดยผลิต
สมโอ Premium Grade การจัดงานแถลงขาว การประชาสัมพันธ  
 หนวยงานท่ีรวมบูรณาการในการดําเนินงานแปลงใหญตนแบบ(สมโอ) ดังนี้ 
 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ภารกิจท่ีดําเนินการ 
  -  บริหารจัดการแปลงใหญ 
  -  พัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 
  - พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  -  จับพิกัดรายแปลง 
  - อบรมมาตรฐานการผลิต GAP 
 2. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 
  -  ติดตามใหคําแนะนําการทําบัญชีตนทุนอาชีพ 
  -  การรวมกลุมสหกรณ 
 3. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมุทรสงคราม 
  -  อบรมการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 
  -  เก็บตัวอยางดินและตรวจวิเคราะหดิน 
 4. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 10 จังหวัดราชบุรี 
  -  ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  
 5. สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
  -  สนับสนุนปุยเคมีตามคาการวิเคราะหดิน 
  -  สนับสนุนการศึกษาดูงานการบริหารกลุมรูปแบบสหกรณ 
 6. พาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม 
  -  สนับสนุนการข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
 7. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 
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  -  สนับสนุนถุงหอผลสมโอ 
 8 องคการบริหารสวนตําบลบางนางล่ี  
  -  สนับสนุนสถานท่ีประชุม 
  -  ประชาสัมพันธผานทาง Webside  
 9. กํานัน ผูใหญบาน ตําบลบางนางล่ี 
  -  สนับสนุนการอบรมการตัดแตงกิ่งและทําปุย 
  -  สนับสนุนกรรไกรตัดแตงกิ่ง  

กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุมเกษตรกรแปลงใหญตนแบบ(สมโอ) มีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสมโอ (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 
 - ศพก. มีประธานศูนย คือ นายอํานาจ สังขะกุล เปนวิทยากรประจํา ศพก. ใหความรูแกสมาชิกในเรื่อง
ของการลอกเลน การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี การใชสารชีวภัณฑและการเขตกรรมในการปองกันโรคและ
แมลงศัตรูสมโอ และการหอผลเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรู
ประสบการณ โดยมีหนวยงานตาง ๆ ไดนําความรูและปจจัยการผลิตมาสนับสนุนแกสมาชิก 
 -  สมาชิกแปลงใหญเอง ท่ีมีความรู มีประสบการณ จะถายทอดความรูใหกับสมาชิกคนอื่น ๆ โดยการ
พูดคุย พบปะ และไปทําใหดูถึงในสวน  

ผลลัพธตามเปาหมาย 
 1. การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนการผลิตสมโอ จากเดิม 27,995 บาท/ไร จากการใช
ปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคาวิเคราะห โดยแบงใสในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ลดการส้ินเปลืองของปุย และลด
การใชสารเคมีในการกําจัดโรคและแมลงและวัชพืช โดยหันมาใชวิธีผสมสานท้ังสารชีวภัณฑและการเขตกรรม มี
การสํารวจเฝาระวังแมลงศัตรูพืช โดยตนทุนการผลิตลดลงคิดเปนรอยละ 1.5 
 2. การเพิ่มผลผลิต โดยการตัดแตงกิ่งการลอกเลนในรองสวน การใชควันไฟไลแมลง ใชปุยท่ีถูกตอง
เหมาะสมกับชวงอายุ โดยผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 32 
 3. การเพิ่มมูลคา โดยการอบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา GAP และขอรับตราสัญลักษณส่ิงบงช้ี
ทางภูมิศาสตร(GI) การหอผลสมโอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ ผลผลิตไดรับมาตรฐาน GAP 26แปลง ไดสินคาสมโอ 
Premium Grade และผลผลิตไดรับความเช่ือมั่น  
 4. การตลาด เกษตรกรรวมกลุมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 กลุม ไดรับบรรจุภัณฑและถุงหอ
สมโอ พรอมกับไดรับการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเปนสินคา Permium Grade (สมโอสีทอง) ซึ่ง
สามารถกําหนดตลาดและราคาเองได  
 5. การประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธ จัดทําส่ือวีดีทัศน นําเสนอทุกชองทาง ทําใหกลุมเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลาย มีหนวยงานและเกษตรกรมาดูงานเปนจํานวนมาก และทําใหเปนท่ีรูจักของตลาด ท้ังตลาด
ตางประเทศและตลาดภายในประเทศ พอคาจะติดตอทางกลุมโดยตรง จนในขณะนี้สินคาสมโอไมเพียงพอตอ
ความตองการของตลาด 

ผลกระทบ 
 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิกไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ 
ดังนี้  
 ดานส่ิงแวดลอม  ลดการใชสารเคมี ทําใหระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมดีข้ึน 
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 ดานสุขภาพ  สุขภาพแข็งแรงข้ึน จากการลดการใชสารเคมี และจากการทําสวนดวยตนเองลด
คาใชจายในการจางแรงงาน  
 ดานสังคม  เกษตรกรไดรู จักกันจากการมารวมประชุม และหลังจากนั้นจะมีการสนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณในวงเล็กๆ มีการแนะนําเพื่อนเกษตรกรดวยกันทําใหเกิดเครือขายเปนวงกวางจนถึง
เครือขายในตางจังหวัด ในการขอคําช้ีแนะ เทคนิคในการปลูกสมโอ 
 ดานเศรษฐกิจ รูปหลักวิธีลดตนทุนการผลิต และหลักการเพิ่มผลผลิต ทําใหเปนท่ีรูจักของตลาด 
ตลาดเขามาหาเอง  

ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิตใดๆ ก็ตาม ควร
จะศึกษาถึงบริบทสภาพแวดลอมในพื้นท่ีนั้นๆ เสียกอน เพราะบางเทคโนโลยีเมื่อนําไปสงเสริมถายทอดแลว ไม
เหมาะสมกับพื้นท่ีทําใหเกษตรกรขาดความเช่ือมั่นในระบบการสงเสริมการเกษตร 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
 ผูจัดการแปลง เขาใจ เขาถึง รูจักพื้นท่ี และไมเปล่ียนผูจัดการบอยจนงานไมตอเนื่อง 
 ศพก.   เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรในการทําสวนสมโออยางครบวงจร ทําใหเปนแหลง
เรียนรูของสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
 เกษตรกร มีองคความรู ภูมิปญญา และเต็มใจถายทอด ปรารถนาใหเกษตรกรทานอื่นประสบ
ความสําเร็จเชนเดียวกับตนเอง  

ปญหาอุปสรรค 
1. เกษตรกรแปลงใหญมีอายุมาก 

 2. เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองตอครัวเรือนไมเกิน 3-5 ไร การรวมกลุมเกษตรกรแปลงใหญตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดใหไดมากกวา 500 ไร จึงทําใหเกษตรกรมีจํานวนมาก ถึงแมจะแบงการดําเนินงานเปนโซนแลว แตการ
พูดคุยประชาสัมพันธ หรือการประสานงานจะไมครอบคลุมท่ัวถึง ทําใหสมาชิกบางกลุมบางคนเกิดความเขาใจใน
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญบางประเด็นผิดพลาดไป สงผลใหเกิดความขัดแยงภายในกลุม 
 3. อาชีพทําสวนสมโอ เกษตรกรจะใชแรงงานตนเองในการทําสวน ดูแลสวน ตองเขาสวนดูแลอยาง
ใกลชิดทุกวันจึงไมมีเวลาในการเขารับการประชุม หรือการอบรมของหนวยงานราชการท่ีลงมาสงเสริม 
 4. มีการอบรม ประชุม บอยครั้งจนเกินไป จนเกษตรกรไมมีเวลาดูแลสวน ทําใหผลผลิตท่ีไดไมมี
คุณภาพ 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 
ไมมี 
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