
 
 

                                                                     

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณ ี: แปลงใหญตนแบบ (ลําไย) อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด

จันทบุร ี

 

 

 

 



 
 
 

คํานํา 
 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ
บริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทํา
ใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและ
บูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหาร
จัดการกิจกรรมตาง ๆ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลง
ใหญตนแบบ (ลําไย) อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการ 
แปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  
 

  ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี กรรมการบริหาร
แปลงใหญ และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ท่ีชวยประสานงานและ รวมถอดบทเรียนเปนอยางดี  
          
 
 
 
                                                                                          สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
     สิงหาคม 2559 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ(ลําไย) อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบรุ ี
 

ความเปนมา 
 จังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดท่ีมีการผลิตลําไยนอกฤดู เปนอันดับตน ๆ ของประเทศ มีแหลงพื้นท่ีการ
ผลิตในเขตอําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว โครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ ไดมาลงท่ี
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เกิดจากการรวมกันระหวาง สมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพลําไยจํานวน 3 
กลุม ไดแก กลุมปรับปรุงคุณภาพลําไยบานวังกระทิง หมู 10 ตําบลโปงน้ํารอน กลุมปรับปรุงคุณภาพลําไย 
บานทรัพยประเมิน หมู 9 ตําบลโปงน้ํารอน และกลุมปรับปรุงคุณภาพลําไยบานมะรุม หมู 6 ตําบลคลองใหญ 
เปาหมายเนื้อท่ี 1,750 ไร สมาชิกจํานวน 73 ราย 

แผนทีป่ระกอบโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ อําเภอโปงน้ํารอน 
 
 



 
 
 
สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 แปลงใหญตนแบบ (ลําไย) อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี มีจํานวนสมาชิกท้ังส้ิน 87 
ราย พื้นท่ีการผลิต 1,372 ไร เปนเกษตรกรผลิตลําไยนอกฤดูท้ังหมด โดยผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดต้ังแตชวง
เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนเมษายนของปถัดไป ลําไยพันธุท่ีปลูกคือ พันธุอีดอ ผลผลิตรวมตอป จํานวน 
2,960 ตัน เปนลําไยคุณภาพ เกรด AA ประมาณรอยละ ๖๐ เกรด A ประมาณรอยละ ๓๐ และอื่น ๆ 
ประมาณรอยละ ๑๐   
  ทีมผูจัดการแปลงใหญ มี 4 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร 
นายชํานาญ บัวเฟอง  เกษตรอําเภอโปงน้ํารอน ผูจัดการ 
นางสาวมัทนา คุณอเนก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูชวยผูจัดการ 
ประธานกลุมปรับปรุงคุณภาพลําไยท้ัง 3 กลุม 
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เปาหมายการผลิต  Positioning เปนกลุมผลิตเพื่อการสงออก และผลิตนอกฤดู  จัดทําฐานขอมูลแปลงราย

แปลง จับพิกัด GPS  สรางแบรนดสินคา “ลําไยท่ีดีท่ีสุดตองจันทบุรี” 

แนวทางการพัฒนา 

 - เพื่อผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ สงออกตลาดตางประเทศ โดยใหเกษตรกรเนนการลดตนทุนการผลิต 

เพิ่มปริมาณผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพ เปนท่ีตองการของตลาด  

 - สงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี และใหความรูการใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี เพื่อลด

ตนทุนการผลิต และชวยอนุรักษแมลงผสมเกสรดวย 

 -  สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและลดตนทุนการผลิต 

 -  สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการใชผ้ึงและชันโรงในการชวยผสมเกสร เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 

 ลดตนทุนการผลิต มีมติรวมกันในการลดตนทุนการผลิต จากเดิม 30,000 บาท/ไร เหลือ 

24,000 บาท/ไร โดยประเด็นหลัก ๆ ในการลดตนทุน มีดังนี้ 

- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 

- ทําปุยอินทรีย/ชีวภาพ จัดต้ังธนาคารปุย 

- ลดตนทุนดานการใชพลังงาน จัดต้ังกลุมผูใชน้ํา 

 เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

- อบรมเกษตรกรเขาสูระบบการผลิตพืช GAP   

- การตัดแตงชอผลผลิตลําไย 

 เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิตในภาพรวมของกลุมจาก 2,000 กก/ไร เปน 2,200 กก./ไร  

- การปรับปรุงบํารุงดิน 

- การจัดการระบบน้ํา 

- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู 

- การตัดแตงกิ่ง/ชอผล 

- การเล้ียงชันโรงเพื่อชวยผสมเกสร 

 การตลาด  

- ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากสมาชิกกลุมฯ  ยังมีปญหาดานเงินทุน  และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนากับผูประกอบการรายอื่น 

 การบริหารจัดการ  สรางความเขมแข็งของกลุม โดยแบงหนาท่ี องคกรตาง ๆ ในกลุม 

ใหชัดเจน โดยมีคณะกรรมการแปลงใหญควบคุมอีกทีหนึ่ง 

- วางแผนการผลิตกลุมยอย 

- วางแผนใหสมาชิกกลุม ไดรับแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. 

- จัดต้ังกลุมผูใชน้ํา เพื่อบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง 
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพืน้ท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย  

หลายหนวยงาน เชน สํานักงานเกษตรอําเภอโปงน้ํารอน ไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ  

ในบทบาทผูจัดการจัดประชุมภาคีเครือขาย บูรณาการทุกภาคสวนราชการ ในกระทรวงเกษตรฯ และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ  

 1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 

 ๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

 ๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด  

 ๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 

สถานีพัฒนาท่ีดิน ถายทอดความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน เก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหจํานวนกวา 870 
ตัวอยาง สนับสนุนสารเรง พด. และจัดต้ังธนาคารปุย 

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีใหความรูเรื่องการกําจัดวัชพืชสวนลําไย สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ตรวจรับรอง GAP ใหสมาชิกกลุม  

หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร 
ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว 
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุม การทําบัญชี คือ สหกรณ ตรวจบัญชีสหกรณ และเกษตรและสหกรณ
จังหวัด  
หนวยงานสนับสนุนเงนิทุน คือ ธ.ก.ส.  
หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการใชน้ํา คือ ชลประทาน  
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการตลาด คือ สหกรณจังหวัด  
หนวยงานทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมของแปลงใหญ  
หนวยงานภาคเอกชน คือ ธ.ก.ส. สาขาโปงน้ํารอน 
 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
 ใช ศพก. เปนแหลงเรียนรู นําปญหาของเกษตรกรเปนท่ีต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ 
เขามาแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการกับโครงการ 
อื่น ๆ เชน โครงการชลประทาน โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตไมผล โดยงบพัฒนาจังหวัด การอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง เปนตน 

เกษตรอําเภอและเกษตรตําบล กลาววา“การเขามาทํางานในชุมชน งานบางงานไมตองเปนพระเอก  

ขอใหชุมชน กลุมเกษตรกรไดประโยชน ก็พรอมชวยเหลือดําเนินการจนสุดกําลัง” 
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กลไกลการขับเคลื่อน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญลําไยมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรลําไย (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 

 ศพก.มีประธานศูนย คือ นายปญญา หมูคํา เปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแก

สมาชิก โดย ศพก. เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรม

ตาง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานเรียนรู 4 ฐาน 

ไดแก ฐานการตัดแตงก่ิงลําไย ฐานเทคนิคการทําลําไยนอกฤดู ฐานการเลี้ยงชันโรงเพื่อ

ชวยผสมเกสร และฐานการผลิตน้ําหมักชีวภาพ  เกษตรกรแปลงใหญเขามารวมประชุม 

หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตลําไยนอกฤดูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดพบปะ 

พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ไดนํา

ความรู และปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก 

 

ผลลัพธตามเปาหมาย 

ตามเปาหมาย 5 ดาน ของแปลงใหญตนแบบลาํไย ตําบลโปงน้ํารอน 

 การลดตนทุนการผลิต สามารถลดตนทุนการผลิตลําไยลงไดจากเดิม 6,000 บาทตอไร ดังนี ้

- ลดคาปุยเคมีโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 3,100 บาท/ไร 

- ลดคายาโรคและแมลง และคาฉีดยา  2,400 บาท/ไร 

- ลดคาน้ํามันเช้ือเพลิงจากการสูบน้ํา โดยเทคนิคกาลักน้ํา 500 บาท/ไร 

 การเพิ่มผลผลิต เกษตรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตลําไยคุณภาพ ไดแก การตัดแตงชอผล

ลําไย การใชชันโรงชวยผสมเกสร โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตใหไดจาก 2,000 กิโลกรัมตอไร 

ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน 200 กิโลกรัมตอไร เพิ่มผลผลิตข้ึนได คิดเปนรอยละ 5 

 การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยกระบวนการผลิต GAP การคัดเกรดผลผลิตเปนเกรด AA และ A 

ทําใหราคาขายผลผลิตเพิ่มข้ึน  

 การตลาด เช่ือมโยงเครือขายการตลาด ผลิตสินคาตามความตองการของลงรับซื้อ 

 การบริหารจัดการ  สรางความเขมแข็งของกลุม โดยแบงหนาท่ี ในกลุมใหชัดเจน โดยมี

คณะกรรมการแปลงใหญควบคุมอีกทีหนึ่ง 

ผลกระทบ  
 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตาง ๆ แบงออกเปน ๔ ดาน  
 
 

๕ 



 
 
 

 ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบ
นิเวศดีข้ึน มีสัตวปา เชน นก กระแต ห่ิงหอย และสัตวตามธรรมชาติในสวนผลไมของ
เกษตรกรเพิ่มมากข้ึน สรางความสมดุลแกระบบนิเวศของสวน  

 ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี ทําให
เกษตรกร มีใบหนาสดใส ไมเปนคนท่ีอมโรค ซึ่งเปนผลมาจากส่ิงแวดลอมท่ีดี  

 ดานสังคม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการพบปะ พูดคุย 
แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคี 
เพิ่มมากข้ึน  

 ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขาย
ผลผลิต มีการทําบัญชีครัวเรือน บัญชีฟารม รูจักการลดตนทุน เพิ่มมูลคาผลผลิต กองทุน
ใหยืมปจจัยการผลิต ทําใหมีเงินเหลือมากข้ึน 
 

 ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะทีมผูจัดการ จะพยายามใหกลุมเกษตรกรรูจักคิดวางแผน บริหารจัดการ
ดวยตัวเอง ใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวม เมื่อทุกคนอยูในทุกกระบวนการขับเคล่ือนโครงการแปลงใหญ
ตนแบบลําไย อําเภอโปงน้ํารอน ทุกคนจะชวยกันประชาสัมพันธ รักษาผลประโยชน มองถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อ
สวนรวมเปนสําคัญ 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors)  
“สรางการมีสวนรวม สรางความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย วิเคราะห

ขอมูล คน พื้นท่ี สินคา เพื่อแกปญหาท่ีตรงจุด” 
 
ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี วิเคราะห
ขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพฒันาเปนผูจัดการแปลง และ
เปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  
 
ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ีทํา
ใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีรวมกนัทํามาก
ข้ึน เชน การจัดอบรม การชวยกันดูแลสวน ตัดแตงกิ่ง ใสปุย เปนตน  
 
เกษตรกรผูนํา และ เกษตรกรตนแบบ เปนผูเสียสละตอสวนรวม และ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนคนเกง 
 

ปจจัยอุปสรรค  
  ๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก 
  ๒. หนวยงานท่ีมาบูรณาการในแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ  
ควรบูรณาการการทํางาน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  
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เง่ือนไข/ขอจํากัด  
  ๑. ควรมีศูนยกลางท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางความเช่ือใจ ความสามัคคีเพื่อ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  
  ๒. เทคโนโลยีบางเรื่องท่ีสวนราชการจัดหามาให ไมไดเกิดจากความตองการของเกษตรกรและ
เกษตรกรยังไมยอมรับเทคโนโลยีนั้น 
 
ท่ีมาของขอมูล  
นายชํานาญ บัวเฟอง   เกษตรอําเภอโปงน้ํารอน ผูจัดการ  
นางสาวมัทนา คุณอเนก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูชวยผูจัดการ  
นายปญญา หมูคํา   เกษตรกรตนแบบ เจาของ ศพก. ตําบลโปงน้ํารอน และ สมาชิก 

 

๗ 


