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ส่วนที่ 1 ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 
 
1.1 ความเป็นมาของการถอดบทเรียน 
 จากนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้มี
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกร
ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิม
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจน
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะเกษตรกรสอน
เกษตรกร และมีความเข้าใจในการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่การ
ท างานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการนี้เพ่ือทราบกระบวนการการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึง
ได้ก าหนดการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ ฯ ที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการผลิต
ล าไยนอกฤดูคุณภาพ ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์
เรียนรู้ ฯ ให้สมบูรณ์แบบ ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความต้องการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 

การถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรล าไย 
ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 



1.2   วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 2) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการใช้เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพในแปลงใหญ่ 
 3) เพ่ือถอดบทเรียนการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกในแปลงใหญ่ 
 4) เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้และจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ส่วนที่ 2 กระบวนการถอดบทเรียน 
 กระบวนการถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรล าไย ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
 1) ด าเนินการแต่งตั้ งคณะท างานถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรล าไย ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ในเดือน
มีนาคม 2561 โดยมีท่านผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
 1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 
6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธาน 
 1.3 ข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะท างาน จ านวน 6 คน 
 1.4 ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นเลขานุการ 
 2) วันที่ 1 เมษายน 2562 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจทีมงานถอดบทเรียนเพ่ือ
ก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรอบค าถาม เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบของคณะท างาน 



 



 
2.2 การคัดเลือกศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย  
 ในการถอดบทเรียน ประจ าปี 2562 ทางคณะท างานสรุปว่า จะเลือกถอดบทเรียนที่มีความ
โดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่
คัดเลือกควรเป็นจุดเดียวกับแปลงใหญ่ จึงสรุปตรงกันที่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรล าไย ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
 

2.3 การด าเนินการถอดบทเรียน 
 คณะท างานถอดบทเรียนได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท างาน ดังนี้ 

1) ทีมท่ี 1 ประกอบด้วยคณะท างาน 5 คน มีหน้าที่ซักถามตามประเด็นที่ตั้งไว้ ได้แก่ 
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
1.2 องค์ประกอบของ ศพก. 

1.2.1  เกษตรกรต้นแบบ 
1.2.2  แปลงเรียนรู้ 
1.2.3 หลักสูตรการเรียนรู้ 
1.2.4 ฐานเรียนรู้ 

1.3  เทคโนโลยีภายใน ศพก. 
 



 2) ทีมท่ี 2 ประกอบด้วยคณะท างาน 5 คน มีหน้าที่จดและสรุปข้อมูลตามประเด็นที่ตั้งไว้ 
 3) ทีมที่ 3 ประกอบด้วยคณะท างาน 5 คน มีหน้าที่บันทึกภาพและวีดีโอ ระหว่างการสัมภาษณ์ 

 
ส่วนที่ 3 ผลการถอดบทเรียน 
 
3.1 ประวัติความเป็นมา 

สภาพพ้ืนที่ต าบลศรีบัวบาน ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
เพาะปลูกข้าว, ไม้ผล และพ้ืนที่ป่าเขามีเขตป่าชุมชนที่อนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร สภาพภูมิอากาศ 
อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม บางปี
น้ าท่วมไหลหลาก บางปีฝนแล้ง ท าให้กระทบต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร 
  การผลิตพืช ต าบลศรีบัวบานเป็นต าบลที่เหมาะแก่การปลูกล าไย เพราะมีพ้ืนที่เป็นที่ดอนเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งมีเกษตรกรที่ปลูกล าไยในต าบลศรีบัวบาน โดยมากจะมีการปลูกกระจายไปทุกหมู่บ้าน 
พันธุ์ที่ใช้ส่วนมาก ใช้พันธุ์อีดอ ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมและเหมาะแก่การปลูกในต าบลศรีบั วบาน ส่วน
พันธุ์อ่ืนๆ เช่น เบี้ยวเขียว แห้ว และสีชมพู มีการปลูกบ้างเล็กน้อย ไว้บริโภคในครัวเรือน ส าหรับการ
บ ารุงรักษาการให้น้ า การป้องกันโรคแมลง เกษตรกรมีการท าที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าท าไม่ถูกต้องจะท าให้
ผลผลิตที่ได้ไม่ดีท าให้ผลผลิตต่ า และการขาดทุนก็จะติดตามมา 
  เกษตรกรปฏิบัติและดูแลสวนล าไยตลอดปี โดยจะแบ่งการผลิตเป็น 2 ลักษณะ คือการปล่อย
ให้ติดดอกตามธรรมชาติ คือล าไยจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์และจะเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ส่วนอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นการท าล าไยให้ออกนอกฤดูคือการใช้สาร
โปรตัสเซียมคลอเรท บังคับให้ล าไยออกดอกนอกฤดูกาล ซึ่งเกษตรสามารถท าให้ล าไย ให้ผลผลิตนอก
เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 
  สถานการณ์ของพ้ืนที่ การประกอบอาชีพของราษฎรในต าบลศรีบัวบาน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางด้านเกษตร โดยมีการเพาะปลูกข้าวและล าไย เป็นหลัก ซึ่งต าบลศรีบัวบาน นั้น เป็นพ้ืนที่
หนึ่งที่มีการเพาะปลูกล าไยเป็นจ านวนมาก โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกล าไยทั้งสิ้น 6,478 ไร่ แบ่งเป็นล าไน
ในฤดู จ านวน 3,850 ไร่ ล าไยนอกฤดู จ านวน 2,628 ไร่ เกษตรกร ผู้ปลูกล าไย จ านวน 752 ราย 
ปัญหาการผลิตล าไยในพ้ืนที่ คือผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพ เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรขาดการปฏิบัติดูแลสวนที่ดี  
  การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลศรีบัวบาน ภายใต้การดูแลของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรล าไย ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน   จาก
ปัญหาล าไยราคาตกต่ าและผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เกษตรกร
ชาวสวนล าไยต าบลศรีบัวบาน จึงได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตล าไยนอกฤดูขึ้น ในปี 2555 เพ่ือ
กระจายผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดให้กว้างขึ้น การรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม โดยมีสมาชิกจ านวน 250 ราย มี
การด าเนินงานร่วมซื้อร่วมขาย และมีการแบ่งเงินปันผลให้สมาชิกทุกปี และต่อมา กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ทางกลุ่มจึงรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 150 รายในปี 2560 พื้นที่ 838 ไร่ และด าเนินการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ



การผลิตสินค้าเกษตรต าบลศรีบัวบาน(ศพก.) มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของเกษตรแปลงใหญ่ และ
ได้สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อมาในปี 2561 ได้ด าเนินการในรูปแบบ
แปลงใหญ่ปีที่ 2  มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโดยปรับปรุงในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ จาก
เดิม 150 ราย เหลือ 100 ราย พื้นที่ 571 ไร่ เนื่องจากสมาชิกบางรายไม่มีเวลาที่จะด าเนินงานตาม
ระบบแปลงใหญ่ได้ สมาชิกบางรายไปประกอบอาชีพอ่ืน ส าหรับการด าเนินงานแปลงใหญ่ในปี 2562 
ได้ด าเนินการในรูปแบบ “การตลาดน าการผลิต” มีการประชุมวางแผนการท างาน และมีการเชื่อมโยง
การตลาดกับผู้ซื้อ เช่น สหกรณ์การเกษตรประตูป่า ผู้ประกอบการส่งออกล าไย การค้าในระบบ
ออนไลน์ และพ่อค้าอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลด้านการตลาดมาวางแผนการผลิตล าไยนอกฤดูในปีต่อๆ ไป 
 
3.2 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก. ล าไยต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ปี 2562 

- พ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดู 571 ไร่    
- สมาชิก จ านวน 100 ราย    
- ผลผลิต รวม 656 ตัน 
- ความเหมาะสม เป็นพ้ืนที่ s2, s3 
- แหล่งน้ าที่ใช้ นอกเขตชลประทาน น้ าแม่สาร อ่างเก็บน้ าแม่สาร บ่อบาดาล 
- เป็นล าไยนอกฤดูท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ย 1,150 กก./ไร่ 
- พันธุ์ดอ  ราคาขายเฉลี่ย 25 บาท 
- มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ล าไยต าบลศรีบัวบาน 
- คณะกรรมการแปลงใหญ่ จ านวน 36 คน ประกอบด้วย 
- คณะกรรมการอ านวยการ 10 คน 
- คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน 26 คน 
 

1) เกษตรกรต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรต้นแบบ 
ชื่อ  : ร.ต.อ.วสิูตร กันไชยสัก 
บ้านเลขท่ี : 34/1 หมู่7 บ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
เบอร์โทรศัพท์ : 081- 9801100 



2) แปลงเรียนรู้ 
    

  

 

 

 

 

 

 
ศาลาและแปลงเรียนรู้เป็นสวนล าไยคุณภาพเป็นพื้นที่ปลูกล าไยแบบระยะชิด 

 
3) ฐานเรียนรู ้

ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไย 
การตัดแต่งกิ่งและคุมทรงต้นให้เหมาะสม ตามหลักวิชาการ ท าให้ล าไยต้นเตี้ย ระยะชิด ง่าย

ต่อการดูแลและจัดการ ลดต้นทุนด้านแรงงาน และไม้ค้ ายัน ลดความเสี่ยงล าไยหักโค่นหรือกิ่งฉีกขาด
จากพายุฤดูร้อน สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิต 20% (เดิม 1,250 กก./ไร่ 1,500 กก./ไร่) 



จากการทดสอบในแปลงเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กับล าไย 92 
ต้น  พ้ืนที่ผลผลิต  5  ไร่  ผลผลิตรวม  6,383  กิโลกรัม เฉลี่ย  1,595  กก./ไร่  เพ่ิมผลผลิตได้  
27.6 % 

 

 
ลักษณะต้นล าไยที่ผ่านการตัดแต่งก่ิง 

 
ฐานเรียนรู้ที่ 2 การลดต้นทนุการผลิต 

 ด าเนินการลดต้นทุนการผลิตด้วยการการใช้สารชีวภัณฑ์  ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้
ปุ๋ยหมักท าเอง โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ   ๑. ตรวจวิเคราะห์ดิน และ ๒. 
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  นอกจากนี้ยังมีการใช้สารชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยพืชสด เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยสารเคมี   มีการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น 
สารชีวภัณฑ์ การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการและเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่ และการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์สูตรผสมไตรโคเดอร์ม่า เพื่อลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์ม่า ซึ่งเป็นเชื้อราปฏิปักษ์กับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช เพื่อป้องกันก าจัดโรค ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงดิน จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย มีความปลอดภัย
สูง ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืช  สามารถลดต้นทุนการผลิต 20%  จาก
เดิม 13,500 บาท/ไร่  เป็น 10,800 บาท/ไร่) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ฐานเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาคณุภาพ 
 การท าล าไยคุณภาพเกรด AAจะด าเนินการด้วยการตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่ง
ช่อผลให้มีจ านวนผลล าไย 25 – 35 ผลต่อช่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดผลล าไย และท าให้ผลมีขนาดที่
สม่ าเสมอ ผลสุกเร็วขึ้น ต้นล าไยไม่โทรม ขนาดผลผลิตมีขนาดใหญ่ตรงใจกับเกษตรกรและความ
ต้องการของตลาด รวมถึงมีแนวทางการผลิตที่เน้นความปลอดภัยของผลผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
พ้ืนที่ให้สูง เลือกช่วงการผลิตให้เหมาะสม และสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรสามารถท าราคาล าไยต่อกิโลกรัมที่สูงขึ้น โดยผลผลิตล าไยที่ได้จะประมาณ  6,383  กก./



ไร่ จ าหน่ายเป็นตะกร้าขาวแยกเป็น AA+A  จ านวน  4,500  กก.  คิดเป็น  70.5%  และขายร่วง            
จ านวน 1,883  กก.  คิดเป็น  29.5% 
 

  
 

 
 
3.3 การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและคณะกรรมการ ศพก.  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่เป็นคณะเดียวกัน มี
ตัวแทนของทุกหมู่บ้าน ท าหน้าที่ในการประสานงานสมาชิกในหมู่บ้าน ในการสื่อสาร ส่งข่าว และ
เตือนภัย มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุน รวมหุ้นคนละ 100 บาท เพ่ือจัดซื้อปัจจัยการผลิตในราคาต่ า
เพ่ือลดต้นทุน และมีการวางแผนการผลิตก าหนดสัดส่วนการผลิตล าไยในฤดูและนอกฤดู รวมทั้งการ
วางแผนการผลิตเพ่ือก าหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวล าไยให้กระจายออกในแต่ละเดือน ป้องกันผลผลิต
กระจุกตัว หลีกเลี่ยงการเก็บผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตล าไยในพ้ืนที่อ่ืนออกพร้อมกันมากๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้ราคารับซื้อผลผลิตในช่วงนั้นตกต่ าได้ 
 



3.4 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกสู่ Smart Farmer 
แนวคิดในการพัฒนาคน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการในการประกอบอาชีพทางด้าน

การเกษตร ซึ่งการจะพัฒนาคนให้ประสบความส าเร็จในอาชีพการงานแล้วนั้น ต้องอาศัยความจริงใจที่
เรามีให้ต่อบุคคลที่เราต้องการจะพัฒนา และให้เกิดการยอมรับตัวเราจากบุคคลนั้น และพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของตน ยอมรับเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  เดิมลักษณะ
การท าสวนสวนล าไยของเกษตรกรต าบลศรีบัวบาน เป็นการท าสวนแบบธรรมชาติ อาศัยน้ าฝน และ
น้ าบาดาล  ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ค่อนข้างต่ า ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า คือประมาณ ๕๐๐ – 
๗๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และมักพบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ยังขาดความรู้ 
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม  

  ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมเกษตรกร ในการปรับปรุงรูปแบบการผลิต โดยการท าให้ล าไยออก
นอกฤดู เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า โดยศึกษาจากการลองผิดลองถูกภายใน
สวนของ ศึกษาจากสวนของเกษตรกรรายอ่ืนที่ประสบผลส าเร็จ และจากค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานวิจัยจากสถาบัน
ต่างๆ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับสวนของตนเอง  ปรากฏว่าผลผลิตออกนอกฤดู โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอ่ไร่ และปัจจุบันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน ๑,๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ท า
ให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง และเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและน าเทคโนโลยีการผลิตมาประยุกต์ใช้  
 
3.5 ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จ 

มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยยึด  คน พ้ืนที่ และสินค้า มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิก มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกร 
ตลอดจนการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยใช้ ศพก.เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ร่วมกับการขอรับ
รองมาตรฐานการผลิต เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) จ านวน 100 ราย 
และได้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นล าไยคุณภาพเกรด พรีเมี่ยม โดยสมาชิกทุกรายได้ผ่านการ
อบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิต การตลาด และการรวมกลุ่ม เช่น 
กระบวนการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เทคนิคการท าล าไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งช่ อผล 
การบริหารจัดการกลุ่ม และการรวมกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการด้านการตลาด 
และการเชื่อมโยงตลาดล าไย การค้า – การส่งออก เป็นต้น อีกทั้งการประสานงานและสร้างความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง (หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) อย่างสม่ าเสมอ 

 

3.6 ปัญหาและข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ 
  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรช่วงหน้าแล้ง  และแรงงานในการตัดแต่งช่อผล 
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