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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  ในการนี้  เพ่ือทราบกระบวนการการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึง
ได้ก าหนดการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซ่ึงเป็นศูนย์เรียนรู้ ฯ ที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตล าไยคุณภาพ ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์
เรียนรู้ ฯ ให้สมบูรณ์แบบ ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความต้องการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 

การถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
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1.2 วัตุประสงค์ของการถอดบทเรียน 
1) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
2) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการใช้เทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพในแปลงใหญ่ 
3) เพ่ือถอดบทเรียนการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกในแปลงใหญ่ 
4) เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้และจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด า เนินงาน

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ส่วนที่ 2 กระบวนการถอดบทเรียน 
 กระบวนการถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 แต่งตั้งคณะท างาน 

1) ด าเนินการแต่งตั้ งคณะท างานถอดบทเรียนการด าเนินงาน ศูนย์ เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   โดยมีท่าน
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1.1 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธาน 

1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 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) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจทีมงานถอดบทเรียนเพ่ือก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กรอบค าถาม เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะท างาน 
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ภาพที ่1 ประชุมคณะท างานถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 

2.2 การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ป้าหมาย 
 ในการถอดบทเรียน ประจ าปี 2563 ทางคณะท างานสรุปว่า จะเลือกถอดบทเรียนที่มีความ
โดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และ ศพ. ที่คัดเลือกควรเป็นจุดเดียวกับแปลงใหญ่ จึงสรุป
ตรงกันที่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
2.3 การด าเนินการถอดบทเรียน 

คณะท างานถอดบทเรียนได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท างาน ดังนี้ 
1) ทีมท่ี 1 ประกอบด้วยคณะท างาน 2 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. 
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ภาพที่ 2 คณะท างานหน้าที่ซักถามตามประเด็นที่ตั้งไว้ 

 
2) ทีมท่ี 2 ประกอบด้วยคณะท างาน 2 คน มีหน้าที่จดและสรุปข้อมูลตามประเด็นที่ตั้งไว้ 

 

   
 

 
ภาพที่ 3 คณะท างานหน้าที่จดและสรุปข้อมูลตามประเด็น 
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 3) ทีมที่ 3 ประกอบด้วยคณะท างาน 3 คน มีหน้าที่บันทึกภาพและวีดีโอ ระหว่างการสัมภาษณ์ 
 

 
ภาพที่ 4 คณะท างานหน้าที่บันทึกภาพและวีดีโอ ระหว่างการสัมภาษณ์ 

 
ส่วนที่ 3 ผลการถอดบทเรียน 
 
3.1 ประวัติความเป็นมา 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีอาชีพท าสวนล าไย 
ในอดีตเกษตรกรต าบลริมปิง นิยมปลูกล าไยเป็นจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าปิง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์       เป็นเขตดินด าน้ าชุ่ม มีความเหมาะสมในการท าการเกษตรพร้อมทั้งมีจุดรับซื้อผลผลิต
ล าไยอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก  เกษตรกรมีรายได้จากการท าล าไยค่อนข้างดี ราคาผลผลิตล าไยค่อนข้าง
สูง  แต่หลายปีผ่านมาเกษตรกรต าบลริมปิง ประสบปัญหาขาดทุน  เนื่องจากราคาผลผลิตล าไยที่
ตกต่ าอีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถท าล าไยคุณภาพให้ได้ตามความต้องการของตลาด  ประกอบกับ
สถานการณ์ด้านการตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของประเทศคู่ค้า 
จึงเป็นปัญหาวนเวียนในเรื่องราคาผลผลิตไม่ได้ตามคาด เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไยในพ้ืนที่ต าบลริมปิง และได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ และการ
แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดล าพูน (Chief of Operation) เมื่อปี พ.ศ. 2562 ใน
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน  มีสมาชิกจ านวน 62 ราย พ้ืนที่  250 ไร่  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิก การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โดยมีเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มต้องมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต  ด้วยวิธีการผลิตล าไยให้
ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการเชื่อมโยงตลาด และสามารถ
กระจายผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดให้กว้างข้ึน  
 ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพัฒนา
คุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ลดต้นทุนการผลิต  
พัฒนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร มีตลาด
รองรับที่แน่นอน มีการวางแผนบริหารจัดการแปลง และเกษตรกรมีช่องทางการเชื่อมโยงตลาดกับจุด
รับซื้อโดยตรง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอ
เมืองล าพูน (เครือข่าย) โดยมีนายชูชาติ รวมไทย เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ศพก. (เครือข่าย) /ประธาน
แปลงใหญ่ล าไย ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตล าไย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างการตลาดออนไลน์ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาล าพูน กลุ่ม
ล าไยแปลงใหญ่ต าบลริมปิง ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ล าไยต าบลริมปิง เมื่อปี 2562 
และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ริมปิงเพ่ือรองรับการ
พัฒนาต่อยอดในการท าธุรกิจต่อไป  
 

3.2 องค์ประกอบของ ศพก. 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แผนที่ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ล าไย ต าบลริมปิงฯ 
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1) เกษตรกรต้นแบบ 
1.1) ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

 
ภาพที่ 6 เกษตรกรต้นแบบ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายชูชาติ รวมไทย 
 
 1.2) คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เครือข่ายล าไยริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
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1) นายชูชาติ    รวมไทย    ประธานกลุ่ม 
2) นายศุภกฤต    วันมาละ    รองประธานกลุ่ม 
3) นายประเสริฐ    จันทะมา        เหรัญญิกกลุ่ม 
4) นายวิกร    ไวว่อง     เลขานุการกลุ่ม 
5) นายประไพ    จันตะไพสน    ประชาสัมพันธ์ 
6) นายประพันธ์    แสงพิงค์   กรรมการ 
7) นายอภิชัยสิทธิ์    ถายะพิงค์   กรรมการ 
8) นายดวงทิพย์    ปินตายศ   กรรมการ 
9) นางไพรศรี     ศรีจันตา    กรรมการ 
10) นายรส    สุริยะโต้    กรรมการ 
11) นาวสุพรรณี    ปะมะสอน    กรรมการ 
12)นายเอนก     นันทะพงษ์   กรรมการ 
 

2) แปลงเรียนรู้ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ป้ายแปลงเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่/ศูนย์เครือข่าย ศพก. 

 
3) ฐานเรียนรู้ 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 1 : การจัดท าปุ๋ยใช้เอง 

สมาชิกกลุ่มได้น าความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามช่วงอายุไปปรับใช้  เดิมใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเพียงอย่าง
เดียว 15-15-15  ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยตามช่วงความต้องการของพืช  
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-ช่วงเตรียมต้น  การตัดแต่งก่ิง เกษตรกรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เปิดกลางทรงพุ่มให้รับ
แสงสว่างมากขึ้น คลุมโคนต้นด้วยใบล าไยที่ตัดทิ้ง แตกใบอ่อนครั้งที่ 1 ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 10 กก.
และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 หรือ25-7-7 12 กก ต่อต้น 

-ช่วงก่อนออกดอกแตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 จนถึงใบแก่สมบูรณ์ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง 
สารป้องกันก าจัดเชื้อราและฮอร์โมนบ ารุงใบ และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15  หรือ 
25-7-7 ปริมาณ 1-2 กก ต่อต้น 

-ช่วงติดผล เพิ่มปริมาณการให้น้ า ป้องกันผลแกรนและผลร่วง ช่วงปลายใกล้เก็บเกี่ยวก่อน 
30 วัน ให้น้ าสม่ าเสมอ(หากฝนทิ้งช่วง) ให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 0-0-60 , 13-13-21 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-
2 กก./ต้น ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน เพ่ือให้ผลพัฒนาคุณภาพ 
 

    
 

ภาพที่ 8 กิจกรรมการผลิตปัจจัยการผลิตของกลุ่ม (การท าปุ๋ยหมัก/การท าน้ าหมักชีวภาพ) 
 

   
 
ภาพที่ 9 กิจกรรมการผลิตปัจจัยการผลิตของกลุ่ม (การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง/แคลเซียมโบรอน) 

 
ฐานเรียนรู้ที่ 2 : การตัดแต่งช่อผล 
การตัดแต่งช่อผลระยะที่ผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง หรือเท่ากับเมล็ดมะเขือพวง 

โดยตัดช่อผลให้มีผลเหลือไม่เกิน 60 – 80 ผลต่อช่อ การตัดแต่งผลออกช่วยท าให้ได้ผลมีขนาดใหญ่ 
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เนื้อมีคุณภาพดี ไม่แฉะ ผลที่ได้คือรายได้ต่อต้นมากกว่าการปล่อยให้ติดผลดกตามธรรมชาติมากถึง 2-
4 เท่าตัว 

 

   
 

ภาพที่ 10 กิจกรรมการตัดแต่งช่อผล และการร่วมประกวดผลผลิตของจังหวัดล าพูน 
 
 ฐานเรียนรู้ที่ 3 : นวัตกรรมการผลิต 

 
3.1) การปรับใช้นวัตกรรม   

   นายประเสริฐ จันทะมา เหรัญญิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนฯ ถือเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Smart 
Farmer) ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก
แปลงใหญ่ และเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลริมปิงฯ และต าบลใกล้เคียง เช่น ระบบน้ าอัจฉริยะ การผลิตเม
ล่อนปลอดภัย  การท าชาดอกเก๊กฮวย การผลิตและขยายพันธุ์กบ ฯลฯ 
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ภาพที่ 11 เกษตรกรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดล าไยพันธุ์อีดอ ของจังหวัดล าพูน  
ประจ าปี 2562 - 2563 (Smart Product)    

 
3.3 การวิเคราะห์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยใช้ SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strengths) 

- อยู่ในพื้นที่การเกษตรทั้งเกษตรกรท านาและท าสวน 
- พ้ืนที่ใกล้เคียง ต าบลใกล้เคียงมีพ้ืนที่ท าการเกษตรค่อนข้าวมาก 
- สมาชิกกลุ่ม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา มีความเข้มแข็ง ซื้อสัตย์ และสามัคคี 
- เกษตรกรมีความช านาญในการปลูกล าไย 
- คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบธุรกิจ 
- ผลผลิตล าไยมีจ านวนจ ากัด  

โอกาส (Oppotunity) 
- มีนโยบายของรัฐให้การสนับสนุน 
- ได้รับสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 
- มีการร่วมบูรณาการหน่วยงานภาคี และบริษัทเอกชน 
- มีตลาดในพ้ืนที่จ านวนมาก 
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อุปสรรค (Theats) 
- สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง 
- ปริมาณน้ าฝนมีการเปลี่ยนแปลง 

 
3.4 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกสู่ Smart Farmer 

1) น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรดีที่ เหมาะสม (Good 
Agricultural Practice: GAP) จ านวน 62 ราย และมีรายได้เพ่ิม มากขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิต
ล าไยที่มีคุณภาพ  โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นล าไยคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม โดยสมาชิก
ทุกรายได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิต การตลาด และการ
รวมกลุ่ม เช่น กระบวนการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  เทคนิคการท าล าไยคุณภาพ           
ด้วยการตัดแต่งช่อผล การบริหารจัดการกลุ่ม และการรวมกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารจัดการ ด้านการตลาด และการเชื่อมโยงตลาดล าไย สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป เป็นต้น  
 การได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา ดูงาน ของนายวิกร ไวว่อง คณะกรรมการแปลงใหญ่
ล าไยต าบลริมปิงฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงา 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศรัสเซีย ได้น าความรู้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในกลุ่ม และได้น ามา
ปรับใช้ใน การผลิตล าไยอินทรีย์ โดยการเพ่ิมช่องทางการตลาดของล าไยอินทรีย์ ในตลาดจริงใจ 
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ และน าร่องแนวคิดการผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
ยังได้ผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ และด าเนินการกิจกรรมการแปรรูปนมถั่วเหลือง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
จ าหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ในจังหวัดล าพูน  และได้เข้าร่วมกลุ่ม PGS ซึ่งมีสถานีพัฒนาที่ดิน
ล าพูน (กรมพัฒนาที่ดิน) รับผิดชอบในส่วนนี้  และมีแนวความคิดขยายการส่งเสริมการผลิตล าไย
เบี้ยวเขียว (GI) ในอนาคต  
                            

2) เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่
ในการพัฒน การผลิต 
  เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่อยู่เสมอ และมีแนวทางที่จะน าเครื่องจักรกลที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในอนาคต
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อันใกล้นี้ ภายใต้โครงการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตล าไยของเกษตรกรสมาชิก มีการอบรมเกษตรกรในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ 
เพ่ือให้เกษตรกรคุ้นเคยและใช้งานอย่างคล่องแคล่วในพ้ืนที่จริง 
 

 
 

ภาพที่ 12 การถ่ายทอดความร้การใช้โดรนให้แก่คณะกรรมการกลุ่ม 
 

3) สร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
   สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีการน าใบไม้ ซึ่งเป็นใบล าไยมาท าเป็นปุ๋ยหมักสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักได้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย 
 

6) การเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-commerce 
   - มีการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายผลผลิตล าไยสดมัดช่อผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้ 
    - มีการจัดจ าหน่ายล าไยสดมัดช่อผ่านช่องทางการตลาดทาง www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
   - มีการจัดจ าหน่ายล าไยสดมัดช่อผ่านเฟซบุ๊ค เพจแปลงใหญ่ล าไยต าบลริมปิง  
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
  - การรับส่งผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอากาศยาน
ของกองทัพอากาศ ส่งผลผลิตทางการเกษตร สุราษฏร์ธานี – เชียงใหม่ – ล าพูน – สุราษฎร์ธานี รับ
มังคุดจากจังหวัดสุราษฎ์ธานี จ านวน 2,000 กิโลกรัม และจังหวัดล าพูน ส่งล าไยกลุ่มแปลงใหญ่ล าไย 
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2,000 ตัน 
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7) การสร้างแบรนด์ของตนเอง   
   ร่วมกันออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่มและมีการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง 
ในชื่อ แปลงใหญ่ล าไยต าบลริมปิง จัดจ าหน่ายโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น 
เฟซบุ๊ค, กลุ่มไลน์ และระบบ E - Commerce  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13  การสร้างแบรนด์สินค้าแปลงใหญ่ล าไย ต าบลริมปิง 

 
3.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

1) ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
  นายชูชาติ รวมไชย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย
ล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เป็นเกษตรกรที่มีความใฝ่รู้ จิตอาสา เสียสละเพ่ือ
สมาชิกแปลงใหญ่อย่างแท้จริง สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เป็นตัวอย่างแก่สมาชิก และได้รับ
ความไว้วางใจและยอมรับจากสมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนที่  ท าให้ การบริหารงานในกิจกรรมของ
แปลงใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้จัดการแปลงได้อย่างภาคภูมิ ทั้งได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่จากส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน  
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2) ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
  สมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาทุกๆ  มิติของ                 
กลุ่มโดยสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการร่วมกันก าหนดข้อตกลง เป้าหมาย การวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม วางแผนการด าเนินกิจกรรมและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา รวมไปถึงการให้ความ
ร่วมมือในการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา
   

3) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
  ในพ้ืนที่สวนล าไยแปลงใหญ่ของสมาชิกอยู่ในเขตชลประทาน มีการบริหารจัดการที่เป็น
ประโยชน์ โดยการใช้น้ าแบบสปริงเกอร์ในสวนเพ่ือประหยัดน้ า และเป็นตัวอย่างของเกษตรกรทั่วไป 
ทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์ค่าดิน เพ่ือใช้ปุ๋ยใน
ปริมาณที่เหมาะสม ไม่ใช้เกินความจ าเป็น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพ
พ้ืนดินในบริเวณท่ีเพาะปลูกด้วย 
 

4) การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  
  มีการน าระบบน้ าอัจฉริยะมาใช้ โดยระบบอุปกรณ์จ่ายน้ าแบบแม่นย าอัจฉริยะ ประกอบด้วย    
4 ส่วน ได้แก่ แอพพลิเคชั่นสั่งการและแสดงผลบนสมาร์ทโฟน อุปกรณ์วัดค่าความชื้นในดินราคาถูก 
อุปกรณ์ประมวลผลและสั่งการไร้สายส าหรับการเปิด-ปิดวาล์วน้ าอัตโนมัติ และอุปกรณ์วาล์วน้ า
อัจฉริยะไร้สาย โดยการท างานของระบบอุปกรณ์ก่อนอ่ืนเกษตรกรจะต้องก าหนดค่าความชื้นในดิน
สูงสุด ต่ าสุด บนแอพพลิเคชั่น       เพ่ือส่งข้อมูลไปยังสมองกลฝังตัว (Microcontroller)  ระบบจะ
ท ากระบวนการประมวลผลโดยเปรียบเทียบค่าปริมาณความชื้นในดินในแปลงเพาะปลูก ที่ส่งมาจาก
เซ็นเซอร์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินในระดับรากพืช กับค่าความชื้นในดินสูงสุด ต่ าสุด และท าการสั่งการการ
ท างานของวาล์วเพ่ือเปิดจ่ายน้ าไปสู่แปลงเพาะปลูก และเมื่อค่าความชื้นในดินเพ่ิมขึ้นจนถึงค่าสูงสุด
ที่ตั้งไว้ เซ็นเซอร์จะสั่งการให้วาล์วปิดการให้น้ าด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ    ซึ่งเกษตรกรสามารถ
มอนิเตอร์การท างานของระบบผ่านแอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน ข้อดีหรือประโยชน์ของการใช้ระบบ
อุปกรณ์จ่ายน้ าแบบแม่นย าคือ พืชที่ปลูกจะได้รับน้ าที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการและมีความ
แม่นย า ลดการใช้แรงงาน หมดกังวลต่อระยะเวลาการรดน้ าแปลงเพาะปลูก ประหยัดไฟ ที่ส าคัญคือ
ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ า โดยเฉพาะในฤดูฝนดินได้รับน้ าจากธรรมชาติ ดินมีค่าความชื้นที่ได้รับ
จากน้ าฝน ท าให้ประหยัดน้ าได้อีก น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต    
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5) การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
   การใช้สารชีวภัณฑ์ โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรีย/ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงจิเอนซิส 
หรือ เชื้อบีที ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น เพลี้ยและแมลง ศัตรูพืชช่วงใบอ่อน อีกทั้ งเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีความปลอดภัยและผู้บริโภคมีความมั่นใจ มีการลดการ
ใช้สารเคมีท่ีมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

 การใช้ปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ  ซึ่งเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการท าปุ๋ยหมัก
และน้ าหมักจากเศษวัสดุ โดยร่วมกันท าและแบ่งปันกันใช้ ท าให้ต้นทุนลดลง  

-การตัดแต่งกิ่ง ให้โปร่ง โล่ง การตัดแต่งกิ่งเพ่ือลดปริมาณไม้ค้ า  ไม้ค้ าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการผลิตล าไย โดยเฉพาะล าไยต้นสูง หากไม่ใช้จะท าให้กิ่งที่ติดผลฉีกหักหรือล าต้นโค่นล้ม 
เมื่อตัดแต่งกิ่งให้ล าไยติดผลเป็นกลุ่มๆ การจัดและควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูงเกิน 4 เมตร เพราะทรงพุ่ม
ล าไยที่ต่ าจะท าให้การพ่นปุ๋ยทางใบและการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ผลดีมีประสิทธิภาพและลด
ต้นทุน อีกทั้งการเก็บเกี่ยวท าได้ง่าย และง่ายต่อการตัดแต่งช่อ ตัดแต่งผลทิ้ง ท าให้ผลมีขนาดโต
สม่ าเสมอ  
 

6) ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
   เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ล าไยต าบลริมปิง ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักจากใบล าไย และ
สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และทดแทนการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ในกิจกรรมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในกลุ่ม เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

7) Zero waste 
   เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ล าไยต าบลริมปิงน าใบล าไยมาใช้ในการท าปุ๋ยหมัก จึงลด
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ไม่ให้ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ และสามารถลดต้นทุนการผลิตใน
การใช้ปุ๋ยได้ด้วย     ทั้งในชุมชนมีการบริหารจัดการขยะทั้งภายในครัวเรือนและในสวนของเกษตรกร 
 

8) การบริหารความเสี่ยงในการผลิตสินค้า 
1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบล

ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนมีการประชุมหารือและวางแผนการการผลิตล าไยในแต่ละรอบการ
ผลิต 

2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนมีการประชุมหารือสรุปประเด็นปัญหาในรอบการผลิตที่ผ่านมาและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตล าไย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตปีต่อไป 
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3. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน ได้แก่ 
แปลงใหญ่ล าไยต าบลต้นธง  แปลงใหญ่ล าไยต าบลมะเขือแจ้  แปลงใหญ่ล าไยต าบลบ้านแป้น ในการ
รับซื้อผลผลิตล าไยคุณภาพเพ่ือลดความเสี่ยงผลผลิตล าไยคุณภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด 

4. ในสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเครือข่ายล าไยริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีการปรับตัวด้านการผลิต 
และการตลาด เน้นการตลาดออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้สมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
ไม่มากนัก 
 

********************************** 
 

 
 


