
มนัสําปะหลงั อ.เมือง แปลงใหญป่ระชารฐัตน้แบบมนัสาํปะหลงั อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร  จงัหวัดกาํแพงเพชร ภาครัฐ 

สาํรวจและวิเคราะหภ์าวะ

เศรษฐกิจ สงัคม ครวัเรือน 

สาํนักงาน 

เกษตรจงัหวัด 

กาํแพงเพชร 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ ์

จ.กาํแพงเพชร 

โครงการชลประทาน

กาํแพงเพชร 
1.บริหารจดัการนํ้าสู่พ้ืนที่ 

2. สรา้งฝายทดนํ้า 

1. สนับสนุนการใชพ้ชืปุ๋ ยสดปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

2. เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะหด์นิ 

3. ทาํแผนที่รายแปลง และแผนที่ 1:4,000 

4. พัฒนาแหลง่นํ้ าขนาดเลก็   

5. จัดตั้งธนาคารปุ๋ ย 

6. จัดระบบอนุรกัษด์นิและนํ้ าเชน่ การปลกูหญา้

แฝก 

สถานีพฒันา 

ที่ดิน 

กาํแพงเพชร 

สาํนักงาน 

พาณิชยจ์งัหวดั 

กาํแพงเพชร 

บริหารจดัการ ลดราคาปุ๋ยเคมี 

และสารกาํจดัศตัรูพืช รอ้ยละ 10 

สศท. 12 
  ที่ปรกึษาแนะนําการวิเคราะหข์อ้มูลภาวะ

เศรษฐกิจ สงัคม ครวัเรอืน 

กอ.รมน. 

จังหวัดกาํแพงเพชร ขุดลอกคลองขนาดเล็กร่วมกบั อปท. 

สนง. ตรวจบัญช ี

สหกรณก์าํแพงเพชร 
สง่เสริมการจดัทาํบัญชีตน้ทุนอาชีพ 

1.ฝึกอบรม / ใหค้วามรู ้ (เทคโนโลยีการผลิต

,ปุ๋ยและสารเคมี,การบริหารจดัการปัจจยัการผลิต 

2.จดัทาํแปลงสาธิต 

1. สนับสนุนงบประมาณ 

   - อปุกรณน์ํ้ าหยด,ไถระเบิดดนิดาน 

 2. เครือ่งสบัมันเสน้ 

 3. ปัจจัยการผลติ(พันธุ,์ปุ๋ ย,สารชีวภัณฑ)์ 

 

สาํนักงาน 

จงัหวดั 

กาํแพงเพชร 

สวพ.2 

จ.พิษณุโลก 

กาํนันผูใ้หญ่บา้น สนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 1. ขุดลอกคลองขนาดเล็ก 

 2. ร่วมวางแผนบริหารจดัการ 

อบต. 

ทรงธรรม 

สหกรณจ์งัหวดั 

กาํแพงเพชร 

ศนูยฯ์ สง่เสรมิและ

พัฒนาอาชีพ

กาํแพงเพชร 

  1.สนับสนุนสารชีวภณัฑแ์ละถ่ายทอด 

    องคค์วามรูใ้นการผลติ 

   2. สนับสนุนและถ่ายทอดองคค์วามรู ้เครือ่งจักร 

     กลการเกษตรและระบบนํ้ า 

1. บริหารจดัการแปลง 

2. พฒันาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 

3. วิเคราะหศ์กัยภาพพื้ นท่ี 

4. บูรณาการโครงการกรมส่งเสริมฯ 

ใหค้วามรูเ้รื่องสนิเชื่อและการตลาด 

ภาคเอกชน 
ทาํอะไร.... 
1. ส่งเสริมการใชพ้นัธุท่ี์ให้

เปอรเ์ซ็นตแ์ป้งสูงตาม

ความตอ้งการตลาด 

2. กระบวนการแปรูปมนั

เสน้สะอาด  

 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ทาํอะไร....  

1. เช่ือมโยงตลาดมนัเสน้สะอาดกบัเครือขา่ยสหกรณ์ 

ผูเ้ล้ียงสตัว ์

2. การบริหารจดัการปัจจยัการผลิตและการวางแผนการผลิต

ใหส้อดคลอ้งตลาด 

3. เพ่ิมชอ่งทางการจาํหน่ายผลผลิต 3 ชอ่งทาง 

ไดอ้ะไร.... 

1. มีตลาดแน่นอน 

2. เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

การตลาด 

      พื้ นที ่     
 ปลูกมันสาํปะหลัง 3,224 ไร่   

  เป็นพ้ืนท่ี  S1  ,S2 และ S3 

 เป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

    สินคา้ 
ผลผลิตหวัมันสด 19,334ตนั 

พนัธุม์ันสาํปะหลงั 

 - หว้ยบง 80 จาํนวน 1,612 ไร ่

  -หว้ยบง 60  จาํนวน 1,128 ไร ่

  - ระยอง 11 จาํนวน 161 ไร ่

  - ระยอง 5 จาํนวน 323 ไร ่

 ผลผลิตเฉล่ีย 3.5  ตนั / ไร ่

 ตน้ทุนการผลิต  4,560 บ./ไร ่

 

   

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

บูรณาการ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทาํอะไร.... 

1. วางแผนและบริหารจดัการการผลิต 

2. บริหารจดัการการตลาด 

3. บริหารจดัการใชเ้คร่ืองจกัรกล 

4. บริหารจดัการกองทุนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน 

5. สง่เสริมอาชีพเสริมรายไดใ้นชว่งฤดูแลง้ 

การบรหิารจัดการ 
ไดอ้ะไร.... 

1. มีผลผลิตเพียงพอกบัตลาด 

2. มีความมัน่ใจในเร่ืองราคา 

    และตลาด 

3. เกษตรกรมีรายไดเ้สริม 

    จากการปลกูพืช  เพาะเห็ด 

    หรือออาชีพเสริมอ่ืน ๆ ใน   

     ชว่งฤดูแลง้  

ทาํอะไร.... 

1. ใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 

2. ใชส้ารชีวภณัฑ ์

3. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์

4. สง่เสริมการทาํบญัชีตน้ทุน 

5. ถ่ายทอดความรูแ้ละ

เทคโนโลยี 

6. สนับสนุนการรวมกลุม่เพ่ือซ้ือ

ปัจจยัการผลิต 

7.ใชเ้คร่ืองจกัรกลทดแทน

แรงงาน 

8.สง่เสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

ลดตน้ทุนการผลิต 
ไดอ้ะไร.... 

-ลดตน้ทุนการผลิตลง 

 รอ้ยละ 20 

(จากเดิม 4,560 บ./ไร ่

เป็น 3,648 บ./ไร ่

ทาํอะไร....  

1. ถ่ายทอดความรูฯ้ 

   7ต. 5 ตนั 

2. ใชพ้นัธุท่ี์เหมาะสม 

3. การปรบัปรุงบาํรุงดิน 

4. ใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 

5. ระบบน้ําหยด 

6. การไถระเบิดดินดาน 

7. ใชส้ารชีวภณัฑ ์

เพิ่มผลผลิต 

ไดอ้ะไร.... 

-เพ่ิมผลผลิตจาก 3.5   

เป็น 5 ตนั / ไร ่ 

 ในเขตน้ําฝน) 

-เพ่ิมผลผลิตจาก 3.5 

 เป็น 6 ตนั/ไร ่ 

ดว้ยระบบน้ําหยด 

       คน 
 สมาชิก 100 ราย  

 Smart Farmer 100  ราย 

 สหกรณ ์1 สหกรณ ์

 

สหกรณนคิมนครชุม จํากัด 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการ 

 - บรหิารและดําเนินการ

ขับเคลื่อนกลุมเกษตรกร 

แปลงใหญสูเปาหมาย 

  - สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 

การตลาด 
 - รับซื้อหัวมันสดสมาชกิราคา

สูงกวาทองตลาด 50-100  

บาท/ตัน 

  - รวมเจราจาเพ่ิมชองทาง

การตลาด 

  

ไดอ้ะไร.... 

1. ไดป้ลูกมนั

สาํปะหลงัท่ีมี

คุณภาพตามความ

ตอ้งการของตลาด 

2.เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

          ทมีผูจัดการ 
 ผอ.นคิมสหกรณนครชุม นายพิสิฐ  เพ่ิมพูน 

 เกษตรอําเภอ นางสมพร  จันทรประทักษ 

  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

       นางปรยีารัตน  จอมดวง 

 ผูจัดการสหกรณนคิมนครชุม  

นางสมควร ชมเชย 

ศูนยส์าธิตสูบนํ้าดว้ยพลงังานโซล่าเซล พลงังานจังหวัด 

เทคโนโลยี 

สหกรณโคนม 

 

 

การตลาด 
 - จัดทํา MOU ซื้อขายมันเสน

สะอาดกับสหกรณโคนม   

จํานวน 10,000 ตัน   

มูลคา  74 ลานบาท 

บ.ทรัพทยทพิย จํากัด 

 

 

การตลาด 
 - เจรจาซื้อขายมันเสนสะอาด

เพ่ือผลิตเปนเอทานอล 

นิคมสหกรณ์

นครชุม 

1. ผูจ้ดัการแปลง 

2. ใหค้วามรูเ้รื่องการผลิตและการตลาด 

3. สนับสนุนแหล่งเงินทุน 

4. ขยายช่องทางตลาด 

ใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิอาชีพเสรมิช่วงรอการ

เก็บเก่ียว 

สนง.ประมง

อาํเภอ 
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