
แปลงใหญ่ต้นแบบ (มังคุด) ต่ำบลกร ่ำ  อ่ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ภำครัฐ ภำคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
3. จับพิกัดรายแปลง 
4. ถ่ายทอดความรู้ 
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 4 

 บริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุ๊ต จ ำกัด  
  กำรบริหำรจัดกำร 
วางแผนการผลิตและรวบรวม                 
ร่วมกับเกษตรกร   

      พื้นที       
 ปลูกมังคุด 512 ไร่   

 เป็นพื้นที่  S1 = 307 ไร่ S2 = 205 ไร่  
 นอกเขตชลประทานทั้งหมด 512 ไร่ 
 : ใช้น้้าฝน  
 ปริมาณน้้าฝนเฉล่ีย 1,942.2 มม./ปี   
 พื้นที่แปลงใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศพก.                                                     

    สินค้า : มังคุด 
 ผลผลิตเฉลี่ย 540 กโิลกรัมต่อไร่   
 ผลผลิตรวม 276.48 ตัน  
 บริษัทท่ีรับซื้อมังคุดส่งออกต่างประเทศจ้านวน     
 165.88 ตัน ราคาขายเฉลี่ย ๙๕ บาท/กก.         
คิดเป็นร้อยละ 60  
 รวบรวมมังคุดจ้าหน่ายในประเทศจ้านวน 
110.60 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 42 บาท/กก. กก.    
คิดเป็นร้อยละ 40 
 เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังใน - ต่างประเทศ 
 แปลงได้รับรองมาตรฐาน GAP  

ปัจจัยแห่งควำมส่ำเร็จ 

ประชำรัฐ ศักยภำพผู้จัดกำรแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลำดน่ำกำรผลิต 

          ทมีผู้จัดการ 
 เกษตรอ่ำเภอ นำงมำรนิ สมคิด        
 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช่ำนำญกำร 
    นำยชำนน ถนอมวงศ์ 
 ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 
    นำงสมพงษ์ ธรรมสนิท 
 ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
    นำยสมชำย บุญก่อเกื้อ 

       คน 
 สมาชิก 86 ราย 
 Smart Farmer ต้นแบบ 1 ราย 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  สมาชิก 36 ราย 
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย สมาชิก 70 ราย 

บริหารจัดการแปลง 

 
 

  กำรตลำด 
 - ท า Contract Farming โดยรับซ้ือ
ตามเกรดคุณภาพ 
 - รับซือ้ผลผลิตมังคุดส่งออก 

บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ท
แอนด์เอ็กซ์พอร์ท จ่ำกัด  

 
 

 
 

  กำรตลำด 
 - ท ำ Contract Farming โดยรับซือ้ 
ตำมเกรดคุณภำพ 
 - รับซือ้ผลผลิตมังคุดส่งออก 

กำรบริหำรจัดกำร 
วำงแผนกำรผลิตและรวบรวม                 
ร่วมกับเกษตรกร  

ส่ำนักงำน 
เกษตรจังหวัด 
ระยองและ

ส่ำนักงำนเกษตร
อ่ำเภอแกลง 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ระยอง 

หน่วยงำน 
ชลประทำน 
ในพ้ืนที  

ให้ความรู้เร่ืองการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า  
 

1. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบ้ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนการท้าปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด. 
   

สถำนีพัฒนำ 
ที ดินจังหวัด 
ระยอง 

 
ส่ำนักงำน 
สำธำรณสุข 
อ่ำเภอแกลง 

ตรวจสารพิษตกค้างในเลือดสมาชิก
แปลงใหญ่ 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ระยอง 

 

บัญชีต้นทุนอาชีพ บันทึกรายรับรายจ่าย 

สนับสนุนการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช     
ในสวนมังคุด ได้แก่  ไตรโคเดอร์ม่า,  
 บิววาเรีย 

ที ท่ำกำร 
อ่ำเภอแกลง 

ระยอง 

สนับสนุนปัจจัยการผลติและอุปกรณ์ใน 
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

 ศูนย์ฯ อำรักขำพืช 
ชลบุรี 

  บริษัท ไอซีเค เอนเตอร์ไพร้ส์ จ่ำกัด 

  กำรบริหำรจัดกำร 
วำงแผนกำรผลิตและรวบรวม                 
ร่วมกับเกษตรกร  

สนับสนุนพันธ์ุไก่พืน้เมือง 
ส่ำนักงำน 

ปศุสัตว์อ่ำเภอ 

สหกรณ์จังหวัด 
ระยอง 

ให้ความรู้เร่ืองสหกรณ์และการตลาด 

ลดต้นทุนกำรผลิต 

ท้าอะไร... 
1. รวมกันซื้อปัจจัย
การผลติ 
2. ใช้สารเคมีอย่าง
เหมาะสม 
3. ก้าจัดศัตรูพืชแบบ 
IPM 

ได้อะไร... 
1. ต้นทุนการผลติลดลง
จาก 13,000 บาท เป็น 
10,400 บาท ( 2,600 
บาท/ไร่ ) 
2. ลดปริมาณการใช้
สารเคมี  
(ลดลงร้อยละ 20) 

เพิ มคุณภำพผลผลิต 

ท่ำอะไร... 
1. อบรมและตรวจรับรอง 
แปลงเกษตรกรตาม 
การผลติตามมาตรฐานGAP 
2. การผลติมังคุดคุณภาพ 

ได้อะไร... 
1.เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน  
    GAP 100 % 
2. ขนาดผลผลิตมีคุณภาพ  
- สามารถส่งออกจาก 50 % เป็น 60 % 
3. ได้รับการยอมรับจากตลาด      
     ท้ังใน – ต่างประเทศ 
4. ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี  

กำรตลำด 

ท่ำอะไร... 
1. ท้า Contract Farming 
กับบริษัทส่งออกมังคุด 
2.ท้าการคัดเกรด  
2 เกรด  
3. ท้าบรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
ขายปลกี 

ได้อะไร... 
1. มีตลาดรองรับแน่นอน 
2. เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต    
ได้ราคาตามเกรด 2 เกรด 
3. ยกระดับและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลผลิต 

กำรบริหำรจัดกำร 

ท่ำอะไร... 
1. วางแผนการผลติร่วมกัน 
2. บริหารจัดการจุดรวบ 
รวมผลผลิตร่วมกัน 
3. บริหารจัดการน้้าร่วมกัน 
 
 

ได้อะไร... 
1. มีผลผลิตมีคุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด 
2. มีความมั่นใจในเร่ืองราคาและตลาด 
3. มีน้้าใช้อย่างท่ัวถึง 

เพิ มผลผลิต 

ท่ำอะไร... 
1. ปรับปรุงดิน 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 
3. ตัดแต่งกิ่ง 
4. การใช้เทคนิคการผลิต
มังคุดคุณภาพ 
 

ได้อะไร... 
เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย      
จาก 600 กก./ไร่   
เป็น 750 กก/ไร่ 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25) 
 

สนับสนุนสถานท่ีประชุม 

เทศบำลต่ำบล 
สุนทรภู ่

 

รับรองมาตรฐาน GAP  กรมวิชำกำรเกษตร 

บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ทแอนด์
เอ็กซพ์อร์ท จ่ำกัด  

หอกำรค้ำจังหวัดระยอง 
  การบริหารจัดการ 
ประสานงานในทางการคา้ ระหว่าง
ผูป้ระกอบการคา้กับทางราชการ 

บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ท
แอนด์เอ็กซ์พอร์ท จ่ำกัด  

 
 

  กำรตลำด 
 - ท ำ Contract Farming โดยรับซือ้ 
ตำมเกรดคุณภำพ 
 - รับซือ้ผลผลิตมังคุดส่งออก 



แปลงใหญ่ทั วไป (ทุเรียน) ต่ำบลพลงตำเอี ยม  อ่ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ภำครัฐ 

ภำคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
3. จับพิกัดรายแปลง 
4. ถ่ายทอดความรู้ 
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

      พื้นที่      
 ปลูกทุเรียน 705 ไร่   

  แปลงย่อย 54 แปลง 
  พื้นที่  S2  ทั้งหมด 705 ไร่ 
 ในเขตชลประทาน 110 ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน 595 ไร่ 
      ได้รับน้้าจากน้้าฝน, คลองจ้ากา , 
      ฝายพลงตาเอี่ยม 
 พื้นที่แปลงใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศพก.                                                     

    สินค้า : ทุเรียน 
 ผลผลิต 1,800  กิโลกรัม/ไร่  
 ต้นทุนการผลติ  13,500 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP  27 แปลง 

ปัจจัยแห่งควำมส่ำเร็จ 

ประชำรัฐ ศักยภำพผู้จัดกำรแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลำดน่ำกำรผลิต 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ้าเภอ นางปภาดา ปลุกใจราษฎร์ 
  เกษตรต้าบล  นายวีระยุทธ บรรดาศักดิ์ 
  คณะกรรมการแปลงใหญ่ 
       นายเดิม ร่ืนรมย์ ประธานกลุ่มฯ 
       นายถาวร โตอาจ รองประธาน 
       นายนิสิทธิ์ แก่นประกอบ รองประธาน 

       คน 
 สมาชิก 54 ราย 
 Smart Farmer 25 ราย  บริหารจัดการแปลง 

ส่ำนักงำน 
เกษตรจังหวัด 
ระยองและ

ส่ำนักงำนเกษตร
อ่ำเภอวังจันทร์ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ระยอง 

หน่วยงำน 
ชลประทำน 
ในพ้ืนที  

ให้ความรู้เรื่องการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า  
 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ระยอง 

 

บัญชีต้นทุนอาชีพ บันทกึรายรับ
รายจ่าย 

สนับสนุนการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช     
ในสวนทุเรียน 

ที ท่ำกำร 
อ่ำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

สนับสนุนปัจจัยการผลติและอุปกรณ์ใน 
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

 ศูนย์ฯ อำรักขำพืช 
ชลบุรี 

สหกรณ์จังหวัด 
ระยอง 

ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการตลาด 

ลดต้นทุนกำรผลิต 

ได้อะไร... 
ต้นทุนการผลติลดลง 
จาก 16,720 บาท/ไร่  
เป็น 13,500 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 20) 

เพิ มคุณภำพผลผลิต 

ท่ำอะไร... 
1. อบรมและตรวจรับรอง 
แปลงเกษตรกรตาม 
การผลติตามมาตรฐานGAP 
2. การผลติทุเรียนคุณภาพ 

ได้อะไร... 
1.เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน  
    GAP 27 แปลง 
2. ได้รับการยอมรับจากตลาด      
     ท้ังใน – ต่างประเทศ 
3. ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี  

กำรตลำด 

ท้าอะไร... 
1. ศึกษาดูงานการ
จ้าหน่ายทุเรียนใน
ช่องทางใหม่ๆ 
2. มีการแปรรูปทุเรียน 
ในกรณีท่ีผลผลติออกมา
มาก จนราคาตกต่้า 

ได้อะไร... 
1. มีช่องทางตลาดเพ่ิม
มากข้ึน 
2. เพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลผลิต ในช่วงท่ีราคา
ตกต้่า 

กำรบริหำรจัดกำร 

ท้าอะไร... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลติ/ปัจจัยการผลติ/ 
    การตลาด 
 
 

ได้อะไร... 
1. ผลติทุเรียนท่ีมีคุณภาพ  
2. มีความมั่นใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. ลดต้นทุนการผลติ สร้างรายได้ 
    ให้แก่เกษตรกรมากข้ึน 

เพิ มผลผลิต 

ท้าอะไร... 
1. ใช้ปุ๋ยถูกต้อง 
    และเหมาะสม 
2. อบรมให้ความรู้ 
    การปฏิบัติดูแล 
    ต้นทุเรียนแต่ละระยะ 
 

ได้อะไร... 
ผลผลิตเพ่ิม 
จาก 1,500 กโิลกรัม/ไร่ 
เป็น 1,800 กโิลกรัม/ไร่  
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) 
 

1. สนับสนุนภาชนะใส่ทุเรียน 
2. สนับสนุนยาป้องกันเชื้อรา 
      และ แมลง 

รับรองมาตรฐาน GAP  กรมวิชำกำรเกษตร 

ท้าอะไร.... 
1. ใช้ปุ๋ยเคมี 
    ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น 
    เช้ือราไตรโครเดอร์ม่า 
3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ 
    ปุ๋ยเคมี 

1. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบ้ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนการท้าปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด. 
   

สถำนีพัฒนำ 
ที ดินจังหวัด 
ระยอง 

 

องค์กำร 
บริหำรส่วนต่ำบล 
พลงตำเอี ยม 

ส่ำนักงำน 
จังหวัด 
ระยอง 

1. สนับสนุนสถานที่ประชุม 
2. ประชาสัมพันธ์ 

ผู้รวบรวมในพื้นที  

กำรบริหำรจัดกำร 
ตลำดส่งออกประเทศจีน 
รับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรสมำชิก
แปลงใหญ่เพ่ือคัดคุณภำพส่งออก 

ตลำดในท้องถิ่น 
รับซื้อผลผลิตท่ีไม่ได้ขนำด แต่มี
คุณภำพเพ่ือจ ำหน่ำยให้
นักท่องเท่ียว 
 

  กำรตลำด 
รับซื้อผลผลิตในรำคำตลำดท่ัวไป 



แปลงใหญ่ทั วไป (ไก่พื้นเมอืง) อ่ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 

บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ท
แอนด์เอ็กซ์พอร์ท จ่ำกัด  

ภำครัฐ 

ภำคเอกชน 1. บริหำรจัดกำรแปลง 
2. พัฒนำวิสำหกจิชุมชน 
3. ประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ 
4. ถ่ำยทอดควำมรู้ 
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

      พื้นที่      
 เล้ียงไก่ 29 ไร่   
 นอกเขตชลประทาน : น้้าฝน  
  
 เป็นศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์           
ของ ศพก. อ้าเภอบ้านค่าย                                                    
   

    สินค้า : ไก่พื้นเมอืง 
 ผลผลิตเฉลี่ย 20 ตัวต่อวัน 
 ผลผลิตรวม 1,200 ตัว  
 ผลิตไก่ตม้สมุนไพร ตัวละ 250 บาท 
 จ้าหน่ายภายในพื้นที่จังหวัดระยอง 
 ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด 
  

ปัจจัยแห่งควำมส่ำเร็จ 

ศักยภำพทีมผู้จัดกำรแปลง ตลำดน่ำกำรผลิต 

            ทีมผู้จัดกำร 
 นำยดนัยศักดิ์  เย็นใจ  
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำรปศุสัตว์        
 นำยวันชัย ถำวรเจริญ ปศุสัตว์อ่ำเภอบ้ำนค่ำย  
 นำยสุพศิน  ยงย้อย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
ช่ำนำญงำน  
 นำยทวิช สุวรรณ ประธำนกลุ่มเกษตรกร 
        

       คน 
 สมาชิก 25 ราย 
 Smart Farmer 25 ราย 
 กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม ร่วมบริหำรจัดกำรแปลง 

ส่ำนักงำน 
ปศุสัตว์จังหวัด 

ระยอง 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ระยอง 

หน่วยงำน 
ชลประทำน 
ในพ้ืนที  

ให้ควำมรู้เรื องกำรใช้น้่ำอย่ำงรู้คุณค่ำ  

1. ก่ำหนดพิกัดรำยแปลง 
2. เก็บตัวอย่ำงและตรวจวิเครำะห์ดิน 
3. สนับสนุนกำรท่ำปุ๋ยหมัก สำรเร่ง พด. 
   

สถำนีพัฒนำ 
ที ดินจังหวัด 
ระยอง 

 
ส่ำนักงำน 
สำธำรณสุข 

อ่ำเภอบ้ำนค่ำย 
ให้ควำมรู้กำรขึ้นทะเบียน อย. 

 
 

ช่วยหำแหล่งวัตถุดิบอำหำรสัตว์  
(ปลำป่น) 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำ 

กำรปศุสัตว์ที  ๒  

วจิัย ถ่ำยทอดเทคโนโลย ีกำรน่ำ 
กำกมันหมักยีสต์มำใช้ผสมอำหำร 
ลดต้นทุน 

 สนง.ประมง 
จังหวัดระยอง 

  ยังไม่มีกำรร่วมด ำเนินกำร 
กับภำคเอกชน 

สหกรณ์จังหวัด 
ระยอง 

ให้ควำมรู้เรื องสหกรณ์และกำรตลำด 

ลดต้นทุนกำรผลิต 

ท้าอะไร... 
1. รวมกันซื้อปัจจัย
การผลติ 
2. ใช้กากมันหมักยีสต์
แทนอาหารส้าเร็จรูป 

 

ได้อะไร... 
1. ต้นทุนการผลติลดลง    
30 % 
2. ได้ก้าไรเพ่ิมข้ึน ตัวละ 
75 บาท 
 

เพิ มคุณภำพผลผลิต 

ท้าอะไร... 
1. ผลติภัณฑ์ ไก่ปลอดภัย 
2. ใช้สมุนไพรแทนยา 

ได้อะไร... 
1. ผลผลิตปลอดจากสารตกค้าง 
2. ผลติภัณฑ์ มีโปรตีนสูง คลอ
เลสเตอรอลต่้า  

กำรตลำด 

ท้าอะไร... 
1. ส้ารวจความต้องการ
บริโภค 
2. แปรรูป 
3. จัดแสดงผลิตภัณฑ์
ตามงานต่างๆ 
 

ได้อะไร... 
1. มีตลาดรองรับแน่นอน 
2. เพ่ิมมูลค่าของ
ผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
ผลติภัณฑ์ 

กำรบริหำรจัดกำร 

ท้าอะไร... 
1. วางแผนการผลติร่วมกัน 
2. บริหารจัดการจุดรวบรวม
ผลผลิตร่วมกัน 
3. ใช้เทคโนโลยีร่วมกัน 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
 
 

ได้อะไร... 
1. มีผลผลติเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
2. มีความมั่นใจในเร่ืองราคาและตลาด 
3. ต้นทุนการผลติลดลง 
4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

เพิ มผลผลิต 

ท้าอะไร... 
1. เทคนิคการอนุบาล
ลูกไก ่
2. การเพ่ิมอัตราการ
เจริญ 
เติบโต 
 
 

ได้อะไร... 
อัตราการการของไก่
ระยะเล็ก 
ลดลง 10% 
 
 

อบรมกำรใช้ปุ๋ยจำกขี้ไก่ปลูกมะนำว 

ศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนำอำชีพ 

กำรเกษตร 
 

อบรมกำรท่ำบัญชีฟำร์ม 
 สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ์ 
ระยอง 

ประชำรัฐ ชุมชนเข้มแข็ง 


