
แปลงใหญตนแบบ (เงาะโรงเรียน) อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

3. จับพิกัดรายแปลง 

4. ถายทอดความรู 

5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

ผูรวบรวมในพื้นที่ 

การบรหิารจัดการ 
รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรสมาชกิ 

แปลงใหญเพื่อคัดคุณภาพจําหนายใน 

และตางประเทศ 

ทําอะไร.... 

อบรมและตรวจรับรอง 

การผลิตตามมาตรฐาน  

GAP 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร.... 

1. ทํา Modern Trade  กับสหกรณการเกษตร   

   บานนาสาร 

2. รวบรวมผลผลติโดยกลุมวิสาหกจิพัฒนาไมผล     

   เพ่ือจําหนายในประเทศ - ตางประเทศ 

3. พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ไดอะไร.... 

1. มตีลาดรองรับแนนอน 

2. เพิ่มมูลคาของผลผลติ ไดราคาตามเกรด  

3. ยกระดับและสรางภาพลักษณใหกับผลผลติ 

4. เกษตรกรมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกเงาะ  983.33 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S2 867.62 ไร 
                    N 115.71 ไร   

  แปลงยอย 171  แปลง 
 นอกเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิคา 
 ผลผลิต 2,518.21 กิโลกรัม/ไร  

 พันธุ เงาะโรงเรยีน 

 ตนทุนการผลิต  7.62  บาท/กิโลกรัม 

 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนการผลิตรวมกัน 

2. บรหิารจัดการจุดรวบรวม 

     ผลผลิตรวมกัน 

3. บรหิารจัดการนํ้ารวมกัน 

4. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 
ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตเพยีงพอกับความตองการ 

    ของตลาด 

2. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 

3. มนํ้ีาใชอยางท่ัวถึง 

4. กลุมวสิาหกิจชุมชนพัฒนาไมผลมี 

   ความเขมแข็ง 

ทําอะไร.... 
1. ใชปุยเคมตีามคาวเิคราะหดิน 

2. ใชสารชวีภัณฑทดแทนสารเคมี 

3. ใชปุยหมักรวมกับปุยเคมี 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 7.62 บาท/กิโลกรัม  

เปน  6.12 บาท/กิโลกรัม 

(ลดลงรอยละ 20) 

ทําอะไร....  

1. ปรับปรุงดิน 

2. ใชปุยตามคาวิเคราะห 

3. การจัดการนํ้าในสวนเงาะ 

4. การใชปุยอนิทรียชีวภาพ  

5. การเล้ียงผึ้งเพ่ือชวยผสมเกสร 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 

เพ่ิมผลผลิตเฉล่ีย       

จาก  2,518.21 กก./ไร         

 เปน  2,719.66 กก/ไร 

(เพ่ิมขึ้นรอยละ 8) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ      นายทวีป  อรรถพรพงษ  

  เกษตรตําบล       นางพิมฤดี  ไทยเสน 

 ประธานวิสาหกจิฯ  นายวารินทร  เพชรโกษาชา 

 คณะกรรมการแปลงใหญ 

 นายวารินทร   เพชรโกษาชาต ิ นายยงยุทธ   ทองทาชี 

       นายกรีฑา  คุมทอง  นายสุวัฒน   บุญสุข นายจํารัส   หนูนุม 

 

       คน 
 สมาชกิ 115 ราย  

 Smart Farmer  65 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

บริหารจัดการแปลง 

 

 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตในราคาคัดเกรดคุณภาพ สูงกวา

ตลาดท่ัวไป 3 – 5 บาท 

สภาหอการคาจังหวัด 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตรวมกับเกษตรกรในการ

ผลิตเงาะ 

การตลาด 
สหกรณการเกษตรทํา Modern Trade             

จําหนายในตลาด Premium Grade 

สํานักงาน 

  เกษตรจงัหวัด 

สุราษฏรธานี 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.สุราษฏรธานี 

หนวยงาน 

ชลประทาน 

ในพื้นท่ี 

ใหความรูเร่ืองการใชนํ้าอยางรูคุณคา 

และสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้า 

สนับสนุนปจจัยการผลติ เคร่ืองผสมปุย, 

ปุยเคม ีงบประมาณ  900,000  บาท   

สํานักงาน 

จ.สุราษฏรธานี 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

สุราษฏรธานี 

1. ถายทอดความรูการปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

3. สนับสนุนการทําปุยหมัก,นํ้าหมัก    

    ชีวภาพ สารเรง พด. 

4.  สนับสนุนโดโลไมท 

สนง.เศรษฐกจิ 

จ.สุราษฏรธานี  
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

 ศูนยฯ อารักขาพืช 

จ.สุราษฏรธาน ี

สนับสนุนการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ในสวนเงาะ ไดแก เช้ือราไตรโคเดอรมา     

บิววาเรีย 

ศูนยเทคโนโลย ี

ดานแมลงเศรษฐกิจ   

จ.ชุมพร 

1. ใหความรูเร่ืองการเลี้ยงผึ้ง 

2. การใชผึ้งเพ่ือการผสมเกสร 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณ 

สุราษฎรธานี 

สอนแนะนําการจัดทําบัญชีรับจาย

ครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

สนับสนุนออกแบบบรรจุภัณฑ/จัดทํา

บรรจุภัณฑในรูปแบบกลอง/ถุง 

เคร่ืองหมายการคาสรางแบรนดเงาะ 

กรมวิชาการ

เกษตร 
รับรองมาตรฐาน GAP 

พาณชิย 

จ.สุราษฏรธานี 

อุตสาหกรรม 

จ.สุราษฏรธานี 

1. สนับสนุนทลายปาลมเปลา  50  ตัน 

2. สนับสนุนข้ีเคก 50 ตัน 

ศูนยสงเสริมฯ 

จ.สุราษฏรธานี 
สนับสนุนปจจัยการผลติ 

พืชแซมในสวนเงาะ  34  ราย 

สหกรณจังหวัด 

สุราษฏรธานี 
1. ใหความรูเร่ืองสหกรณ 

2. สนับสนุนเร่ืองการตลาด 

ไดอะไร.... 

1. ผลผลิตไดมาตรฐาน GAP 100 % 

2. ขนาดผลผลิตใหญขึ้น  

3. ไดรับการยอมรับจากตลาด      

     ทัง้ใน – ตางประเทศ 

4. ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี  
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