
มะมวงแปลงใหญ อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

บริษัท ลีมผิลไมจํากัด 

การบรหิารจัดการ 
ใหคําแนะนําเก่ียวกับการผลิตใหตรง 

ตามความตองการของตลาด 

ทําอะไร.... 
1. สงเสรมิการทํา GAP 2. การหอมะมวง 

3. ใชสารชวีภัณฑ 4. กบรมการจัดการภายในสวน 

5. การตัดแตงก่ิง  6. การจัดการโรคแมลงใหถูกตอง 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได GAP 2. เปนท่ีตองการของตลาด 

3. ผลผลิตเกรด C พัฒนาเปน A,B จาก 

     500 กก เปน  700 กก 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. ทํา Contract Farming กับ บรษัิทสงออกมะมวง 

2. ทําการคัดเกรด 

3. ประสานแมคาในพื้นท่ีรับซ้ือ ผลผลิตท่ีไมไดสงออก 

4. ทําบรรจุภัณฑสําหรับขายปลีก 

ไดอะไร.... 
๑. มตีลาดรองรับแนนอน 

๒. เพิ่มมูลคาของผลผลิตไดราคาตามเกรด  

๓. เพิ่มชองทางการจําหนาย 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 565 ไร   

 ในเขตชลประทาน (ชวงแลงใชน้ําบาดาล)  

 พ้ืนท่ีลุม ปลูกแบบยกรอง 

 พ้ืนท่ีเชา 52 ราย 

 พ้ืนท่ีตนเองและเชา 4 ราย 

 ดนิเหนยีวมธีาตุ P สูง 

 เปนท่ีต้ัง ศพก. เครอืขาย 

 ไมอยูในพืช 13 ชนดิท่ีจัด Zoning                                                           

    สนิคา : มะมวง 
 ผลผลิตออกตลอดทั้งป ยกเวนเดอืน พ.ค. 
  พันธุ : นํ้าดอกไมสีทอง นํ้าดอกไม 

เบอร 4 เขยีวเสวย มันเดือนเกา 

 นํ้าดอกไม 557 ไร เขยีวเสวย 4 ไร  

มันเดอืนเกา 4 ไร  

 ตลาดตางประเทศ 60% ในประเทศ 40% 

 ราคาขายเฉล่ียตางประเทศ 

   เกรด A,B 65 บ./กก.  เกรด C 30 บ./กก. 

 ราคาขายเฉล่ียในประเทศ 35 บ./กก.   

 คุณภาพมาตรฐาน GAP  

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนการผลิตรวมกัน 

2. บรหิารจัดการจุดรวบรวม  

     ผลผลิตรวมกัน 

๓. บรหิารจัดการนํ้ารวมกัน 

๔. วางแผนการจัดการปุยรวมกัน 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
๑. มผีลผลิตเพยีงพอกับความตองการของตลาด 

๒. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 

๓. ลดปญหาการขาดแคลนนํ้า 

๔. เกษตรกรสามารถผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน 

๕. เกิดการรวมกลุมซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน 

ทําอะไร.... 
1. รวมกันซ้ือปจจัยการผลิต 

2. รวมกันผสมปุยตามสูตรท่ีพชื

ตองการ 

3. ลดและใชสารเคมอียาง

เหมาะสม 

4. โรงเรยีนเกษตรกรมะมวง 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร.... 
1. ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 21,000 บาท/ไร  

เปน  18,000 บาท/ไร 

2. ลดปรมิาณการใชสารเคม ี

3.ใสปุยตามความตองการชองพชื  

ทําอะไร....  
1. ใชพันธุดี 

2. ปรับปรุงบํารุงดิน 

3. จัดการนํ้า 

4. ตรวจสภาพดิน 

5. ผลิตมะมวงนอกฤดู 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
1. ใสปุยตามคาวเิคราะหดิน 

2. มผีลผลิตเพยีงพอ 

กับความตองการ 

3. มผีลผลิตตลอดท้ังป 

          ทมีผูจัดการ 
 เกษตรอําเภอ นายถาวร แกวขาว 

 เจาพนักงานสงเสรมิการเกษตรชํานาญงาน 

      นายอัมพร  โตเสน 

 ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนมะมวงสงออก 

       นายสุนทร สมาธมิงคล 

       คน 
 สมาชกิ 56 ราย  

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

 เกษตรกรมปีระสบการณทําสวน 

 

 

  การตลาด 
 - ทํา Contract Farming โดยรับซ้ือตาม

เกรดคุณภาพ 

 - รับซ้ือผลผลิตมะมวงสงออก 

ผูรับซื้อในพื้นที ่

 

 

 

 

การตลาด 
รับซ้ือมะมวงโดยไมคัดเกรด 

การตลาด 
- รับซ้ือตามเกรดคุณภาพ 

- รับซ้ือมะมวงโดยไมคัดเกรด 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4. จับพิกัดรายแปลง 

5.  โรงเรียนเกษตรกรมะมวง 

6. ศึกษาดูงาน 

7. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ/ปจจัยการผลติ 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

อางทอง 

โครงการสงนํ้า 
และบาํรุงรักษา 

ชัณสูตร 

1. ใหความรูเร่ืองสถานการณนํ้า 

2. บริหารจัดการนํ้าใหแกสมาชิก 

3. วางแผนระบบการสงนํ้า 

1. ถายทอดความรูการใชเทคโนโลยีเพ่ือ 

เพ่ิมประสทิธภิาพมะมวง 

2. ใหความรูการเก็บตัวอยางดินและตรวจ 

วิเคราะหดิน 

3. สนับสนุนการทําปุยหมัก/นํ้าหมัก 

4. สงเสริมการใชปุยหมักสูตรพระราชทาน 

5. สนับสนุนปูนโดโลไมท 

6. ทําแผนท่ี Zoning 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินอางทอง 

สหกรณ 

จังหวัดอางทอง 

 

ใหความรูเรื่องการจัดการกลุม 

สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณอางทอง 

 

 การจัดทําบุญชีตนทุนอาชีพ และตดิตาม 

 การทําบัญชี   

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.อางทอง 

1. ประสานงานระหวางหนวยงาน 

2. เก็บขอมูลพ้ืนฐาน 

3. จับพิกัดรายแปลง 

4. ประกวดแปลงตนแบบ 

ผูรับซื้อจากตลาดไท/ 

สี่มุมเมือง 
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