
 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
     กรณี : แปลงใหญท่ัวไป(มังคุด) อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 
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คํานํา 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการ

รวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถ

ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงาน

ภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพได

มาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ สํานักสงเสริมและ

จัดการสินคาเกษตร รวมกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 8 จังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 

ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลงใหญท่ัวไป (มังคุด) อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง เพื่อเปน

ตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยให

ผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

 ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นางสุวรรณี นอยคํา 

เกษตรอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง นางอัชดา ศรีเพชร เกษตรตําบลศรีนครินทร นายวิโรจน สวางรัตน ประธาน

กลุมเกษตรกรแปลงใหญ นายประจวบ เพชรบรรจบ กรรมการบริหารแปลงใหญ และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน 

ขอบคุณเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จังหวัดพัทลุง ขอบคุณสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5                  

จังหวัดสงขลา และ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 8 จังหวัดสุราษฏรธานี ท่ีชวยประสานงานและ            

รวมถอดบทเรียนเปนอยางดี ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ นักวิชาการเกษตรทุกทานท่ีชวยอาน ตรวจทาน                         

ใหขอเสนอแนะในการถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญท่ัวไป (มังคุด)                      

อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญมังคุด อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 

ความเปนมา 
 นายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมผลิตไมผลบานเกาะเหรียงในปจจุบัน และสมาชิกกลุมเลาวา เมื่อประมาณ 
20 ป ท่ีผานมา (ป 2539) เดิมชาวบานเกาะเหรียง มีการปลูกมังคุดมากอนแลว มังคุดบางตนมีอายุถึงรอยป และ
ปลูกไมผลชนิดอื่นรวมดวย เชน ลองกอง เงาะ สละ ทุเรียน เปนลักษณะการ
ปลูกแบบสวนสมรม ซึ่งตางคนตางปลูกตางคนตางขาย โดยการผลิตแทบจะ
ไมใชสารเคมีเลย 
 ป 2544 เกิดภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรจึงไดรวมตัวกันเพื่อ
รวบรวมผลผลิตไมผลจําหนาย โดยจัดต้ังเปนกลุมผลิตไมผลบานเกาะเหรียง 
นายวิโรจน สวางรัตน เปนประธาน มีกรรมการ 9 คน สมาชิก 49 คน  
มีมังคุด จํานวน 50 ไร ลองกอง จํานวน 20 ไร และเงาะ จํานวน 10 ไร 
สถานท่ีต้ัง บานเลขท่ี 8 หมู 6 ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัด
พัทลุง ตอมาในป 2547 มีการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนผลิตไมผลบาน
เกาะเหรียง มีสมาชิก 21 คน และไดเพิ่มเปน 58 คน  

ป 2557/58 กลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตร
มิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูล
ท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน และสินคา พบวาพื้นท่ีปลูกมังคุด มี 2 
ลักษณะ คือ ผสมระหวางแบบ S1 (เหมาะสมมาก) และ S2 (เหมาะสมปานกลาง) 
ตอมาไดมีการวิเคราะหพื้นท่ีใหมเปน S1 ท้ังหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดตนทุน
การผลิตมังคุดคุณภาพดีตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย (แบบรายเด่ียว) 
รวมท้ังการรวบรวมผลผลิตมังคุดคุณภาพดีเพื่อจําหนาย  

ป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบ
แปลงใหญ โดยมีนางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ
การ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีนครินทร เปนผูใหคําแนะนําการเขารวมโครงการดังกลาว  

 

สถานการณปจจุบัน 
ป 2559 มังคุดแปลงใหญ ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง มีสมาชิก 58 คน พื้นท่ีผลิต

มังคุดท่ีมีเอกสารสิทธิ์ รวม 139 ไร จํานวน 63 แปลง และสมาชิกทุกคนเปน Smart Farmer  
ในการพัฒนาการผลิตมังคุดไดพัฒนาเปน GAP แบบกลุม เพื่องายตอการควบคุม ดูแลรักษาผลผลิต และการ

ประสานงานของสมาชิกดวยกันเอง ซึ่งแบงเปน 10 กลุมยอย ๆ ละ 4-6 คน คละกันระหวางผูสูงวัยกับวัยอื่น ๆ 
เพื่อใหชวยกันดูแลการผลิตมังคุดใหไดคุณภาพ เชน การตัดแตงกิ่ง สมาชิกผลิตมังคุดท่ีได GAP แลว จํานวน ๒๔ คน 
ขณะนี้อยูระหวางรอผลการรับรองจาก สวพ.8 กรมวิชาการเกษตรใหได GAP ทุกคน รวมพื้นท่ี 134 ไร นอกจากนี้มี
สมาชิก จํานวน 1 คน ผลิตมังคุดอินทรีย พื้นท่ี 5 ไร ในอนาคตจะมีการวางแผนพัฒนาใหสมาชิกผลิตมังคุดอินทรีย
เพิ่มข้ึนเปน ๕ ราย  

ผลผลิตรวมตอป จํานวน 55 ตัน เฉล่ีย 400 กิโลกรัมตอไร เปนมังคุด GAP จํานวน 53.5 ตัน และมังคุด
อินทรีย จํานวน 1.5 ตัน ผลผลิตท่ีใชบริโภคในครัวเรือน 13 ตัน คิดเปนรอยละ 25 และจําหนาย 42 ตัน คิดเปน 
รอยละ 75 ซึ่งมีพอคาหลายรายมารับซื้อมังคุดท่ีกลุมและจากสมาชิก 
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ทีมผูจัดการมังคุดแปลงใหญ มี ๓ คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร  
 นางสุวรรณี นอยคํา เกษตรอําเภอศรีนครินทร ผูจัดการ  
 นางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลอางทอง) ผูชวยผูจัดการ  
 นายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ  
 

 

 
 
 

 

  
เปาหมาย 
 เปาหมายในการรวมกันผลิตมังคุดแปลงใหญของกลุม "แยกกันผลิต รวมกันขาย" โดยมีการลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตมังคุดใหได จากเดิมการผลิตมังคุดท่ัวไป
ของเกษตรกรมีตนทุนอยูท่ี ๒,๐๐๐ บาทตอไร เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายในการผลิตมังคุดไว              
๒ ลักษณะ คือ มังคุดอินทรีย และมังคุดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ซึ่งกลุมมีวิธีการลดตนทุน ดังนี้  
  - ผลิตปุยใชเองจากเศษวัสดุในครัวเรือน โดยนําเศษวัสดุทางการเกษตร ใชรวมกับปุยเคมี สามารถ
ลดปริมาณการใชปุยเคมีลงได 25 กิโลกรัม/ไร  
  - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดินวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณสูตรปุย 
ปริมาณท่ีจะใช สามารถลดตนทุนลง 500 บาท/ไร มีหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดินชวยในการเก็บตัวอยางดินไป
วิเคราะห และกรมวิชาการเกษตรเขามาชวยใหคําแนะนําการใชปุย 
  - รวมกันซ้ือปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมี รวมกันซื้อปุยเคมีไดในราคา 800 บาท/กระสอบ จาก
เดิมราคา 1,000 บาท และกากน้ําตาลใชผลิตปุยน้ําหมัก รวมกันแลวซื้อกากน้ําตาล 1,400 ลิตร/ป เดิมราคา 10 
บาท/ลิตร ลดลงเหลือ 9 บาท/ลิตร    

 การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิต ๔๐๐ กิโลกรัมตอไร มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตใหได 
๔๕๐ กิโลกรัมตอไร โดยมี 3 วิธีการ ดังนี้ 
  - ตัดยอดตนมังคุดใหเต้ียลง เพื่อใหแสงแดดสองจากดานบนลงมาในทรงพุมได ทําใหผลผลิตมังคุด
สมบูรณ เก็บเกี่ยวงาย ลดการสูญเสียของผลผลิต 
  - ตัดแตงก่ิง ทําใหทรงพุมโปรง แสงแดดสองถึงท่ัวท้ังทรงพุม ลดการเกิดโรคและแมลง ผลผลิต
สมบูรณ ลดการสูญเสียของผลผลิตได 
  - ตัดแตงผล ทําใหปริมาณการติดผลของตนมังคุดเหมาะสม คือ ติดผลรอยละ ๓๕ ของตน การ
ควบคุมปริมาณผลผลิตทําไดโดยใชปุย ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๐.๕ กก./ตน ใสบริเวณรอบทรงพุม เพื่อกระตุนใหผลมังคุด
หลน "ตนมังคุดสลัดลูกท้ิง" เหลือปริมาณผลมังคุดท่ีเหมาะสมท่ีจะไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผลใหญทําใหน้ําหนักเพิ่มข้ึน 
  หนวยงานท่ีเขามาใหคําแนะนําในการดําเนินการ คือ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร 
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 การเพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมพยายามเพิ่มมูลคาผลผลิตมังคุด ๒ วิธี คือ  
  -  การผลิตมังคุดใหผานการรับรองมาตรฐานอินทรียและ GAP เพื่อทําใหผลผลิตมีคุณภาพสามารถ
จําหนายไดในราคาสูงข้ึน โดยการผลิตมังคุดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งมีเกษตรกรในกลุมท่ีผลิตไดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพียง ๑ ราย คือ นายประจวบ  เพชรบรรจบ ซึ่งผลิตมังคุดโดยไมใชสารเคมีเลย ใชเพียงน้ําหมักจากรก
หมูท่ีหมักข้ึนเองเทานั้น และการผลิตมังคุดตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรจํานวน ๒๔ ราย ท่ีผลิตมังคุดตาม
กระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม  
  -  การคัดเกรดมังคุด เกษตรกรต้ังเปาหมายคัดเกรดมังคุดเองจากเดิมใหพอคาเปนผูคัดขนาด โดย 
แบงออกเปน ๒ เกรด คือ เกรด A ซึ่งเปนมังคุดรุนแรก และคละเกรด เปนมังคุดรุนกลาง การจําหนายมังคุดเกรด A 
จะไดราคาสูงกวาการจําหนายมังคุดคละเกรด ดังนั้นจึงพยายามใหเกษตรกรผลิตมังคุดใหมีคุณภาพไดเกรด A เพิ่มข้ึน  

 การตลาด ปจจุบันกลุมยังมีปญหาเรื่องการตลาดตองตอรองกับพอคาใหมารับซื้อ กลุมจึงมี
เปาหมายในการบริหารการตลาด โดยรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อคัดเกรดผลผลิต แตยังมีปญหาในการคัดเกรด 
คือ กลุมยังไมมีคนคัดเกรดท่ีเปนท่ียอมรับของทุกคนในกลุม จึงตองใหพอคาเปนคนคัดเกรด เปดตลาดประมูลผลผลิต
มังคุด จะทําใหผลผลิตมังคุดขายไดราคาเพิ่มข้ึน และมีเปาหมายเพิ่มชองทางการตลาดจําหนายมังคุดคุณภาพอินทรีย
และมังคุด GAP ไปยังหางสรรพสินคา (Modern Trade)  

 การบริหารจัดการ เปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
  -  การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานดวยการต้ังกลุมยอย 
มีสมาชิก ๔-๖ คน ดูแลกํากับกันเองภายในกลุมเพื่อควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังคัดเกรด
คุณภาพผลผลิต 
  -  การบริหารจัดการตลาด จากการท่ีกลุมไดไปศึกษาดูงานตลาดประมูลมังคุดท่ีชุมพร และระนองจึง
เปนท่ีมาของแนวคิดท่ีจะทําตลาดประมูลมังคุดข้ึนท่ีกลุม ดวยการจัดต้ังจุดคัดแยกผลผลิต โดยการรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกมาคัดแยกเกรดคุณภาพ เพื่อเปดเปนจุดประมูลผลผลิตมังคุด และเพิ่มชองทางการตลาดไปยังหางสรรพสินคา 
(Modern Trade)  
  -  การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากผลไมและพืชชนิดอื่น ๆ ท่ีปลูกใน
สวนแบบ "สวนสมรม" เชน ลองกอง ทุเรียน เงาะ ยางพารา และถ่ัวลิสง เปนตน  
 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ  

 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน เชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบลเปนผูชวยเลขานุการ และมี
คณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรี ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนา
ท่ีดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 

๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 
๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดสงออก 
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
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นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานใหพอคามาเขารวมพูดคุยในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู เพื่อใหความรูในการคัดเกรดมังคุด และในปจจุบันพอคาเปนผูคัดเกรดมังคุด เทคนิคในการหาพอคา คือ 
เกษตรอําเภอขอเบอรโทรศัพทจากผูประกอบการท่ีมาเขารวมงานประชุมตาง ๆ หรืองานเจรจาธุรกิจ 

สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 
และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง โดโลไมท  

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘  
ใหความรูเรื่องการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน การผลิตมังคุดคุณภาพ และการตรวจรับรอง GAP ใหสมาชิกกลุม 
โดยการต้ังฐานเรียนรูเรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพดี ใน ศพก. อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ของนายวิโรจน สวางรัตน 
ซึ่งเปนประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ  

หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร 
ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว กศน. กระทรวงกลาโหม  

หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุม การทําบัญชี คือ สหกรณ ตรวจบัญชีสหกรณ และเกษตรและสหกรณ
จังหวัด 

หนวยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. 
หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการใชน้ํา คือ ชลประทาน 
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการตลาด คือ พาณิชยจังหวัด 
หนวยงานทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบล สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมของแปลงใหญ  
หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัท KF  
เทคนิคในการหาพอคา คือ เกษตรอําเภอขอเบอรโทรศัพทจากผูประกอบการท่ีมาเขารวมงานประชุมตาง ๆ 

หรืองานเจรจาธุรกิจ 
พอคาในพื้นท่ี เชน คุณตอย คุณนก โจ ผญ.พัน เรณูบัง เปนตน ซึ่งเกษตรกรเลือกขายกับคุณนก เพราะให

ราคาดี ไมจุกจิก 
พอคานอกพื้นท่ี เชน บริษัทเอกชน KF (สรเดช) มาจากจังหวัดยะลา บริษัทจากประเทศญี่ปุน เปนตน เริ่ม

เขามาติดตอซื้อขายมังคุดกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
 
เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 

การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรงกับความ
ตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน  
การสรางโรงเรือนคัดแยก ซึ่งไดรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกับ

เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง โครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงมาตรการ 4 เปนตน  
 

เกษตรอําเภอและเกษตรตําบล กลาววา“การเขามาทํางานในชุมชน ตองเขามาบอย ๆ จนกระท่ังมีความสัมพันธ
ท่ีดีกับเกษตรกร ทําใหเกษตรกรเช่ือถือศรัทธาและเกิดการยอมรับในตัวเจาหนาท่ี” 
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กลไกการขับเคลื่อน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญมังคุดมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมังคุด (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 

 ศพก. มีประธานศูนย คือ นายวิโรจน สวางรัตน เปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแกสมาชิก โดย 

ศพก. เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ ๑๔ หนวยงาน องคกรทองถ่ิน ๑ หนวยงาน ใหความรวมมือสนับสนุน

กิจกรรมตาง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานการเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก ฐานการ

เรียนรูการเพิ่มผลผลิตมังคุด ฐานการเพิ่มคุณภาพมังคุด ฐานการทําปุยใชเอง และฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตมังคุดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให

สมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และ

ปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก  

 สมาชิกแปลงใหญเองเปนแหลงความรูท่ีนํามาแลกเปล่ียนกัน เชน การผลิตมังคุดอินทรีย การผลิตน้ํา

หมักรกหมู การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุด เปนตน  

 
ผลลัพธตามเปาหมาย 

 ตามเปาหมาย ๕ ดาน ของการผลิตมังคุดของกลุม เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ทําใหบรรลุตาม

เปาหมาย ดังนี้ 

 การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนในการผลิตมังคุดลงไดจากเดิม ๒,๐๐๐ บาทตอไร แบง

ตามการผลิต ๒ แบบ 

  - การลดตนทุนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย เปนการผลิตท่ีใชเพียงน้ําหมักจากรกหมูอยางเดียว  

ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนลงไดถึง ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาทตอไร เหลือ ๕๐๐-๘๐๐ บาทตอไร ลดตนทุนการผลิต

ลงไดคิดเปนรอยละ ๖๐-๗๐  

  - การลดตนทุนการผลิตแบบ GAP เปนการผลิตตามกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานตาม

การปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม เกษตรกรใชปุยอยางเหมาะสม ลดการใชปุยเคมีดวยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชปุย

อินทรียท่ีผลิตเอง งดการใชสารเคมีในการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตลดลงได ๕๐๐ บาทตอไร เหลือตนทุนการผลิต 

๑,๕๐๐ บาทตอไร ลดตนทุนการผลิตลงได คิดเปนรอยละ ๒๕ 

 การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมังคุด ไดแก  

การตัดยอดมังคุด ตัดแตงกิ่ง และการตัดแตงผลมังคุด โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตใหไดจากเดิม ๔๐๐ กิโลกรัมตอไร 

ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน ๕๐ กิโลกรัมตอไร เพิ่มผลผลิตข้ึนได คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ 

 การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยกระบวนการผลิตแบบอินทรีย GAP การคัดเกรดผลผลิตเปนเกรด A และ

เกรดคละ ทําใหราคาขายผลผลิตเพิ่มข้ึน 

 - ผลผลิตอินทรีย เกษตรกรขายผลผลิตไดราคาสูงกวาผลผลิตคุณภาพท่ัวไป ๕ บาทตอกิโลกรัม 



8 
 

 - ผลผลิตปลอดภัย GAP เกษตรกรคัดเกรด A ไดราคาสูงกวามังคุดเกรดคละ โดยมังคุดเกรด A ขายได

ราคา ๖๐-๗๕ บาทตอกิโลกรัม มังคุดเกรดคละขายไดราคา ๔๕-๕๐ บาทตอกิโลกรัม ไดราคาขายเพิ่มข้ึน ๑๕-๒๕ 

บาทตอกิโลกรัม มูลคาผลผลิตเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ ๔๒ 

 การตลาด เกษตรกรมีเปาหมายในการพัฒนาเปนจุดคัดแยก เพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาคัดเกรด 

เพื่อเปนจุดประมูลราคาขายมังคุด มีการกอสรางอาคารรวบรวมผลผลิต และเริ่มการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได 

๒๕ ตัน จากผลผลิตท้ังหมด ๕๕ ตัน ผลผลิตท่ีรวบรวมไดคิดเปนรอยละ ๔๕.๕ 
 

 
 

 การบริหารจัดการ มี ๓ ดาน 

  - การผลิต มีการแบงกลุมควบคุมคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณผลผลิตใหผลผลิต

ท่ีไดมีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด  

  - การตลาด มีเปาหมายเปดตลาดประมูลมังคุดท่ีอาคารจุดรวบรวมของกลุม กําลังดําเนินการ

เช่ือมโยงการตลาด ปจจุบันมีพอคาเขามาซื้อผลผลิตจํานวน ๘ ราย และหาชองทางการตลาดเพิ่ม เชน ตลาดออนไลน 

และ Modern Trade  

  - การสรางรายไดเสริม เกษตรกรมีรายไดเสริมจากสินคาเกษตรชนิดอื่น ๆ เชน ลองกอง เงาะ 

ทุเรียน สะตอ ยางพารา และถ่ัวลิสง เปนตน  
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ผลกระทบ 

 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ 

แบงออกเปน ๔ ดาน 

 ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบอินทรีย และ GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําให

ระบบนิเวศดีข้ึน มีสัตวปา เชน นก กระแต ห่ิงหอย และสัตวตามธรรมชาติในสวนผลไมขอเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน สราง

ความสมดุลแกระบบนิเวศของสวน 

 ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี ทําใหเกษตรกร 

มีใบหนาสดใสไมเปนคนท่ีอมโรค ซึ่งเปนผลมาจากส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 ดานสังคม เมื่อมีการผลิตมังคุดเปนสินคาของกลุม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมี

การพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน 

 ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทําใหมี

พอคาเขามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตมีความนาเช่ือถือท้ังคุณภาพและปริมาณ 

 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 

“ไปไหนไปกัน” ทีมผูจัดการแปลงใหญ ประกอบดวย ๓ คน คือ นางสุวรรณี นอยดํา เกษตรอําเภอ  
นางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ และนายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
เมื่อมีการจัดอบรมผูจัดการไปพรอมกันท้ัง ๓ คน เพื่อใหเรียนรูไปพรอมๆ กัน  

“หาผูสืบทอด” คณะกรรมการแปลงใหญหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ คือ คนรุนใหมซึ่งเปนลูกชาย
ของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญ เพื่อมารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแปลงใหญ และการเช่ือมโยงตลาด 
ขณะนี้สงไปอบรมเรื่องการตลาดออนไลน ซึ่งคงตองใหกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจน เพราะงานแปลงใหญเปนงานหนัก 
ตองขยันและอดทน 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 

 

“สรางความสัมพันธ สรางความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย  
วิเคราะหขอมูล คน พื้นท่ี สินคา เพือ่แกปญหาท่ีตรงจุด” 

 
 ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 

วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง และ
เปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 

 ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปน
สถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีรวมกันทํา
มากข้ึน เชนการจัดอบรม การชวยกันดูแลสวน ตัดแตงกิ่ง ใสปุย เปนตน 
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 เกษตรกร ประธานกลุมแปลงใหญเปนคนขยัน เกง และซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตสาธารณะ 

 
 
ปจจัยอุปสรรค  

๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก 
๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ

ทํางาน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 
 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 
๑. ควรมีศูนยกลางท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางความเช่ือใจ ความสามัคคีเพื่อ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
๒. ควรมีการบริหารจัดการศูนยคัดแยกผลไม เพื่อใหสามารถบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด และเพิ่มมูลคามังคุดได 
 
ท่ีมาของขอมูล  

 นางสุวรรณี นอยคํา เกษตรอําเภอศรีนครินทร ผูจัดการ  
 นางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลอางทอง) ผูชวยผูจัดการ  
 นายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ และสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “การทําหนาท่ีนี้ เหนือ่ย แตก็จะทําจนกระท่ังทําไมไหว” 
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คณะผูจัดทํา 
 

ทีป่รกึษา 
นายโอฬาร  พิทักษ  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
นายสําราญ  สาราบรรณ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
นางจิระนุช ชาญณรงคกุล  ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรต์ิ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 
นายสมนึก เหมมณี  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 8 จังหวัดสุราษฎรธานี 
นายอัคนีวุธ  กลับนวม  เกษตรจังหวัดพัทลุง 
 

เรียบเรียง 
นางสาวอําพร  เนติ  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
นางสาวปริญญารัตน  ภูศิริ กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
นางสาวธัญญลักษณ เกิดบัวทอง สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 
นายสมชาย  พรุเพชรแกว  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 
นายชัยพร นุภักด์ิ   สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๘ จังหวัดสุราษฎรธานี 
นายสมนึก  คงชู   สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
 


