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คํานํา 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ

บริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทํา

ใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและ

บูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา

เกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหาร

จัดการกิจกรรมตางๆ  สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง ไดถอดบทเรียนการ

ดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลงใหญตนแบบ (มะมวง) อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง เพื่อเปนตัวอยางในการ

ดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงาน

เขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

 ขอขอบคุณผู ให ข อมู ลและ ให ความอนุ เคราะห ในการ ดํา เนิน ง าน ทุกอย า ง เปนอย า ง ดี  

นาย สุนทร  สมาธิม งคล เกษตรกรตนแบบการผลิตมะมว ง  ประธานกลุ ม เกษตรกรแปลง ใหญ  

นายอัมพร โตเสม เกษตรตําบลมงคลธรรมนิมิต นายถาวร แกวขาว เกษตรอําเภอสามโก และสมาชิกกลุม

แปลงใหญทุกทาน ขอบคุณเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จังหวัดอางทอง ขอบคุณหนวยงานในสังกัดกระทรง

เกษตรและสหกรณในจังหวัดอางทอง และหนวยงานภาคีท่ีใหความรวมมือในการบูรณาการทํางาน และหวังวา

การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (มะมวง) อําเภอมงคลธรรมนิมิต จังหวัดอางทอง ครั้งนี้จะเปนประโยชน

กับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 สิงหาคม 2559 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญมะมวง อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง 

ความเปนมา 

 นายสุนทร สมาธิมงคล ประธานกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพดี

เพื่อการสงออก ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง ได

เลาวา เดิมประกอบอาชีพทํานา ป พ.ศ. 2522 ไดไปทํางานท่ีประเทศ

ซาอุดิอารเบีย ไดประมาณ 18 เดือน จึงกลับมาประกอบอาชีพทํานา 

ประสบปญหาราคาขาวตกตํ่า ทําใหขาดทุน ตอมาไดรับคําแนะนําจาก

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจากสํานักงานเกษตรอําเภอสามโกและ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง ใหเขารวมโครงการปรับโครงสรางและ

ระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ป 2538 กรมสงเสริมการเกษตร 

รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) โดยการ

ปรับเปล่ียนพื้นท่ีนา มาทําสวนหรือไรนาสวนผสม โดยใหเงินกูดอกเบ้ีย

ตํ่า จึงไดดําเนินการขุดรองสวน จํานวน 10 ไร ปลูกมะมวงพันธุ

เขียวเสวย พันธุน้ําดอกไมเบอรสี พันธุน้ําดอกไมสีทอง พันธุโชคอนันต และปลูกพืชผักเปนพืชแซมในรองสวน 

ทําใหมีรายไดกอนท่ีมะมวงจะใหผลผลิต และไดเขารับการอบรมถายทอดความรู การศึกษาดูงานตาม

สถาบันการศึกษาและแหลงความรูตางๆ ไดแก ศูนยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาหินซอน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา กลุมสงออกมะมวงปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ศูนยวิจัยพืชสวนปากชอง กรมวิชาการเกษตร 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดนําความรูและประสบการณเหลานั้นมาปรับปรุงสวนมะมวง ตอมาการ

จําหนายผลผลิตถูกพอคาคนกลางกดราคา จึงไดรบรวมเกษตรกรผูปลูกมะมวงภายในตําบลมงคลธรรมนิมิต 

จํานวน 7 ราย จัดต้ังกลุมผูผลิตมะมวงคูณภาพเพื่อการสงออก ในป 2546 เปนตนมา 

 ปจจุบันไดจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนมะมวงคุณภาพดีเพื่อการสงออก มีสมาชิกจํานวน 108 ราย ซึ่ง

เปนเกษตรกรในอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง และกลุมเครือขายในจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุนทร สมาธิมงคล เปนประธานกลุม มีคณะกรรมการดําเนินการ

จํานวน 7 คน มีพื้นท่ีปลูกมะมวงรวมท้ังส้ิน 3,000 ไร  โดยมี ท่ี ต้ังกลุมอยู ท่ี บานเลขท่ี 5 หมู ท่ี 1  

ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง ตอมาในป พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง ไดคัดเลือกกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพดีเพื่อการสงออกเปนจุดดําเนินการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญมะมวง และคัดเลือกเปนแปลงใหญตนแบบของจังหวัดอางทอง 

ซึ่งดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรท่ีเนนการ

วิเคราะหขอมูลในสวนของ คน พื้นท่ี และสินคา จากการวิเคราะหขอมูลพบวาพื้นท่ีปลูกเปนดินท่ีมี 

ธาตุโพแทสเซียมสูง อุณหภูมิเฉล่ีย 37 องสาเซลเซียส โดยอุณหภูมิตํ่าสุด 21 องศาเซลเซียส พื้นท่ีลุม มีการ

ปรับสภาพการปลูกใหเปนแบบยกรอง อยู ในเขตชลประทาน โดยในชวงฤดูแลงใชน้ําจากบอบาดาล  

การคมนาคมขนสงสะดวก มีเทคโนโลยีการผลิตมะมวงคุณภาพดีตามระบบ GAP  
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 ป 2559 แปลงใหญตนแบบ (มะมวง ) 

ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก  จังหวัด

อางทอง ไดดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรใน

รูปแบบแปลงใหญ โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตร

อําเภอสามโก และสํานักงานเกษตรจังหวดอางทอง 

ไดรวมประชุมช้ีแจงและรับสมัครสมาชิกท่ีมีความ

สนใจและสมัครใจเขารวมการทําการเกษตรใน

รูปแบบแปลงใหญ  พรอม ท้ังร วมกันกํ าหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดต้ังกลุมโดยให

สมาชิกเปนผูรวมกําหนด 

 

สถานการณปจจุบัน 

 ป 2559 มะมวงแปลงใหญ มีพื้นท่ีดําเนินการ 565 ไร เกษตรกร 56 ราย ดังนี้ 

- ตําบลมงคลธรรมนิมิต สมาชิก 25 ราย พื้นท่ี 204 ไร  

- ตําบลอบทม สมาชิก 20 ราย พื้นท่ี 264 ไร 

- ตําบลสามโก สมาชิก   5 ราย พื้นท่ี   27 ไร 

- ตําบลโพธิ์มวงพันธ สมาชิก   5 ราย พื้นท่ี  54 ไร 

- ตําบลรํามะสัก (อําเภอโพธิ์ทอง) สมาชิก 1 ราย พื้นท่ี 7 ไร (เปนพื้นท่ีเขตติดตอของ

อําเภอสามโกและอําเภอโพธิ์ทอง ซึ่งเกษตรกรสมัครใจขอเขารวมแปลงใหญดวย) 

 โดยสมาชิกทุกคนเปน Smart Farmer 

 ในการพัฒนาการผลิตมะมวงไดพัฒนาการผลิตตามระบบ GAP ซึ่งสมาชิกแปลงใหญไดรับมาตรฐาน 

GAP แลว 18 ราย โดยสมาชิกท่ียังไมไดรับการรับรอง GAP อยูระหวางการขอรับรองและการตรวจประเมิน

จากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท 

 ปริมาณการผลิต 

- ผลผลิตรวมตอป จํานวน 760 ตัน เฉล่ีย 1,200 – 1,500 กิโลกรัมตอไร  

- ผลผลิตจําหนายในประเทศปริมาณ 304 ตัน คิดเปนรอยละ 40 

- ผลผลิตจําหนายตางประเทศปริมาณ 456 ตัน คิดเปนรอยละ 60 

- การจําหนายจะมีบริษัทผูรับซื้อผลผลิต ซึ่งไดทําสัญญาการซื้อขาย และรวบรวมผลผลิตท่ี

ทําการกลุม โดยผูรับซื้อจะเปนผูทําการคัดเลือกผลผลิตตามคุณภาพ 

 ทีมผูจัดการแปลงใหญ ประกอบดวย 

1. นายถาวร แกวขาว  เกษตรอําเภอสามโก ผูจัดการแปลง 

2. นายอัมพร โตเสม  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน   ผูชวยผูจัดการแปลง 

3. นายสุนทร สมาธิมงคล ประธานกลุมแปลงใหญ 
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 เปาหมาย 

  เปาหมายในการรวมกันผลิตมะมวงแปลงใหญมี ดังนี้ 

1. การลดตนทุนการผลิต 

 กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตมะมวง จากเดิมเกษตรกรมีตนทุนการผลิตอยูท่ี 

21,000 บาทตอไร โดยมีเปาหมายลดลงเหลือ 18,000 บาทตอไร ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

 - ผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี โดยใชเศษวัสดุทางการเกษตร 

โดยไดนําความรูจากเจาหนาท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน และความรูจากโรงเรียนเกษตรกรมะมวงจังหวัดอางทอง 

นํามาปรับใช ซึ่งสามารถลดการใชสารเคมีไดไรละ 600 บาท 

 -  การใชปุยตามชวงระยะเวลาความตองการของมะมวง ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตร

มะมวง สามารถลดการใชปุยเคมีไดไรละ 960 บาท 

 -  รวมกันซื้อปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมี สารเคมี กากาน้ําตาล ถุงหอผลมะมวง ซึ่งจาก

การรวมกันซื้อปจจัยการผลิตสามารถลดตนทุนลงไดไรละ 600 บาท 

ตารางวิเคราะหตนทุนการผลิต 

 

หมายเหตุ : ตนทุนการผลิต 80 ตน/ไร 

 

รายการ ตนทุน (บาท/ตน) ตนทุน (บาท/ไร) ตนทุนท่ีลดลง 

(บาท/ไร) 
ตนทุนเดิม  เปาหมาย ตนทุนเดิม  เปาหมาย 

1. คาแรงงานตัดแตงก่ิง 40  40 3,200  3,200 0 

2. คาปุยทางดิน 25  20 2,000  1,600 400 

3. คาปุยทางใบ 7.5  5 600  400 200 

4. คาสารเคมี 37.5  30 3,000  2,400 600 

5. คาสารแพคโคลบิวทราโซล 10  8 800  640 160 

6. คาสารกําจัดวัชพืช 5  2.5 400  200 200 

7. คาถุงหอผล 112.5  105 9,000  8,400 600 

8. คาแรงงานอื่นๆ 25  17.5 2,000  1,400 600 

รวมตนทุน 262.5  228 21,000  18,240 2,760 
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 2. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

  -  การผลิตมะมวงใหผานการับรองมาตรฐาน GAP เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพสามารถ

จําหนายไดในราคาสูง สมาชิกจํานวน 56 ราย ไดรับมาตรฐาน GAP แลว 18 ราย ซึ่งสมาชิกท่ีเหลืออยู

ระหวางการขอรับรอง และการตรวจประเมิน 

  -  การคัดเกรดมะมวง โดยปกติมะมวงจะมีการคัดเกรดอยู 4 เกรด คือ A, B, C และ 

ตกเกรด โดยกําหนดพัฒนาคุณภาพจากเกรด C เปน เกรด A,B จากจํานวน 500 กิโลกรัมตอไร เพิ่มข้ึนเปน 

700 กิโลกรัมตอไร ซึ่งราคาจําหนาย เกรด A,B อยูท่ีประมาณ 65 บาทตอกิโลกรัม เกรด C ราคาประมาณ 

30 บาทตอกิโลกรัม 

  -  การหอผล เปนการเพิ่มมูลคาการผลิตซึ่งจะทําใหมะมวงมีผิวท่ีเนียนสวย และปองกัน

การทําลายจากแมลงศัตรูพืช ซึ่งทําใหผลผลิตมีคุณภาพ ไดราคาท่ีสูงข้ึน 

 3. การเพิ่มผลผลิต การผลิตเดิมของเกษตรกรมีผลผลิต 1,200 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเปาหมาย

ของแปลงใหญตองการเพิ่มผลผลิตข้ึนเปน 1,500 กิโลกรัมตอไร ดังนี้ 

  -  การตัดแตงกิ่ง โดยการตัดยอดเพื่อรักษาทรงพุม ควบคุมความสูงของตนมะมวง

หลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

รักษา และการหอผล รวมท้ังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การ

ตัดแตงกิ่งจะทําใหทรงพุมโปรง แสงแดดสองถึง ลดการ

เกิดโรคแมลง ผลผลิตสมบูรณ 

  -  การใชฮอร โมนไข  โดยนํามา

ประยุกตใช เพื่อกระตุนการออกชอ และติดผลของ

มะมวง 

  -  การปลูกระยะชิด เปนการปลูก

เพื่อใหไดจํานวนตนมากข้ึน 

  -  การวางแผนการผลิตท้ังในฤดู 

และนอกฤดูทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังป 

  -  การฝากทองมะมวง ดวยการนํา

ยอดพันธุ น้ํ าดอกไม สีทอง ไปฝากทองกับตนพันธุ

เขียวเสวย ซึ่งเปนพันธุท่ีหาอาหารเกง ทําใหมีผลผลิตของ

พันธุน้ําดอกไมสีทอง ซึ่งเปนท่ีตองการของตลาดมีจํานวน

เพิ่มข้ึน 
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 4. การตลาด แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

  1. กลุมมะมวงท่ีจําหนายในประเทศ โดยจะมีพอคามารับซื้อท่ีจุดรวบรวมผลผลิต โดย

กําหนดราคาตามคุณภาพของผลผลิต 

  2. กลุมมะมวงท่ีจําหนายตลาดตางประเทศ โดยทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทผูสงออก

มะมวง โดยทางกลุมมีมติใหตัวแทนจากบริษัทเปนผูคัดเกรดมะมวง 

 5. การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน การวางแผน

การผลิต เพื่อใหผลผลิตออกสูตลาดไดตลอดท้ังป โดยแบงสมาชิกออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  กลุมท่ี 1 ผลิตมะมวง โดยดึงชอดอกใหออกชวงเดือนสิงหาคม 

  กลุมท่ี 2 ผลิตมะมวง โดยดึงชอดอกใหออกชวงเดือนกันยายน 

  กลุมท่ี 3 ผลิตมะมวง โดยดึงชอดอกใหออกชวงเดือนตุลาคม 

 6. การบริหารจัดการตลาด กลุมจะมีเครือขายเช่ือมโยงในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ไดแก 

จังหวัดสุพรรณบุรี สิงหบุรี สระบุรี และชัยนาท ซึ่งจะมีการประชุมวางแผนการผลิต การตลาด เพื่อนําขอมูล 

ขาวสาร ความเคล่ือนไหวของตลาดมะมวง เพื่อใหทันตอสถานการณ 

 7. การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชผัก เล้ียงไก 

เล้ียงปลาในรองสวน เปนตน 

การบวนการทํางานแปลงใหญ 

 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีในสวนภาครัฐ ประกอบดวยหลายหนวยงาน 

ในสวนของสํานักงานเกษตรอําเภอสามโก หลังจากไดรับนโยบายจากกรมสงเสริมการเกษตร สํานักสงเสริม

และพัฒนาการเกษตรเขต 1 จังหวัดชัยนาท สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง รวมถึงคณะกรรมการขับเคล่ือน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เกษตรอําเภอในฐานะผูจัดการ

แปลงไดจัดประชุมคณะทํางานและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน เกษตรอําเภอเปน

เลขานุการ เกษตรอําเภอเปนผูชวยเลขานุการ และมีคณะกรรมการหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ เชน กํานัน 

ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรี ธกส. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอางทอง สํานักงานประมงจังหวัด

อางทอง ปศุสัตวอําเภอ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง โครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี เปนตน 

รวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ

สรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 ดาน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหและประเมินศักยภาพเกษตรกร 

2. การขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

3. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การเพิ่ม

ผลผลิต การตลาด และการศึกษาดูงานจากกลุมผูผลิตมะมวงท่ีไดคุณภาพ 

4. การประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายวางแผนพัฒนาการผลิต 

 นอกจากนี้ กลุมแปลงใหญตนแบบ(มะมวง) ยังไดรับการถายทอดความรูการผลิตมะมวงท่ีมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมะมวง ระยะเวลารวม 15 ครั้ง การฝกอบรมรวม 7 เดือน 
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โดยเปนการอบรมตลอดการผลิตต้ังแตการปฏิบัติในการผลิตมะมวงจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อ

เพิ่มพูนความรูการผลิตมะมวงใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน จากวิทยาการท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ และได

เชิญผุแทนจากบริษัทท่ีจัดจําหนายสารเคมี ปุยเคมี ท่ีใชในกระบวนการผลิตมะมวง เพื่อการซื้อ-ขาย โดยตรงไม

ผานพอคาคนกลาง และผูแทนจากบริษัทผูรับซื้อมะมวงเพื่อใหผูสงออกไดพบปะเกษตรกร สรางความมั่นใจใน

การทําสัญญาซื้อขาย และเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด 

 สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอางทอง ไดใหความรูเรื่องหารทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักสารไล

แมลง การเก็บตัวอยางดิน การจัดทําแผนท่ีรายแปลง สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําปุยและน้ําหมัก ตลอดจน

การสนับสนุนปูนขาวเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 

 กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท ใหความรู

เรื่องการใชสารเคมีอยางถูกตอง การใสปุยตามคา

วิเคราะหดิน การตรวจคุณภาพน้ํา ใหความรูเรื่องการ

ผลิตมะมวงใหไดคุณภาพ และการตรวจรับรอง GAP 

พรอมท้ังใหคําแนะนําแกสมาชิกกลุม และไดมีการต้ัง

ฐานเรียนรูเรื่องการผลิตมะมวงคุณภาพดีเพื่อการ

สงออกในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศูนยเครือขาย มะมวง) อําเภอสามโก 

จังหวัดอางทอง โดยมีจุดดําเนินการท่ีแปลงใหญมะมวง 

 สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง ใหความรูเรื่องการบริหารจัดการกลุม 

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง ใหความรูเรื่องการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ และติดตามให

คําแนะนําแกสมาชิกในกลุม 

 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร ใหความรูเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และการใชน้ําอยาง

เหมาะสม และการวางแผนการใชน้ํา 

 หนวยงานท่ีสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. 

 องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง (อบจ.) มอบปุย

อินทรียอัดเม็ดใหสมาชิกแปลงใหญไรละ 200 กิโลกรัม รวม 

113 ตัน 

 หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูในดานการสงเสริม

อาชีพ เชน การเล้ียงไกพื้นเมือง การเล้ียงปลาในรองสวน และการ

อบรมอาชีพระยะส้ันจาก กศน. ในพื้นท่ี เปนตน 

 จังหวัดอางทอง สนับสนุนงบประมาณการขุดเจาะบอ

บาดาลท่ีระดับความลึก 180 เมตร จํานวน 2 บอ เพื่อแกไข

ปญหาภัยแลง 
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 หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัทลัดดาการเกษตรจํากัด บริษัททิมฟูดส บริษัทลีมี เปนตน 

 ตลาดในประเทศ สวนใหญเปนพอคาในพื้นท่ี พอคาในทองถ่ิน สงจําหนายตลาดสุวพันธ จังหวัด

อางทอง ตลาดไท และตลาดส่ีมุมเมือง 

 ตลาดตางประเทศจะมี 2 บริษัทหลัก ท่ีรับซื้อผลผลิต ไดแก 

  -  บริษัททิมฟูดส สงผลผลิต

ไปยังประเทศญี่ปุน ใหราคาสูง แตมะมวงตอง

ไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนด 

  -  บริษัทลีมี สงผลผลิตไปยัง

ประเทศจีนเปนหลัก ราคาจะตํ่ากวาบริษัทแรก 

แตจะรับซื้อผลผลิตท้ังเกรด A B C และตก

เกรด ท้ังหมด 

  โดยท้ัง 2 บริษัทจะเขามาทํา

สัญญาซื้อขายโดยกับเกษตรกร โดยกําหนด

ปริมาณและราคาตอเดือน และกลุมจะเชิญสมาชิกกลุมเขารวมประชุมและรับทราบขอตกลงการซื้อขาย 

การบูรณาการทํางาน 

 การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินการตามโครงการของทีมผูจัดการ ทีมลดตนทุนการผลิต ทีม

การตลาด และทีมบริหารจัดการ รวมประชุมวางแผนการดําเนินงาน และขอตกลงรวมกัน ใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในสวนของกลุมเกษตรกรแปลงใหญ สมาชิกตองเขารวมโครงการ

ดวยความสมัครใจ รวมกําหนดระเบียบขอบังคับของกลุม โดยสมาชิกตองมีสวนรวมในการประชุม การ

แลกเปล่ียนเรียนรู การปรึกษาหารือ การวงแผนการผลิต และการจัดสรรผลประโยชนรวมกัน 

กลไกการขับเคลื่อน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญมีแหลงเรียนรูและเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยเครือขาย ดานมะมวง) ซึ่งมีนายสุนทร สมาธิมงคล เปนเกษตรกร

ตนแบบ และวิทยากรประจําศูนยฯ เพื่อใหความรูในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแลกเปล่ียนเรียนรู

การผลิตมะมวง เปนจุดท่ีใชในการผสมปุยเพื่อใชภายในกลุม และเปนสถานท่ีรวบรวมผลผลิต ทําใหเกษตรกร

สมาชิกไดมาพบปะแลกเปล่ียนขอมูลการการผลิต การตลาด รวมท้ังเปนจุดศูนยกลางในการติดตอประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ผลลัพธตามเปาหมาย 

 แปลงใหญตนแบบ (มะมวง) กําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 5 ดาน คือ 

1. การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนการผลิตมะมวงไดจากเดิม 2,760 บาทตอไร 

ดังนี้ 

- ลดการใหปุยทางดิน  ลดลงไรละ 400 บาท 

- คาปุยทางใบ   ลดลงไรละ 200 บาท 

- คาสารเคมี   ลดลงไรละ 600บาท 

- คาสารแพคโคลบิวทราโซล ลดลงไรละ 160 บาท 

- คาสารกําจัดวัชพืช  ลดลงไรละ 200 บาท 

- คาถุงหอผลมะมวง  ลดลงไรละ 600 บาท 

- คาแรงงานอื่นๆ  ลดลงไรละ 600 บาท 

     รวมท้ังส้ิน 2,760 บาท 

 การลดตนทุนเกษตรกรไดนําความรูจากการอบรมตามโครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มะมวงท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมะมวง มาปรับใชในการดําเนินงาน

ของตนเองรวมท้ังการรวมกันซื้อปจจัยการผลิตโดยตรงจากผูจําหนาย โดยไมผานพอคาคนกลาง จึงทําให

ตนทุนการผลิตลดลง รวมถึงการผลิตตามระบบ GAP ซึ่งเปนกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน 

เกษตรกรมีการใชปุยอยางเหมาะสม ลดการใชปุยเคมี โดยใชปุยหมักและสารชีวภัณฑ ท่ีผลิตเอง โดยตนทุน

ลดลงจาก 21,000 บาทตอไร เหลือเพียง 18,260 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 13 

 2. การเพิ่มมูลคาการผลิต ดวยหระบวนการผลิตตามระบบ GAP โดยปกติกลุมผลิตมะมวงเกรด A,B 

จะขายไดราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 65 บาท เกรด C ราคาเฉล่ีย กิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งผลผลิตเฉล่ีย 1,200 – 

1,500 กิโลกรัมตอไร พบวามีผลผลิตเกรด C อยูประมาณ 400-500 กิโลกรัมตอไร เปาหมายใหเกรด C 

พัฒนาเปน เกรด A,B โดยใหเหลือ เกรด C เพียง 200 กิโลกรัมตอไร หรือรอยละ 18 ซึ่งการหอผลมะมวง 

ชวยใหผลผลิตมีผิวท่ีเนียน สวย ปลอดจากโรคแมลง ซึ่งชวยใหผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

 3. การเพิ่มผลผลิต โดยการนําความรูจากการฝกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรมะมวงมาปรับ

ใชในการผลิตขิงตนเอง รวมถึงการใชเทคโนโลยีการฝากทองของมะมวง การทํามะมวงนอกฤดู เพื่อใหมีผลผลิต

ออกสูตลาดตลอดท้ังป 

 4. การตลาด มีแหลงรับซื้อผลผลิตท่ีแนนอน มีการทําสัญญาซื้อขาย โดยมีการรวบรวมผลผลิตไวท่ีทํา

การแปลงใหญ ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตไดวันละ 20 ตัน ซึ่ง ผูรับซื้อจะมาทําการรับผลผลิตและคัดเกรด ณ ท่ี

ทําการกลุม  
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การบริหารจัดการ มี 3 ดาน 

 1. การผลิต มีการวางแผนใหผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังป และมีการทํามะมวงนอกฤดู โดยแบงการ

ผลิตเปน 3 ชวงเพื่อไมใหผลผลิตออกมาชนกัน ปองกันการลนตลาดของผลผลิต 

  ชวงท่ี 1 วางแผนใหผลผลิตออกสูตลาดชวงเดือนสิงหาคม และ ธันวาคม 

  ชวงท่ี 2 วางแผนใหผลผลิตออกสูตลาดชวงเดือนกันยายน และ มกราคม 

  ชวงท่ี 3 วางแผนใหผลผลิตออกสูตลาดชวงเดือนตุลาคม และ กุมภาพันธ 

 2. การตลาด ปรับปรุงผลผลิตใหไดตามความตองการของตลาด พัฒนาเกรด C ใหเปน เกรด A,B  

และปรับปรุงอาคารโรงเรือนี่รวบรวมผลผลิตใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย และขยายชองทางทางการตลาดเพิ่มข้ึน 

 3. การสรางรายไดเสริม โดยในชวงท่ีมะมวงยังไมมีผลผลิต เกษตรกรสามารถสรางรายไดจากพืชผัก 

การเล้ียงสัตว เชน การเล้ียงไกพื้นเมือง การเล้ียงปลาในรองสวน เปนตน 

ผลท่ีไดรับ 

 การทําเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรไดรบัผลประโยชนจากการดําเนินงานแบงออกเปน 4 

ดาน ไดแก 

 1. ดานส่ิงแวดลอม ตามท่ีเกษตรกรมีการผลิตตามกระบวนการระบบ GAP ทําใหการใชปุย และ

สารเคมี ลดลง และมีการใชท่ีถูกวิธี รวมท้ังมีการลดการใชสารเคมี ทําใหสงผลดี ตอระบบนิเวศภายในสวน 

และชุมชน 

 2. ดานสุขภาพอนามัย ตามท่ีเกษตรกรมีการผลิตโดยลดสารเคมี ซึ่งสงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน 

และสงผลไปถึงผูบริโภค ซึ่งไดบริโภคสินคาท่ีปลอดภัย 

 3. ดานสังคม เมื่อมีการรวมกลุมเกิดข้ึน ทําใหเกษตรกรมีการพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรูการผลิต เกิด

เผยแพรความรู การรวมกันทํางาน ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน 

 4. ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรมีการรวมกลุมทําใหมีการรวมกันจําหนายผลผลิต เกิดอํานาจในการ

ตอรองสินคา ผลผลิตไดราคาสูง ทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 

 การหาผูสืบทอด สมาชิกแปลงใหญตองหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ โดยมีการถายทอดองค

ความรูใหแกลูกหลาน เพื่อมาสานตอการบริหารจัดการแปลงใหญ และการเช่ือมโยงการตลาด โดยปกติ

ลูกหลานของสมาชิกจะทํางานภาคเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ไมนิยมประกอบอาชีพดานเกษตร ทําให

การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรคอนขางนอย 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

 1. ผูจัดการแปลง ตองมีภาวการณเปนผูนํา การบริหารจัดการตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 

โดยเขาใจถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี วิเคราะหขอมูลเกษตรกร และขอมูลทรัพยากรในพื้นท่ี บริหารจัดการแปลงให

สามารถขับเคล่ือนไปไดตามแผนท่ีกําหนด พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสามารถกระตุนให

เกษตรกรไดมีการเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ และคอยเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการดําเนินการบริหาร

จัดการแปลงใหญ 

 2. ท่ีทําการกลุม ซึ่งเปนศูนยเรียนรูฯ เครือขาย ซึ่งเปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มะมวงคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ เปนจุดท่ีเกษตรกรสามารถเดินทางมาไดสะดวก และทํากิจกรรมรวมกัน 

รวมท้ังเปนท่ีพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู การผลิตมะมวงระหวางสมาชิกภายในกลุม 

 3. เกษตรกร ประธานกลุมแปลงใหญตองเปนคนขยัน ซื่อสัตว มานะอดทน มีจิตสาธารณะ รับฟง

ความคิดเห็นของคนสวนใหญและมีวิสัยทัศน มีภาวะความเปนผูนํา มีความเสียสละ ใหความรวมมือในการ

ดําเนินงาน และเสนอแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของกลุม 

 4. การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต ทําใหการผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน เมื่อการผลิตได

คุณภาพจะสงผลตอผลผลิต ทําใหผลผลิตมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด จําหนายไดราคาสูง เกษตรกรมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

ปจจัยอุปสรรค 

 1. สมาชิกสวนใหญมีอายุมาก สงผลตอการปฏิบัติงาน เชน การจดบันทึก การจัดทําบัญชี 

 2. หนวยงานท่ีลงมาดําเนินการมีหลายหนวยงาน ทําใหเกิดการอบรมบอยครั้ง ทําใหเกษตรกรตอง

สละเวลาในการทําการเกษตรมารวมการอบรม ทําใหไมสามารถทําการเกษตรไดเต็มท่ี และไมสามารถมาอบรม

ไดครบตามกําหนด ซึ่งแตละหนวยงานควรมีการบูรณาการทํางาน ท้ังดานคน งบประมาณ เพื่อไมใหเกิดการ

อบรมท่ีซ้ําซอน และบอยครั้งจนเกิดไป 

 3. ปญหาภัยแลง สงผลใหเกษตรกรไม

สามารถทําการผลิตไดตามแผนท่ีกําหนดไว และ

สงผลตอผลผลิต รวมท้ังสรางความเสียหายใหแก

ตนมะมวง 
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เง่ือนไข/ขอจํากัด 

 1. สมาชิกแปลงใหญมะมวงไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 ทําใหสวนมะมวงของสมาชิก 

13 ราย ไดรับความเสียหายโดยส้ินเชิง จํานวนพื้นท่ี 67 ไร และเกษตรกรบางรายไดรับความเสียหายบางสวน 

โดยตองดําเนินการฟนฟู ซอมแซมตนมะมวง ซึง่ตองใชระยะเวลา ประมาณ 4-5 ป ถึงจะใหผลผลิตได 

 2. ขอมูลสมาชิกแปลงใหญตองมีการปรับปรุงใหม เนื่องจากสมาชิกบางรายท่ีไดรับผลกระทบจากภัย

แลง ป 2558/59 ไดเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางการเกษตรไปปลูกพืชพืชชนิดอื่น ทําใหตองมีการปรับปรุง

ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

ท่ีมาของขอมูล 

นายถาวร แกวขาว เกษตรอําเภอสามโก ผูจัดการแปลง 

นายอัมพร โตเสม เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน (เกษตรตําบลมงคลธรรมนิมิต) ผูชวยผูจัดการแปลง 

นายสุนทร สมาธิมงคล ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญตนแบบ (มะมวง) 

 

 

 

   

 

  

 


