
 

 

 
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณี แปลงใหญตนแบบ(มันสําปะหลัง) ตําบลหนองไผ  

อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  
 



 

 

คํานํา 
 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ท่ีจะทําใหเกษตรกรรายยอย
สามารถรวมกันในการผลิต การพัฒนาผลผลิต และการตลาดในรูปแบบกลุม ซึ่งการดําเนินงานในครั้งนี้  
หนวยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน และเกษตรกร จะตองมีความรวมมือกันเปน
อยางดี มีการทํางานกันอยางจริงจังจึงจะสามารถประสบผลสําเร็จได การวัดผลสําเร็จของงานข้ึนอยูกับชวงเวลา
และเปาหมายท่ีกําหนดไวในเวลานั้น อาจจะไมไดผลตามท่ีคาดหวังแตก็เปนจุดเริ่มตน ท่ีใหเกษตรกรไดมีการ
รวมกันคิด วางแผน และผลิตรวมกัน หนวยงานเปนผูสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังไวเทานั้น 
 การถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมันสําปะหลังตําบลหนองไผ อําเภอดานมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากคณะทํางานแปลงใหญ ไดแก นายสุรพล พูนะกูล ผูจัดการแปลง 
นางสาวเสาวลักษณ อารมณ ผูชวยผูจัดการแปลง นายอนุวัฒน วรวงษ เกษตรกรตนแบบ และสมาชิกกลุมแปลงใหญ
ท่ีไดสละเวลามาใหขอมูลการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ซึ่งหวังวาขอมูลท่ีไดจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนางาน
สงเสริมแบบแปลงใหญของพื้นท่ีอื่นๆตอไป 
 
 

สํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเต้ีย 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

การถอดบทเรียนแปลงใหญมันสําปะหลัง อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ความเปนมา  
นายอนุวัฒน วรวงษ ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญตําบลหนองไผ และสมาชิกกลุม

เลาวา แตเดิมนั้นมีการปลูกพืชไรเชน ฝาย ละหุง ถ่ัวเหลือง และปลูกพืชผักไมผลชนิดอื่นตามหมูบาน ซึ่งตางคน
ตางปลูกตางคนตางขาย โดยการผลิตจะอาศัยน้ําฝนและน้ําจากลําภาชี ซึ่งปริมาณฝนและปริมาณน้ําจะเพียงพอตอ
การเพาะปลูก จะมีปญหาบางในบางปเชน น้ําทวม ฝนแลง ตอมาไดมีการเพาะปลูกมันสําปะหลังและออยโรงงาน
เนื่องจากการขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึน ซึ่งมันสําปะหลังจะเปนพืชชนิดหนึ่งท่ีเกษตรกรในตําบลหนองไผนิยม
ปลูกกันเนื่องจากลักษณะดินมีความเหมาะสม และสภาพภูมิประเทศเปนแบบราบลุมสลับเนิน เปนพืชท่ีปลูกแลว
การดูแลรักษานอย ไมมีโรคแมลงรบกวน และตนทุนการผลิตไมคอยสูง ราคาขายก็สามารถดํารงชีพอยูได 

ปจจุบันการปลูกมันสําปะหลัง จะเกิดปญหาดานราคาเปนสวนใหญ เนื่องจากผูรับซื้อในทองถ่ินทําหนาท่ี
รวบรวมผลผลิตในรูปหัวมันสดเพื่อสงไปยังโรงงานมันสําปะหลังตอไป ไมมีการแปรรูปในทองถ่ินและเกษตรกรไม
นิยมท่ีจะแปรรูปผลผลิตของตนเองใหอยูในรูปมันเสน ซึ่งจะไดราคาท่ีดีกวา และมีการกดราคาเนื่องจากผลผลิตไม
สะอาด และเปอรเซ็นตแปงก็ไมไดตามกําหนด ปญหาเรื่องราคาเปนสาเหตุใหญของการปลูกมันสําปะหลังในขณะนี้ 

ป 2557/58 ไดมีโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริม
การเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูล คน พื้นท่ี และสินคา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
ปลูกใหเหมาะสม การพัฒนาเกษตรกร และดานการตลาดไปในแบบพรอมกันพบวาพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง มี 2 
ลักษณะ คือ  S๒ (เหมาะสมปานกลาง) และ S๓ (เหมาะสมนอย)  การพัฒนาระบบการผลิตตองเริ่มตนในการ
ปรับปรุงดินใหเหมาะสมในเขต S๒ และการปรับเปล่ียนการปลูกพืชในเขต S๓ ตามคําแนะนําของกรมพัฒนาท่ีดิน
ในเรื่องการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน โดยท่ีไดมีการจัดต้ังเปนศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรตําบลหนองไผ (ศพก.) เปนศูนยเรียนรูดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

ป 2558 กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายการสงเสริมรูปแบบแปลงใหญ เพื่อเปนการกลุมเกษตรกรท่ีมี
การผลิตเหมือนกัน รวมตัวกันรับการถายทอดความรูและการจัดการดานสินคารวมกัน สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี ไดคัดเลือกพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีความพรอมและเกษตรกรใหความสนใจ อยูภายใตการสนับสนุน
ความรูจากศูนยเรียนรู(ศพก.) จึงไดคัดเลือกบานหินแดน หมูท่ี ๓ ตําบลหนองไผ อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรี เปนพื้นท่ีดําเนินการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ ๕๐ ราย 
พื้นท่ี ๑,๑๑๑ ไร 

ป 2559 จังหวัดกาญจนบุรี ไดคัดเลือกใหแปลงใหญบานหินแดน เปนแปลงใหญตนแบบของจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาเปนคณะทํางาน
เพื่อชวยกันขับเคล่ือนการดําเนินงานใหประสพผลสําเร็จตามท่ีวางไว โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
กาญจนบุรีทําหนาท่ีประสานงานระดับจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเต้ียประสานงานในพื้นท่ี 
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ทีมผูจัดการมันสําปะหลังแปลงใหญ มี ๓ คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร  
นายสุรพล พูนะกูล  รักษาการเกษตรอําเภอดานมะขามเต้ีย ผูจัดการ  
นางสาวเสาวลักษณ อารมณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (เกษตรตําบลหนองไผ) ผูชวยผูจัดการ  
นายอนุวัฒน วรวงษ ประธานกลุมวิสาหกิจมันสําปะหลังแปลงใหญตําบลหนองไผ ผูชวยผูจัดการ 
  

เปาหมาย  
เปาหมายในการรวมกลุมมันสําปะหลังแปลงใหญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนการผลิต 

การจําหนายผลผลิตในราคาท่ีสูงข้ึน และการบริหารจัดการภายในกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี ้

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดแก การอบรมความรูดานการผลิตมันสําปะหลัง การปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญ 

๒.การลดตนทุนการผลิต ไดแกการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย และปุยน้าํหมัก
ชีวภาพของสถานีพัฒนาท่ีดิน สนบัสนุนอุปกรณการผลิตใหสมาชิกทุกคน 
 ๓.การจําหนายผลผลิต มีการทําขอตกลงรวมกับผูรับซื้อในทองท่ี ไดแกลานมันกาญจนไพศาล รับซื้อ
ผลผลิตในราคาท่ีสูงกวาทองถ่ิน ตันละ ๕๐ บาท ตามเงื่อนไข มันสะอาด เปอรเซ็นตแปง ๒๓% อายุ ๑๒ เดือน 
 ๔.การบริหารภายในกลุม มีการแบงเปนกลุมยอยตามสถานท่ีอยูของสมาชิก จํานวน ๓ กลุม เพื่องายใน
การติดตามงานและประสานงานในกลุมกันเอง 

          

การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี  
สํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเต้ีย โดยนายสุรพล พูนะกูล รักษาการเกษตรอําเภอ ไดขับเคล่ือน

การดําเนินงานโดยการจัดประชุม คณะทํางานทีมผูจัดการแปลงใหญตามคําส่ังของจังหวัด เพื่อสรางความเขาใจใน
การดําเนินงานแปลงใหญ การกําหนดแนวทางพัฒนา การถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และ
การตลาด และศึกษาดูงานการจัดการแปลงใหญของจังหวัดกําแพงเพ็ชรและลําปาง นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทํา
หนาท่ีเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานใหพอคามาเขารวมพูดคุยในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหความรูในดาน
การตลาดของมันสําปะหลัง 
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สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 
และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง โดโลไมท  

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ใหความรูเรื่องการใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน การผลิตมันสําปะหลังใหมีคุณภาพ  

สํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร ใหความรูเรื่อง GAP และตรวจประเมินแปลงเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับรองแปลงตามระบบ 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ใหความรูดานการจัดทําบัญชึครัวเรือน และทําหนาท่ีเก็บขอมูลดานตนทุน
การผลิต รายไดของเกษตรกร 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ทําหนาท่ีในการหาตลาดรับซื้อผลผลิต โดยมีการเจรจากับผูประกอบลานมันใน
ทองท่ีใหรับซื้อผลผลิตของสมาชิกกลุมแปลงใหญ 

สํานักงานชลประทานจังหวัด ใหความรูเรื่องการใชน้ํา การสํารวจพื้นท่ีเพื่อจัดทําระบบสงน้ําดวยไฟฟา 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ทําหนาท่ีประสานงานติดตอหนวยงานระดับจังหวัดในการเขารวม

ดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ี จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานแปลงใหญในภาพรวม  
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร 

ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว สหกรณการเกษตรดานมะขามเต้ีย  
หนวยงานสนับสนุนเงนิทุน คือ ธกส.  
หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ผูประกอบการในพื้นท่ี ลานมันกาญจนไพศาล  

 

   
 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี จะเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆท่ีจะเขามาขับเคล่ือนแปลงใหญ โดยมีสํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเต้ีย เปนผูประสานงานกับเกษตรกร
ในพื้นท่ี การเตรียมสมาชิก การเตรียมสถานท่ี เพื่อการจัดกิจกรรมตางๆ 
 ในการประสานงาน กําหนดใหมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันท่ี ๒๐ ของเดือนหรืออาจเล่ือนตาม
ความเหมาะสม ทุกหนวยงานเขาติดตามงานและใหความรูแกสมาชิกเกษตรกรไดอยางพรอมเพรียง เปนการลด
ปญหาการนัดเกษตรกรบอยครั้ง และเปนการใชเวทีในการประชุมใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
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กลไกการขับเคลื่อน  
กลุมเกษตรกรแปลงใหญมันสําปะหลังมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองไผ (ศพก.) มีประธานศูนย คือ นายวิโรจน สวางรัตน เปน
วิทยากรประจําศพก. ใหความรูแกสมาชิก โดย ศพก. เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ ๑๐ หนวยงาน องคกร
ทองถ่ิน ๑ หนวยงาน ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี ้
ประกอบดวยฐานการเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก  

๑.ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
๒.ฐานการผสมปุยใชเอง 
๓.ฐานการผลิตปุยหมักเพื่อลดตนทุนการผลิต 
๔.ฐานการผลิตสารชีวภัณฑควบคุมและปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 
ผลลัพธตามเปาหมาย  

ตามเปาหมาย ๔ ดาน ของการผลิตมันสําปะหลังแปลงใหญ เมื่อดําเนินการตามกําหนดระยะท่ีวางไว 
สามารถบรรลุตามเปาหมาย ดังนี้  

การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนการผลิตของปุยเคมีโดยการใชการผสมปุยใชเองบางสวน 
และการใชปุยชีวภาพท่ีผลิตข้ึนเองบางสวน สามารถลดตนทุนลงได ๓๐๐-๕๐๐ บาท/ไร 
 การใชน้ําหมัก ๒ ลิตร กรัมม็อกโซน ๑ ลิตร ปุย ๐-๐-๖๐ จํานวน ๕ กก. ผสมน้ํา ๒๐๐ ลิตร เปนสูตรท่ี
เกษตรกรใชฆาหญา บํารุงตน ปรับปรุงดิน ซึ่งเกษตรกรไดใชในการปลูกมันโตแลว ๕ เดือน เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เกษตรกรคิดข้ึนเอง ชวยในการลดตนทุนการผลิต 

การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตของตนเองโดยการใหน้ําระบบน้ําหยดชวยในชวงท่ีขาด
น้ําฝน และการใชปุยน้ําหมักท่ีผลผลิตกันเองผสมน้ําฉีดใหกับมันสําปะหลังทุกเดือนจะเพิ่มผลผลิตไดมาก 

การตลาด แหลงรับซื้อในพื้นท่ีสามารถรองรับผลผลิตของกลุมไดท้ังหมด และราคาท่ีรับซื้อจะสูงกวา
ทองตลาดกิโลกรัมละ ๕๐ บาท ในปจจุบันราคาลดลงมาก รับซื้อท่ีราคา ๑.๑๐ บาท/กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรจะ
ชะลอการขุด ราคาท่ีเกษตรกรพึงพอใจอยูท่ี ๒.๐๐ บาท/กิโลกรัม 

การบริหารจัดการกลุม  
 มีการประชุมคณะทํางานแปลงใหญระดับพื้นท่ีกันทุกเดือน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานของ
แปลงใหญ และการประชุมกลุมเกษตรกรแปลงใหญทุกวันท่ี ๒๐ ของทุกเดือน 
 การจัดระบบแบงโซนพื้นท่ีเขาดูแลของหนวยงานตางๆ เพื่อแกปญหาเกษตรกรท่ีไมไดเขามารวมประชุม 
โดยเจาหนาท่ีจะรับผิดชอบตามงานของหนวยงานตางๆท่ีไดจัดสรรลงไปใหกับเกษตรกร และเปนการถายทอด
ความรูแบบบุคคล 
 

ผลกระทบ  
การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ 

แบงออกเปน ๔ ดาน  
ดานสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรท่ีสําคัญเชน ดิน น้ํา มีการเรียนรูและรับทราบขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ดานสุขภาพ เกษตรกรรูจักการใชสารชีวภัณฑมากข้ึน ทําใหลดการใชสารเคมี 
ดานสังคม มีการพบปะกันมากข้ึน ทําใหเกิดความสามัคคีภายในกลุม และเปนชองทางส่ือสารในการแกปญหาเรื่อง
ยาเสพติดของชุมชนใหปลอดภัยยิ่งข้ึน  
ดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 ทีมผูจัดการแปลง และเกษตรกรผูนําในทองท่ี ตองรวมมือกันในการอยางจริงจัง ไมหาประโยชนกันภายใน
กลุม และบางครั้งตองเสียสละเวลาเพื่อชวยเหลือกัน 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors)  
“การรวมกลุมของสมาชิกทุกคนท่ีใหความรวมมือ ยอมรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ี และใหความ

รวมมือดวยทุกคร้ัง”  
ผูจัดการแปลง เขาใจเกษตรกร รูจักพื้นท่ี วิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง สามารถกระตุนใหเกษตรกร

เรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  
ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังแกสมาชิกแปลงใหญ และเปน

สถานท่ีจัดประชุมกลุมเพื่อทํากิจกรรม เชนการจัดอบรม การประชุมกลุม การศึกษาดูงาน เปนตน  
 

    
 
ปจจัยอุปสรรค  
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ มีกิจกรรมการเกษตรหลายอยาง ไมคอยมีเวลาวาง  
๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ  
 
เง่ือนไข/ขอจํากัด  
๑. การดําเนินงานสงเสริมแบบแปลงใหญ เกษตรกรยังตองการรับปจจัยการผลิตของแตละหนวยงานท่ีสนับสนุน 
๒. การนัดหมายเพื่อจัดประชุม อบรม หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ จะเปนภาระอยูกับผูจัดการแปลงและเกษตรกร
เจาของศูนยเรียนรู 
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ท่ีมาของขอมูล  
นายสุรพล พูนะกูล รักษาการเกษตรอําเภอดานมะขามเต้ีย ผูจัดการแปลงใหญ  
นางสาวเสาวลักษณ อารมณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (เกษตรตําบลหนองไผ) ผูชวยผูจัดการ  
นายอนุวัฒน วรวงษ ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญตําบลหนองไผ และสมาชิกกลุม 
 

            
     
 


