
 
 
  

ถอดบทเรียน 
การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

แปลงใหญตนแบบมะพราวนํ้าหอม อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 



 
คํานํา 

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ
บริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่ง
จะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการ
สนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกร
สามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการ
แปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครรวมกับสํานักงานเกษตร
อําเภอบานแพวไดรวมกันถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญตนแบบมะพราวน้ําหอม อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจน
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี      นายชาญ
ศักด์ิ ขจรบุญ เกษตรอําเภอบานแพว ผูจัดการแปลง นางสาวสุนทรีพร  ศรีสมบุญ นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ผูชวยผูจัดการแปลง นายบุญลอย ทรัพยมา ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญและ
สมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ขอบคุณทานเกษตรจังหวัด นายเศรณี อนิลบล และเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร จังหวัดสมุทรสาครทุกทาน ท่ีชวยประสานงานและรวมถอดบทเรียนเปนอยางดี ขอบคุณพี่ๆ 
เพื่อนๆ นองๆ นักวิชาการเกษตรทุกทานท่ีชวยอาน ตรวจทาน ใหขอเสนอแนะในการถอดบทเรียนจน
เสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบมะพราวน้ําหอม อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบมะพราวน้ําหอม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

ความเปนมา  

 นายบุญลอย ทรัพยมา อายุ 64 ป เปน Smart Farmer ของจังหวัดสมุทรสาคร จบการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ มีประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้ังแตอายุ 12 ป โดยชวยบิดา
ปลูกพุทรา และพริกข้ีหนู ในชวงเวลานั้นมีการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในปริมาณและ
ความถ่ีมากข้ึนเรื่อยๆ จึงทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพของบิดาและตัวนายบุญลอยเอง ในภายหลังจึงมี
แนวคิดปรับเปล่ียนพืชท่ีปลูกเพื่อลดการใชสารเคมี โดยปลูกพืชมะพราวน้ําหอม เนื่องจากมะพราวน้ําหอม      
เปนพืชยืนตนท่ีมีการดูแลรักษางาย และมีปญหาเรื่องศัตรูมะพราวนอย ปลูกมะพราวน้ําหอมต้ังแตป    
พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันมีการส่ังสมประสบการณการปลูกมะพราวน้ําหอม และการผลิตพันธุมะพราว
น้ําหอมเพื่อการคามากวา 40 กวาปแลว 

มะพราวน้ําหอม ถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกร จํานวน 1,658 
ราย พื้นท่ี 17,071 ไร พื้นท่ีปลูกสวนใหญอยูบริเวณตําบลหลักสาม ตําบลโรงเข ตําบลยกกระบัตร และ
ตําบลบานแพว เกษตรกรสามารถผลิตมะพราวน้ําหอมไดจํานวนมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ       
แตกระนั้นปญหาท่ีเกษตรกรปลูกมะพราวน้ําหอมตองพบเจอ คือ มะพราวขาดคอในบางชวงทําใหมี
ผลผลิตออกสูตลาดในปริมาณนอย และเกษตรกรไมสามารถควบคุมปริมาณผลผลิตใหสม่ําเสมอได และ
ปญหาโรคและแมลงระบาดกระทบตอปริมาณผลผลิต ตนทุนการผลิตสูงข้ึน เกษตรกรจึงตองการหาแนว
ทางแกไขเพื่อใหมีผลผลิตออกสูทองตลาดอยางสม่ําเสมอตลอดท้ังป 

ป 2557/58 เกษตรกรตําบลบานแพว ไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม 
(MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน 
และสินคา พบวาพื้นท่ีปลูกมะพราวของอําเภอบานแพว เปนพื้นท่ี S1 (เหมาะสมมาก) ท้ังหมด และอยูในเขต
พื้นท่ีชลประทานท้ังหมด มีแหลงรับซื้อผลผลิตในพื้นท่ี มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
การผลิตมะพราวน้ําหอม และมีการสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการผลิตมะพราวอยางตอเนื่อง   

ป 2558 เกษตรกรไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ โดยมีเกษตรอําเภอ
เปนผูใหคําแนะนําในการเขารวมโครงการดังกลาว 

สถานการณปจจุบัน 

 ป 2559 มะพราวแปลงใหญ ตําบลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มีสมาชิก    
50 คน พื้นท่ีผลิตรวม 892 ไร จํานวน 59 แปลง และมีสมาชิกเปน Smart Farmer จํานวน 20 คน 
 มีการสงเสริมการผลิตตามระบบการเกษตรท่ีดี(GAP) เพื่อสงเสริมการผลิตมะพราวไดคุณภาพ 
สมาชิกท่ีผานการรับรอง GAP จํานวน 19 คน และอยูระหวางการรอผลการรับรอง จํานวน ๒๘ คน และ
ยังไมสามารถสมัครเขารวมการรับรองเนื่องจากยังไมมีผลผลิต จํานวน ๓ คน หนวยงานท่ีใหการรับรอง 
คือ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรมวิชาการเกษตร 
 ผลผลิตรวมตอป จํานวน 3,800 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 4,900 กิโลกรัมตอไร รับประทานผลสดและ
แปรรูป 3,686 ตัน คิดเปนรอยละ 97 และใชทําพันธุ 114 ตัน คิดเปนรอยละ 3 ซึ่งผลผลิตสวนใหญ  
มีพอคามารับซื้อจากสมาชิกในพื้นท่ี และผลผลิตบางสวนเกษตรกรจําหนายเองตามหางสรรพสินคา และ
ตลาดนัดเกษตรกร 
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ทีมผูจัดการแปลงใหญ มี 3 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร 
 นายชาญศักด์ิ ขจรบุญ   เกษตรอําเภอบานแพว/ผูจัดการ 
 นางสาวสุนทรีพร ศรีสมบุญ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ผูชวยผูจัดการแปลง 
 นายบุญลอย ทรัพยมา   ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

เปาหมาย 

 เปาหมายการผลิตมะพราวแปลงใหญ คือ เกษตรกรผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต 
และลดการใชสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดศัตรูมะพราว 
 ผลิตสินคาคุณภาพ กลุมมีเปาหมายในการผลิตมะพราวใหไดคุณภาพตามระบบการเกษตรท่ีดีท่ี
เหมาะสม(GAP) โดยมุงผลใหสมาชิกทุกคนผานการรับรอง GAP ทุกแปลง 
 การลดตนทุนการผลิต การผลิตมะพราวในปจจุบันมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เกษตรกรจึงมี
เปาหมายเพื่อลดตนทุนดังนี้ 

- ใชปุยตามคาวิเคราะห ดิน  เก็บตัวอยางดินวิ เคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน  
โดยมีสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยางดิน วิเคราะหธาตุอาหาร 
ในดิน และใหคําแนะนําการใชปุยใหเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 

- ผสมปุยเคมีใชเอง เกษตรกรสามารถนําแมปุยมาผสมกันเปนสูตรปุยเคมีตามท่ีตองการ ซึ่ง
ชวยลดตนทุนคาปจจัยการผลิต และแกปญหาปุยปลอม 

ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ในปจจุบันปญหาการระบาดของศัตรูมะพราว    
ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เกษตรกรจึงใชสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดศัตรูมะพราวกันมากข้ึน ทําให
ตนทุนการผลิตสูง และเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นกลุมจึงหาแนวทางการกําจัดศัตรูมะพราวโดยชีวิวิธี
แทนการใชสารเคมี คือ การใชแตนเบียนบราคอนเพื่อกําจัดหนอนหัวดําแบบครบวงจร โดยมีการ
รวมกลุมเพื่อปฏิบัติการเล้ียงหนอนหัวดํา เดือนละ 2 ครั้ง  

องคความรูการผลิตมะพราวน้ําหอมใหมีผลผลิตท่ีดี 

 การปลูกมะพราว ใหไดผลผลผลิตดี ควรมีองคประกอบดังนี้ คือ การเลือกพื้นท่ีปลูก การเลือกใช
พันธุท่ีดี เทคนิคการปลูกท่ีถูกวิธี การดูแลตนมะพราวใหสมบูรณ ปราศจากโรคและศัตรูมะพราวรบกวน 
และแกไขปญหาท่ีเปนตัวการทําใหมะพราวน้ําหอมออกผลผลิตนอย ถาทําไดตามหลักการขางตน 
มะพราวจะออกผลดกอยางแนนอน หลักการตางๆท่ีสามารถทําใหผูปลูกมะพราวน้ําหอมใชเปนเครื่องมือ
ในการตัดสินใจ มีดังนี้  

การเลือกท่ีปลูกมะพราว  

 พืชมะพราวสามารถเติบโตไดในดินหลายสภาพ มีท้ังดินทรายตามชายฝงทะเล ดินรวนปนทราย        
ดินตะกอนซึ่งน้ําพัดพามาสะสมไวตามริมฝงแมน้ํา หรือตามบริเวณท่ีน้ําทวมเกือบทุกป ดินเหนียว ดินรวน
สีแดง ดินลูกรัง แตถาตองการผลผลิตมะพราวท่ีดีควรจะเปนดินท่ีมีธาตุอาหารครบถวนตามความตองการ 
และมีความชุมช้ืนพอเพียง  

 

 



- 3 - 

การเตรียมพื้นท่ีปลูกมะพราว 

 พื้นท่ีใชปลูกมะพราว ควรไถท่ีใหเรียบ และขุดตอไมออกใหหมด เนื่องจากตอไมท่ีผุผังจะเปน
แหลงเพาะพันธุดวงมะพราว ศัตรูมะพราวตัวสําคัญ นอกจากนี้สงผลดีในเรื่องการจัดการใชประโยชนท่ีดิน 
เชน การไถพรวนระหวางแถวมะพราว ท่ีวาระหวางแถวมะพราวใชเปนท่ีปลูกพืชตางๆ เพื่อสรางรายไดใน
ระหวางท่ีมะพราวยังไมใหผลผลิต  
 สวนท่ีลุมหรือท่ีน้ําทวมถึง ตองยกรองปลูก โดยใหคันรองอยูสูงกวาระดับน้ําทวมสูงสุดไมนอยกวา 
60 เซนติเมตร ระยะปลูกมะพราวสวนใหญ คือ ๖×๖ เมตร 

พันธุมะพราว 

 พันธุมะพราวน้ําหอมท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ี คือ พันธุกนจีบ เปนพันธุท่ีมีตนกําเนิดมาจาก
ฟารมอางทอง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะเดนของพันธุนี้ คือ ตนเต้ีย ใหผลดก มีกล่ิน
หอมเหมือนกล่ินใบเตย และมีน้ําหวาน เกษตรกรจึงนิยมปลูกกันอยางแพรหลาย 

วิธีการดูแลรักษาตนมะพราวน้ําหอม 

 การปลูกตนมะพราวในปจจุบันตองหมั่นดูแลรักษาตนใหสมบูรณอยูเสมอ ซึ่งความเช่ือนี้แตกตาง
จากอดีตท่ีคิดวาตนมะพราวเปนพืชท่ีสามารถปลูกท้ิงไวโดยไมตองดูแลก็สามารถใหผลผลิตได ในชวงปแรก
ของการปลูกมะพราวน้ําหอม ควรรดน้ําวันเวนวัน หลังจากนั้น 3 เดือนใหรดน้ํา 2 วัน ตอ 1 ครั้ง เมื่อ
มะพราวอายุ 6 เดือน รดน้ํา 3 วัน ตอ 1 ครั้ง กอนการนํามะพราวลงปลูกในหลุม ควรใสปุยรองกนหลุม
ดวย โดยนายบุญลอยเลือกใชข้ีละอองขาว(คอลําพวน) ซึ่งไดมาจากข้ันตอนการสีขาวท่ีสวนเปลือกหุม
เมล็ดโดนขัดสีออกมารองกนหลุม หลังจากปลูกแลว 2 เดือน ใหใสปุยเคมีสูตร 25-7-7 เพื่อเรงตน
มะพราวใหโต เมื่อตนมะพราวอายุ 1-2 ป สังเกตจากใบมีสีดํามัน ใหใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 เมื่อเขาป
ท่ี 3 เริ่มออกจ่ันใหใสปุยเคมีสูตร 16-16-16, สูตร 8-24-24 และสูตร 21-0-0 โดยใสปุยสูตรละ 2 
ครั้งตอป นอกจากนี้ใสปุยข้ีไกแกลบ(ปุยคอก) ปละ 2 ครั้งเชนกัน วิธีการใสปุยควรใสใหหางจากโคนตน 
80 เซนติเมตร มิฉะนั้นจะสงผลใหลูกมะพราวไมสมบูรณ 

การตลาดมะพราว 

 การตลาดมะพราวในอําเภอบานแพว มีหลายรูปแบบ สวนใหญเปนการตลาดแนวอุปถัมภเนน
การซื้อขายมายาวนานต้ังแตรุนบรรพบุรุษ โดยสามารถจําแนกลักษณะการซื้อขายเปน ๓ รูปแบบ คือ 

1.พอคาหรือบริษัทมารับซื้อถึงสวน โดยดําเนินการทุกข้ันตอนเองท้ังหมดจนถึงการขนสง 
2.เกษตรกรเก็บเกี่ยว และจําหนายดวยตนเอง  
3.เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง และบรรทุกไปสงยังจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ี 

เชน ตลาด อตก. ตลาดไท และตลาดส่ีมุมเมือง การจําหนายผลผลิตมีท้ังแบบขายผลสดและขายพันธุ
มะพราว 
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

 การทํางานบูรณาการของหนวยงานในระดับจังหวัด ในสวนภาครัฐ ประกอบดวยหลายหนวยงาน 
เชน สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพว ขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 
โดยเกษตรอําเภอเปนผูจัดการ เกษตรตําบลเปนผูชวยผูจัดการ เจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรจังหวัด 
และคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน 
สถานีพัฒนาท่ีดินประจําจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด ตัวแทนเกษตรกรแปลง
ใหญ นอกจากนี้มีตัวแทนจากภาคเอกชน คือ บริษัท เค-เฟรช จํากัด เปนบริษัทสงออกมะพราวรายใหญ
ในพื้นท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหนวยงานภาคีท่ีกลาวมาขางตน      
เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญใน 3 เรื่อง คือ 

๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพแปลงใหญ 
๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงานแปลงใหญ 
๓. สรุปผล ประเมินผล และรวมกําหนดเปาหมายรวมกันเพื่อการพัฒนางานแปลงใหญ

ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยสามารถสรุปการดําเนินงานของหนวยงานภาคี ดังนี้ 
 

กิจกรรม หนวยงาน 

  อบรมใหความรูเรื่อง การทําน้ําหมัก/การทําปุยหมักชีวภาพ 
  ตรวจวิเคราะหดินเบ้ืองตน และสนับสนุนสารปรับปรุงดิน (โดโล

ไมท) ใหแกเกษตรกรท่ีสภาพดินมีปญหา  

สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร  

  อบรมเรื่องการข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI)  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร  

  สนับสนุนเงินทุนใหแกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสนับสนุน
โครงการ SME   

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  

 รวมสนับสนุนเงินทุนใหแกพนักงานของบริษัทท่ีเขารวมภาคี
เครือขายแปลงใหญ  

ธนาคารออมสิน  

 ใหความรูเรื่องการรวมกลุม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

 ใหความรูเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

 อุดหนุนเงินใหแกเกษตรกรท่ีสามารถขอใบรับรองเกษตรอินทรีย
ไดไรละ 1,๐๐๐ บาท และเสนอใหเกษตรกรแปลงใหญเขารวม
เปนสมาชิกผูสงมะพราวใหแกบริษัทโดยใหมีการจัดลําดับการตัด
มะพราวของแตละสวนเพื่อใหมีมะพราวสงออกตลอดท้ังป  

บริษัท เค-เฟรช จํากัด  
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การบูรณาการการทํางาน 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกรและเจาหนาท่ีเพื่อบอกเลาปญหาของการปลูก
มะพราว หนวยงานภาคีบูรณาการงานรวมกันเพื่อแกปญหาตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน และ
ตรงกับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยขับเคล่ือนผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร(ศพก.) ใชเปนแหลงเรียนรูดานตางๆ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกิจกรรมของหนวยงาน
ตางๆ เชน การเล้ียงปลาในรองสวน สนับสนุนจากสํานักงานประมงจังหวัด การปลูกพืชแซมในสวน
มะพราว สนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โครงการ 1อบรม 1เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจาก 1ภัยแลง 0 ป 2558/59 และจากปญหาราคา
สินคาเกษตร สนับสนุนจากหนวยงานภาคีรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย เปนตน  

 
กลไกการขับเคลื่อนการทํางาน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญมะพราวมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประธานศูนยฯ คือ นายบุญลอย ทรัพยมา           
เปนวิทยากรประจํา ศพก. ใหความรูแกสมาชิก โดยองคประกอบประกอบดวยฐานการเรียนรู 4 ฐาน 
ไดแก ฐานการเรียนรูการใชน้ําอยางรูคุณคา ฐานการเรียนรูลดตนทุนการผลิต ฐานการเรียนรูการ
เพาะพันธุมะพราวพันธุดี และฐานการเรียนรูการกําจัดศัตรูพืชโดยชีวิวิธี เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญ
รวมประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตมะพราวอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย 
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ นําความรู และปจจัยการผลิต
สนับสนุนแกสมาชิก  
 
ผลลัพธตามเปาหมาย 

 เปาหมายการผลิตมะพราวแปลงใหญ เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ทําใหบรรลุตาม
เปาหมาย ดังนี้ 
 ผลิตสินคาคุณภาพ สมาชิกท่ีผานการรับรอง GAP จํานวน 19 คน และอยูระหวางการรอผลการ
รับรอง จํานวน ๒๘ คน และยังไมสามารถสมัครเขารวมการรับรองเนื่องจากยังไมมีผลผลิต จํานวน ๓ คน 
 การลดตนทุนการผลิต การผลิตมะพราวในปจจุบันมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เกษตรกรจึงมี
เปาหมายเพื่อลดตนทุนดังนี้ 

- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  เกษตรกรสามารถใชปุยตามคาวิเคราะหดินจึงทําใหพืชไดรับธาตุ
อาหารตามความตองการ 

- ผสมปุยเคมีใชเอง เกษตรกรผสมปุยเคมีตามสูตรท่ีตองการ สามารถลดตนทุนการผลิตไดไร
ละ 360 บาทตอไร 

ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูมะพราว เกษตรกรใชแตนเบียนบราคอนเพื่อกําจัดหนอนหัว
ดําแทนการใชสารเคมี 
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ผลกระทบ 

 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานตาง ๆแบงออกเปน 2 ดาน คือ 

ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตตามระบบ GAP และการใชสารชีวภัณฑสงผลตอ

ส่ิงแวดลอม ทําใหระบบนิเวศดีข้ึน จํานวนศัตรูธรรมชาติมากข้ึน สรางความสมดุลแกระบบนิเวศของสวน

และปองกันการเขาทําลายของศัตรูพืช 

ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี ปริมาณ
สารพิษในเลือดลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการใชสารชีวภัณฑและส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  

แปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปน
ผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 
- ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพราวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ 

และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมี
กิจกรรมท่ีรวมกัน เชน การจัดอบรม การชวยกันดูแลสวน เปนตน 

- เกษตรกร ประธานกลุมแปลงใหญเปนคนขยัน เกง และซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิต
สาธารณะ 

ปจจัยอุปสรรค  

 1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก สงผลการรับเทคโนโลยีใหมๆ สวนใหญยังมีวิถีการทํา
การเกษตรแบบเดิมๆ 
 2. หนวยงานภาคีหลายหนวยงานเขาทํากิจกรรมกับสมาชิกแปลงใหญ ทําใหเกษตรกรไมมีเวลา
ประกอบอาชีพ ควรมีการนัดหมาย และรวมบูรณาการการทํางานรวมกัน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการ
ทํางานเปนระบบ ไมซ้ําซอน ไมรบกวนเวลาการประกอบอาชีพของเกษตรมากจนเกินไป และ            
เกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกร 
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ท่ีปรึกษา 
นายเศรณี  อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 
นายธงชัย  มั่นใจ  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายวันชัย  นิลวงศ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
นางจันทิรา  ศรีขาว  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
นายวิโรจน  ชะริทอง หัวหนากลุมอารักขาพืช 
นายชาญศักด์ิ  ขจรบุญ เกษตรอําเภอบานแพว 
 
เรียบเรียง 
นางสาวเกียรตินภา  วงศจันทา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
นางสาวรัตติพร  อาภาวศิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวสุนทรีพร  ศรีสมบุญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 


