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ค ำน ำ 

                      การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการ
บริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรสามารถ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและ
บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้า
เกษตรที่มีปริมาณ และคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองและส านักงานเกษตรอ าเภอแกลงได้ถอดบทเรียนการด าเนินงาน
แปลงใหญ่ กรณี แปลงใหญ่ต้นแบบ (มังคุด) อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการด าเนินงาน
บริหารจัดการแปลงใหญ่ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจ
กระบวนการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่จนสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและให้
ความอนุเคราะห์ในการด าเนินงานทุกอย่างเป็นอย่างดี นางมาริน สมคิดเกษตรอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง     
นายชานน ถนอมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นายสมชาย บุญก่อเกื้อ ประธานกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ นางสมพงษ์ ธรรมสนิท กรรมการบริหารแปลงใหญ่ และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกท่าน 
                     ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดระยอง ที่ช่วยประสานงานและร่วมถอดบทเรียน
เป็นอย่างดี ขอบคุณ พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ นักวิชาการเกษตรทุกท่านที่ช่วยอ่าน ตรวจทานให้ข้อเสนอแนะในการ
ถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ์ และหวังว่าการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ (มังคุด) อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ครั้งนีจ้ะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง 
                                                                                             สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 



กำรถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ (มังคุด)  
อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

ควำมเป็นมำ 
นายสมชาย บุญก่อเกื้อ ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดต าบลกร่ าในปัจจุบัน และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า 

เมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2539) เดิมชาวบ้านต าบลกร่ า มีการปลูกมังคุดมาก่อนแล้ว มังคุดบางต้น      
มีอายุถึงร้อยปี และปลูกไม้ผลชนิดอ่ืนร่วมด้วย เช่น ลองกอง เงาะ สละ ทุเรียน ขนุนเป็นลักษณะการปลูกแบบ
สวนผสม ซ่ึงต่างคนต่างปลกูต่างคนต่างขาย โดยเกษตรกรเกือบทั้งหมดจะผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีเลย 

ปี 2544 เกิดภาวะราคาผลผลิตแตกต่าง เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเพ่ือรวบรวมผลผลิตไม้ผลจ าหน่าย 
โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดต าบลกร่ า นายสมชาย บุญก่อเกื้อ เป็นประธาน มีกรรมการ 7 คน 
สมาชิก 44 คน มีพ้ืนที่การผลิตมังคุด จ านวน 240 ไร่ สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 171 หมู่ 3 ต าบลกร่ า อ าเภอ         
แกลง จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2547 มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดต าบล
กร่ า  

ปี 2557/58 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบ
ส่งเสริมการเกษตรใหม่ท่ีเน้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพ้ืนที่ คน และสินค้า พบว่าพ้ืนที่ปลูกมังคุด 
มี 2 ลักษณะ คือ ผสมระหว่างแบบ S1 (เหมาะสมมาก) และ S2 (เหมาะสมปานกลาง) ต่อมาได้มีการวิเคราะห์
พ้ืนที่ใหม่เป็น S1 ทั้งหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมังคุดคุณภาพดีตามระบบ GAP และการ
รวบรวมผลผลิตมังคุดคุณภาพดีเพ่ือจ าหน่าย 

ปี 2558 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายชานน ถนอมวงศ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง เป็นผู้ให้ค าแนะน าการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 

 
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

ปี 2559 มังคุดแปลงใหญ่ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีสมาชิก 86 คน พ้ืนที่ผลิตมังคุดที่มี
เอกสารสิทธิ์ รวม 512 ไร่ จ านวน 86 แปลง และสมาชิกทุกคนเป็น Smart Farmerในการพัฒนาการผลิต
มังคุดได้สมัครแปลงรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือให้เกิดการผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพ เช่น การตัดแต่งกิ่ง สมาชิก
ผลิตมังคุดที่ได้ GAP แล้ว จ านวน 42 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการรับรองจาก สวพ.6 กรมวิชาการเกษตรให้
ได้ GAP ทุกคน รวมพ้ืนที่ 512 ไร่ ในอนาคตจะมีการวางแผนพัฒนาให้สมาชิกผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ จ านวน 
384 ตัน จ าหน่ายต่างประเทศ จ านวน 230.4 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งมีบริษัทรับซื้อมังคุดส่งออกหลายราย
มารับซื้อมังคุดที่กลุ่มและจากสมาชิกและจ าหน่ายภายในประเทศ จ านวน 153.6 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40  

ทีมผูจ้ัดการมังคุดแปลงใหญ่ มี ๓ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
๑. นางมาริน สมคิด  เกษตรอ าเภอแกลง ผู้จัดการ 
๒. นายชานน ถนอมวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบลกร่ า) ผู้ช่วยผู้จัดการ 
๓. นายสมชาย บุญก่อเกื้อ  ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
 



 
 

 
เป้ำหมำย 

เป้าหมายในการรวมกันผลิตมังคุดแปลงใหญ่ของกลุ่ม "ร่วมมือกันผลิต รวบรวมกันขาย" โดยมีการลด
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตมังคุดให้ได้ จากเดิมการผลิตมังคุดทั่วไป
ของเกษตรกรมีต้นทุนอยู่ที ่๒,6๐๐ บาทต่อไร่ เมื่อรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ กลุ่มวางเป้าหมายในการผลิตมังคุดไว้
ให้มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 10,400 บาทต่อไร่เป็นการผลิตมังคุดคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ซึ่งกลุ่มมี
วิธีการลดต้นทุน ดังนี้ 

- ผลิตปุ๋ยใช้เอง จากเศษวัสดุในครัวเรือน โดยน าเศษวัสดุทางการเกษตร ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 25 กิโลกรัม/ไร่ สามารถลดต้นทุนลง 600 บาท/ไร่ 

- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน ค านวณสูตรปุ๋ย
ปริมาณที่จะใช้ สามารถลดต้นทุนลง 600 บาท/ไร่ มีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินช่วยในการเก็บตัวอย่างดินไป
วิเคราะห์ และกรมวิชาการเกษตรเข้ามาช่วยให้คาแนะนาการใช้ปุ๋ย 

- รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี รวมกันซื้อปุ๋ยเคมีได้ในราคา 800 บาท/กระสอบ    
จากเดิมราคา 1,100 บาท และสารสกัดจากสาหร่ายรวมซื้อจากเดิมราคา 450 บาท/ลิตร ลดลงเหลือ           
350 บาท/ลิตร 

- การก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย น้ าส้ม
ควันไม้ สารสกัดจากสมุนไพรสามารถลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช สามารถลดต้นทุนลง 1,000 
บาท/ไร่ 

การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิต 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตให้ได้ 
750 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี 3 วิธีการ ดังนี้ และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆดังนี้ 

การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ท าการตัดแต่งกิ่ง
มังคุดที่มีชายพุ่มชิดกัน  กิ่งแห้ง กิ่งหัก กิ่งที่ถูกท าลายโดยแมลงศัตรูพืช กิ่งที่ซ้อนทับกันแน่นเพ่ือให้แสงแดดส่อง
ผ่านเข้าไปในทรงพุ่มได้ ถ้าบางต้นสูงเกินไปไม่สะดวกต่อการพ่นสารเคมีก็ท าการตัดยอดในส่วนที่สูงเกินต้องการ
ออก การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้มังคุดแตกใบอ่อนได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีช่วย แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้
เพ่ือให้มีการแตกใบอ่อนพร้อมกันจะมีการก าหนดเวลาให้ตายอดมีอายุประมาณ 9-12  สัปดาห์ เมื่อเข้าสู่ช่วง
แล้ง โดยการพ่นสารไทรโอยูเรีย อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ทั่วทรงพุ่ม จะช่วยให้มีการแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้ง



สวน  ส่วนการก าจัดวัชพืชในสวนได้ใช้เครื่องตัดหญ้าแทนการใช้สารก าจัดวัชพืชและได้ใช้หญ้าที่ตัดใส่โคนต้น
มังคุดเพ่ือรักษาความชื้นและเป็นปุ๋ยพืชสด 

การใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยเคมีโดยหว่านใต้ทรงพุ่ม  ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16  
ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น และใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพโดยให้ไปพร้อมกับระบบน้ าซึ่งในช่วงระยะหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จะให้ปุ๋ยน้ าชีวภาพประมาณ 4-5 ครั้งทุก 10-15 วัน 

การใช้ปุ๋ยทางใบและการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช มีการดูแลใบอ่อนให้พัฒนาเป็นใบแก่ที่สมบูรณ์ 
มีการส ารวจใบทุก 7 วัน ได้ท าการฉีดพ่นสารสกัดพืชสมุนไพรสูตรไล่แมลงและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพทุก  10 - 15 
วัน ซึ่งการท าสวน จะเน้นการป้องกัน แต่ถ้าในกรณีหนอนกินใบอ่อนถ้าพบการท าลายประมาณ 20%                 
ของจ านวนยอดท้ังหมดหรือช่วงระบาดจะตัดสินใจฉีดพ่นสารเคมี ไซเปอร์เมทริน 35 % อัตรา 50 ซีซี/น้ า 200 
ลิตร และในกรณีเพลี้ยไฟส ารวจโดยการเคาะใบอ่อนหรือยอดอ่อนบนกระดาษขาวถ้าพบมากกว่า 1 ตัวต่อยอด
ฉีดพ่นสารเคมี อิมิดาโคลพริด 10% อัตรา 20 กรัม/น้ า 200 ลิตร 

การชักน าการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกและผล การเตรียมต้นก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือ
เตรียมการออกดอกใช้สูตร 8-24-24 อัตรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่ม และได้ท าการงดน้ าเมื่ออายุ
ตายอดประมาณ 9-12 สัปดาห์ หรือช่วงหมดฝน โดยปล่อยให้มังคุดผ่านช่วงแล้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
หรือสังเกต ปล้องสุดท้ายของมังคุดแสดงอาการเหี่ยวอย่างชัดเจนและใบคู่สุดท้ายเริ่มมีอาการใบตก ต่อมาให้
สังเกตว่ามีการออกดอกเมื่อพบดอกประมาณ 50 – 60 % ของต้นจะท าการให้น้ าเต็มที่ในครั้งแรก การให้น้ า
ลักษณะนี้เป็นเทคนิคการควบคุมดอกไม่ให้มีมากเกินไป หลังจากนั้นได้ท าการให้น้ าในปริมาณปกติโดยใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยน้ าชีวภาพจนถึงระยะติดผลอ่อน 

การจัดการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ ในช่วงระยะออกดอกถึงติดผล
อ่อนซึ่งเป็นช่วงส าคัญของการผลิตมังคุดเพราะอาจมีการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟที่เป็นสาเหตุของมังคุดผิวลายไม่
เป็นที่ต้องการของตลาดก่อนฉีดพ่นสารเคมีท าการส ารวจโดยเคาะดอกบนกระดาษขาวถ้าพบเพลี้ยไฟมากกว่า 1 
ตัวต่อดอกหรือผล จะท าการพ่นสารเคมี อิมิดาโคลพริด 10% อัตรา 20 กรัม/น้ า 200 ลิตร         โดยพ่น
สารเคมีดังกล่าวจ านวน 4 - 5 ครั้ง หลังจากนั้นเมื่อดอกบานได้ประมาณ 4 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21  
อัตรา 1 - 2 กิโลกรัม/ต้น ฉีดพ่นอาหารเสริมบ ารุงผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตและก่อนเก็บเกี่ยวหยุดการใช้
สารเคมีตามก าหนดของกรมวิชาการเกษตร 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยวผลผลิต เลือกเก็บผลผลิตมังคุดในระยะ
สายเลือด เก็บด้วยอุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ผลมังคุดร่วงหล่นเก็บเกี่ยวใส่ตะกร้าพลาสติกขนย้ายไปยังโรงเรือน
ภายในสวนเพื่อท าความสะอาดขูดยางที่เปลือกและคัดแยกคุณภาพก่อนการจ าหน่าย โดยเกษตรกรตั้งเป้าหมาย
คัดเกรดมังคุดเองจากเดิมให้พ่อค้าเป็นผู้คัดขนาด โดยแบ่งออกเป็น ๒ เกรด คือ เกรด A และเกรด B  การ
จ าหน่ายมังคุดเกรด A และเกรด B  จะได้ราคาสูงกว่าการจ าหน่ายมังคุดคละเกรด ดังนั้น จึงพยายามให้
เกษตรกรผลิตมังคุดให้มีคุณภาพได้เกรด A เพ่ิมข้ึน 

 การตลาด มีการวางแผนด้านการตลาด เมื่อมังคุดเริ่มออกดอก ได้ประสานกับทางส านักงานเกษตร
อ าเภอและจังหวัด  ขอข้อมูลการคาดคะเนผลผลิตและช่วงเวลาที่มังคุดจะออกสู่ตลาด น ามาวิเคราะห์เพ่ือหา
ตลาดรองรับและหาแหล่งกระจายผลผลิต มีการติดต่อกับผู้รับซื้อล่วงหน้าและซื้อขายผลผลิตในรูปของกลุ่ม   



โดยจะมีบริษัทผู้ส่งออกและผู้จ าหน่ายภายในประเทศเข้ามารับซื้อผลผลิต ท าให้มังคุดในกลุ่มไม่เคยประสบ
ปัญหาด้านการตลาด  

การบริหารจัดการ เป้าหมายการบริหารจัดการของกลุ่มแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

- การบริหารจัดการการผลิต เป็นการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการประชุมกลุ่มทุก
เดือนเพื่อการผลิตให้ได้คุณภาพตามระยะการผลิตของมังคุด 

- การบริหารจัดการตลาด จากการที่กลุ่มได้ไปศึกษาดูงานตลาดประมูลมังคุดที่ชุมพรจึงเป็นที่มาของ
แนวคิดท่ีจะท าตลาดประมูลมังคุดขึ้นที่กลุ่ม ด้วยการจัดตั้งจุดคัดแยกผลผลิต โดยการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
มาคัดแยกเกรดคุณภาพ เพ่ือเปิดเป็นจุดประมูลผลผลิตมังคุด และเพ่ิมช่องทางการตลาดไปยังห้างสรรพสินค้า 
(Modern Trade) 

- การบริหารจัดการสร้างรายได้เสริม สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากผลไม้และพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่ปลูกใน
สวนผสม เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ กะท้อน ขนุนและกล้วย รวมถึงวางแผนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลผลผลิต 

 
กระบวนกำรท ำงำนแปลงใหญ่ 

การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน 
เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ ในบทบาทผู้จัดการจัดประชุม
คณะกรรมการประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศบกต. 
นายกเทศมนตรี ธกส. ท้องถิ่นอ าเภอ พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุขอ าเภอ ประมงอ าเภอ และปศุสัตว์
อ าเภอ เป็นต้น  เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลง
ใหญ ่4 เรื่อง คือ 

๑. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
๒. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
๓. ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดส่งออก 
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ      
และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปอเทือง โดโลไมท์ 

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ให้
ความรู้เรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ และการตรวจรับรองแปลง GAP ให้สมาชิกกลุ่มโดยการตั้งฐานเรียนรู้เรื่อง
การผลิตมังคุดคุณภาพดี ใน ศพก. อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ของนายสมชาย  บุญก่อเกื้อ  ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ 

หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร ประกอบด้วย 
ประมง ปศุสัตว์ กศน.  

หน่วยงานที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ในการแปรรูป คือ ที่ว่าการอ าเภอแกลง  
หน่วยงานสนับสนุนการป้องกันศัตรูพืชแบบชีววิธี คือ ศูนย์ฯอารักขาพืชชลบุรี 
หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การท าบัญชี คือ สหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ และเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด 



หน่วยงานสนับสนุนการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของสมาชิกแปลงใหญ่คือ คือ สาธารณสุขอ าเภอ 
หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า คือ ชลประทาน 
หนว่ยงานที่ประสานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับทางราชการ คือ หอการค้าจังหวัด 

หน่วยงานท้องถิ่น คือ เทศบาลต าบล สนับสนุนสนับสนุนพ้ืนที่การประชุม 
หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย 3 บริษัท ได้แก่  บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ทแอนด์ เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด  
บริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุ๊ต จ ากัด และบริษัท ไอซีเค เอนเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด เริ่มเข้ามาติดต่อซื้อขายมังคุดกับกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ 

เทคนิคกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 

การน าปัญหาของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง แล้วบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาแก้ปัญหาที่ตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยใช้ ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการ        
อ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ในการแปรรูป ซึ่งได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทย  

 
เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบล กล่าวว่า “การเข้ามาท างานในชุมชน ต้องออกส ารวจพื้นที่บ่อย ๆ 

เพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เกษตรกร ท าให้เกษตรกรเชื่อถือศรัทธา และเกิดการยอมรับในตัวเจ้าหน้าที่ ตลอดจนท าให้การด าเนินงาน
นั้นมีประสิทธิภาพ” 

 

กลไกกำรขับเคลื่อน 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมังคุด (ศพก. )  และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง ศพก.  มีประธานศูนย์ คือ         
นายสมชาย บุญก่อเกื้อ เป็นวิทยากรประจ า ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก. เป็นศูนย์รวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๑1 หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ๑ หน่วยงาน ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก.          
และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แห่งนี้ ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า การลดต้นทุน 
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การผลิตไม้ผลคุณภาพ และสรุปผลการถ่ายทอดความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้การผลิตมังคุดอย่างมีประสิทธิภาพ       
ท าให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ                     
ได้น าความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิกสมาชิกแปลงใหญ่เอง เป็นแหล่งความรู้ที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน 
เช่น การผลิตมังคุดคุณภาพ  การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  การเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพมังคุด เป็นต้น 

ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 

ตามเป้าหมาย ๕ ด้าน ของการผลิตมังคุดของกลุ่ม เมื่อด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนี้ 

การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการผลิตมังคุดลดลงจากเดิม ๒,6๐๐ บาท ต่อไร่             
( จากต้นทุน 13,000 เหลือ 10,400 บาทต่อไร่) แบ่งตามการผลิต ๒ แบบ 



- ผลิตปุ๋ยใช้เองและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนลง 1,200 บาท/ไร่ ลดต้นทุน
ผลิตลงได ้คิดเป็นร้อยละ 46 

- รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและการก าจัดศัตรูพืชแบบดิน สามารถลดต้นทุนลง 1,400 บาท/ไร่   
ลดต้นทุนผลิตลงได้ คิดเป็นร้อยละ 54 

การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมังคุด ได้แก่  
การตัดยอดมังคุด ตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งผลมังคุด โดยมีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตให้ได้จากเดิม 6๐๐ กิโลกรัม 
ต่อไร่ ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 1๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมผลผลิตขึ้นได้ คิดเป็นร้อยละ 25 

การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ GAP การคัดเกรดผลผลิตเป็นเกรด A และ
เกรดคละ ท าให้ราคาขายผลผลิตเพิ่มข้ึน 

- ผลผลิตปลอดภัย GAP เกษตรกรคัดเกรด A ได้ราคาสูงกว่ามังคุดเกรดคละ โดยมังคุดเกรด A ขายได้
เฉลี่ย 9๕ บาทต่อกิโลกรัม มังคุดเกรดคละขายได้ราคาเฉลี่ย 42 บาทต่อกิโลกรัม ได้ราคาขายเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 53
บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 126 

การตลาด เกษตรกรมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นจุดคัดแยก เพ่ือรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาคัดเกรด
เพ่ือเป็นจุดประมูลราคาขายมังคุด มีการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต และเริ่มการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
เพ่ือส่งออกได้ 165.88 ตัน จากผลผลิตทั้งหมด 276.48 ตัน ผลผลิตที่รวบรวมส่งออกต่างประเทศได้คิดเป็น
ร้อยละ 60 

 การบริหารจัดการ มี ๓ ด้าน 

    - การผลิต มีการแบ่งกลุ่มควบคุมคุณภาพ เพ่ือบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้ผลผลิตที่ได้มี
ปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพด ีเป็นที่ต้องการของตลาด 
    - การตลาด มีเป้าหมายเปิดตลาดประมูลมังคุดที่อาคารจุดรวบรวมของกลุ่ม ก าลังด าเนินการเชื่อมโยง
การตลาด ปัจจุบันมีพ่อค้าเข้ามาบริษัทที่รับซื้อผลผลิตเพ่ือส่งออก จ านวน 3 บริษัท 
    - การสร้างรายได้เสริม เกษตรกรมีรายได้เสริมจากสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน  
ยางพารา กระท้อน ขนุน มะม่วง และกล้วย เป็นต้น 
 
  ควำมย่ังยืนในกำรพัฒนำ 

“เป็นน้ าไม่เต็มแก้ว” ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ๓ คน คือ นางมาริน สมคิด เกษตรอ าเภอ 
นายชานน ถนอมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และนายสมชาย บุญก่อเกื้อ ประธานกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ เมื่อมีการจัดอบรมผู้จัดการจะไปพร้อมกันทั้ง ๓ คน เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมไปพร้อมๆ กัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านต่างมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ตลอดจนน า
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ น าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ผลิตต้องมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
           “หาผู้สืบทอด” คณะกรรมการแปลงใหญ่หาผู้สืบทอดการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น
บุตรของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือมาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และการเชื่อมโยง
ตลาด  

 
 



ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 

 “เน้นคนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ ประสานเครือข่าย วิเคราะห์
ข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า เพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย” 
 

ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพ้ืนที่ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง 
และเป็นพ่ีเลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 

ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็น
สถานที่ท าให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกัน
ทามากข้ึน เช่น การจัดอบรม การช่วยกันดูแลสวน ตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย เป็นต้น 

เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มีความขยัน อดทน ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ หมั่นหาความรู้
เพ่ิมเติมและมีการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนบ้าน หาวิธีลดต้นทุนการผลิตและหาวิธี
เพ่ิมผลผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เหลือใช้มาแปรสภาพให้
เกิดประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและลูกค้า โดยการขายของที่ดีมีคุณภาพให้แก่
ผู้บริโภคและความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการผลิต และ
ด้านการตลาด 

ปัจจัยอุปสรรค 
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก 
๒. หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ 
ท างาน ทั้งคน เงิน งาน เพ่ือให้การทางานไม่ซ้ าซ้อน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 

เงื่อนไข/ข้อจ ากัด 
๑. ควรมีศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างความเชื่อใจ ความสามัคคีเพ่ือ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
๒. ควรมีการบริหารจัดการศูนย์คัดแยกผลไม้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาด และเพ่ิมมูลค่ามังคุดได้ 

ที่มาของข้อมูล 
นางมาริน สมคิด เกษตรอ าเภอแกลง ผู้จัดการ 
นายชานน ถนอมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบลกร่ า) ผู้ชว่ยผู้จัดการ 
นายสมชาย บุญก่อเกื้อ ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และสมาชิก  
 
 


