
ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กรณี แปลงใหญ่ต้นแบบ (ยางพารา) อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 ……………………………………………………………………………….. 
ความเป็นมา   
 นายจ าเรียง นิธิกรกุล ผู้จัดการแปลงใหญ่ เล่าให้ฟังว่า ที่มาของการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ่ เกษตรจังหวัดพัทลุงในขณะนั้น ได้เสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบและ
พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานพ้ืนที่ด าเนินการในส่วนเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ 
จ านวน 5 แปลง คือ ข้าว 3 แปลง มังคุด 2 แปลง ซึ่งทีป่ระชุมรับทราบ และปรากฏว่าในการประชุมดังกล่าว
ได้มีการเสนอแปลงใหญ่เพ่ิมเติมอีก 1 แปลง คือ ยางพารา และที่ประชุมเห็นชอบและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ 
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกม่วง พร้อมทั้งมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นผู้จัดการแปลง จนมีการด าเนินงาน
ดังกล่าวไปได้ระดับหนึ่ง ต่อมาเมื่อปี 2558 ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือทบทวนจุด
ด าเนินการ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนที่ขนาดและจ านวน
เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ปรากฏว่าที่ประชุมได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิม มาด าเนินการในหมู่ที่ 
11 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งมอบหมายให้ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เป็นผู้จัดการแปลง 
 นายมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง ซึ่งท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง เล่าให้ฟังว่า 
เดิมทีในพ้ืนที่ต าบลโคกม่วง จะมีการท าการเกษตรผสมผสานระหว่างไม้ผลและยางพารา และมีนาข้าวบ้าง
เล็กน้อย แต่ต่อมาเมื่อยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นยางพาราเกือบเต็มพ้ืนที่ เป็นสวนขอ
การสงเคราะห์กับส านักงานกอทุนสงเคราะห์ รูปแบบสวนเดียวมีเพียงส่วนน้อยที่ปลูกไม้ผลแซมบ้าง พันธุ์
ยางพาราที่ปลูกเป็นพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ RRIM 600 และ RRIT 251 การขายผลผลิตเดิมที่มีแปรรูปและขายใน
รูปยางแผ่นดิบ แต่เมื่อมีสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางซึ่งสมาชิกแปลงใหญ่ทุกรายเป็นสมาชิกฯ 
เปิดรับซื้อน้ ายางสด เกษตรกรทั้งหมดจึงขายยางพาราในรูปน้ ายางสดจนถึงปัจจุบัน สมาชิกเม่ือเก็บน้ ายางจาก
แปลงยางของตนเองแล้วจะน ามาขายให้แก่สหกรณ์ฯ ในช่วงเช้า ประมาณ เวลา 07.00-10.00 น  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงและส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงได้มา
ประสานงานเพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จึงได้รวบรวมสมาชิกที่ปลูก
ยางพาราซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตของ สปก. มาร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน โดยประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก
และก าหนดข้อตกลงในการบริการร่วมกัน 
 ปี 2558 ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชัยสน คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ยางพารา) ภายใต้การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF การวิเคราะห์พื้นที่ เป็น S1 
เหมาะสมแก่การปลูกยางพารา ดินมีความเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 4.0-5.5   
 ประมาณกลางปี 2558 เมื่อรวมกลุ่มกันด าเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จึง
ประสานงานกับผู้จัดการแปลง เพ่ือคัดเลือกทีมผู้จัดการแปลงท าหน้าที่บริหารจัดการ ดังนี้ นายจ าเรียง นิธิกร
กุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่ผู้จัดการแปลง  
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ปี 2559 ยางพาราแปลงใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีสมาชิก 100 
คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีที่อยู่อาศัยในหมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง และมีบางส่วนมีที่อยู่อาศัยนอกพ้ืนที่ ใน
หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 13 อายุส่วนใหญ่อยู่ท่ี 41-50 ปี และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้แรงงาน
ในครัวเรือนเป็นหลัก เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 82 พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ รวม 1,206 ไร่ 
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พ้ืนที่เปิดกรีด 1,062 ไร่ 186 แปลง ถือครองเฉลี่ย 6.8 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นจุดด าเนินการร่วมกับศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  

การบริหารรูปแบบกลุ่ม โดยนายมนูญ สุขรัตน์ (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นประธานกลุ่มและมีกลุ่มย่อยเพื่อให้
สะดวกต่อการควบคุมจ านวน 10 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 8-12 คน ใช้บ้านของประธานเป็นที่ท าการกลุ่ม  

ยางพารา ที่ปลูกเป็นยางพาราพันธุ์ส่งเสริม คือ RRIM 600 และ RRIT 251 สภาพเป็นส่วนเดี่ยว 
ปลูกตามหลักการที่ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพาราก าหนด ต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นต้นทุน          
ผันแปร 7,069 บาท/ไร่ หรอื 26.41 บาท/กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานประมาณ 5,000 บาท มีการใช้
สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นส่วนน้อยรายเฉลี่ยโดยรวมประมาณครึ่งลิตรต่อไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี สมาชิกแปลงใหญ่นิยมกรีดยาง 1/3 ของหน้ายาง จะใช้สารเร่งน้ ายางบ้างในกรณีท่ียางใกล้อายุมากใกล้
โค่น ไม่มีการแปรรูปเป็นยางแผ่นจะขายน้ ายางสดทุกราย ผลผลิตยางพารารวมประมาณ 283 ตันต่อปี 
ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที ่265 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขายในรูปน้ ายางสดทั้งหมด ส่วนใหญ่ไปขายที่โรงงานสหกรณ์กอง
ทุนสงเคราะห์การท าสวนยางซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ รายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อไร่ 

ในพ้ืนที่แปลงใหญ่มีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาว 1 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมการแปร
รูปสินค้าเกษตรและเครื่องแกง สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่อยู่ด้วย มีนางสุณีย์ สุขรัตน์ ซึ่งเป็น
ภรรยาของประธานกลุ่มแปลงใหญ่ท าหน้าที่ประธานกลุ่ม มีสถาบันการเงินสหกรณ์เครดิตยู่เนียน 1 แห่ง เป็น
สถาบันการเงินทั้งการฝากและกู้เงินให้แก่สมาชิกในพ้ืนที่และสมาชิกแปลงใหญ่ 
 ผู้จัดการแปลงใหญ่ แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
พัทลุง ประกอบด้วย 

1. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง          คณะท างาน 
2. นายกเทศมนตรีต าบลโคกม่วง         คณะท างาน 
3. ก านันต าบลโคกม่วง           คณะท างาน 
4. ผู้แทนสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง คณะท างาน 
5. ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนียนออมทรัพย์บ้านทุ่งยาวจ ากัด      คณะท างาน 
6. นายจ าเรียง นิธิกรกุล หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง  คณะท างานและเลขานุการ 
7. นายคณพศ ทรงเดชาไกรวุฒิ  นักวิชาการท่ีดินช านาญการ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. เจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

ด าเนินการภายใต้ค าแนะน าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปของคณะท างานทีมบริหาร ซึ่งมี นายอนุรัฐ ไทยตรง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม) ท าหน้าที่หัวหน้าทีม มีทีมสนับสนุนอีก 2 ทีม คือ  

1.ทีมตลาด มีสหกรณจ์ังหวัดพัทลุงเป็นหัวหน้าคณะท างาน เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
ท าหน้าที่เลขานุการ 

2.ทีมลดต้นทุนการผลิต มีเกษตรจังหวัดพัทลุงเป็นหัวหน้าทีม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงท าหน้าที่เลขานุการ 
 

  
 



 
 

3 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายการด าเนินงานแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มุ่งการผลิตที่ ผลผลิตมีมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมดี สมาชิกมีรายได้ม่ันคง และกลุ่มมีความเข้มแข็ง โดยก าหนด การ
ด าเนินงาน 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมผลผลิต 
และบริหารการตลาด ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังนี้   

1. การบริหารจัดการกลุ่ม ประธานกลุ่มได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดังนี้ 
1.1 บริหารกลุ่มโดยก าหนดผู้น ากลุ่มย่อยให้บริหารสมาชิก 8-12 คน ท าหน้าที่เป็นเครือข่าย

ในการควบคุมมาตรการตามข้อตกลงต่าง ๆ มุ่งให้เกิดความเข็มแข็ง  
1.2 พัฒนาคณะกรรมการให้มีบทบาทรับผิดชอบในการบริหารมากขึ้น อบรม/พัฒนาสมาชิก

แปลงใหญ่ให้มีความรู้ในการผลิตยางพาราให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
1.3 การท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เน้นหนักให้สมาชิก

แปลงใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง   
1.4 ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่สมาชิก ในด้านการแปรรูปร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาว ส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ในกรณีโค่นยางและเสริมในสวนยาง ยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 ความเชื่อมโยงกับการบริหารราชการท้องที่ในบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน คือต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและใช้กลไกของแปลงใหญ่เข้าร่วมสนับสนุนการด าเนินงานด้วย 
 2. การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 26 บาท/ต้น หรือ 
7,000 บาท/ไร่ ลดลงเหลือ 25 บาท/ตัน หรือ 6,720 บาท (ร้อยละ 4 ) ซึ่งได้ก าหนดการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงและผู้จัดการแปลงใหญ่
ท าหน้าที่เป็นหมู่ดินอาสาด้วย ได้เก็บตัวอย่างดินในแปลงยางพาราของสมาชิกรายละ 1 แปลง ส่งตรวจ
วิเคราะห์ดินและขอรับค าแนะน าในการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน แล้วน าไปชี้แจงกับสมาชิกแปลงใหญ่เพ่ือ
ด าเนินการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า 
  2.2 การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงในการผลิตส่งเสริม
การท าปุ๋ยหมักท้ังหมักแห้งและน้ าหมักเพ่ือเติมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน ได้สาธิตและสนับสนุนสารเร่ง พด.1 พด.2 
แก่สมาชิกในการน าไปใช้ในแปลงของตนเอง 
  2.3 การถ่ายทอดความรู้ ด าเนินการโดยให้สมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนได้รับความรู้ในการลด
ต้นทุนการผลิต ใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อบรมสมาชิกและการจัดงาน Field Day 
ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนทั้งส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชัยสน ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สถานีพัฒนาที่ดิน
พัทลุง การยางแห่ประเทศไทยจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นยังได้มีการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วย  

3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่มีเป้าหมายในการปลูกยางพารา มีแปลงที่
มาตรฐาน ลดการใช้สารเคมี และ มีระบบนิเวศน์/สิ่งแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงล าคลองในพ้ืนที่เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
เพียงพอส าหรับหน้าแล้ง มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของประชาชน ถ่ายทอดความรู้
ในการดูแลสวนยางพาราให้สามารถผลิตยางพาราได้ได้เปอร์เซ็นต์น้ ายางที่สูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมการปลูกพืช
ร่วมยางเพ่ือเสริมรายได้ ได้แก่ ผักเหมียง และ สละ  ส่วนสวนยางที่ปลูกใหม่ได้แนะน าการปลูกถ่ัวหรั่ง มันเทศ 
ข้าวโพด ข้าวไร่ เพ่ือเสริมรายได้  
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4. การเพิ่มผลผลิต แปลงใหญ่ยางพารา ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต จากเดิม 267 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี เป็น 275 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เพ่ิมขึ้น 8 กิโลกรัม หรือร้อยละ 3 ด าเนินการโดย 
4.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน

เทศบาลต าบลโคกม่วง ให้ความส าคัญในการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์แล้วน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดให้
สมาชิกถือปฏิบัติ และได้วางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตมาสนับสนุนแก่สมาชิกและสร้างความตระหนักใน
คุณค่าของการใช้ปุ๋ยให้แก่สมาชิกน าไปปฏิบัติตามหลักการที่แนะน า  

4.2 การดูแลสวนที่ถูกต้อง สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงสนับสนุนความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ใน
การปฏิบัติดูแลรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกแลงใหญ่และจะด าเนินการในการจัดท าแปลง
ตัวอย่างในการเพิ่มผลผลิตในพ้ืนที่ด้วย  

4.3 การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกเพ่ือให้น าความรู้ไปปฏิบัติ ใน
การจัดถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร งาน Field Day   

5. การบริหารการตลาด ผลผลิตยาพาราของสมาชิกทุกรายขายเป็นน้ ายางสดแกม่ีสหกรณ์กองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง เป็นการขายยางให้แก่สหกรณ์ท่ีสมาชิกแปลงใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ด้วย เมื่อ
เก็บน้ ายางสดแล้ว สมาชิกจะใช้พาหนะรถจักรยานยนต์น ามาขาย ณ โรงงานดังกล่าว สหกรณ์ก็จะแปรรูปเป็น
ยางแผ่นดิบส่งขาย ผู้จัดการแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการในสหกรณ์อยู่ด้วย กล่าวาอนาคตจะพัฒนาสินค้าจาก
ยางแผ่นดิบเป็นสินค้าอย่างอ่ืน เช่น หมอนยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สหกรณ์ฯและสมาชิกเพ่ิมขึ้น 

 

กระบวนการท างานแปลงใหญ่  
 1. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐประกอบด้วยคณะท างาน
ขับเคลื่อนตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่) จังหวัดพัทลุง ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคณะท างานจ านวน 4 ทีม คือ  

1.ทีมการบริหารจัดการ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่หัวหน้าคณะท างาน 
หัวหน้าส่วนราชการ 24 หนว่ยงานเป็นคณะท างาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ 

2. ทีมการตลาด โดยมี สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่ หัวหน้าคณะท างาน ผู้แทนส่วนราชา
การที่เก่ียวข้อง 13 หน่วยงาน เป็นคณะท างาน เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและผู้แทนของส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ 

  3. ทีมลดต้นทุนการผลิต โดยมี เกษตรจังหวัดพัทลุงท าหน้าที่ หัวหน้าคณะท างาน ผู้แทนส่วน
ราชาการท่ีเกี่ยวข้อง 19 หน่วยงาน เป็นคณะท างาน หัวหนเกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตร
จังหวัดพัทลุง ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงและผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ 

4. ทีมผู้จัดการแปลง โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง นายกเทศมนตรีต าบลโคกม่วง (โดย   
นายวิทยา จายุพันธ์ นักวิชาการเกษตร) ก านันต าบลโคกม่วง ผู้แทนสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนียนออมทรัพย์บ้านทุ่งยาวจ ากัด และ นายจ าเรียง นิธิ
กรกุล หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง นายคณพศ ทรงเดชาไกรวุฒิ นักวิชาการที่ดินช านาญการ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
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เจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (นายธราพงศ์ มีมุสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ) นายมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง ท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตามล าดับ 

 2. กระบวนการท างาน จะเชื่อมโยงการ Single Command ซึ่งประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีวาระการ
ประชุมเรื่องการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และ โดยเกษตรจังหวัดพัทลุง จะเป็นผู้น าเสนอแผน/
ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมพิจารณาในการสนับสนุนช่วยเหลือ  

3. การประชุมทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ ใช้รูปแบบการพบปะพูดคุย เดือนละ 1 ครั้งคณะท างานที่มา
ประชุมทุกครั้ง ได้แก่ นายจ าเรียง นิธิกรกุล นายคณพศ ทรงเดชาไกรวุฒิ นายมนูญ สุขรัตน์                   
นายธราพงค์ มีมุสิทธิ์ นายวิทยา จายุพันธ์  และ ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนียนออมทรัพย์บ้านทุ่งยาวจ ากัด 
ต่อมาเมื่อก าหนดให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงรับผิดชอบแปลงใหญ่ นายสมนึก คงชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปผลและวางแผนการด าเนินงาน และ
ขณะนี้ได้วางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปี 2560 โดยจะประชุมสมาชิกเพ่ือพิจารณาแผนงานเมื่อแล้ว
เสร็จจะเสนอ Single Command พิจารณาสนับสนุนต่อไป 
 4. การประชุมสมาชิกแปลงใหญ่  ไม่มีการก าหนดที่แน่นอน แต่ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่ (นายมนูญ 
สุขรัตน์) จะน าแจ้งและก าชับการด าเนินงานในที่ประชุมหมู่บ้าน แต่หากมีความเร่งด่วนจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 

 
เทคนิคการบูรณาการการท างาน 
 การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ยางพารา ซึ่งด าเนินการในลักษณะของชุมชนมีส่วนร่วม ใช้
กลไกของการบริหารงานของการปกครองท้องที่ มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ประสานงานกับองค์กนปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรชุมชนที่มีในพื้นที่ โดยเฉพาะนายมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง ซึ่งท า
หน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง และ นักวิชาการเกษตรของส านักงานเทศบาลต าบลโคกม่วง ที่มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนา เข้าถึงสมาชิกทุกคน และตั้งความหวังของการพัฒนาจะต้องน ามาซึ่งความมั่นคงของประชาชนในพ้ืนที่
ยึดหลักการ ต้องท าและท าให้ได้  
 ส่วนของราชการซึ่งเป็นทีมผู้จัดการในพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานหลักได้แก่ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ยึดหลักบูรณาการ มีส่วนร่วมและ
สร้างความสัมพันธ์ เป็นแบบพ่ีน้อง ยึดหลักการท างานต้องก้าวเดินแต่ละขั้นด้วยความมั่นคง และจะร่วมมือกับ
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินงานในพ้ืนที่แปลงใหญ่ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสินค้าเกษตร การจัดงาน Field Day 
การประชุมไม่จ าเป็นต้องเป็นทางการให้ลักษณะของการพูดคุยในประเด็นและในตกผลึกทางความคิด 
 การสนับสนุน ใช้กลไก Single Command เป็นหลัก และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด (เนื่องจากผู้ช่วยผู้จัดการเป็นนักวิชาการเกษตรของส านักงานเทศบาลต าบลโคกม่วง) การน าเสนอ
ในที่ประชุม Single Command ถูกก าหนดเป็นวาระการประชุมชัดเจนและมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ 
ประธาน Single Command ก าหนดภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนอย่างชัดเจน ส าหรับส่วนคณะท างานทีม
บริหารจัดการ ซึ่ง นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท าหน้าที่ประธานคณะท างาน ก าชับใน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงทุกครั้งและติดตามงานในพ้ืนที่เป็น
ระยะๆ 
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กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารา มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรยางพารา
(ศพก.) สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยางสามัคคี 
ที่มีกิจกรรมที่เข้มแข็งภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาล
ต าบลโคกม่วง คณะกรรมการมีความสามารถในการบริหารและประสานงาน มีความใกล้ชิดกับสมาชิกแปลง
ใหญ่ กลไกการขับเคลื่อนใช้หลักการบูรณาการกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ ให้มีความ
เชื่อมโยงเป็นเอกภาพในการพัฒนา มุ่งไปที่ เกษตรกรมีรายได้มั่นคง สวนยางพารารักษาระบบนิเวศน์ มี
กิจกรรมส่งเสรมอาชีพเพ่ือเป็นรายได้เสริม   
 นายมนู สุขรัตน์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ยางพารา) ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ลดต้นทุนการผลิต การป้องกันและก าจัดโรครากขาว 
และมีหลักการในการพัฒนาคือ ใช้ ศพก.เป็นจุดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม มี
ฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ดังนี ้
  ฐานที่ 1 กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตยางพารา 
  ฐานที่ 2 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง 
  ฐานที่ 3 กิจกรรมการใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 
การบริหารจัดการศูนย์ฯ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชัยสน ซึ่งมี นางนวดี นวลสกุล นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เป็นผู้รับผิดชอบพื้นท่ีต าบลโคกม่วง (เกษตรต าบล) 

  
ผลงาน/ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (ระบุผลงาน) 
 เมื่อด าเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามเป้าหมายทั้ง ๕ ด้าน ส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินการในกระบวนการของการวางแผนและเกิดเพียงผลผลิตของการส่งเสริม สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
เบื้องต้น ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มและทีมบริหารลุ่มย่อยให้บริหารสมาชิก 8-12 
คน  สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและร่วมกิจกรรมงาน Field Day    
 2. การลดต้นทุนการผลิต ได้ด าเนินการ 

2.1 เก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ 100 ราย แจ้งผลการวิเคราะห์และแนะน าให้ใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุกราย พร้อมได้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายการติดตามการใส่
ปุ๋ยของสมาชิก จะมีการประเมินต้นทุน 

 2.2 การปรับปรุงบ ารุงดิน ได้ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ในการผลิตส่งเสริม
การท าปุ๋ยหมักท้ังหมักแห้งและน้ าหมักเพ่ือเติมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง โดยนางนงเยาว์ 
พฤติมณี ผู้ประสานงาน ไดร้ายงานการสนับสนุน ได้แก่  

1) การท าน้ าหมักชีวภาพ สนับสนุน ถังหมัก ขนาด 120 ลิตร 100 ใบ กากน้ าตาล 
200 แกลลอน และอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ 2 ครั้ง 
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2) สนับสนุนปูนโดโลไมท์เพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวน 205 ตัน  
3) สาร พด.1 พด.2 พด.3 ส าหรับการท าปุ๋ยหมัก ประมาณ 500 ซอง 

 4) สนับสนุนปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) เพ่ือการปลูกปรับปรุงบ ารุงดินในกรณีเปิดสวนใหม่ 
จ านวน 700 กิโลกรัม 

 5) การวิเคราะห์เกษตรกร 100 ราย ๆ ละ 10 ตัวอย่าง ได้ผลการวิเคราะห์และ
แนะน าการใส่ปุ๋ยทุกราย 

 6) สนับสนุนปุ๋ยหมักพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 25 ตัน 
 7) ส่งเสริมการปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 30,000 กล้า 
 8) ริเริ่มจัดตั้งธนาคารปุ๋ย สมาชิก 30 คน 

  2.3 การถ่ายทอดความรู้  ใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อบรม
สมาชิกและการจัดงาน Field Day มีการบรรยายความรู้ของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน ได้แก่ 
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   
  3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการอบรมเพ่ือการจัดการสวนที่เหมาะสม ที่เน้น
การรักษาระบบนิเวศน์ และควบคุมระบบการผลิตเพ่ือการดูแลรักษาท่ีดี ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ ายางสูงขึ้น    

4. การเพิ่มผลผลิต แปลงใหญ่ยางพารา ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต จากเดิม 267 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี เป็น 275 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ได้ด าเนินการ 

4.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ มีการถ่ายทอดความรู้ใน
การดูแลรักษาท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่สมาชิกทุกราย   

4.2 เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงสนับสนุนความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ในการปฏิบัติ
ดูแลรักษา ได้คัดเลือกแปลงจะด าเนินการในการจัดท าแปลงตัวอย่างในการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ด้วย  

5. การบริหารการตลาด ผลผลิตยาพาราของสมาชิกทุกรายขายเป็นน้ ายางสดแกม่ีสหกรณ์กองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง ไม่มีปัญหาการขายผลผลิต ราคาผลผลิตเป็นไปตามกลไกการตลาด   
 
ผลกระทบ 
 การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ยางพารา สมาชิกได้รับผลกระทบจากกิจกรรมด าเนินงานต่างๆ 
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นการรักษาระบบนิเวศน์ รักษาแหล่งน้ า ล าคลอง 
ท าให้ระบบนิเวศดีขึ้น มีพันธุ์ปลาที่หน่วยงานประมงจังหวัดและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จ านานเพ่ิมขึ้น ซึ่งอนาคตจะเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของพ้ืนที่ ส าหรับการจัดการสวนที่ลดการใช้สารเคมีใน
การก าจัดเชื้อโรคและวัชพืชจะท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
 2. ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ท าให้
เกษตรกร มีความสดใสซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 3. ด้านสังคม เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมแปลงใหญ่รูปแบบกลุ่ม มีการบริหารจัดการแบบแปลง
ใหญ่ ส่งผลให้สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองกันดีขึ้น เกิดความ
สามัคคีเพ่ิมมากข้ึน 

 
 



 
 

8 
 4. ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ และมีการวาง
แผนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจะมีผลให้อนาคตจะท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน และได้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมใน
สวนยางพาราหรือมีกิจกรรมการแปรรูปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจะท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิม ลดรายจ่ายลงได้    
 
ความย่ังยืนในการพัฒนา 

1. ทีมผู้จัดการแปลงที่มุ่งมั่นในการท างาน มีการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม บนหลักการที่ต้องท าและ
ท าให้ได้ โดยเฉพาะนายมนูญ สุขรัตน์ ซึ่งประสานการด าเนินงานร่วมกับ นายวิทยา จายุพันธ์ นักวิชาการ
เกษตร ของส านักงานเทศบาลต าบลโคกม่วง มีความทุ่มเทในการท างาน 

2. การบูรณาการในทีมผู้จัดการ โดยนายจ าเรียง นิธิกรกุล นายคณพศ ทรงเดชาไกรวุฒิ และนายธรา
พงศ์ มีมุสิทธิ์ ความเป็นทีมงานสูงมีความเป็นกันเองและเข้าใจซึ่งกันและกัน 

3. ยางพาราเป็นพื้นหลัก พืชเศรษฐกิจ และเกษตรกรยังคงรักษาอาชีพการท าสวนยางไปอีกนาน ท าให้
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะด้านการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต ยังคงต้องด าเนินการต่อไป 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 

1. ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการโดยยึดถือเป็นหน้าที่ต้องท าของผู้บริหารท้องที่ มีความต้องใจและรอบ
รู้ในบทบาทการพัฒนาอย่างดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และโน้นน้าวสมาชิกให้ตระหนักต่อการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 

2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกแปลงใหญ่เป็น
เวทีของการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตยางพารา 

3. สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ที่รับซื้อผลผลิตของสมาชิกและสมาชิกแปลงใหญ่เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ด้วย มีการจัดสรรผลประโยชน์ 

4. การประชุมหมู่บ้านประจ าทุกเดือน สามารถแจ้งข่าวสารและผู้ช่วยผู้จัดการแปลงสามารถติดตรม
ความก้าวหน้าได้และยังเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้านด้วย 
 5. สมาชิกแปลงใหญ่มีอาชีพหลักคือยางพาราเป็นรายได้หลัก จึงต้องพัฒนาการปลูก การดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด   
 
ปัจจัยอุปสรรค  

1. สมาชิกแปลงใหญ่มีอายุมาก 
2. การแปรรูเพื่อเพ่ิมมูลใช้งบประมาณสูง 
3. การสนับสนุนของหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ ไม่บูรณาการเท่าที่ควร เพราะมีข้อก าหนด

เฉพาะของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 

เงื่อนไข/ข้อจ ากัด (ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา) 
 1. การสนับสนุนที่เป็นเอกภาพและยึดตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ 
 2. ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ท าหน้าที่บริหารโครงการ/กิจกรรม ของทุกหน่วยงานที่ลงด าเนินการในพ้ืนที่ 

3. Single Command ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนแบบเน้นหนักและการประสานงานเพ่ือ
การส่งเสริมและสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆ  
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ที่มาของข้อมูล (ระบุใคร) 

1. นายจ าเรียง นิธิกรกุล  หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง   
2. นายคณพศ ทรงเดชาไกรวุฒิ  นักวิชาการท่ีดินช านาญการ    
3. นายธราพงษ์ มีมุสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นายวิทยา จายุพันธ์  นักวิชาการเกษตร ส านักงานเทศบาลต าบลโคกม่วง 
5. นายมนูญ สุขรัตน์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง 

ถอดองค์ความรู้โดย 
 1.นายสมนึก คงชู  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 2.นายกฤษณชนษ์ เทพเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 3. นางสาวฐิติมา เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  


