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ค าน า 
  
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่    
โดยมีแนวคิดมาจากการรวมผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพ่ือรวมกลุ่มจ าหน่าย โดยจังหวัดยะลาก าหนดพืชทุเรียน 
เป็นความร่วมมือของทั้งสมาชิกเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน  เริ่มจากการสมัครใจเข้ารวมกลุ่มสมาชิก
ของเกษตรกรเพ่ือน าไปสู่การรวมซื้อ รวมขาย รวมผลิต และการบริหารจัดการรวมกัน โดยมีหน่วยงาน      ของ
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เช่น การอบรมถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ส่งเสริม   การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP ทั้งนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา มีแผน   ที่
จะพัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer และจัดตั้งกลุ่มองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนผลผลิต  ของ
กลุ่มให้เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนผลสด หรือจะเป็นสินค้าแปรรูป เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียน
กวน หรือทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งในขั้นตอนกระบวนการนี้ ก็มีหน่วยงานจากภาคเอกชนเข้ามาให้            การ
สนับสนุน เริ่มตั้งแต่ สหกรณ์การเกษตรธารโต จ ากัด เป็นจุดรวบรวมผลผลิต หอการค้าจังหวัดยะลาจัดหา
ช่องทางตลาดโดยประสานผู้ประกอบการหอการค้าทั่วประเทศ บริษัทจากประเทศจีนและมาเลเซียเข้ามา
ติดต่อรับซื้อผลผลิตของสมาชิก จากผลการด าเนินงานของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดเป็นแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดยะลา 
  การด าเนินระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดยะลา จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาด
ความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรสมาชิก หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือ                 ใน
การปฏิบัติงานจนเกิดเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดยะลา ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ดีขึ้น 
 
 

     ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ทุเรียน อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
ความเป็นมา 
 ทุเรียนยะลา : พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอันดับ ๒ รองจากยางพารา มีพ้ืนที่ปลูก ๔๗,๑๕๙ ไร่ ผลผลิตรวม
ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ตัน มูลค่าการจ าหน่ายผลผลิตกว่า ๖๖๒.๓๐ ล้านบาทต่อปี ครัวเรือนผู้ปลูก ๑๗,๑๖๓ 
ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่ลาดชันเอ้ืออ านวยและเหมาะสมในการปลูก รสชาติอร่อย ผู้บริโภคในและต่างประเทศ
นิยมบริโภคทุเรียนยะลา 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ปี ๒๕๕๙ ทุเรียนแปลงใหญ่ ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา มีสมาชิก ๑๒๖ ราย รวมพ้ืนที่ 
๖๒๔.๕ ไร่ ซึ่งเมื่อแบ่งตามพ้ืนที่โซนนิ่ง เป็นพ้ืนที่ S2 จ านวน ๖๐.๕ ไร่ สมาชิก ๒๐ ราย พ้ืนที่ S3 จ านวน ๗๙ ไร่ 
สมาชิก ๑๕ ราย พ้ืนที่ N จ านวน ๔๘๕ ไร่ สมาชิก ๙๑ ราย เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกเขตชลประทาน
ทั้งหมด 
 จากสมาชิก ๑๒๖ ราย มีใบรับรอง GAP แล้ว ๒๑ ราย อยู่ระหว่างการขอใบรับรอง GAP ๑๐๕ ราย 
ซึ่งได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในหัวข้อการจัดการดูแลสวนทุเรียน
เพ่ือสร้างความเข้าใจและทักษะแก่สมาชิกในการจัดการดูแลสวนทุเรียน แต่เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่       เป็น
ผู้สูงอายุจึงมีข้อจ ากัดในการดูแลสวนทุเรียน อีกทั้งในปี ๒๕๕๘ มีภาวะอากาศกระทบแล้งและเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไม่มีระบบน้ าจึงยังไม่มีการจัดการสวนทุเรียนที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณลดลง   จาก 
๗๖๑ กิโลกรัมต่อไร่ คงเหลือ ๕๓๒ กิโลกรัมต่อไร่   
 ปี ๒๕๕๙ ผลผลิตทุเรียนของภาคใต้ลดลง ๖.๖% จากเดิม ๘๑๗ กิโลกรัมต่อไร่ คงเหลือ ๗๖๓ กิโลกรัมต่อไร่ 
ส่งผลให้ราคาทุเรียนในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้น จากเดิมปี ๒๕๕๘ ราคาเฉลี่ย ๓๐.๑๒ บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบัน   
ปี ๒๕๕๙ ราคาต้นปีเฉลี่ย ๘๐ บาทต่อกิโลกรัม จึงท าให้เกษตรกรพอใจกับรายได้ที่ได้รับ  

ทีมผู้จัดการทุเรียนแปลงใหญ่ มี ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑) นางอ าพร  แสงอรุณ    เกษตรอ าเภอธารโต     ผู้จัดการแปลง 
 ๒) นางสาวฮายาตี  ประดู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
 ๓) นายจรัส  ชุมนุมมณี  เกษตรกรต้นแบบ    ประธานกลุ่ม 

เป้าหมาย 
 จากผลการจัดเวทีร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ๔ ประเด็น คือ  
 ๑. ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตทุเรียนจากเดิม ๑๐,๗๗๐ บาทต่อไร่ 
คงเหลือ ๘,๖๑๖ บาทต่อไร่ โดยมีแผนการจัดการลดต้นทุนการผลิต ดังนี้ 
  ๑.๑ การจัดการสวนทุเรียนผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
 - อบรมการตัดแต่งก่ิงทุเรียน 
 - รับสมัครสมาชิกเพ่ือตั้งทีมงานในการตัดแต่งกิ่งทุเรียน เนื่องจากเจ้าของสวนสูงอายุ
ขาดแรงงานในการจัดการสวน 
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 - แบ่งสมาชิกเป็นทีมหมู่บ้านเพ่ือส ารวจการออกดอก ติดผล และเฝ้าระวังสถานการณ์
โรคแมลง 
 - รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกแต่ละทีม เพ่ือน ามาวางแผนการใส่ปุ๋ยและการจัดการด้านตลาด 
 ๑.๒ รวมกลุ่มเพื่อซื้อปุ๋ยเคมี 
  - ตรวจสอบค่าวิเคราะห์ดิน ด าเนินการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 
  - ส ารวจความต้องการปริมาณการซื้อปุ๋ยเคมีจากสมาชิกแปลงใหญ่ 
  - ท าบันทึกข้อตกลงกลุ่มในการบริหารจัดการปุ๋ย 
 ๑.๓ การตั้งทีมงานตัดทุเรียน 
  - ส ารวจเกษตรกรที่มีความช านาญในการตัดทุเรียน 
  - ตั้งทีมงานในการรับตัดทุเรียนของสมาชิกแปลงใหญ่ 
 ๑.๔ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  - จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
  - ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการภายในกลุ่ม เช่น วัน เวลา ในการท ากิจกรรม วัสดุที่
น ามาใช้ผลิต การขอรับปุ๋ยเพ่ือน าไปใช้ 
  - ก าหนดเป้าหมายในการผลิตปุ๋ยแต่ละรอบจ านวนเท่าไหร่   
 ๒. เพ่ิมคุณภาพผลผลิต กลุ่มตั้งเป้าหมายให้สมาชิกได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ๑๐๐% ซึ่งปัจจุบัน
สมาชิกได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว ๒๑ ราย อยู่ระหว่างการขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ๑๐๕ ราย 
ด าเนินการผ่านโครงการพัฒนาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ ซึ่งมีข้ันตอนกระบวนการ ดังนี้ 

- ส่งเสริมระบบการให้น้ า โดยประสานงานร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดยะลา เพ่ือจะด าเนินการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการ 

- ถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนทุเรียนให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
- ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP 
๓. การเพ่ิมมูลค่าการผลิต ผ่านโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียน เพ่ือส่งเสริมให้มีการแปรรูป

ภายในกลุ่มสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีข้ันตอนกระบวนการ ดังนี้ 
- บูรณาการแผนการตลาด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สหกรณ์การเกษตรธารโต

จ ากัด เปิดจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ หอการค้าจังหวัดยะลาจัดหาช่องทางตลาดโดย
ประสานผู้ประกอบการหอการค้าทั่วประเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด เข้ามาติดต่อรับซื้อผลผลิตของ
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ตัวแทนรับซื้อจากประเทศจีนและมาเลเซีย เข้ามาติดต่อรับซื้อทุเรียนแกะเนื้อ   แช่
ห้องเย็นในพ้ืนที่เพ่ือส่งออกสู่ประเทศจีน  

- พัฒนาผลิตผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยส่งเสริมการแปรรูปทุเรียน เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียน   
แช่แข็งและทุเรียนเชื่อม เป็นต้น 

- พัฒนาช่องทางตลาดโดยเพ่ิมตลาดออนไลน์จัดจ าหน่ายทาง Facebook ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาส     
ในการแข่งขันที่มากขึ้น 
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๔. การบริหารจัดการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดยะลา (Single Command) ประกอบด้วย ๔ ทีม ๑) ทีมผู้จัดการแปลง 
คือ หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอโดยมีเกษตรอ าเภอเป็นผู้จัดการแปลง ๒) ทีมลดต้นทุนการผลิต ส านักงาน
เกษตรจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพหลัก ๓) ทีมตลาด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพหลัก และ      
๔) ทีมบริหารจัดการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพหลัก เพ่ือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการการท างาน ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและคณะท างานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยแบ่งเป็น ๓ ทีม ๑) ทีม     
การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช เป็นผู้รับผิดชอบ ๒) ทีมพัฒนา
องค์กรและเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ และ ๓) ทีมบริหารจัดการ              กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีข้ันตอนกระบวนการ ดังนี้ 

- วางแผนการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานราชการ  
ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตและจ าหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นใจใน    
การผลิตและราคาผลผลิตสูงขึ้น 

กระบวนการท างานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบทุเรียน อ.ธารโต จ.ยะลา 
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  จังหวัดยะลา
โดยคณะกรรมการฯ (Single Command)  ได้มีมติคัดเลือกชนิดพืช คือ ทุเรียนของอ าเภอธารโต เป็นแปลง
ต้นแบบของระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และได้มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. รับสมัครสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน โดยมีขั้นตอนประชาสัมพันธ์และชี้แจงขั้นตอน         การ
ด าเนินงาน โดยมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๖ ราย พ้ืนที่ ๖๒๔.๕ ไร่ เป็นสวนทุเรียน   ที่
ให้ผลผลิตแล้ว ๑๐๐% 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลรายแปลง เมื่อได้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลรายแปลง     โดย
ขั้นตอนกระบวนการ ประกอบด้วย การจัดท าเวที การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล และการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล
สามารถสรุปข้อมูลพ้ืนฐานได้ดังนี้ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๑๐,๗๗๐ บาทต่อไร่ ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย ๓๐ บาท
ต่อไร่ ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มในการจ าหน่ายและแปรรูป ต่างคนต่างจ าหน่ายโดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ามา   รับซื้อ 
และพบปัญหาโรคผลเน่า หนอนเจาะทุเรียน ดัชนีความสุกในการเก็บเกี่ยว และตลาดรองรับผลผลิต    ที่
แน่นอน 
 ๓. ก าหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - แผนพัฒนา ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม ๑๐,๗๗๐ บาทต่อไร่ ลดเหลือ 
๘,๖๑๖ บาทต่อไร่ ๒) เพ่ิมคุณภาพผลผลิต โดยให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน 
GAP ครบ ๑๒๖ ราย ๓) การตลาด สร้างความม่ันคงทางตลาดโดยมีจุดรวบรวมผลผลิตที่แน่นอน              ๔) 
การบริหารจัดการ โดยมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการผลผลิต การตลาดและองค์กรร่วมกัน 
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  - แผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
เดือน กิจกรรม ทีมงาน 
ม.ค. - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ - ทีมพัฒนาองค์กรและเครือข่าย 

- ทีมผู้จัดการแปลง 
ก.พ. - สร้างและพัฒนาเกษตรกรสมาชิก 

สู่ผู้จัดการแปลงและผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
- ทีมบริหารจัดการ 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

มี.ค. - จัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
(ส ารวจการออกดอก) 

- - ทีมลดต้นทุน 
- - ทีมผู้จัดการแปลง 

เม.ย. - จัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
(ตัดแต่งช่อดอก,โรค,แมลง) 

- - ทีมลดต้นทุน 
- - ทีมผู้จัดการแปลง 

พ.ค. - จัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
(ส ารวจปริมาณการติดผลอ่อน, ให้น้ า) 

-ทีมลดต้นทุน 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

มิ.ย. - ส ารวจปริมาณผลผลิต 
- ส ารวจความต้องการ 
- ท าแผนการตลาดผู้ซื้อ/ผู้ขาย 

- ทีมบริหารจัดการ 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

ก.ค. - ประชาสัมพันธ์ 
- อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 

- ทีมบริหารจัดการ 
- ทีมลดต้นทุน 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

ส.ค. -อบรมการแปรรูปผลผลิต 
 

- ทีมพัฒนาองค์กรและเครือข่าย 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

ก.ย. -สรุปผลการด าเนินงาน - ทั้ง ๔ ทีม 
ต.ค. - อบรมการตัดแต่งก่ิง 

- การท าเชื้อไตรโคเดอร์มา 
-ทีมลดต้นทุน 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

พ.ย. - ส ารวจสถานการณ์การแตกใบอ่อน 
 

-ทีมลดต้นทุน 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

ธ.ค.  - ส ารวจสถานการณ์แปลง 
 

-ทีมลดต้นทุน 
- ทีมผู้จัดการแปลง 

 
 ๔. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ตามข้ันตอนดังนี้ 
  - อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการสวนทุเรียน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาคุณภาพ           สู่
มาตรฐาน GAP 
  - จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร 
  - จัดตั้งกลุ่มองค์กร 
  - คัดกรองเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
  - ส ารวจข้อมูลผลผลิตแปลงใหญ่ พร้อมทั้งข้อมูลการตลาดผู้ซื้อและผู้ขาย 
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  - เชื่อมโยงการตลาด 
  - ประชาสัมพันธ์ 
  - จัดกระบวนการเพ่ือสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลงและผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
  - คัดกรองเกษตรกรแกนน าเพื่อน าร่องการพัฒนาสู่คุณภาพ 

เทคนิคการบูรณาการการท างาน 
 จากผลการจัดเวทีและพบปะกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ หากด าเนินการในรูปของระดับอ าเภอ
พบว่าเกษตรกรส่วนมากที่ยังขาดความเข้าใจในรูปแบบการด าเนินงาน จึงได้ปรับวิธีการด าเนินงานเป็นกลุ่ม
ย่อยรายหมู่บ้าน เพ่ือความทั่วถึงในการบริหารจัดการ 
กลไกการขับเคลื่อน 
 พ้ืนที่ด าเนินการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน อ.ธารโต จ.ยะลา เป็นที่ตั้งของศูนย์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุเรียน โดยมีนายจรัส  ชุมนุมมณี เป็นประธานศูนย์ฯ และเป็นเกษตรกร
ต้นแบบของแปลงใหญ่ จึงเป็นโอกาสที่สมาชิกได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ประธานศูนย์ฯ 

ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 จากเป้าหมายในการพัฒนา ๔ ประเด็น ผลจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. การลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิต จากเดิม ๑๐,๗๗๐ บาทต่อไร่ คงเหลือ ๘,๖๑๖ 
บาทต่อไร่ ลดลง ๒๐%  
 ๒. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต จากที่ตั้งเป้าหมายการได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน GAP ๑๒๖ ราย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ๑๐๕ ราย ได้รับใบรับรองฯ แล้ว ๒๑ ราย 
 ๓. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เนื่องจากปัจจุบันทุเรียนมีราคาจ าหน่ายที่สูงขึ้นจากเดิมเมื่อปี ๒๕๕๘  
ราคาเฉลี่ย ๓๐ บาทต่อกิโลกรัม ปี ๒๕๕๙ ต้นปี ราคาเฉลี่ย ๘๐ บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจึงยังไม่ให้ความ
สนใจในการแปรรูปเท่าที่ควร มีแต่นายจรัส ชุมนุมมณี เกษตรกรต้นแบบที่ผลิตทุเรียนเชื่อมและจ าหน่ายสินค้า
ทาง Facebook เป็นการเปิดตลาดให้ผู้บริโภคได้รู้จักทุเรียนจากจังหวัดยะลามากขึ้น 
 ๔. การบริหารจัดการ ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกิดจุดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ผลผลิตกระจายผ่านช่องทางบริษัทเอกชน 
ท าให้เกษตรกรเกิดความม่ันใจในการผลิตและผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิต 

ผลประโยชน์ 
 จากการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิกได้รับผลประโยชน์จาก
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. ด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP เป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม
เป็นส าคัญ 
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 ๒. ด้านสุขภาพ เมื่อเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ท าให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ 
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ จากผลผลิตที่มีคุณภาพและมีการรวมกลุ่มในการจ าหน่าย ส่งผลให้ราคาจ าหน่าย
สูงขึ้น เกษตรกรจึงมีรายรับเพิ่มขึ้น 
 ๔. ด้านสังคม จากการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนรู้และประสบการณ์ในการท าสวนทุเรียน ก่อให้เกิดองค์ความรู้และการท างานที่เป็นระบบกลุ่มมาก
ขึ้น เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ 

ความย่ังยืนในการพัฒนา 
 จากการท างานเป็นทีมร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ แสดงให้เห็นว่าการที่จะท างานส่งเสริม
การเกษตรกับเกษตรกร ต้องสร้างให้ตัวเกษตรกรตระหนักและเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เมื่อเกษตรกรเห็นความส าคัญในจุดนี้ก็จะมีพลังในการขับเคลื่อน  
แม้จะไม่ใช่เกษตรกรทั้งหมดแต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนที่เห็นความส าคัญ และเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อมี
ความส าเร็จเกิดเป็นตัวอย่างก็จะเหมือนคลื่นน้ าที่กระจายแผ่ออกไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 ๑. ทีมผู้จัดแปลง เป็นทีมส่วนราชการระดับอ าเภอ โดยมีเกษตรอ าเภอเป็นผู้จัดแปลง คอยขับเคลื่อน
และประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่ทุเรียนเป็นระบบและมี     
การบูรณาการอย่างครบถ้วน 
 ๒. ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นสถานที่ในการนัด
ประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานราชการกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกัน 
จึงถือเป็นสถานที่ท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานในระบบแปลงใหญ่ 
 ๓. เกษตรกรต้นแบบ คือ นายจรัส ชุมนุมมณี เป็นเกษตรกรที่มีความขยันบวกกับมีความคิด
สร้างสรรค์ที่จะพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้อองการของตลาด จึงถือเป็นตัวอย่างที่มี
ความส าคัญอย่างมากให้กับเกษตรกรสมาชิกรายอ่ืนๆ 

ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
 ๒. เกษตรกรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในระบบการท างานแบบกลุ่ม 
 ๓. หน่วยงานที่เข้ามาขับเคลื่อนขาดความต่อเนื่องในการท างาน 

ที่มาของข้อมูล 
 ๑. นางอ าพร  แสงอรุณ  เกษตรอ าเภอธารโต  ผู้จัดการแปลง 
 ๒. นางสาวฮายาตี  ประดู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
 ๓. นายจรัส  ชุมนุม  เกษตรกรต้นแบบ 
 ๔. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 


