ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

กรณี : แปลงใหญทั่วไป(มังคุด) อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
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คํานํา
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญ ของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุน ใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการ
รวมกันตั้งแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถ
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีปริมาณ และคุณภาพได
มาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ สํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร รวมกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลงใหญทั่วไป (มังคุด) อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง เพื่อเปน
ตัว อย า งในการดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การแปลงใหญ ใ ห สามารถบรรลุ เป า หมายได รวมถึ ง เป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยให
ผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นางสุวรรณี นอยคํา
เกษตรอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง นางอัชดา ศรีเพชร เกษตรตําบลศรีนครินทร นายวิโรจน สวางรัตน ประธาน
กลุมเกษตรกรแปลงใหญ นายประจวบ เพชรบรรจบ กรรมการบริหารแปลงใหญ และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน
ขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตร จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ขอบคุ ณ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 5
จัง หวัด สงขลา และ สํ านั กงานสง เสริ มและพัฒ นาการเกษตรที่ 8 จัง หวั ดสุ ราษฏร ธานี ที่ช วยประสานงานและ
ร ว มถอดบทเรี ย นเป น อย า งดี ขอบคุ ณ พี่ ๆ เพื่ อ นๆ น อ งๆ นั ก วิ ช าการเกษตรทุ ก ท า นที่ ช ว ยอ า น ตรวจทาน
ให ข อ เสนอแนะในการถอดบทเรี ย นจนเสร็ จ สมบู ร ณ และหวั ง ว า การถอดบทเรี ย นแปลงใหญ ทั่ ว ไป (มั ง คุ ด )
อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป
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การถอดบทเรียนแปลงใหญมังคุด อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
ความเปนมา
นายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมผลิตไมผลบานเกาะเหรียงในปจจุบัน และสมาชิกกลุมเลาวา เมื่อประมาณ
20 ป ที่ผานมา (ป 2539) เดิมชาวบานเกาะเหรียง มีการปลูกมังคุดมากอนแลว มังคุดบางตนมีอายุถึงรอยป และ
ปลูกไมผลชนิดอื่นรวมดวย เชน ลองกอง เงาะ สละ ทุเรียน เปนลักษณะการ
ปลูกแบบสวนสมรม ซึ่งตางคนตางปลูกตางคนตางขาย โดยการผลิตแทบจะ
ไมใชสารเคมีเลย
ป 2544 เกิดภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรจึงไดรวมตัวกันเพื่อ
รวบรวมผลผลิตไมผลจําหนาย โดยจัดตั้งเปนกลุมผลิตไมผลบานเกาะเหรียง
นายวิโรจน สวา งรั ตน เปน ประธาน มี กรรมการ 9 คน สมาชิก 49 คน
มีมังคุด จํานวน 50 ไร ลองกอง จํานวน 20 ไร และเงาะ จํานวน 10 ไร
สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 8 หมู 6 ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัด
พัทลุง ตอมาในป 2547 มีการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนผลิตไมผลบาน
เกาะเหรียง มีสมาชิก 21 คน และไดเพิ่มเปน 58 คน
ป 2557/58 กลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตร
มิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมที่เนนการใชขอมูล
ที่ถูกตอง วิเคราะหขอมูลทั้งพื้นที่ คน และสินคา พบวาพื้นที่ปลูกมังคุด มี 2
ลักษณะ คือ ผสมระหวางแบบ S1 (เหมาะสมมาก) และ S2 (เหมาะสมปานกลาง)
ตอมาไดมีการวิเคราะหพื้นที่ใหมเปน S1 ทั้งหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดตนทุน
การผลิ ตมั งคุ ดคุ ณภาพดีตามระบบ GAP และเกษตรอิ นทรี ย (แบบรายเดี่ ยว)
รวมทั้งการรวบรวมผลผลิตมังคุดคุณภาพดีเพื่อจําหนาย
ป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสง เสริมการเกษตรตามรูปแบบ
แปลงใหญ โดยมีนางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสง เสริมการเกษตรชํานาญ
การ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีนครินทร เปนผูใหคําแนะนําการเขารวมโครงการดังกลาว
สถานการณปจจุบัน
ป 2559 มังคุดแปลงใหญ ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง มีสมาชิก 58 คน พื้นที่ผลิต
มังคุดที่มีเอกสารสิทธิ์ รวม 139 ไร จํานวน 63 แปลง และสมาชิกทุกคนเปน Smart Farmer
ในการพัฒนาการผลิตมังคุดไดพัฒนาเปน GAP แบบกลุม เพื่องายตอการควบคุม ดูแลรักษาผลผลิต และการ
ประสานงานของสมาชิกดวยกันเอง ซึ่งแบงเปน 10 กลุมยอย ๆ ละ 4-6 คน คละกันระหวางผูสูงวัยกับวัยอื่น ๆ
เพื่อใหชวยกันดูแลการผลิตมังคุดใหไ ดคุณภาพ เชน การตัดแตง กิ่ง สมาชิกผลิตมังคุดที่ได GAP แลว จํานวน ๒๔ คน
ขณะนี้อยูระหวางรอผลการรับรองจาก สวพ.8 กรมวิชาการเกษตรใหไ ด GAP ทุกคน รวมพื้นที่ 134 ไร นอกจากนี้มี
สมาชิก จํานวน 1 คน ผลิตมังคุดอินทรีย พื้นที่ 5 ไร ในอนาคตจะมีการวางแผนพัฒนาใหสมาชิกผลิตมังคุดอินทรีย
เพิ่มขึ้นเปน ๕ ราย
ผลผลิตรวมตอป จํานวน 55 ตัน เฉลี่ย 400 กิโลกรัมตอไร เปนมังคุด GAP จํานวน 53.5 ตัน และมังคุด
อินทรีย จํานวน 1.5 ตัน ผลผลิตที่ใชบริโภคในครัวเรือน 13 ตัน คิดเปนรอยละ 25 และจําหนาย 42 ตัน คิดเปน
รอยละ 75 ซึ่งมีพอคาหลายรายมารับซื้อมังคุดที่กลุมและจากสมาชิก
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ทีมผูจัดการมังคุดแปลงใหญ มี ๓ คน ประกอบดวย เจาหนาที่และเกษตรกร
นางสุวรรณี นอยคํา เกษตรอําเภอศรีนครินทร ผูจัดการ
นางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลอางทอง) ผูชวยผูจัดการ
นายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ

เปาหมาย
เปาหมายในการรวมกันผลิตมังคุดแปลงใหญของกลุม "แยกกันผลิต รวมกันขาย" โดยมีการลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายที่จะลดตนทุนการผลิตมังคุดใหได จากเดิมการผลิตมังคุดทั่วไป
ของเกษตรกรมีตนทุนอยูที่ ๒,๐๐๐ บาทตอไร เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายในการผลิตมัง คุดไว
๒ ลักษณะ คือ มังคุดอินทรีย และมังคุดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ซึ่งกลุมมีวิธีการลดตนทุน ดังนี้
- ผลิตปุยใชเองจากเศษวัสดุในครัวเรือน โดยนําเศษวัสดุทางการเกษตร ใชรวมกับปุยเคมี สามารถ
ลดปริมาณการใชปุยเคมีลงได 25 กิโลกรัม/ไร
- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดินวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณสูตรปุย
ปริมาณที่จะใช สามารถลดตนทุนลง 500 บาท/ไร มีหนวยงานของกรมพัฒ นาที่ดินชวยในการเก็บตัวอยางดินไป
วิเคราะห และกรมวิชาการเกษตรเขามาชวยใหคําแนะนําการใชปุย
- รวมกันซื้อปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมี รวมกันซื้อปุยเคมีไดในราคา 800 บาท/กระสอบ จาก
เดิมราคา 1,000 บาท และกากน้ําตาลใชผลิตปุยน้ําหมัก รวมกันแลวซื้อกากน้ําตาล 1,400 ลิตร/ป เดิมราคา 10
บาท/ลิตร ลดลงเหลือ 9 บาท/ลิตร
การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิต ๔๐๐ กิโลกรัมตอไร มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตใหได
๔๕๐ กิโลกรัมตอไร โดยมี 3 วิธีการ ดังนี้
- ตัดยอดตนมังคุดใหเตี้ยลง เพื่อใหแสงแดดสองจากดานบนลงมาในทรงพุมได ทําใหผลผลิตมังคุด
สมบูรณ เก็บเกี่ยวงาย ลดการสูญเสียของผลผลิต
- ตัดแตงกิ่ง ทําใหทรงพุมโปรง แสงแดดสองถึงทั่วทั้งทรงพุม ลดการเกิดโรคและแมลง ผลผลิต
สมบูรณ ลดการสูญเสียของผลผลิตได
- ตัดแตงผล ทําใหปริมาณการติดผลของตนมังคุดเหมาะสม คือ ติดผลรอยละ ๓๕ ของตน การ
ควบคุมปริมาณผลผลิตทําไดโดยใชปุย ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๐.๕ กก./ตน ใสบริเวณรอบทรงพุม เพื่อกระตุนใหผลมังคุด
หลน "ตนมังคุดสลัดลูกทิ้ง" เหลือปริมาณผลมังคุดที่เหมาะสมที่จะไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลใหญทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น
หนวยงานที่เขามาใหคําแนะนําในการดําเนินการ คือ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร
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การเพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมพยายามเพิ่มมูลคาผลผลิตมังคุด ๒ วิธี คือ
การผลิตมังคุดใหผานการรับรองมาตรฐานอินทรียและ GAP เพื่อทําใหผลผลิตมีคุณภาพสามารถ
จําหนายไดในราคาสูงขึ้น โดยการผลิตมัง คุดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งมีเกษตรกรในกลุมที่ผลิตไดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพียง ๑ ราย คือ นายประจวบ เพชรบรรจบ ซึ่งผลิตมังคุดโดยไมใชสารเคมีเลย ใชเพียงน้ําหมักจากรก
หมูที่หมักขึ้น เองเทานั้น และการผลิตมังคุดตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรจํานวน ๒๔ ราย ที่ผลิตมังคุดตาม
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
การคัดเกรดมังคุด เกษตรกรตั้งเปาหมายคัดเกรดมังคุดเองจากเดิมใหพอคาเปนผูคัดขนาด โดย
แบงออกเปน ๒ เกรด คือ เกรด A ซึ่งเปนมังคุดรุนแรก และคละเกรด เปนมังคุดรุนกลาง การจําหนายมังคุดเกรด A
จะไดราคาสูงกวาการจําหนายมังคุดคละเกรด ดังนั้นจึงพยายามใหเกษตรกรผลิตมังคุดใหมีคุณภาพไดเกรด A เพิ่มขึ้น
การตลาด ป จ จุ บั น กลุ ม ยั ง มี ป ญ หาเรื่ อ งการตลาดต อ งต อ รองกั บ พ อ ค า ให ม ารั บ ซื้ อ กลุ ม จึ ง มี
เปาหมายในการบริหารการตลาด โดยรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อคัดเกรดผลผลิต แตยังมีปญหาในการคัดเกรด
คือ กลุมยังไมมีคนคัดเกรดที่เปนที่ยอมรับของทุกคนในกลุม จึงตองใหพอคาเปนคนคัดเกรด เปดตลาดประมูลผลผลิต
มังคุด จะทําใหผลผลิตมังคุดขายไดราคาเพิ่มขึ้น และมีเปาหมายเพิ่มชองทางการตลาดจําหนายมังคุดคุณภาพอินทรีย
และมังคุด GAP ไปยังหางสรรพสินคา (Modern Trade)
การบริหารจัดการ เปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้
การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานดวยการตั้งกลุมยอย
มีสมาชิก ๔-๖ คน ดูแลกํากับกันเองภายในกลุมเพื่อควบคุมการผลิตใหไ ดมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งคัดเกรด
คุณภาพผลผลิต
การบริหารจัดการตลาด จากการที่กลุมไดไปศึกษาดูงานตลาดประมูลมังคุดทีช่ ุมพร และระนองจึง
เปนที่มาของแนวคิดที่จะทําตลาดประมูลมังคุดขึ้นที่กลุม ดวยการจัดตั้งจุดคัดแยกผลผลิต โดยการรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกมาคัดแยกเกรดคุณภาพ เพื่อเปดเปนจุดประมูลผลผลิตมังคุด และเพิ่มชองทางการตลาดไปยังหางสรรพสินคา
(Modern Trade)
การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากผลไมและพืชชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกใน
สวนแบบ "สวนสมรม" เชน ลองกอง ทุเรียน เงาะ ยางพารา และถั่วลิสง เปนตน
กระบวนการทํางานแปลงใหญ
การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นที่ ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน เชน
สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกอบดวย นายอํา เภอ เปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุก าร เกษตรตํ าบลเปน ผูช วยเลขานุการ และมี
คณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรี ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนา
ที่ดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ
๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ
๒. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดสงออก
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา
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นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาที่เชื่อมโยงตลาดโดยการประสานใหพอคามาเขารวมพูดคุยในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อใหความรูในการคัดเกรดมัง คุด และในปจจุ บันพอคาเปนผูคัดเกรดมัง คุด เทคนิคในการหาพอคา คื อ
เกษตรอําเภอขอเบอรโทรศัพทจากผูประกอบการที่มาเขารวมงานประชุมตาง ๆ หรืองานเจรจาธุรกิจ
สถานีพัฒนาที่ดิน ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ
และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง โดโลไมท
กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
ใหความรูเรื่องการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน การผลิตมังคุดคุณภาพ และการตรวจรับรอง GAP ใหสมาชิกกลุม
โดยการตั้งฐานเรียนรูเรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพดี ใน ศพก. อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ของนายวิโรจน สวางรัตน
ซึ่งเปนประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
หน ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ ให ค วามรู แ ก ส มาชิ ก แปลงใหญ เพื่ อ สร า งอาชี พ ที่ เ ป น ทางเลื อ กแก เ กษตรกร
ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว กศน. กระทรวงกลาโหม
หนวยงานที่ใหความรูเรื่องการรวมกลุม การทําบัญชี คือ สหกรณ ตรวจบัญชีสหกรณ และเกษตรและสหกรณ
จังหวัด
หนวยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส.
หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หนวยงานที่ใหความรูเรื่องการใชน้ํา คือ ชลประทาน
หนวยงานที่ใหความรูเรื่องการตลาด คือ พาณิชยจังหวัด
หนวยงานทองถิ่น คือ เทศบาลตําบล สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมของแปลงใหญ
หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัท KF
เทคนิคในการหาพอคา คือ เกษตรอําเภอขอเบอรโทรศัพทจากผูประกอบการที่มาเขารวมงานประชุมตาง ๆ
หรืองานเจรจาธุรกิจ
พอคาในพื้นที่ เชน คุณตอย คุณนก โจ ผญ.พัน เรณูบัง เปนตน ซึ่งเกษตรกรเลือกขายกับคุณนก เพราะให
ราคาดี ไมจุกจิก
พอคานอกพื้นที่ เชน บริษัทเอกชน KF (สรเดช) มาจากจังหวัดยะลา บริษัทจากประเทศญี่ปุน เปนตน เริ่ม
เขามาติดตอซื้อขายมังคุดกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
เทคนิคการบูรณาการการทํางาน
การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวตั้ง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาที่ตรงกับความ
ตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน
การสรางโรงเรือนคัดแยก ซึ่งไดรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกับ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง โครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงมาตรการ 4 เปนตน
เกษตรอําเภอและเกษตรตําบล กลาววา“การเขามาทํางานในชุมชน ตองเขามาบอย ๆ จนกระทั่งมีความสัมพันธ
ที่ดีกับเกษตรกร ทําใหเกษตรกรเชื่อถือศรัทธาและเกิดการยอมรับในตัวเจาหนาที่”
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กลไกการขับเคลื่อน
กลุมเกษตรกรแปลงใหญมั ง คุดมี แหลง เรีย นรูเทคโนโลยีแ ละแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ ศูนย เรีย นรูการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรมังคุด (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง
ศพก. มีประธานศูน ย คือ นายวิโรจน สวางรัตน เปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแกสมาชิก โดย
ศพก. เปน ศูน ยรวมของหนวยงานภาครัฐ ๑๔ หนวยงาน องคกรทองถิ่น ๑ หนวยงาน ใหความรวมมือสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานการเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก ฐานการ
เรียนรูการเพิ่มผลผลิตมังคุด ฐานการเพิ่มคุณภาพมังคุด ฐานการทําปุยใชเอง และฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม หารือ พรอมทั้งเรียนรูการผลิตมัง คุดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให
สมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และ
ปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก
สมาชิกแปลงใหญเองเปนแหลงความรูที่นํามาแลกเปลี่ยนกัน เชน การผลิตมังคุดอินทรีย การผลิตน้ํา
หมักรกหมู การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุด เปนตน
ผลลัพธตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย ๕ ดา น ของการผลิต มัง คุด ของกลุม เมื่อดํ าเนิ นการตามกิ จกรรมตา ง ๆ ทําใหบรรลุตาม
เปาหมาย ดังนี้
การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนในการผลิตมังคุดลงไดจากเดิม ๒,๐๐๐ บาทตอไร แบง
ตามการผลิต ๒ แบบ
- การลดตน ทุน การผลิตแบบเกษตรอินทรีย เปนการผลิตที่ใชเพียงน้ําหมักจากรกหมูอยางเดียว
ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนลงไดถึง ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาทตอไร เหลือ ๕๐๐-๘๐๐ บาทตอไร ลดตนทุนการผลิต
ลงไดคิดเปนรอยละ ๖๐-๗๐
- การลดตน ทุนการผลิตแบบ GAP เปนการผลิตตามกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐานตาม
การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เกษตรกรใชปุยอยางเหมาะสม ลดการใชปุยเคมีดวยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชปุย
อินทรียที่ผลิตเอง งดการใชสารเคมีในการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตลดลงได ๕๐๐ บาทตอไร เหลือตนทุนการผลิต
๑,๕๐๐ บาทตอไร ลดตนทุนการผลิตลงได คิดเปนรอยละ ๒๕
การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีก ารผลิตมัง คุดคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมัง คุด ไดแ ก
การตัดยอดมังคุด ตัดแตงกิ่ง และการตัดแตงผลมังคุด โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตใหไดจากเดิม ๔๐๐ กิโลกรัมตอไร
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ๕๐ กิโลกรัมตอไร เพิ่มผลผลิตขึ้นได คิดเปนรอยละ ๑๒.๕
การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยกระบวนการผลิตแบบอินทรีย GAP การคัดเกรดผลผลิตเปนเกรด A และ
เกรดคละ ทําใหราคาขายผลผลิตเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตอินทรีย เกษตรกรขายผลผลิตไดราคาสูงกวาผลผลิตคุณภาพทั่วไป ๕ บาทตอกิโลกรัม
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- ผลผลิตปลอดภัย GAP เกษตรกรคัดเกรด A ไดราคาสูงกวามังคุดเกรดคละ โดยมังคุดเกรด A ขายได
ราคา ๖๐-๗๕ บาทตอกิโลกรัม มัง คุดเกรดคละขายไดราคา ๔๕-๕๐ บาทตอกิโลกรัม ไดราคาขายเพิ่มขึ้น ๑๕-๒๕
บาทตอกิโลกรัม มูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ ๔๒
การตลาด เกษตรกรมีเปาหมายในการพัฒนาเปนจุดคัดแยก เพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาคัดเกรด
เพื่อเปนจุดประมูลราคาขายมังคุด มีการกอสรางอาคารรวบรวมผลผลิต และเริ่มการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได
๒๕ ตัน จากผลผลิตทั้งหมด ๕๕ ตัน ผลผลิตที่รวบรวมไดคิดเปนรอยละ ๔๕.๕

การบริหารจัดการ มี ๓ ดาน
- การผลิต มีการแบงกลุมควบคุมคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณผลผลิตใหผลผลิต
ที่ไดมีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด
- การตลาด มี เป าหมายเป ดตลาดประมู ลมัง คุด ที่อ าคารจุ ดรวบรวมของกลุ ม กํา ลัง ดํ าเนิน การ
เชื่อมโยงการตลาด ปจจุบันมีพอคาเขามาซื้อผลผลิตจํานวน ๘ ราย และหาชองทางการตลาดเพิ่ม เชน ตลาดออนไลน
และ Modern Trade
- การสรางรายไดเสริม เกษตรกรมีรายไดเสริม จากสินคาเกษตรชนิดอื่ น ๆ เชน ลองกอง เงาะ
ทุเรียน สะตอ ยางพารา และถั่วลิสง เปนตน
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ผลกระทบ
การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ
แบงออกเปน ๔ ดาน
ดานสิ่งแวดลอ ม ดวยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยแบบอินทรีย และ GAP สงผลตอสิ่งแวดลอม ทําให
ระบบนิเวศดีขึ้น มีสัตวปา เชน นก กระแต หิ่งหอย และสัตวตามธรรมชาติในสวนผลไมขอเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น สราง
ความสมดุลแกระบบนิเวศของสวน
ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล สงผลตอสุขภาพที่ดี ทําใหเกษตรกร
มีใบหนาสดใสไมเปนคนที่อมโรค ซึ่งเปนผลมาจากสิ่งแวดลอมที่ดี
ดานสังคม เมื่อมีการผลิตมังคุดเปนสินคาของกลุม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมี
การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทําใหมี
พอคาเขามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีความนาเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ
ความยั่งยืนในการพัฒนา
“ไปไหนไปกั น ” ที ม ผู จั ด การแปลงใหญ ประกอบด ว ย ๓ คน คื อ นางสุ ว รรณี น อ ยดํ า เกษตรอํ า เภอ
นางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ และนายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
เมื่อมีการจัดอบรมผูจัดการไปพรอมกันทั้ง ๓ คน เพื่อใหเรียนรูไปพรอมๆ กัน
“หาผูสืบทอด” คณะกรรมการแปลงใหญหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ คือ คนรุนใหมซึ่งเปนลูกชาย
ของเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญ เพื่อมารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแปลงใหญ และการเชื่อมโยงตลาด
ขณะนี้สงไปอบรมเรื่องการตลาดออนไลน ซึ่งคงตองใหกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจน เพราะงานแปลงใหญเปนงานหนัก
ตองขยันและอดทน
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors)
“สรางความสัมพันธ สรางความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย
วิเคราะหขอมูล คน พื้นที่ สินคา เพือ่ แกปญหาที่ตรงจุด”
ผูจัดการแปลง บริห ารจัด การสอดคลอ งกับวิ ถีชีวิต ของชุม ชน โดยเขา ใจ เขาถึง เกษตรกร รู จักพื้น ที่
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง และ
เปนพี่เลี้ยงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ
ศพก. เปนแหลง เรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปน
สถานที่ทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่รวมกันทํา
มากขึ้น เชนการจัดอบรม การชวยกันดูแลสวน ตัดแตงกิ่ง ใสปุย เปนตน
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เกษตรกร ประธานกลุมแปลงใหญเปนคนขยัน เกง และซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตสาธารณะ
“การทําหนาที่นี้ เหนือ่ ย แตก็จะทําจนกระทั่งทําไมไหว”

ปจจัยอุปสรรค
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก
๒. หนวยงานที่ลงมาที่แปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ
ทํางาน ทั้งคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ
เงื่อนไข/ขอจํากัด
๑. ควรมี ศูน ยก ลางที่ เป น ศู น ย รวมจิ ต ใจของสมาชิก แปลงใหญ เพื่ อสร างความเชื่ อใจ ความสามัค คีเ พื่ อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
๒. ควรมีการบริหารจัดการศูนยคัดแยกผลไม เพื่อใหสามารถบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด และเพิ่มมูลคามังคุดได
ที่มาของขอมูล
นางสุวรรณี นอยคํา เกษตรอําเภอศรีนครินทร ผูจัดการ
นางอัชดา ศรีเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลอางทอง) ผูชวยผูจัดการ
นายวิโรจน สวางรัตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ และสมาชิก
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คณะผูจัดทํา
ทีป่ รึกษา

นายโอฬาร พิทักษ
นายสําราญ สาราบรรณ
นางจิระนุช ชาญณรงคกุล
นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรติ์
นายสมนึก เหมมณี
นายอัคนีวุธ กลับนวม

เรียบเรียง

นางสาวอําพร เนติ
นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล
นางสาวปริญญารัตน ภูศิริ
นางสาวธัญญลักษณ เกิดบัวทอง
นายสมชาย พรุเพชรแกว
นายชัยพร นุภักดิ์
นายสมนึก คงชู

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี
เกษตรจังหวัดพัทลุง
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

