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คานา
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะทางานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลเบื้องต้นในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แต่ละแปลงกาหนด
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานของแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้สานักงานเกษตรจังหวัดทุก
จังหวัดพิจ ารณาคัดเลื อกแปลงใหญ่ ปี 2560 จานวน 1 แปลง ในการดาเนินการถอดบทเรียน เพื่อเรียนรู้ การ
ดาเนินงานและบริหารจัดการแปลงใหญ่ ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานแปลงใหญ่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายผลองค์ความรู้นั้นต่อไป
ในการจัดทาสรุปผลการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้รับความร่วมมือจากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเกษตรกร ในการร่วมกัน
ดาเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผล
การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป
กรมส่งเสริมการเกษตร
กุมภาพันธ์ 2564
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เกรด

แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ที่ 1 ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

AB

แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ 4 ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 บ้านทุ่งงิ้ว
เหนือ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แปลงใหญ่นาข้าวบ้านวังปลาไหล หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
แปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยน้าหอม หมู่ 5 ตาบลห้วยน้าหอม อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านตะครอง หมู่ที่ 15
ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
แปลงใหญ่ข้าว 1 ทุกตาบล อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

BB

แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเจริญผล หมู่ที่ 3
ตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน ตาบลโคกก่อ อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 1 ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
แปลงใหญ่ข้าวบ้านเมืองบัว หมู่ 1 ตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
แปลงใหญ่ข้าว ตาบลล้อมแรด ตาบลเถินบุรี อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
แปลงใหญ่นาแปลงใหญ่บ้านอีต้อม ตาบลคาเนียม อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
แปลงใหญ่ข้าว ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

AA
AA
BB
AB
AA
BA
BA
BA
AA
AA
BA
BB

5056 สมุทรปราการ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
2668 สุรินทร์
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ ๒ ตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

AA

1482 หนองบัวลาภู แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

BA

1564 อานาจเจริญ

AA

4977 อุบลราชธานี

แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตาบลโพนเมืองน้อย อาเภอหัวตะพาน
จังหวัดอานาจเจริญ
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตาบลหนองเมือง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

AB

AA
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แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ที่ 1 ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในอดีตทีผ่านมาเกิดปัญหาในเรื่องต้นทุนในการผลิต ข้าวมีราคาสูง และราคาผลผลิตตกต่า กลุ่มเกษตรกร
จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปี ๒๕57 มีสมาชิกจานวน 12 ราย รวมกันเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไว้ใช้กันเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ต่อมาได้มีการจัด กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพลขึ้น
ซึ่งมีนายเจริญศักดิ์ พงษ์คาพันธ์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และยังเป็นเกษตรกรต้นแบบในด้านการลดต้นทุน
การทานา การเพิ่มผลผลิตข้าว ต่อมาได้มีขยายผลโดยการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอาชีพทานาเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี ๒๕60 มีสมาชิกอยู่จานวน 58 ราย พื้นที่ปลูกข้าวจานวน 577 ไร่
และมีนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอาเภอพล เป็นผู้ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมโครงการฯ
2. สถานการณ์
ในปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) หมู่ที่ 1 ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกจานวน 36 คน
พื้น ที่ป ลู ก ข้าวจ านวน 577 ไร่ จากจ านวนสมาชิกทั้ง หมด มี ส มาชิก เป็น Smart farmer จานวน 1 ราย
ผ่านการอบรมการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และอยู่ในระหว่างการตรวจประเมินแปลงจานวน 11 ราย พื้นที่ปลูกข้าว
๕77 ไร่ แบ่ งพื้ นที่ ออกตามความเหมาะสมในการเพาะปลู กข้ าวเป็ น พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นพื้ นที่ ที่ มี ความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกปานกลาง (S2) คิดเป็นร้อยละ ๙8 ของพื้นที่ทั้งหมด ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ ๓,๔๖๐ บาทต่อไร่
ผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวที่ปลูกในพื้นที่มี 2 สายพันธุ์ ดังนี้ ข้าวพันธุ์ กข 6 และข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายในการลดต้นทุนในการทานาจาก ๓,๔๖๐ บาทต่อไร่ เหลือ ๒,๙๐๐ บาทต่อไร่
โดยการใช้ปุ๋ ย ตามค่ าวิเ คราะห์ ดิน การผลิ ต ปุ๋ยใช้เ องเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ย เคมี การใช้เ ครื่อ งจัก รกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยการใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง
แทนการหว่าน และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
3.2 การเพิ่มผลผลิต ผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตเป็น ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่
โดยการใช้เมล็ดพันธุดี การปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกปอเทือง ถั่วพร้า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
การกาจัดวัชพืช ตัดหญ้าคันนา เพื่อเป็นการลดแมลงศัตรูข้าว การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา
3.3 การเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยสมาชิกทุกรายต้องผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าวให้ คุณภาพ มีร้อยละของการงอก
ร้อยละ 95 การผลิ ตเมล็ดพัน ธุ์ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิ ตแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูล ค่าข้าวจาก
ข้าวกิโลกรัมละ ๑๐ - ๑๒ บาท เมื่อจาหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์จะได้ราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ ๒๐ บาท และการแปรรูป
มีการนาข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวสาร และข้าวกล้อง
3.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดกับ ศูนย์เมล็ ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และกลุ่ มผู้ ผ ลิต เมล็ ดพันธุ์ ข้าว
ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรวบรวมผลผลิตจาหน่าย และแปรรูป
3.5 การบริหารจัดการ มีการวางแผนบริหารจัดการการผลิต การรวบรวมผลผลิต และปัจจัยในการผลิต
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) หมู่ที่ 1 ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คือ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตาบลลอมคอม ศูนย์ข้าวชุมชน
บ้านหนองไผ่ และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง
ศพก. เครือข่าย มีประธานศูนย์ คือ นายบุญเพ็ง จับตะเข้ เป็นวิทยากรประจา ศพก.เครือข่ายตาบลลอมคอม
ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก.เครือข่ายตาบลลอมคอม เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก.เครือข่าย และแปลงใหญ่ โดย ศพก.เครือข่ายแห่งนี้ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้
ดังนี้ ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนแบะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกร
สมาชิ กกลุ่ มแปลงใหญ่เ ข้า มาร่ ว มประชุ ม หารือ พร้ อมทั้ง เรี ย นรู้ การผลิ ตข้ าวอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพทาให้ ส มาชิ ก
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ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้นาความรู้ และปัจจัย
การผลิตมาให้แก่สมาชิก
สมาชิกในกลุ่มยังใช้ ศพก. เครือข่ายตาบลลอมลอมคอม เป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิกในกลุ่ม
อีกทั้งเป็นศูนย์รวมในการให้สมาชิกวางแผนการผลิต การตลาดร่วมกัน ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้
การทาเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการทานาอีกด้วย
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ ในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการเพิ่มคุณภาพการผลิต
5.2 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ดาเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP
และอินทรีย์
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 3,460 บาทต่อไร่ เป็น 2,900 บาทต่อไร่ โดยลดการใช้สารเคมี ลดการอัตรา
การใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เอง
6.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 250 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 350 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจ
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน ใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว เช่น
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต กาจัดโรคแมลงศัตรูในนาข้าว และมี
การสุขาภิบาลแปลงนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของแมลงและเชื้อโรค
6.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP ทาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว มีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจมีแบรนด์เป็นของตนเอง เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง เป็นต้น
6.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่กับผู้ค้า มีการคัดเกรดข้าวและ ขายในราคา
ที่แตกต่างกันออกไป มีการหาช่องทางการตลาดเพิ่ม
6.5 การบริหารจัดการ บริหารจัดการการผลิตให้ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ได้มีปริมาณที่เหมาะสม
มีคุณภาพและให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีการรวบรวมผลผลิตเพื่อรวมกันขาย เชื่อมโยงตลาด สร้างรายได้เสริม
ให้เกษตรกร จากการทาการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ผักสวนครัว การขายมูลสัตว์ เป็นต้น
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ การร่วมกิจกรรมนาแปลงใหญ่ทาให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปลูกข้าว
ที่มีความปลอดภัย ไม่ต้องใช้ส ารเคมีมาก รู้จักใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้ปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ และต้องอาศัยการหมั่น
สารวจแปลง จึงทาให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิตที่ มีคุณภาพดี และปลอดภัย ทาให้เกษตรกรสามารถ
จาหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูง ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริโภคได้ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีการใช้แรงงาน
ในครัวเรือน การเข้าร่วมโครงการทาให้รู้จักการวางแผนการทางาน ทาให้รู้จัก การใช้แรงงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
การวางแผนการทางานทาให้ ลดปัญหาการจ้างแรงงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์
ปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ ทาให้ร่างกายไม่ต้องสัมผัสกับการใช้สารเคมีซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
7.2 ด้ า นสั ง คม ท าให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ของสมาชิ ก ในชุ ม ชน ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด โอกาสในการพบปะพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เกิดความสามัคคี ของคนในชุมชน ทาให้สมาชิก
เกิดความผูกพัน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ทาให้ลดการตกค้างในดิน น้า อากาศ ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยลง
นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทาให้ทรัพยากรเกิดการฟื้นฟูตัวเอง โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ในการผลิต
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7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ สมาชิกบางคนในกลุ่มเป็นวัยกลางคน ทาให้กลุ่มสามารถถ่ายทออดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่นได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ไม่สูญหาย และการมีโอกาสพบปะพูดคุย ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีการเลือก ประธาน รองประธาน กรรมการ ทาให้มีผู้ขับเคลื่อนหลักภายในกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม
มีการเข้าร่วมเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ซึ่งจะทาให้มีโอกาสพบปะ กับกลุ่มที่ประสบความสาเร็จแล้ว
นามาเล่าให้สมาชิกกลุ่มฟังเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจในการพัฒนากลุ่ม
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
8.1 เกษตรกรสมาชิก มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาต่อตนเอง มีความสามัคคี มีความขยัน อดทน รู้จักการเรียนรู้
อยู่เสมอ มีการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อจะได้ทราบต้นทุนในการผลิตที่แท้จริง และเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต
8.2 ผู้น ากลุ่ม เป็ นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบได้และมีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ มีความคิด
ก้าวหน้า และรู้จักถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก ในกลุ่ม มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนกันอย่างสม่าเสมอ ซึ่งทาให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
8.3 กลุ่มได้รับการสนับสนุนทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัย
ซึ่งจะทาให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น เครื่องหยอดข้าว เครื่องเป่าข้าว เครื่องสีข้าว เป็นต้น และมีการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์กลุ่ม
8.4 สินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับมาตรฐานการรับรองซึ่งจะทาให้เกิดความน่ าเชื่อถือ นอกจากนี้
การมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ดูมีมาตรฐานก็จะทาให้เกิดการยอมรับ ทาให้ มีช่องทาง
การจาหน่ายมากขึ้น
8.5 สภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ต้องมีความเหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักที่สาคัญ และปริมาณน้าที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ
8.6 การได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือทั้งทางด้านความรู้ แหล่งเงินทุน เทคโนโลยีที่สาคัญ จากภาครัฐ
และเอกชน เช่น สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์ บริษัทคูโบต้า เป็นต้น
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 สภาพพื้นที่เพาะปลูกในบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตต่าไม่เกิดแรงจูงใจในการเพาะปลูก
9.2 เกษตรกรยังยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ อีกทั้งยังประสบกับปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ บางกิจกรรม
ต้องใช้การจ้างแรงงานจากภายนอก
9.3 มีทุนในการดาเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ
9.4 มีการทาการเกษตรหลายกิจกรรม ทาให้มีเวลาไม่เพียงพอในการทาการผลิต และทาให้ไม่มีเวลาในการสารวจ
ดูแลแปลงได้อย่างเต็มที่
9.5 การดาเนินงานกิจกรรมแปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน บางครั้งยังขาดการบูรณาการในเรื่องของการลงพื้นที่
ดาเนินการ ส่งผลกระทบต่อเวลาในการดาเนินกิจกรรมของเกษตรกร
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แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ 4 ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ตาบลคลองอุดมชลจรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทางห่างจากตัวอาเภอประมาณ
20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 19,178 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 11,960 ไร่ ลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ท้องกระทะ มีน้าท่วมขังในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทุกๆ ปี โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งคลองด้านตะวันตก พื้นที่ ตั้งแต่
หมู่ที่ 4 - 9 บริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพืชผลการเกษตรมักได้รับความเสียหาย แหล่งน้าที่ขุดลอกขึ้นเป็นคลอง
ระบายน้าและใช้เพื่อการเกษตร คือ คลองเดโชหรือคลองอุดมชลจร คลองบึงคัดช้อน คลองบึงคู้ คลองพระองค์ไชยานุชิต
คลองหนึ่ง คลองสอง และคลองประเวศบุรีรมย์ สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ดินส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว เกษตรในพื้นที่
มีการรวมอยู่หลายกลุ่ม อาทิ เช่น สมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวัดคู้เกษมสโมสร สมาชิก 20 ราย
ผู้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี สมาชิก 24 ราย แต่สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังแยกกันทาแบบต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างขาย
ไม่ได้ใช้กระบวนการรวมกลุ่มที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรเอง
2. สถานการณ์
ปี 2559 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบส่งเสริมการเกษตรใหม่
ที่เน้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพื้นที่ คน และสินค้า พบว่าพื้นที่ปลูกข้าว มีความเหมาะสมแบบ S3
แต่มีข้อควรระวังคือ พื้นที่ตาบลคลองอุดมชลจรอยู่ในเขตที่ความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ
ส่วนด้านสินค้าการปลูกข้าวเพื่อผลิตเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเป็นที่ต้องการในพื้นที่ และเกษตรกรมีความสนใจในการผลิต
เมล็ดพันธุ์เช่นกัน
ปี 2560 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยสานักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้ให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพื้นที่ คน และสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่
สถานการณ์ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 แปลงใหญ่ข้าว ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีสมาชิก 91 คน พื้นที่ผลิตข้าวที่มีเอกสารสิทธิ์ รวม 2,404 ไร่ มีสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน
GAP ทั้งหมด 62 ราย แบ่งเป็นแบบรายกลุ่ม 38 ราย และรายเดี่ยว 24 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทั้งหมด 2,000 ไร่
โดยมีตลาดในท้องถิ่นรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ในอนาคตจะมีการวางแผนการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแบรนด์ของตนเอง
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4,880 บาทต่อไร่ เป็น 3,950 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 880 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า มีการรวมกันจัดทาแปลงเมล็ดพันธุ์เพื่อขายเป็น
การเพิ่มมูลค่าโดยให้ราคาบวก 1,000 บาทต่อตัน โดยมีการทาแปลงพันธุ์จานวน 200 ไร่ผลผลิต 160 ตัน และมี
การรวมกลุ่มตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นข้าวสาร มีข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 กข 57 กข 43 กข 77
กข 79 โดย 15 กิโลกรัม ขายในราคา 220 บาท ส่วน กข 57 ขายเป็นอาหารไก่ราคากิโลกรัมละ 11 บาท
3.4 การการตลาด มีการประชุมวางแผนการตลาด ก่อนการปลูกเพื่อกาหนดเป้าหมายผลผลิตและช่องทาง
การตลาด และกาหนดเป้าหมายสาคัญคือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดย สารวจความต้องการของตลาด
โดยการติดต่อกับโรงสีในพื้นที่ (โรงสีบัวงาม) เพื่อสารวจความต้องการข้าวของโรงสี เพื่อวางแผนการผลิตและจาหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีจาหน่ายให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และโรงสีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ที่มีคุณภาพรวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อทาพันธะสัญญากับบริษัทเอกชนในระยะยาว เพื่อ เพิ่มช่องทาง
การตลาด
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3.5 การบริหารจัดการ มีการประชุมวางแผนการผลิตก่อนฤดูปลูกข้าว ทั้งในแบบรายบุคคลและในแบบกลุ่มย่อย
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เลือกพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อให้เกษตรกรที่นาไปใช้ได้ผลผลิ ตที่ดีมีคุณภาพ สารวจความต้องการของตลาด โดยการติดต่อกับโรงสีเพื่อสารวจ
ความต้องการข้าวของโรงสีเพื่อวางแผนการผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีจาหน่ายให้เกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมถึงมีการบริหารจัดการกองทุนกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อใช้ใ นการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิตและเก็บเงินเข้ากองทุนตามข้อกาหนดของกลุ่ม โดยมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณ 30,000 บาท
4. การขับเคลื่อนดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน เช่น
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อวางแนวทางการดาเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด และสรุปบทเรียน
ประเมินผล และร่วมกันกาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา
5. การสนับสนุน
5.1 ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การตรวจติดตามแปลง การควบคุมคุม
ภาพตลอดจนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์
5.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่องเครื่องจักรกล
เกษตรเพื่อช่วยทุ่นแรงงานการผลิต
5.3 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการไถกลบต่อซังข้าว การปรับปรุงดินกรด การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ และ
การปรับปรุงบารุงดินด้วยปอเทือง โดโลไมท์
5.4 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม และจัดทาบัญชีกองทุนประจากลุ่ม
5.5 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร
ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ กศน. กระทรวงกลาโหม
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวเป็นแหล่งเรียนรู้
โดยมี นายวินัย ไชยมโน เป็นวิทยากรประจา ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ ๑๔ หน่วยงาน
องค์กรท้องถิ่น ๑ หน่วยงาน ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4,880 บาทต่อไร่ เป็น 3,950 บาทต่อไร่
6.2 การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 800 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 การเพิ่มมูลค่า กลุ่มเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ปทุมธานี 1 และ กข 57 คุณสมบัติ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าว
โดยทั่วไปเพื่อขายเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยให้ราคาบวก 1,000 บาทต่อตันจากราคาโรงสีที่ให้ตามปกติ
6.4 การตลาด การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยสารวจความต้องการของตลาด โดยการติดต่อกับโรงสี
ในพื้น ที่ (โรงสี บั ว งาม) รวมถึงมีการจั ดตั้งกลุ่ มวิส าหกิจชุมชน เพื่อทาพันธะสั ญญากับบริษัทเอกชนในระยะยาว
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
6.5 การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการกองทุนกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและ
เก็บเงินเข้ากองทุนตามข้อกาหนดของกลุ่ม โดยมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณ 30,000 บาท
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7. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแปลงใหญ่ข้าวตาบลคลองอุดมชลจรจะเป็นการลดการเผาตอซัง
เพื่อเป็นการไม่ทาลายหน้าดินและอินทรียวัตถุ และไม่เพิ่มมลภาวะทางอากาศ
7.2 ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ทาให้เกษตรกร
มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี
7.3 ด้านสังคม การผลิตข้าวเป็นสินค้าของกลุ่ม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้ลดความขัดแย้งต่างๆ
7.4 ด้านเศรษฐกิจ รวมกันผลผลิต เกษตรกรขายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมล็ดข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพ
8. ปัจจัยที่ต่างๆส่งผลกระทบ
8.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ “การวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน การมีส่วนรวม การสื่อสาร การกาหนดเป้าหมาย”
ทีมผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และเป็นพี่เลี้ยง
ให้ เกษตรกรในการบริ ห ารจั ดการแปลงใหญ่ และการประสานงานระหว่า งหน่ ว ยงานให้ เกิ ดการบู รณาการ
ในพื้นที่อย่างแท้จริง กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว (ศพก.) และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง โดยมีประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คือ นายวินัย ไชยมโน เป็นวิทยากรประจา ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก
โดย ศพก. เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ ๑๔ หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ๑ หน่วยงาน ให้ความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แห่งนี้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานการลดต้นทุน
ฐานการเพิ่มผลผลิตข้าว ฐานการเพิ่มคุณภาพข้าว และฐานการทาปุ๋ยหมักชีวภาพเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้นาความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิก สมาชิก
แปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่นามาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิต น้าหมักชีวภาพ การลดต้นทุน
การผลิต เป็นต้น
8.2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ยังต่างคนต่างขายเองไม่ได้มารวมกลุ่มกัน
อย่างจริงจังเพื่อสร้างอานาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางอย่างที่ควรจะเป็น
9. ปัญหา อุปสรรค
หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน บางครั้งทาให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพตามปกติของตนเอง
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ในอนาคต
10.1 วางแผนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพสูง และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อทาพันธะสัญญากับ
บริษัทเอกชนในระยะยาว เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
10.2 ใช้โดรนเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการจ้างแรงงานในระยะยาว เกษตรกรปลอดภัยเนื่องจาก
ลดการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมี
10.3 จัดซื้อตู้อบเมล็ดพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ และเพิ่มอัตราการงอก
ของเมล็ด ลดระยะเวลา การตากข้าวตามธรรมชาติ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ
11. ข้อเสนอแนะ
อยากให้ ส มาชิกภายในกลุ่มเห็ น ความสาคัญของการจัดตั้งกลุ่ มแปลงใหญ่อย่าง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดศักยภาพภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 บ้านทุ่งงิ้วเหนือ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ปี 2545 รวบรวมเกษตรกรที่ทาอาชีพเดียวกันมีแนวคิดที่จะมีการทาการเกษตรแบบปลอดภัย เข้ามารวมกลุ่ม
เพื่อรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ปี 2546 จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งงิ้วเหนือ โดยเข้ารับการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และจาหน่าย
ปี 2548 จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนตาบลสถาน เป็นศูนย์ข้าวต้นแบบของตาบลสถาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ และเริ่มทาการเกษตรระบบมาตรฐาน GAP ลดการใช้สารเคมี โดยหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน
กาจัดศัตรูข้าว ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน โดยการใช้ปุ๋ยคามค่าวิเคราะห์ดิน ปัจจุบัน เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน
GAP จากกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว จานวน 25 ราย
ปี 2552 กลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งงิ้วเหนือ ได้ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิก 30 ราย
ปี 2553 ประกวดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ประเภทข้าวหอม
ปี 2559 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเชียงของ
ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอาเภอ สมาชิกทุกคนได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตร
ให้สามารถเป็นเกษตรกรผู้นา และพัฒนาองค์ความรู้ให้ตลอดทั้งปีและทุกปี สมาชิกกลุ่มสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องต่ างๆ ได้ ทาให้ ศพก. แห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิ ต มีการพัฒนาฐานเรียนรู้ พัฒนา
หลักสูตร พัฒนาบุคลากร ของศูนย์ฯ ตลอดเวลา
ปี 2560 เข้าร่วมกลุ่ม โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
ปี 2560 เกษตรกรมีการยกระดับการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร และ
กรมการข้าวมากขึ้นและต่อเนื่องทุกปี เพราะเกษตรกรผู้นา ทราบว่าพื้นที่ของตนอยู่ในพื้นที่ S1 ซึ่งเหมาะต่อการปลูกข้าว
ที่มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง คือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากพืชสด ไถกลบตอซัง และใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน ซึง่ ใส่ให้ถูกสูตร และถูกเวลา
ปี 2561 ผ่านการคัดเมล็ดพันธุ์ทั้ง 6 ตัวอย่าง สามารถจาหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายได้ เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์
ในการดูแลรักษาป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว และเข้าร่วมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด
ปี 2562 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดข้ า วขาวดอกมะลิ 105 ระดั บ จั ง หวั ด ประเภทข้ า วหอม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวด ศจช. ระดับจังหวัด และได้รับรางวัลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล ดีเด่น ระดับประเทศ
2. สถานการณ์
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ มีสมาชิก จานวน 30 คน ด้วยความมุ่งมั่นสมาชิกทุกคน
สามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวนาปีได้ สมาชิกทุกคนสามารถรู้ถึงกระบวนการปรับปรุงบารุงดิน โดยวิธีการไถกลบ
ตอซังข้าวและหว่านปอเทือง เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบารุงดิน และยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุม
โรคและแมลงในแปลงนาเพื่อลดต้นทุนด้านยาฆ่าแมลงลงได้ กลุ่มนาแปลงใหญ่ยังส่งเสริมให้สมาชิกในด้านการบริหาร
จัดการดิน ปุ๋ย โรคแมลงศัตรูพืช แรงงาน และเงินทุน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ภายใต้ โครงการ ศพก. กิจกรรม
สนับสนุนการดาเนินงานของ ศจช. และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน โดยการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์วิธีก ารจัดการศัตรูพืชตามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืน รวมทั้งสามารถขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 5,250 บาทต่อไร่ เป็น 2,890 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 620 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกข้าว พัฒนาการปลูกข้าวให้เข่าสู่ระบบการผลิตข้าว GAP
พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อ ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
3.4 การตลาด พ่อค้าทั่วไปในท้องถิ่น สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวเอกชนในพื้นที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
3.5 ด้านการบริหารจัดการ วางแผนการผลิตตามกระบวนการผลิตข้าว GAP อย่างต่อเนื่อง วางแผนการผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดต่อผู้บริโภค วางแผนการบริหารจัดการกลุ่มให้เข็มแข็งเพื่อสร้างอานาจ
การต่อรองในอนาคต และวางแผนและสนับสนุนกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
4. การสนับสนุน
1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตตามวิถีเกษตรธรรมชาติ
จานวนเงิน 24,000 บาท (งบประมาณ จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) )
2. กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้และจุดเรียนรู้ พืชอาหารปลอดภัย จานวน 16,000 บาท (งบประมาณ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย )
3. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จานวน 20,000 บาท (งบประมาณ จาก แปลงใหญ่
ข้าวตาบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา)
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แปลงใหญ่ข้าวบ้านวังปลาไหล หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรบ้านวังปลาไหลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔
โดยมีการระดมหุ้นกันกับสมาชิก จานวน ๒0 ราย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท การจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน มีพื้นที่เหมาะสม
และต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากสานักงานเกษตรจังหวัด และ
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหลได้ดาเนินการเป็นระบบมากขึ้นและชัดเจนด้านการบริหารกลุ่ม และได้รับ
การแนะนาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสานักงานเกษตรอาเภอบ้านนา จึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล”
แปลงใหญ่หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านพร้าว เป็นศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายของอาเภอบ้านนา
(ศพก. เครือข่าย) ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร เป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะศูนย์
เรียนรู้ด้านข้าว และทาให้การขยายผลเพื่อลดต้นทุนการผลิตประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนเกษตรกรได้รับความรู้
ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร และสามารถจัดการการผลิตสินค้าเกษตรอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
ได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มแปลงใหญ่นาข้าวบ้านวังปลาไหล หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านพร้าว จึงมีความเหมาะสม
ทั้งในด้านพื้นที่ และสมาชิกในกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการบริหาร รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้กลุ่มมีการบริห าร
จัดการกลุ่มที่ดี สมาชิกในกลุ่มมีความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และที่สาคัญคือ ผู้นากลุ่มมี
ความเข้มแข็งสามารถดูแลบริหารจัดการกลุ่มได้ ส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่นาข้าวบ้านวังปลาไหล มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด
2. สถานการณ์
ที่ทาการกลุ่ม หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา เกษตรกร จานวน 32 ราย พื้นที่ จานวน 1,200 ไร่
พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์ กข 4๓ พันธุ์พิษณุโลก ๘๐ และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณ ๔๐๐,000 กิโลกรัมต่อปี
คิดเป็นมูลค่า 3,238,000 บาท โดยมีนายประสาร เต็มเปี่ยม เป็นประธานแปลงใหญ่
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก ๓,๒00 บาทต่อไร่ เป็น ๒,๗๐๐ บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 450 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 550 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับข้าวหอมมะลิไทย
(มกษ.4400 – 2552) จานวน 28 ราย พื้นที่ปลูก 458 ไร่
3.4 การบริหารจัดการ มีการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน มีการจาหน่ายผลผลิต ในแบรนด์ “ข้าวชุมชนบ้าน
วังปลาไหล” มีการผลิตและจาหน่าย สารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย และเมตาไรเซียม ต่อปุ๋ยอินทรีย์
และมีเครื่องจักรกล เครื่องหยอดข้าว รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถโฟล์คลิฟท์ และโรงสีข้าว
ของกลุ่ มแปลงใหญ่ มีการสร้ างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่ มเกษตรกรแปลงใหญ่ กาหนดระเบียบต่อ
กฎเกณฑ์กลุ่ ม มีการสร้ างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. (การประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการแปลงใหญ่และคณะกรรมการ ศพก. มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบของ ศพก. เครือข่าย และ
การศึกษาดูงาน) และมีการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
3.5 การตลาด มีแผนการจาหน่ายข้าว 3 รูปแบบ ได้แก่ ข้าวเปลือก ร้อยละ 90 เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 5 และ
ข้าวสารแพ็คบรรจุถุงสุญญากาศ ร้อยละ 5 อีกทั้ง มีช่องทางจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook : ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน จ.นครนายก และขายสินค้า ในแบรนด์ “ข้าวปลอดสารพิษบ้านวังปลาไหล”
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 ทีมผู้จัดการแปลงมีการกากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ มีแผนในการติดตามการดาเนินงาน
ในแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินการติดตามแผน เพื่อรับทราบปัญหาในการดาเนินงาน และร่วมวางแผน
พัฒนากลุ่มแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง
4.2 ประสานและสร้ างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ
งบประมาณ และวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล สาธารณสุข กศน. พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรับคณะศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ
4.3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดย คณะกรรมการบริหารกลุ่มการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ข้าวตาบลบ้านพร้าว
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
4.4 สานักงานเกษตรอาเภอบ้านนา และสานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก มีบทบาทและภารกิจ ในการ
ดาเนินการจัดประชุมหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและร่วมกัน
วางแผนจัดทาแผนบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานรายแปลง โดยแต่ละหน่วยงานจะแจ้งถึงงบประมาณ
ในการดาเนินการในแต่ละแปลง และแนวทางปฏิบัติที่จะดาเนินการ มีการประสานให้หน่ายงานอื่น ๆ ร่วมดาเนินการ
ในแปลงใหญ่เขาพระด้วย เช่น สาธารณสุข ในการตรวจสุขภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ ตาบลเขาพระ และเป็นที่ปรึกษา
ในการดาเนินงานบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ อบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การตรวจวิเคราะห์ดิน
ต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ต่อ การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าป้องกันโรค และใช้บิวเวอร์เรียในการป้องกัน
กาจัดแมลง ต่อการใช้ปุ๋ย PGPR2 ร่วมกับกับการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน และการทาน้าหมักชีวภาพ
4.5 สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก สนับสนุนรถดานา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ และ
ให้องค์ความรู้ในการดาเนินการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ ในรูปแบบสหกรณ์
4.6 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครนายก อบรมให้ความรู้การจัดทาบัญชีครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ การใช้ Application SMART ME
4.7 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกเรื่องการใช้ปุ๋ย การดูแลรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทาปุ๋ยน้าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์ต่างๆ
5. การสนับสนุน
5.1 โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559 ต่อ 60
จานวนเงิน 1,900,000 บาท เพื่อดาเนินการจัดซื้อรถโรยข้าวงอก และ เป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
บ้านวังปลาไหล ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
5.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพร้าว สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ภายใต้
โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตาบล เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
5.3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มแปลงใหญ่นาข้าวบ้านวังปลาไหล
5.4 หน่วยงานสาธารณสุข เข้าบริการตรวจสุขภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุกปี
5.5 บริษัทคูโบต้าให้การสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาแปลงใหญ่
5.6 บริษัทเนเจอร์ เวนเจอร์ จากัด สนับสนุน “สารอัลตร้า กรีน” ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
5.7 โครงการ 9101 สนับสนุนการทาสารชีวภัณฑ์ และสนับสนุนเครื่องสุญญากาศ เพื่อทาบรรจุภัณฑ์
5.8 โครงการ Net ประชารัฐ ได้ทาการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณไว้ที่ทาการกลุ่มแปลงใหญ่
5.9 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากงบโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ มีการบริหารเรื่องการจัดเก็บเงินกองทุนของกลุ่ม มีเงินกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการ ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน จาหน่ายผลผลิตร่วมกัน ใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน การลดความเสี่ยงจาก
การผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว โดยมีการทาการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา
ในบ่อดิน การเลี้ยงเป็ดไข่ ปลูกไผ่กิมซุง สานตะกร้าพลาสติก และเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)
การปลูกไม้ผลไว้บริโภคและจาหน่าย
7.2 ด้านสังคม เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีการกาหนด
กฎ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีของกลุ่ม มีการซื้อปัจจัยการผลิต
และรวมกันขายผลผลิต ร่วมกัน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการเผาตอซังและฟางข้าว โดยมีการอัดฟางข้าวไว้สาหรับจาหน่าย หว่านปุ๋ยพืชสด
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ผลิตปุ๋ยหมัก และน้าหมักชีวภาพ ไว้ใช้และจาหน่าย
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 ประธานแปลงใหญ่มีความสามารถเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ สามารถเป็นผู้นากลุ่มได้ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการทานา
8.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรมีความสามัคคี พร้อมใจกันพัฒนาอาชีพของตนเอง
รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนบ้านวังปลาไหลให้ดียิ่งขึ้น
8.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทาการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ ลดการใช้สารเคมี
8.5 Zero waste ไม่มีการเผาตอซังและฟางข้าว และจาหน่าย รา แกลบดิบ ที่เหลือจากการสีข้าว เพื่อให้
เกิดรายได้ และนาไปใช้ในการทาปุ๋ยหมักสาหรับจาหน่าย
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเข้าร่วมโครงการแปลงผลิตเมล็ดพั นธุ์ข้าวหอมมะลิ
ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก กรมการข้าว และใช้รถหยอดข้าวงอกในการทาการเพาะปลูกข้าว เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
9.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
9.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย GAP และข้าวอินทรีย์
9.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ และการปลูกพืชอื่นๆ เพื่อเสริมรายได้ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้
เนื่องจากพื้นที่แปลงใหญ่มสี ภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย และอยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
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แปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยน้าหอม หมู่ 5 ตาบลห้วยน้าหอม อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
จากเดิมเกษตรกรตาบลห้วยน้าหอมส่วนใหญ่มีอาชีพทานาข้าวเป็นอาชีพหลัก มีพื้นที่ทานาทั้งตาบล 26,574 ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรัง เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ทาพันธ์ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวของทางราชการ บางส่วน
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวที่ไม่มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายฤดู ทาให้เมล็ดข้าวขาดคุณภาพและผลผลิตลดลง และใช้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเสื่อมคุณภาพเพราะไม่มีการ
เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พันธุ์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ห้วยน้าหอม ได้จัดทาเวที
ชุมชนตามแผนพัฒนาการเกษตรของตาบล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ได้สรุปแผนว่าต้องพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงได้
เปิดโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดาริรวมเกษตรกรในหมู่ที่ 5 และ 6 ตาบลห้วยน้าหอม มีเกษตรกรที่รับการอบรมเป็นเวลา
4 เดือนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 37 ราย มีการรวมตัวเข้าร่วมโครงการเกษตร
ที่เหมาะสม (GAP) และมีการรวมตัวกันทาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จนในปี 2549 ศบกต.
ห้วยน้าหอมได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเกษตรอาเภอลาดยาว จัดตั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
บ้านสะเดาซ้าย” ต่อมาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้ านสะเดาซ้ายได้ประสบปัญหาราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวตกต่า
จึ งได้ มี การประชุ มวางแผนในการผลิ ตข้ าวหอมมะลิ เพื่ อน ามาแปรรู ปจ าหน่ ายเพื่ อเป็ นช่ องทางในการเพิ่ มรายได้
ให้แก่สมาชิก ได้รับการยอมรั บจากเกษตรกรเป็นอย่างดี กลุ่มฯ สามารถจาหน่ ายข้าวสารได้อย่างต่อเนื่องจนผลผลิ ต
ที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย ทั้งนี้มีเกษตรกร หมู่ 6 8 และ 10 รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย
ที่ผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ เมล็ ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ ความสนใจในการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ในปี 2560 โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้าหอม” หมู่ 5 ตาบล
ห้วยน้าหอม อาเภอลาดยาว เพื่อต้องการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในพื้นที่ รวมไปจนถึงการจาหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ลดปัญหาพันธุ์ปน เพื่อพัฒนาด้านการผลิตของเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
มีอานาจต่อรองในด้านการตลาดได้
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยน้าหอม หมู่ 5 ตาบลห้วยน้าหอม อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จานวน 52 ราย พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,007 ไร่ ซึ่งความเหมาะสมของพื้นที่ S1 ทั้งหมด คุณภาพผลผลิตได้รับรอง
มาตรฐาน GAP จานวน 52 ราย ผลผลิตรวม 1,800 ตันต่อรอบการผลิต ดาเนินการในรูปของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน
โดยมีนางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่และประธานแปลงใหญ่ มีการตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
คณะกรรมการในการจัดการในด้านต่างๆ ของกลุ่ม และตั้งคณะกรรมการในแต่ละหมู่เพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน
และการจัดการ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ
3.3 การพัฒนาคุณภาพ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP โดยเกษตรกรได้รับการอบรมและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้นจากกรมการข้าว ได้รับความรู้ด้านการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และสามารถผลิตพืชที่ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาด
3.4 การบริหารจัดการ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ตามแนวทางการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่ อ งปี 2561 และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
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ของกลุ่มต่อองค์กรต่อวิสาหกิจชุมชน มีการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลเกษตรร่วมกัน รวมกันซื้อปัจจั ยการผลิต
ทาให้ได้ปัจจัยการผลิตในราคาต่ากว่าท้องตลาด
3.5 การตลาด เสริมสร้างเครือข่ายต่อเชื่อมโยงตลาด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เชื่อมโยงการ
ผลิตและการตลาด ทาสัญญาซื้อขายผลผลิ ตล่วงหน้า สร้างเครือข่ายเกษตรกร และเชื่อมโยงการตลาด โดยผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้าว จาหน่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ , บริษัท ซี พี และ ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ จานวน 1,808 ไร่
โดยกาหนดมาตรฐาน (กรมการข้าว) ชนิดพันธุ์ ปริมาณ และเงื่อนไขการผลิต ข้าวคุณภาพดีทาสัญญากับเกษตรกร
ล่วงหน้า
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบูรณาการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ มีการรับคณะศึกษาดูงานและประชาชนทั่วไปในการศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุน
กลุ่มได้รั บการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน ระหว่างปี 2560 - 2562 จากหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อครบกาหนดดาเนินงานปีที่ 4 ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงต้อง
พึ่งพาตนเอง รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ทางกลุ่มได้ดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
และกลุ่มได้ตั้งเป้าหมายไว้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต คุณภาพ และราคา โดยการให้ความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติและตัวอย่างจริง ในการลดต้นทุนการผลิต และบริหารพัฒนาคุณภาพผลผลิต จนสามารถจาหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบข้าวหมู่ที่ 5 ตาบลห้วยน้าหอม อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประสบความสาเร็จ
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และได้มีการจัดตั้ง
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเป็นอย่างดี
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 เกษตรกรในกลุ่มให้ความร่วมมือ เข้มแข็ง สามัคคี
8.2 ผู้ น ากลุ่ ม ผู้ จั ดการกลุ่มต้องมีความเข้มแข็ง และเสี ยสละ มีความคิดไกล และใฝ่ ห าความรู้ กล้ านา
ความเปลี่ยนแปลง
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
9.2 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
10 ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ
10.1 พัฒนา Young Smart farmer ในพื้นที่ มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดาเนินงาน
10.2 สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ ในจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและองค์ความรู้
10.3 สร้างเครือข่ายแปลงใหญ่กับ กลุ่ม องค์กร ในชุมชน
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แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านตะครอง หมู่ที่ 15 ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านตะครอง หมู่ที่ 15 ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มก่อตั้ง
มาตั้งแต่ปี 2560 ตามโครงการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ ปี 2560 ภายใต้การสนับสนุน
ของสานักงานเกษตรอาเภอกระสัง ซึ่งก่อนหน้านั้นในปี 2559 กลุ่มเกษตรกรบ้านตะครองจานวน 40 ราย ได้ร่วมกลุ่มกัน
ผลิตข้าวอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 ตรวจรับรองมาตรฐานโดยบริษัทไบโออกริเสริช์
มีเกษตรผ่านการรับรองข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลระยะปรับเปลี่ยน 37 ราย ผ่านมาตรฐานข้าวอินทรีย์ในปีแรก
3 ราย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ได้ดาเนินกิจกรรมการผลิตต่างๆ ร่วมกัน เรื่อยมาจนกระทั่งได้ทราบนโยบาย
ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่จากสานักงานเกษตรอาเภอจึงได้มีเกษตรกรผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์ ผู้นาชุมชน และเกษตรกรหมู่บ้านข้างเคียงผู้สนใจ ณ หมู่ที่ 15 บ้านตะครอง
ตาบลหนองเต็ง เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
ตามเงื่อนไขคุณสมบัติของโครงการ
2. สถานการณ์
กลุ่มสมาชิกและกรรมการมีการปรับโครงสร้างแปลงใหญ่ไปเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านตะครอง” ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 103 ราย พื้นที่แปลงใหญ่ 1,091 ไร่
ชั้นความเหมาะสมของชุดดิน S2 และ S3 ชนิดพันธุ์ข้าว คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตก่อนร่วมโครงการ
344 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 355 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อสิ้นสุดโครงการพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ติดต่อกัน 2 ปี
หลังร่วมโครงการ 229 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ก่อนร่วมโครงการ 3,506 บาทต่อไร่ (10.19 บาทต่อกิโลกรัม)
หลังร่วมโครงการ 2,110 บาทต่อไร่ (9.21 บาทต่อกิโลกรัม)
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ 39.82 จาก 3,506 บาทต่อไร่ เป็น 2,100 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้ปุ๋ยพืชสดบารุงดิน การใช้ปูนปรับปรุงบารุงดิน การบริหารจัดการ
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรและ IPM การจัดหาแหล่งน้าในไร่นา
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จานวน 103 ราย
3.4 การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม แปลงใหญ่ ในรู ป วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ บ้ า นตะครอง
แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการแปลงออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ตามจานวนหมู่บ้านที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่
มี การบริ ห ารจั ด การแบบกองทุน โดยมี กองทุ นพึ่ง พาตนเอง มี ก ารร่ว มกัน ผลิ ต ร่ว มกั นแปรรู ป ร่ว มกั นจ าหน่า ย
(การจั ด การผลผลิ ต) มีก ารจั ดทาบั น ทึ กข้อ ตกลง (MOU) กั บหน่ ว ยงาน/องค์ กรที่ เกี่ย วข้อ งกับ กลุ่ ม มีเ กษตรกร
ปราดเปรื่ องต้ น แบบด้านข้า วอิน ทรี ย์ 3 ราย และเกษตรกรปราดเปรื่อ ง 62 ราย มีกองทุ นหมุน เวียนของกลุ่ ม
80,000 บาท มีการทาตลาด MOU กับโรงพยาบาลกระสัง เดือนละ 700 กิโลกรัม เป็นเงิน 25,400 บาทต่อเดือน
มูลค่าปีละ 304,800 บาท
3.5 การตลาด มีแหล่งหรือช่องทางการจาหน่าย คือ การตลาด MOU กับโรงพยาบาลกระสัง มีการสร้างแบรนด์
“ข้าวอินทรีย์ชุมชนฅนสามเผ่า ” มีการแปรรูป ต่อ การบรรจุภัณฑ์ ต่อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ
มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนาแปลงใหญ่ และอื่นๆ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การบริหารจัดการคน ประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินงานและสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ การบริหาร
จัดการเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
4.2 การจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของพื้นที่ S2 S3 จานวน 1,091 ไร่
4.3 การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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4.4 การจัดหาแหล่งน้า ระบบชลประทานให้มีน้าเพียงพอ
4.5 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การรวมกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม การดาเนินกิจกรรมรวบรวม
ผลผลิตข้าว (การรับซื้อผลผลิต) การแปรูป การจาหน่าย ตลาด MOU เครือข่ายและการสร้างเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการตลาด การปันผลกาไรสู่สมาชิก การพึ่งพาอาศัยและการสร้างความไว้วางใจในกลุ่มโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย สินค้ามีคุณภาพ ราคามีคุณภาพ ทุกคนพึงพอใจ
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตจนถึงการตลาด แบรนด์สินค้า วัสดุอุปกรณ์
การผลิตสารชีวภัณฑ์ ตลาด MOU กับโรงพยาบาลกระสัง สนับสนุนการแปรรูปข้าวและครุภัณฑ์ เป็นหน่วยงาน
ประสานการบูรณาการ
5.2 กรมการข้าว ปัจจัยการผลิต เครื่องเป่าทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ จัดการมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
5.3 กรมพัฒนาที่ดิน การทาธนาคารปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ วัสดุการทาปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ดิน
สารปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์ปอเทือง แผนที่ชุดดิน
5.4 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบชลประทาน และถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้า
5.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน
5.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม/การตลาด
5.7 กรมวิชาการเกษตร การปลูกพืชใช้น้าน้อย/พืชหลังนา
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
แปลงใหญ่ต้นแบบตาบลเชียงเพ็งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจึงทาให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลดต้นทุนร้อยละ 20 มาตรฐานการผลิต อินทรีย์ การทาตลาด MOU และ
การบริหารกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่
7.ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถทาแผนการผลิตส่วนบุคคล มีการวางแผนปลูกพืชลดความเสี่ยง การลด
ต้นทุนโดยการผลเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ใช้เอง การพัฒนาคุณภาพสินค้า แบรนด์สินค้า การพัฒนาเครือข่าย เน้นการผลิตโดย
ตลาดนาการผลิต ทาให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาได้ที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี, แหล่งเงินทุน
7.2 ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม (นาแปลงใหญ่) รวมผลิต รวมซื้อ รวมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
สามัคคี ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตร แปลงใหญ่โดยเฉพาะด้านข้าวของชุมชน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการแบบแปลงใหญ่เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเตรียมดิน
เช่น การไถกลบตอชังข้าว การปลูกพืชหมุนเวียน การผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตที่เน้นการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศน์ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาแปลงใหญ่
โดยเน้นการตลาดนาการผลิต กลุ่มและสมาชิกได้รับผลตอบแทนและมีความพึงพอใจทาให้เกิดความศรัทธาในระบบ
แปลงใหญ่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
แนวคิดการบริหารกลุ่มนาแปลงใหญ่ “แปลงใหญ่คือการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา”
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ ความสามัคคีในกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม การมีส่วนร่วม ( ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ) และกรรมการและสมาชิกมีศรัทธาร่วมกันมีความไว้วางใจ
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9. แผนพัฒนาที่กลุ่มวางไว้
9.1 การพัฒนาคุณภาพข้าว การจัดทาแปลงพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและกระจายพันธุ์ในกลุ่ม ใช้กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ สินค้าดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
9.2 การพัฒนาเกษตรกรชาวนา เกษตรกรต้องมีแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพตนเอง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และต่อกลุ่ม เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด
9.3 การพัฒนาด้านการตลาด โดยเน้นหลั กการตลาดนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูป
การสร้างแบรนด์ หาตลาดเครือข่าย เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
10. ข้อเสนอแนะ
กลุ่มแปลงใหญ่จะต้องมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
การระดมหุ้นของสมาชิกแปลงใหญ่และสมาชิกทั่วไป การบริหารกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ ต่อ สุจริตโปร่งใส
และความจริงใจในการทางานของคณะกรรมการและสมาชิก สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดศรัทธา การยอมรับ
เกิดขึ้นการบริหารคนสาเร็จงานทุกอย่างก็สาเร็จ
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แปลงใหญ่ข้าว 1 ทุกตาบล อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ทาการเกษตรปลูกข้าวเป็นพืชหลักเพื่อเก็บข้าวไว้บริโภคทั้งปี และนาส่วนที่เหลือจาก
การบริ โ ภคขายให้ พ่อค้ าในพื้น ที่ พอถึงฤดูการผลิ ต ปีต่ อไปก็ ทาการปลู กใหม่ว นไปอย่า งนั้น ตลอดมาจนปั จจุบั น
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้แทนแรงงานคน และมีวัสดุทางการเกษตรมาช่วย ทาให้การผลิตในแต่ละฤดูใช้เวลาปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวสั้นลง ทาให้ในพื้นที่มีผลผลิตเป็นข้าวเปลือกออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก จึงทาให้พื้นในอาเภอแม่ใจ
เป็นเป้าหมายทางการตลาดหลายๆอย่างของพ่อค้า นักลงทุน ต่างๆ อีกทั้งต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ต้องใช้เงินทุน
เป็นจานวนมากขึ้น ผลผลิตลดลง ราคาข้าวเปลือกลดลง จึงเกิดการ่วมกลุ่มเพื่อการรวมตัวกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกัน
ขาย เพื่อลดต้นทุนการผลิต แรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถใช้ความเข้มแข็ง
ของกลุ่มบวกกับคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นตัวต่อรองกับคู่ค้า หรือลูกค้าได้
2. สถานการณ์
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจานวน 168 คน พื้นที่ทั้งหมด 1,232 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 616,000 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต
3,000 บาท ต่อไร่ และกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เครื่องหยอดข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัด
พะเยา รั บ วั ส ดุอุป กรณ์ต่า งๆ การในท าปุ๋ ยหมั ก เพื่ อให้ กลุ่ มได้ร่ ว มกันผลิ ตปุ๋ย และใช้ในกลุ่ มเพื่อ ลดต้น ทุนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1. การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 โดยกลุ่มกาหนด ให้สมาชิก ทาการปลูกโดยใช้รถปลูก ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ ลดค่าแรงงานในขั้นตอนการเพราะต้นกล้า รวมกลุ่มจัดจ้างเหมารถปลูก เพื่อลดค่าจ้างเหมาปลูก
ช่วยลดต้นทุนค่าจ้างต่อไร่ รวมกลุ่มกันจัดทาปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ ในนาข้าวเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีราคาแพง รวมกลุ่มกัน
จัดจ้างเหมารถเกี่ยวข้าว เพื่อลดต้นทุนค่าจ้างเหมาต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 กลุ่มจะมีกระบวนการผลิตโดยใช้ เทคนิคการตัดใบข้าวไม่ใช่เพื่อการกาจัด
วัชพืชเท่านั้น แต่มีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ นาข้าวได้ด้วย เนื่องจากใบข้าวและวัชพืชที่ตัดออกจะถูกย่อยสลาย
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับข้าวเป็นอย่างดี ช่วยลดการแข่งขันของวัชพืช ทาให้ต้นข้าวสูงสม่าเสมอและแตกกอได้ดี ช่วยลด
การระบาดและทาลายของโรคแมลงศัตรูข้าว รวงข้าวออกอย่างสม่าเสมอและสุกแก่พร้อมกัน ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติตามปกติ
3.3 เพิ่มคุณภาพผลผลิต /จัดทามาตรฐาน เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และสร้างมาตรฐานสินค้าของ
ตนเองโดยการขึ้นทะเบียนขอจดรั บรองมาตรฐานข้าว โดยกรมการข้าว ออกตรวจสอบบันทึกขั้นตอนการผลิตรวมถึง
การใช้สารเคมี เพื่อให้แปลงผลิต ข้าวเปลือกที่ผลิตออกมาได้รับมาตรฐานสินค้า GAP ทั้งในรูปแบบ GAP กลุ่ม และ GAP
รายบุคคล
3.4 บริหารจัดการ มีการแบ่งหน้าที่โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ ฝ่ายบริหาร
จัดการดินและปุ๋ย ฝ่ายบริหารจัดการเครื่องจักรกล ฝ่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวและอารักขาพืช และฝ่ายบริหารจัดการ
ด้านการตลาด แบ่งหน้าที่กันทาและกระจายความรู้ข่าวสารไปยังลูกสมาชิกในกลุ่มซึ่งตั้งขึ้นมาทั้งหมด 48 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
มี ป ระธานกลุ่ ม เป็ น ผู้ ป ระสานงานต่ อ จากกรรมการแต่ ล ะคณะอี ก ทางหนึ่ ง ให้ ไ ด้ รั บ ทราบและปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น
ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ห ลั กของกลุ่ ม คือ ร่ ว มกั นผลิ ต ร่ ว มกัน ชื้อ ร่ว มกั น ขาย หายคณะกรรมการฝ่ ายไหนพบปั ญหา
ด้านต่างๆ ให้นาเสนอเรียกประชุมพูดคุยหาทางแก้ไข และเชิญหน่วยงานพี่เลี้ยงร่วมให้คาแนะนานาส่งการแก้ไข
ตามลาดับต่อไป
3.5 การจัดการด้านการตลาด มีการติดต่อลูกค้าล่วงหน้าเพื่อเสนอข้อมูลประมาณการผลผลิตตามพื้นที่
จานวนไร่ จานวนผลผลิต ระยะเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ให้ลูกค้าได้พิจารณารับซื้อผลผลิต โดยมีการตีราคารับซื้อ
ตามคุณภาพที่สมาชิกผลิตได้ เกรด เอ บี หรือชี และ เพื่อเป็นการให้กาลังใจมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่ตั้งใจดูแ ลแปลง
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ผลิตข้าวออกมาได้คุณภาพสูง ทางกลุ่มจะมีการตกลงกับลูกค้าผู้รับซื้อ ให้ส่วนเพิ่มราคาตามเกรดข้าวที่ได้ในภายหลัง
ฤดูการผลิตอีกครั้งหนึ่ง จะทาให้สมาชิกได้รับเงินค่าข้าวเปลือกในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีการประชุมอย่าต่อเนื่อง เพื่อชี้แจง
งบประมาณต่างๆ ที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ และเพื่อ แก้ไขปัญหาการดาเนินงานต่างๆ และมีการกาหนดระเบียบ
ร่วมกัน
4.2 มีการดาเนินตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งผลตามกิจกรรมในด้านต่างๆ
4.3 ทีมผู้จัดการแปลงมีการกากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่
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แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเจริญผล หมู่ที่ 3 ตาบลหนองพระ
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ประวัติและความเป็นมาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเจริญผล ตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีจานวนสมาชิก 47 ราย พื้นที่
706 ไร่ เริ่มดาเนินการมาจากการร่วมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านเจริญผล ซึ่งพื้นที่การเกษตรของกลุ่มอยู่นอกเขต
ชลประธาน ปลูกข้าวพันธุ์หอมดอกมะลิ 105 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยกลุ่มได้ผลิตเมล็ดพันธุ์จาหน่ายให้
เกษตรกรทั่วไป และผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กลุ่มจึงมีความชานาญในการผลิตเมล็ดพัน ธุ์ข้าว
เป็น อย่างมาก จึ งคิดที่จะพัฒนาการบริ หารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้นอีก โดยการจัดตั้งกลุ่ มแปลงใหญ่ข้าวผู้ ผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเจริญผลขึ้น เพื่อส่ งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของสิ น ค้ า เกษตร และเพิ่ ม รายได้ ข องเกษตรกร ตลอดจนดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของเกษตรกร ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
ในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจน
การจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ข้าวศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเจริญผล หมู่ที่ 3 ตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีที่ทาการกลุ่มที่ 49 หมู่ 4 บ้านเจริญผล ตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่ปลูก จานวน 1,360 ไร่ จานวนสมาชิก จานวน 43 ราย ผลผลิตรวม จานวน 353 ตัน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
4,415 บาทต่อไร่ โดยมี นายเสรี มานาง เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ วิสัยทัศน์ของกลุ่ม คือ ร่วมกันพัฒนากลุ่มก้าวไกล
ร่วมใจเป็นหนึ่งสามัคคี ผลิตข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพให้กับกรมการข้าว สร้างรายได้ให้ชาวเจริญผลอย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 30 จาก 4,415 บาทต่อไร่ เป็น 3,100 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ14 จาก 600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 700 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 เพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยการอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี
มีการคัดพันธุ์ปนเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูกาลต่อไป ทาให้เกษตรกร ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพร้อยละ 100 และ
ได้มาตรฐาน GAP
3.4 การตลาด กลุ่มมีเป้าหมายในการบริหารการตลาด โดยสารวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อขายกับโรงสี
ที่ให้ราคาสูงต่อรองกับโรงสีในท้องที่เรื่องของราคาและปริมาณ ผลผลิต
3.5 การบริ หารจั ดการ วางแผนและบริห ารจัดการ (คนต่อพื้นที่ต่อสิ นค้า) ร่ว มกันบริห ารจัดการน้าให้
เหมาะสมและส่งเสริมอาชีพ เสริมหลังฤดูการทานา ปลูกพืชผัก ปลูกถั่วต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงบารุงดิน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน เช่น
สานักงานเกษตรอาเภอได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเกษตรอาเภอ ในบทบาทผู้จัดการจัดประชุม คณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายอาเภอ เป็นประธาน เกษตรอาเภอเป็นเลขานุการ เกษตรตาบลเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ และ
มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล (ศบกต.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุข
อาเภอ ประมงอาเภอ และปศุสัตว์อาเภอ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการดาเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดส่งออก
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5. การสนับสนุน
กลุ่ ม เกษตรกรแปลงใหญ่ ข้า วมี แหล่ งเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คื อ ศู น ย์เ รี ยนรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง ศพก. มีประธานศูนย์ คือ นายสามารถ
แนบครบุ รี เป็ น วิท ยากรประจ า ศพก. ให้ ค วามรู้ แก่ส มาชิก โดย ศพก. เป็น ศูนย์ รวมของหน่ว ยงานภาครั ฐ
๑๔ หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงาน ให้ความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก.
แห่งนี้ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุมหารือพร้อมทั้งเรียนรู้
การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีห น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้นาความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิกสมาชิก แปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่นามา
แลกเปลี่ยนกัน เช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตน้าหมักจากผลไม้ การผลิตฮอร์โมนไข่ การทาน้าส้มควันไม้ การเพิ่ม
ผลผลิต และคุณภาพข้าว
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 4,415 บาทต่อไร่ เป็น 3,100 บาทต่อไร่ ลดลงร้อยละ 30
6.2 การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 700 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP เมล็ดพันธุ์คุณภาพ มูลค่าข้าวเพิ่มขึ้น
6.4 การตลาด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวแน่นอน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
6.5. การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด มีความมั่นคงในเรื่องราคาและตลาดเกษตรกร
ส่งเสริมอาชีพ เสริมหลังฤดูการทานา ปลูกพืชผัก ปลูกถั่วต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงบารุงดิน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทาให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งเป็นผลจาการทาการเกษตรที่ดีและปลอดภัย
ใช้ปุ๋ย หมักปุ๋ ยคอก ปุ๋ย พืชสด ไถกลบลงดิน เพื่ อปรับปรุงดิน สภาพของดินดีขึ้น ลดการใช้ส ารเคมีที่มีผลต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์สังเกตจากการพบไส้เดือนในดินมีมากขึ้น
7.2 ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อหยุดมาใช้สารเคมีในการผลิตส่งผลดี
ต่อสุภาพทาให้ร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อ
สุขภาพที่ดี คนในชุมชนมีความปลอดภัยในเรื่องอาหาร อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นเขตปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ
7.3 ด้านสังคม เกษตรกรในสมาชิกแปลงใหญ่มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคี
เพิ่มมากขึ้น ทาให้ชุมชนเข็มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ทาให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน
7.4 ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลผลิตทาให้พ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลิต
มีความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง และจากการ
รวมกลุ่มจัดทาแปลงใหญ่ที่มีการรวมกันชื้อรวมกันขาย ในรูปกลุ่ม
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ผู้จัดการแปลงใหญ่ บริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องทาด้วยใจ
เข้าใจในสิ่งที่ทา ปฏิบัติรว่ มกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์สว่ นตัว วิเคราะห์ คน พื้นที่ สินค้า ให้ถูกต้องอย่าตัดสินใจ
หรือคิดแทน ต้องเข้าใจ เข้าถึง นักพัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นทั้งคุณอานายและประสานที่ดี
8.2 ศพก. เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นสถานที่ให้สมาชิกได้
พบปะพูดคุยกัน มากขึ้น มีกจิ กรรมร่วมกันทา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน แปลง
ของตนเองได้
8.3 เกษตรกร ประธานกลุ่ มแปลงใหญ่ เ ป็น คนขยั น เก่ ง และซื่ อสั ต ย์ เป็ น ผู้ ที่รั ก ในสิ่ ง ที่ ทา ไม่เ ห็ น แต่
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตสาธารณะ
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9.ปัจจัยที่ทาให้ทิศทางการพัฒนาลดลง
9.1 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก ความสามารถในการผลิตมีอย่างจากัด
9.2 หน่ ว ยงานที่ ล งพื้ น ที่ แ ปลงใหญ่ มี ห ลายหน่ ว ยงาน ท าให้ เกษตรกรไม่ มี เ วลาในการประกอบอาชี พ
ควร บูรณาการการทางาน ทั้งคน เงินงบประมาณงาน เพื่อให้การทางานไม่เกิดการซ้าซ้อนกัน และเกษตรกรมีเวลา
ประกอบอาชีพ
9.3 แหล่งน้าต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ควรเป็นแหล่งน้าชลประทาน การจัดทาแปลงใหญ่จะไม่มี ปัญหา
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
10.1 ควรมีศู น ย์ ก ลางที่ เป็ น ศูน ย์ รวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อ สร้า งความเชื่ อใจ ความสามัค คี
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
10.2 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้แนะนาและมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
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แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน ตาบลโคกก่อ อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตาบลโคกก่อ อาเภอเมืองมหาสาราคาม
จั งหวัด มหาสารคาม มี การรวมกลุ่ มครั้ งแรกเมื่ อเดือ นธัน วาคม พ.ศ.2557 และได้ รวมกลุ่ มจดวิ ส าหกิ จชุ มชน
ตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน : 4-44-01-05 ต่อ 1-0038 และในปี พ.ศ. 2560
ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ของกรมการข้าว
ในปี พ.ศ.2560 โดยมีนางจิราภรณ์ อินทะสร้อย เป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน
2. สถานการณ์
กลุ่ มนาแปลงใหญ่ ข้า วบ้ านหนองหิ น ปัจ จุบั นมี ส มาชิ ก 47 ราย พื้ นที่ เพาะปลู ก 884 ไร่ โดยแบ่ งเป็ น
ปลูกข้าวเพื่อทาเมล็ดพันธุ์ จานวน 80 ไร่ สมาชิก 15 ราย(พื้นที่ไข่แดง) ส่วนที่เหลือ 804 ไร่ ปลูกข้าวคุณภาพดี
กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน เริ่มรวมกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 แรกเริ่มเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อที่จะ
ปลูกข้าวอินทรีย์ ด้วยการช่วยเหลือตนเอง เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ ขยายวงกว้าง ร่วมแรงร่วมใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน
อดทน รู้จักปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกั นแก้ไขปัญหา
เพื่อให้งานสาเร็จ โดยสมาชิกกลุ่มมีการระดมทุนลงหุ้น หุ้นละ100บาท รายละไม่เกิน 5 หุ้น ปัจจุบันมีหุ้นทั้งหมด
235 หุ้น จากจานวนสมาชิก 47 ราย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในกลุ่ม ต่อมาเกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม
ได้รวมตัวเพิ่มสมาชิกและได้จดวิสาหกิจชุ มชนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ของกรมการข้าว ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มสามารถนามาพัฒนาต่อยอดมีการสร้างเครือข่าย
มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ จนมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
การอบรมให้ความรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 3,335 บาทต่อไร่ เป็น 1,920 บาทต่อไร่ ร้อยละ 43.43
โดยใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน ไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี มีการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม
3.2 เพิ่มผลผลิต ปรับพื้นที่นา ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ใส่ปุ๋ยคอกไถกลบตอฟาง ปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุง
บารุงดิน และใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคและแมลง การบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม ตลอดฤดูกาลผลิต มีความยั่งยืน
จากปีแรกในปี 2560 ได้ผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่ และในปี 2562 ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 445 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน สมาชิกกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์
3.4 การบริหารจัดการกลุ่ม มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการและดาเนินงานต่างๆ
3.5 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาด กับเครือข่าย ทั้งในชุมชน นอกชุมชน และเชิงท่องเที่ยว มีการทา MOU
กับเอกชน มีการขยายช่องทางตลาดออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ การทาแบรนด์ และวางแผนเรื่องการทาตลาดส่งออก
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบูรณาการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้สีทองส่งออกครบวงจร มีการรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็น
กลุ่มคณะ ในการศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุน โรงสีข้าว 1 โรง รถเกี่ยวข้าว 1 คัน เครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศ
1 เครื่อง
5.2 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กรมการข้าว สนับสนุน เครื่องคัดข้าว เครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศ ขนาด 4 ก้อน
เครื่องหยอดข้าว 4 แถว
5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สนับสนุน อาคารมาตรฐานองค์การอาหารและยา
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 4.68 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ใช้รถเกี่ยวนวด
พร้อมเครื่องลากจูงเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานและลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว สามารถวางแผนเกี่ยวข้าว
ของสมาชิกกลุ่มให้ตรงกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมได้
6.2 เพิ่มผลผลิต มีการปลูกข้าวด้วยวิธีปักดาด้วยมือ และการหยอดข้าวแห้งใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา
5 - 8 กิโ ลกรัมต่อไร่ เพื่อลดข้าววัชพืช ข้าวเรื้อ มี การใช้เครื่องกาจัดวัชพืชในร่องนา มีการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน รวมกันทาปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
6.3 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม
แปลงขยายพันธุ์ข้าว มีการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพเมล็ด ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และ
อยู่ระหว่างการขอตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ อย.
6.4 การบริหารจัดการ มีผู้จัดการแปลงใหญ่และคณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการแปลงใหญ่
6.5 การตลาด ได้ทาข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU) กับโครงการเกษตรเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “อิ่ม”มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เพจโครงการเกษตรเข้มแข็ง และเพจ
ชุมชนบ้านหนองหินนวัตวิถี จังหวัดมหาสารคาม
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิต การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ช่วยให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งผลให้สมาชิกแปลงใหญ่และคนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
7.2 ด้านสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแปลงใหญ่ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรต่อนักท่องเที่ยวจากภายนอก การส่งเสริม
สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ เข้าสู่กระบวนการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อช่วยขับเคลื่อน
การดาเนินงานแปลงใหญ่ และการพัฒนาการเกษตรในชุมชน โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ รวมถึงเพื่อเป็น
การสืบทอดอาชีพการเกษตรไม่ให้หายไปจากชุมชน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้และได้รับการสนับสนุนให้มีการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) และอินทรีย์พืช โดยเน้นให้สมาชิกคานึงถึงความปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิต ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม มากกว่าการผลิตเพื่อให้ได้ราคาที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 สภาพพื้นที่ที่ดี ได้แก่ ชุดดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้มีรสชาติดี
8.2 การใช้พันธุ์พืชที่ดี โดยสมาชิกทุกคนรู้วิธีการคัดและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์
8.3 มีการวางแผนการผลิตที่ดี
8.4 มีระบบการผลิตพืชที่ดี มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์
8.5 การคัดเลือกผู้นา ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแปลง หรือคณะกรรมการกลุ่ม จะต้องคัดเลือกผู้ที่มีความเป็นผู้นา
มีวิสัยทัศน์ และมีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
8.6 การคัดเลือกสมาชิก คัดเลือกสมาชิกที่มีความสนใจ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกับกลุ่ม สมาชิก
จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ การอยู่ร่วมกันจะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน
ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย และร่วมกันรับผลประโยชน์
8.7 การให้ความร่วมมือกับของภาครัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการรับความรู้ หรือการนา
ไปปฏิบัติตาม เป็นต้น
8.8 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างแปลงใหญ่กับศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นต้น
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8.9 การส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้ามาเป็นสมาชิก และร่วมกันขับเคลื่อน
การดาเนินงานกลุ่ม
8.10 มีการพัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มีแบรนด์ มีการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
8.11 ด้านการตลาดมีการทา MOU และการขยายการตลาดอย่างต่อเนื่อง
8.12 มีเงินกองทุนหมุนเวียนและเงินบริหารของกลุ่ม มีการปันผล
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 การจัดทาแปลงต่อจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป
9.2 สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน อย.
9.3 พัฒ นาสิน ค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้ มีความหลากหลาย สร้างมูล ค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9.4 กาหนดอัตลักษณ์สินค้าแปลงใหญ่ให้เป็นที่รู้จักในนามข้าวแบรนด์ “อิ่ม”
9.5 การทาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างแพร่หลาย
9.6 เป้าหมายความต้องการขยายเครือข่ายข้าวอินทรีย์ทั้งตาบล
9.7 เป้าหมายขยายช่องทางการตลาดสาหรับจาหน่ายเพื่อการส่งออก
9.8 เข้าร่วมโครงการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น
9.9 อยู่ระหว่างขอเข้าร่วมโครงการปรับปรุงดินปรับพื้นที่นา และพัฒนาระบบน้าเพื่อการเกษตร (โซล่าเซลล์)
9.10 เป้าหมายพัฒนามาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานสู่สากล
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการที่ดี ที่สร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกร ปัจจัยที่จะทา
ให้การดาเนินงานแปลงใหญ่ประสบความสาเร็จได้ คือ
ผู้นา จะต้องมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
สมาชิก จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้นา คณะกรรมการ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานกลุ่ม
การรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม ควรจะต้องเกิดจากความต้องการของตัวเกษตรกรเอง ไม่ใช่เกิดจากการบังคับ
จากหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายภาครัฐ นโยบายที่ดีควรมีความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
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แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 1 ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 1 ตาบลดงแคนใหญ่ จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2558 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกร
สมาชิกที่มีความสนใจทาเกษตรอินทรี ย์ภายในหมู่บ้านดงแคนใหญ่ จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเคมี จานวน ๒๘ คน
ได้เริ่ มปรั บเปลี่ ยน และเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ เป็นต้น เกษตรกรผู้มีใจรักที่จะ
ผลิตข้าวอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนเอง เริ่มจากสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มจะต้องผลิตข้าวอินทรีย์อย่างน้อยรายละ 1 ไร่
จากเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน 28 คน ได้เริ่มมีเกษตรกรมีความสนใจมากขึ้น เป็น 56 คน และได้ตัดสินใจ
ตั้ง เป็ น วิส าหกิ จ ชุม ชน เมื่อ วัน ที่ 11 กุ ม ภาพั นธ์ 2559 และต้น ปี 2560 ได้ จั ดตั้ งเป็ นกลุ่ มเกษตรแปลงใหญ่
ข้าวอิน ทรี ย์ มีส มาชิก รวมกัน 84 คน จนถึงปั จจุบั นในปี 2563 มีส มาชิ กรวมกั น 120 คน และได้จั ดตั้ง เป็ น
ศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีให้กับสมาชิกและชุมชนต่อไป เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ มีใจรักในวิถีเกษตรอินทรีย์ และเกษตรรุ่นเก่าที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความยั่งยืนของพื้นที่ทาการเกษตร ให้ลูกหลานรุ่นปัจจุบันไม่ละทิ้งผืนดิน เห็นคุณค่า
ของผืนนาและเกิดความรักความหวงแหนพื้นที่อันเป็นมรดกของตนนี้สืบไป มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
สู่สากล ยกระดับสินค้าและพัฒนาให้เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะถ้ายังทานาแบบเดิมคือการเพิ่งการใช้สารเคมี
จะมีผลกระทบหลายด้านเช่น สิ่งแวดล้อม ต้นทุนสูง ตลาดรองรับน้อยและราคาตกต่า ซึ่งปัจจุบันเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาย
ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง มีการแปรรูปในรูปแบบการบรรจุสุญญากาศ โดยมีแบรนด์ของกลุ่มชื่อ “ตราดอกแคน”
2. สถานการณ์
กลุ่ม มีก ารผลิต ข้า วอิน ทรีย์ เมล็ดพัน ธุ์ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้า วเหนีย ว กข 6 มีส มาชิก จานวน
๑๒๐ รายพื้น ที่ จานวน 1,288 ไร่ ต้นทุนการผลิตก่อนทาเกษตรอินทรีย์ 3,900 บาทต่อไร่ หลังทาเกษตรอินทรีย์
2,925 บาทต่อไร่ และได้รับความช่วยเหลือเรื่องวิชาการจากหน่วยงานบูรณาการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สถานีพัฒนาที่ดิน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
3.เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ 25 จาก 3,900 บาทต่อไร่ เป็น 2,925 บาทต่อไร่ เพิ่มนวัตกรรม
สาหรับการผลิต (ใช้เครื่องจักรทางการเกษตร) มีการวางแผนการผลิต ต่อปฏิทินการผลิตที่ชัดเจน การจัดทาบัญชี
ต้นทุน ทาแปลงเมล็ดพันธุ์เอง ผลิตพันธุ์เอง ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่อน้าหมัก ทดแทนปุ๋ยเคมี หว่านปุ๋ยพืชสด/ไถกลบตอซัง
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นาหยอดแทนนาหว่าน ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีในพื้นที่ การผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง และมี
การนาภูมิปัญญามาปรับใช้
3.2 การเพิ่มผลผลิต โดยมีการใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีการบริหารจัดการแหล่งน้าที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน และมีการปรับปรุงบารุงดินอย่างสม่าเสมอ
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ต่อมาตรฐานการผลิต โดยมีการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
พัฒนาสินค้าให้ได้การรับรองมาตรฐาน พัฒนาสินค้า สร้างแบรนด์ การตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาให้มีศูนย์ข้าวชุมชน
ภายในกลุ่ม สร้างเพจ/ช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านแคนใหญ่
3.4 การบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการประชุมกันอย่างน้อย ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มีการปันผลและบริหารจัดการสวัสดิการให้กับกลุ่ม
3.5 การตลาด รวบรวมผลผลิตและจาหน่าย มีการสร้างเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาด
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5.การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวอินทรีย์มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค วัสดุอุปกรณ์
การผลิตสารชีวภัณฑ์ อบรมให้ความรู้กระบวนการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ส่งเสริมให้ความรู้ในระบบ
เกษตรอินทรีย์ GAP สนับสนุนปัจจัยการผลิต ประสานการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
5.2 กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดการมาตรฐานสินค้า GAP มกท และมาตรฐานอื่นๆ
5.3 กรมพัฒ นาที่ดิ น การท าธนาคารปุ๋ย น้าหมักชีว ภาพ วัส ดุการทาปุ๋ยอินทรี ย์ การตรวจวิเคราะห์ ดิ น
สารปรับปรุงดิน แผนที่ชุดดิน
5.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน
5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม ต่อการตลาด
5.6 กรมวิชาการเกษตร การปลูกพืชใช้น้าน้อย/พืชหลังนา
5.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .การให้สินเชื่อ ทาแผนธุรกิจกลุ่ม การตลาด
5.8 กรมการข้าว เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าวและสนับสนุนให้เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
5.9 พัฒนาชุมชน ทา MOU 4 ร คือ โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
กลุ่ มแปลงใหญ่แ ปลงใหญ่ข้ า วอิ น ทรีย์ บ้ านแคนใหญ่ จัง หวัด ยโสธร เป็น การบูร ณาการระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนจึงทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลดต้นทุน ร้อยละ 25 การเพิ่มผลผลิต
ร้อยละ 50 มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และการบริหารกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถทาแผนการผลิตส่วนบุคคล มีการวางแผนปลูกพืชลดความเสี่ยง การลดต้นทุน
โดยการตรวจวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง การพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาเครือข่าย เน้นการผลิตโดยตลาด
นาการผลิต ทาให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาได้ที่เพิ่มขึ้นเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน
7.2 ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม รวมผลผลิต รวมซื้อ รวมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคีก่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกลุ่มแปลงใหญ่
ข้าวอินทรีย์บ้านแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร ด้านสิ่งแวดล้อม
การจั ด การแบบแปลงใหญ่ เ น้ น การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเตรียมดินเช่น การไถ การใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด การผลิตมาตรฐาน จี เอ พี เป็นการผลิต
ที่เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง
มีการพัฒนาแปลงใหญ่โดยเน้นการตลาดนาการผลิต กลุ่มและสมาชิกได้รับผลตอบแทนและมีค วามพึงพอใจทาให้เกิด
ความศรัทธาในระบบแปลงใหญ่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป
8.ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 ความสามัคคีในกลุ่ม
8.2 การบริหารจัดการกลุ่ม
8.3 การมีส่วนร่วม ( ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ )
8.4 กรรมการและสมาชิกมีศรัทธาร่วมกันมีความไว้วางใจ
8.5 ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต และคาแนะนาต่างๆ จากหลายหน่วยงาน
9. แผนพัฒนาที่กลุ่มวางไว้
9.1 พัฒนาสมาชิกรุ่นหลังให้มีการสืบทอดอาชีพการเกษตรนี้ต่อไป
9.2 พัฒนากลุ่มให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอาเภอต่อไป
9.3 เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง
9.4 วางแผนการขอมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์ BOS PGS Organic Thailand และมาตรฐานอื่ น ๆ
เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรต่อไป
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9.5 พัฒนาเป็นศูนย์ข้าวชุมชน รับซื้อพันธุ์ข้าวจากสมาชิก
9.6 แผนการผลิต ปี 2563 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จาหน่าย จานวน ๓๐ ตันต่อปี ข้าวอินทรีย์ จานวน
5 ตันต่อปี
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 การขับเคลื่อนกลุ่มต้องมีกรรมการและสมาชิกที่มีความเข้มแข็ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมี
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและมีการติดตามงานอย่างสม่าเสมอ
10.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์ของประเทศควรมีความสอดคล้องกัน
10.3 ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่
10.4 สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เมื่อเกิดศรัทธาการยอมรับเกิดความสาเร็จงานทุกอย่าง
ก็สาเร็จและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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แปลงใหญ่ข้าวบ้านเมืองบัว หมู่ 1 ตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เดิมบ้านเมืองบัวเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตาบลหนองแวง ต่อมาตาบลหนองแวงเปลี่ยนชื่อเป็นตาบลเกษตรวิสัย
หลั งจากนั้ น ตาบลเกษตรวิ สั ย ได้แยกจั ดตั้งเป็นตาบลเมืองบั ว ปัจจุบั นตาบลเมืองบัว แบ่งการปกครองออกเป็ น
13 หมู่บ้าน มีผู้ดารงตาแหน่งกานันต่อกันมาเริ่มตั้งแต่ตั้งตาบลถึงปัจจุบัน จานวน 5 คน กานันคนปัจจุบันคือ
นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง ตาบลเมืองบัวเป็นที่ราบลุ่มในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่โล่งมีลาน้า
ไหลผ่านสองสาย คือลาน้าเสียวใหญ่ และ ลาน้าเตา ตาบลเมืองบัวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอาเภอเกษตรวิสัยห่างจาก
อาเภอ 6 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 67.53 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 42,200 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
เขตพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับ ตาบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดกับ ตาบลดงครั่งน้อย อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออกติดกับตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับตาบล
กาแพงอาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตาบลเมืองบัวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอาเภอเกษตรวิสัยห่างจากอาเภอ
6 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 67.53 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 42,200ไร่ ตาบลเมืองบัว มีแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่สาคัญ คือ ลาน้าเสียวใหญ่ และ ลาน้าเตา
2. สถานการณ์
ชุมชนตาบลเมืองบั ว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุล าร้องไห้ เกษตรกรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ เลี้ยงสัตว์พื้นเมือง ปลูกไม้ยูคาลิปตัสตามคันนาและหัวไร่ปลายนา การทานาอาศัย
น้าฝนจากธรรมชาติ จึงทาให้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงทุกปี วิถีการทานาของเกษตรกรบ้านเมืองบัวเริ่มจากการไถดะ
หรือไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยวแล้วไถดะในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือฝนตกครั้งแรกของปีที่มีความชื้นหว่านข้าว
ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยการหว่านข้าวแห้งแล้วไถกลบเมล็ดพันธุ์ หากปีใดฝนมาเร็วจะหว่านข้าวแห้ง
บนผิวดินแล้วคลาดกลบ เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บไว้ ใช้เองและซื้อบางส่วน จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ ใช้ประมาณ
30 - 35 กิโลกรัมต่อไร่ เหตุผลที่ใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ในปริมาณมาก เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการงอกของเมล็ดพันธุ์
ในอัตราที่ต่า การควบคุมไม่ให้หญ้าขึ้น การถูกทาลายบางส่วนของศัตรูข้าว การเตรียมดินและการหว่านข้าวใช้รถไถ
แทรกเตอร์ ฟาร์ ม การใช้ ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ ร องพื้น พร้ อมหว่ านข้า วและจะมีก ารใช้ ปุ๋ย เคมีช่ ว งมีน้ าขั งในแปลงนา และ
ปุ๋ยอินทรีย์แต่งหน้าช่วงอุ้มท้อง การเก็บเกี่ยวใช้รถเกี่ยวนวดข้าว และการจาหน่ายส่วนมากจะจาหน่ายขณะที่ข้าวที่มี
ความชื้นสูงให้กับสหกรณ์
ปั ญหาการท านาคือต้ น ทุ น การผลิ ตสู ง ราคาผลผลิ ต ไม่แ น่น อนและต่ ากว่าต้ นทุน รายได้จากการท านา
ถูกกาหนดจากบุคคลภายนอกหรือพ่อค้าขายปัจจัยการผลิต เจ้าของเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว
ว่าต้องจ้างเท่าไหร่ และเมื่อถึงเวลาขายผลผลิตราคาก็ถูกกาหนดโดยพ่อค้าคนกลางว่าจะรับซื้อเท่าไหร่ เกษตรกรไม่มี
อานาจต่อรองหรือกาหนดราคา
การเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทานา ที่ปัจจุบันนี้มุ่งหวังแต่ปริมาณการผลิตให้ได้จานวนมาก ๆจนลืมนึกถึง
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิต
และ การใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืช และ การกาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีในปริมาณมากจนลืมนึกถึงผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เวศน์ รวมถึ งผลกระทบถึง ผลผลิ ต ที่ ได้ มี ปริ ม าณของสารเคมี ตกค้ างทาให้ เ กิ ดอั น ตราย
ต่อสุขภาพ ดังนั้นการนาวิกฤตในขณะนี้ราคาผลผลิตตกต่า ต้นทุนการผลิตสูง ทาให้เกิดภาวการณ์ขาดทุนเป็นหนี้
ซ้าซาก มาเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมาเป็นการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นเกษตร
อินทรีย์ ผลิตข้าวปลอดภัยปลอดสารเคมีหรือข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ยอมรับ
และสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
การเลี้ยงสัตว์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรในชุมชนประกอบอาชีพนี้ควบคู่ไปกับการทานา เลี้ยงไว้ใช้แรงงาน
เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหากินตามธรรมชาติ จะมีอาหารสมบูรณ์เฉพาะหน้าฝน และมีพื้นที่การเลี้ยงจากัดหลังจากเก็บเกี่ยว

31
ก็จะปล่อยโคหากินอาหารฟางแห้งที่มีธาตุอาหารต่าเป็นเหตุให้โคร่างกายผอมโซ บางตัวถึงตายเพราะขาดอาหาร
พ่อค้ารวบรวมในท้อ งถิ่น จะถือโอกาสกว้านซื้อ โคที่มี ส ภาพผอมโซนี้เพราะได้ร าคาถูก และซื้ อในช่ว งที่เกษตรกร
มีความจาเป็น ต้องใช้เงิน ไม่มีทางเลือกจาต้องขาย ต่อมารัฐบาลได้ มีนโยบายการดาเนินงานโครงการการแบบ
แปลงใหญ่ซึ่งนโยบายนี้มุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างชัดเจน
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 45 จาก 3,100 บาท เป็น 1,700 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 380 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มมูล ค่า กลุ่มได้รั บการรับรอง GAP มีแผนในการขอรับรองการผลิตข้าวมาตรฐานอินทรีย์
ในอนาคต แปรรูปข้าวโดยการสีข้าวขายให้กับ วัดธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และได้ทา พันธะสัญญากับ สหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด ในการขายโดยได้ส่วนต่าง 200 บาทต่อตัน
3.4 กลุ่มมีการบริหารจัดการร่วมกัน แปรรูปข้าวส่งผู้รับรับซื้อ กลุ่มร่วมผลิตข้าวพันธุ์จาหน่ายให้กับ สมาชิก
กับบุคคลภายนอก
3.5 การเชื่อมโยงการตลาด ทาสัญญาซื้อขายกับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด บริษัทกอระเอ็นเตอร์ไพร์
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ดาเนินการโดยมีทีมผู้จัดการข้าวแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ผู้จัดการแปลงใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่
ประธานแปลงใหญ่ คณะกรรมการ และสมาชิก
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานเกษตรจังหวัด ให้การสนับสนุนในด้านความรู้การอบรม
5.2 ศูนย์จักรกลการเกษตร ให้การสนับสนุนโดยไถกลบตอซังฝางข้าว
5.3 สถานีพัฒนาทีด่ ิน ให้การสนับสนุนเช่น ปุ๋ยหมัก พด. เมล็ดปอเทือง ไถกลับตอซังฟางข้าว
5.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า อัตราร้อยละ 0.01
5.5 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องหยอด 8 แถว เครื่องหยอด และการตรวจ
รับรอง GAP
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิตสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ยลงได้ 1,400 บาทต่อไร่ โดยสามารถลดต้นทั้งด้าน
ค่าจ้างไถ ค่าเกี่ยว ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี และสารเคมี เป็นต้น
6.2 การลดการใช้สารเคมี กลุ่มมีเป้าหมายในการลดใช้สารเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อทดแทนสารเคมี
ซึ่งได้รับการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์และองค์ความรู้จากสานักงานเกษตรอาเภอเกษตรวิสัย และสานักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด อีกทั้งยังมีเป้าหมายการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
6.3 คณะกรรมการของกลุ่มสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
6.4 ด้านคุณภาพ สมาชิกกลุ่ม จานวน 60 ราย ได้การรับรอง GAP สมาชิกทุกคนเข้าร่วมโครงการผลิต
ข้าวอินทรีย์ และกลุ่มมีการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อจาหน่ายและใช้เองในชุมชน
6.5 ด้านราคา ทาพันธะสัญญากับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด ในการขายโดยได้ส่วนต่าง 200 บาทต่อตัน
และแปรรูปข้าวเพื่อขายให้กับผู้บริโภค
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา สามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าว
จากภายนอก ลดต้นทุนการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว โดยใช้วิธีการหยอดข้าวแทนวิธีการหว่าน ซึ่งสามารถ
ลดทั้งอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลดลง 15 - 18 กิโลกรัมต่อไร่ ประหยัดแรงงานในการถอนกล้าและปักดาต้นกล้าข้าว
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยลดปริ ม าณการใช้ ปุ๋ ย เคมี ล ง โดยใช้ วิ ธี ก ารไถกลบตอซั ง ฟางข้ า ว การใช้ ปุ๋ ย หมั ก
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมี
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เช่น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อป้องกันเชื้อรา ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย น้าหมักอีโซเบี่ยม เพื่อป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช
เกิดการจ้างงานจากการรับจ้างอัดฟางข้าวเพื่อใช้จาหน่ายให้กับสมาชิกแลเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ เกิดการจ้างงาน
จากการรับจ้างขับรถไถ
7.2 ด้านสังคม เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและวิธีการผลิต เช่น การลดใช้
สารเคมี และการลดใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรในชุมชนที่ยังไม่เป็นสมาชิก ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเข้าใจ
ในหลักการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากกลุ่มลดการการใช้สารเคมีทาให้ระบบนิเวศน์กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งและยังทาให้
ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารเคมีตกค้างในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถนาหญ้ามาเพื่อใช้ในธนาคารโคกระบือ
และเลี้ยงสัตว์ในชุมชน หยุดเผาตอซังฟางข้าว โดยวิธีการอัดฟางเพื่อจาหน่าย และ ไถกลบตอซังฟางข้าว ทาให้ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์
7.4 ด้านความยั่งยืนของแปลงใหญ่ จากการรวมกลุ่มและดาเนินการในรูปแบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านเมืองบัวหมู่ 1 ตาบลเมืองบัว ตั้งแต่ปี พศ.2560 - 2562 กลุ่มสามารถบริหารจัดการ
ในการผลิตตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์จนถึงการแปรรูปเป็นข้าวสารได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร
บางส่วนได้จาหน่ายในโครงการอาหารปลอดภัยให้กับลูกค้าและในชุมชน แต่กลุ่มยังขาดวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เช่น องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักรในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ การตลาดในการรับรอง
ผลผลิต ซึ่งทางกลุ่มต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
8.1 คณะกรรมการกลุ่มและผู้นากลุ่มต้องมีความเป็นผู้นาและจิตอาสา
8.2 สมาชิกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือ
8.3 คณะกรรมการกลุ่มต้องเสียสละ มีจิตอาสา และมีความรู้ในเรื่องนั้น
8.4 คณะกรรมการกลุ่มมีความเป็นผู้นา
8.5 มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8.6 กฎกติกากลุ่มชัดเจน และสมาชิกปฏิบัติตามกฎ
8.7 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อนามาปรับใช้กับกลุ่ม
8.8 มีความสามัคคี และยอมรับซึ่งกันและกัน
8.9 หน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนับสนุน เช่น องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือและ
อุปกรณ์การผลิต ท้องที่ท้องถิ่นให้ความร่วมมือและร่วมดาเนินการ
9. แผนการพัฒนาทีก่ ลุม่ วางไว้ต่อไป
9.1 พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากเดิมผลิตข้าวพันธุ์จาหน่ายเพียงอย่างเดียว เพิ่มการผลิตเป็นพันธุ์ขยาย
อีกช่องทางหนึ่ง
9.2 รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจาหน่ายให้กับโรงสีหรือหน่วยงานต่างๆ
9.3 พัฒนาและสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาเรื่องบรรจุหีบห่อให้สวยงามและทันสมัย
9.4 การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการแปรรูป
9.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มทั้งสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่ม
9.6 แผนการพัฒนาน้า โดยการพัฒนาโครงการธนาคารน้าใต้ดิน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้าใช้ในยามฉุกเฉิน
10. ข้อเสนอแนะและคาแนะนาต่างๆ
ภาครัฐจะเน้นในการผลิตและลดต้นทุน โดยการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่าสาหรับการผลิต แต่ยังไม่ครอบคลุม
ในด้านการแปรรูป การบรรจุหีบห่อและการตลาด สนับสนุนให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ GAP อินทรีย์ ทา MOU
ในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา มีการประกันราคา ให้กับกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่และเกษตรกรรายย่อย ทาประกันภัย
พืชผลให้กับสมาชิกกกลุ่มแปลงใหญ่
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แปลงใหญ่ข้าว ตาบลล้อมแรด ตาบลเถินบุรี อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในปี พ.ศ. 2540 เกษตรกรได้รวมตัวกัน เกิดเป็น “กลุ่มทานาบ้านเหล่า” เพื่อช่วยเหลือสมาชิกโดยรวมตัวกัน
เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต และรวมกันขาย เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มเห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนทานาบ้านเหล่า รหัสทะเบียน 6-52-0801/-1010 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 สมาชิกจานวน 28 คน
จากการที่เกษตรกรชาวนาบ้านเหล่า ตาบลล้อมแรด ต่างคนต่างปลูกข้าวที่สืบทอดมาจากหลายชั่วอายุคน
ทาให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มีผลผลิตต่าลง ไม่ตรงสายพันธุ์ข้าวและมีการปะปนข้าวพันธุ์อื่นๆ ทาให้ได้เมล็ดข้าวที่ไม่ดี
ประกอบกับในฤดูทานาปี 2555/56 เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวและไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ไม่ดีมาทาพันธุ์
ผลผลิตออกมาไม่มีคุณภาพพันธุ์ปน ขายไม่ได้ราคา เกษตรกรมีต้องการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ๆที่ดี น่าเชื่อถือ และมีการส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกตรงกับความต้องการของตลาด กลุ่มจึงขอจดทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนตาบลล้อมแรด กับศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง เมื่อเดือน ตุลาคม 2556 ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลล้อมแรด ได้เรียนรู้การกระบวนการผลิตเมล็ด
ข้ า วพั น ธุ์ ดี และด าเนิ น การผู้ ป ลู ก ข้ า วและผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วให้ เ พี ย งพอ พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด หาเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วที่ ดี
มาบริการให้สมาชิกใช้เพาะปลูกในฤดูต่อไป
ผลจากการด าเนิ น งานที่ ได้รั บ ผลตอบรับที่ ดีของศูนย์ข้า วชุมชนตาบลล้ อมแรด ทาให้ เกษตรกรเล็ งเห็ น
ประโยชน์จากการรวมกันซื้อปัจจัย และรวมกันขาย ขยายผลไปยังตาบลข้างเคีย ง เกิดเป็น นาแปลงใหญ่อาเภอเถิน
ซึ่งมีสมาชิก 202 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1,010 ไร่ โดยมีแนวทางในการดาเนินงานและพัฒนา ดังนี้ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านผลิตการเกษตร ผลิตข้าวที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใช้ข้าวสายพันธุ์ดี ไม่เผาในพื้นที่เกษตร จัดการวัสดุเหลือใช้
เช่น การท าปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ รวมกันจัดหาปัจจัยการผลิ ต และรวบรวมผลผลิ ต เพื่อลดต้น ทุนการผลิ ต
กลุ่มจะดาเนินการและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานความต้องการและความจาเป็นของสมาชิก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดการเกษตรเป็นอาชีพหลัก นาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เช่น ทานาดา นาหยอด นาโยน และนาหว่าน
เพื่อเรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย และเพื่อให้ได้ข้าวปริมาณมาก คุณภาพดี ไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้อาชีพเกษตรกรรรมของสมาชิก
ยั่งยืน พึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ข้าว ตาบลล้อมแรด อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตาบลล้อมแรด
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง มีสมาชิก จานวน 219 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,042.75 ไร่ โดยมี นางสิริพร
จันทร์เกษร เป็นผู้จัดการแปลง การบริหารจัดการภายในกลุ่ม มี การจัดทาแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล
มีการระดมหุ้น และมีเงินทุนรวม จานวน 40,379 บาท มีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 200 ไร่
แผนการผลิตข้าวอินทรีย์ ประสานงานกับกรมการข้าว 500 ไร่ แผนการผลิต นาสมาชิกนาแปลงใหญ่ เป็นแปลง
GAP ให้ครบทุกแปลงปี 2565 แผนการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปข้าว การบรรจุหีบห่อ เพื่อขอมาตรฐาน อย.
แผนการตลาดเพื่อการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวเปลือก การแปรรูปข้าว มีการหาปัจจัยการผลิตและการใช้
เครื่ องจักรกลร่ วมกัน กลุ่มได้รั บ การสนั บ สนุน เมล็ ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ได้รับการสนับสนุน ปุ๋ยพีจี พีอาร์จาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง ได้รับสนับสนุนงบประมาณ โครงการวิสาหกิจชุมชน พัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตและฉลาก
จากสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ได้รับการสนับสนุน เครื่องเป่าทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
หยอดข้าวแห้ง จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง และได้มีการระดมหุ้นจาก หมู่ที่ 3 4 5 6 911 และหมู่ที่ 14 ตาบล
ล้อมแรด จานวน 84,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องผนึกพลาสติกแบบสุญญากาศ จานวน 1 เครื่อง เครื่องสีข้าวกล้อง
1 เครื่อง การรวมกันขายผลผลิต คณะกรรมการกลุ่มและที่ปรึกษา ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์สมาชิกที่ตรวจผ่านกลุ่มดาเนินการ เข้าเครื่องเป่าทาความสะอาด และบรรจุกระสอบของศูนย์ข้าว
ชุมชนตาบลล้อมแรด เพื่อจาหน่ายใน รูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกร เทศบาล อบต.และประสานกับ สหกรณ์
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การเกษตรสบปราบ กลุ่มศูนย์ข้าวเครือข่าย และเกษตรกรในตาบล เพื่อการจาหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวเปลือก
การแปรรูปข้าวกล้อง
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ 20 จากเดิม 6,200 บาทต่อไร่ เป็น 5,010 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จากเดิม 450 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 540 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 219 ราย เมล็ดพันธุ์คุณภาพและมีการเพิ่มมูลค่า
3.4 การตลาด มีตลาดแน่นอน มีช่องทางจาหน่ายเพิ่ม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.5 การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด มีความมั่นคงในเรื่องราคาและตลาด
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 ด้านแผนการดาเนินงาน สมาชิกทุกคนร่วมกาหนดแผนการดาเนินงาน
4.1.1 พัฒนาระบบนาแปลงใหญ่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) หลัก
และ ศพก.เครือข่าย
4.1.2 สนับ สนุนให้เกิดเครือข่ ายในชุมชนตาบล หน่ว ยงาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลนาโป่ง
ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลแม่วะ
4.1.3 พัฒนาระบบการระดมทุน มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
4.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เป็นผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมการในระดับจังหวัด
4.1.5 จัดอบรมสมาชิกในกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและให้ได้มาตรฐานการผลิต
4.1.6 ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้รับความรู้พัฒนาด้าน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มแปลงใหญ่
4.2 กิจกรรมด้านการผลิต
4.2.1 การทานา มีการรณรงค์ฟื้นฟูนาร้างให้เป็นนาข้าวจากพื้นที่นาที่เคยรกร้างมาเป็นเวลา 10 ปี
มีการผลิตข้าวเพื่อจาหน่ายให้กับชุมชนและตลาดทั่วไป
4.2.2 แผนการผลิตข้าว ตามกระบวนการ
4.2.3 ทาการเกษตร รูปแบบนาแปลงใหญ่
4.2.4 การรับความรู้ มาตรฐานการผลิตต่อการแปรรูปข้าว บรรจุภัณฑ์ จาหน่าย
4.2.5 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว
4.2.6 ผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตข้าวอินทรีย์
4.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
4.3.1 การมีส่ ว นร่ ว มในขั้นตอนต่าง ๆของการพั ฒ นา ดังนี้ มี การประชุม คณะกรรมการอย่า ง
สม่าเสมอ สมาชิกมีบทบาทและส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จัดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง มีการ
จัดทาแผนการพัฒ นาคุณภาพของเมล็ ด พันธุ์ข้าว มีการประสานงานหน่ว ยงานและเชื่อมโยงธุรกิจเอกชน มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการจัดตั้งกองทุนของกลุ่มสมาชิกมีการถือหุ้น
4.3.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิก สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันวางแผน และตัดสินใจเรื่องการผลิต
การตลาด สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และวันสาคัญต่างๆในชุมชน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการทานาโยน ทานาหยอด สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่ม การทากิจกรรม การพัฒนา และตรวจสอบ
4.4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มมีการระดมหุ้น และมีเงินทุนรวม 40,397 บาท สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทากิจกรรม มีการถ่ายทอดให้กับสมาชิกรุ่นลูก รุ่นหลาน เพื่อสืบทอดการทานาต่อไป กลุ่ม
ได้รับการพิจาณาจากประชาชนในหมู่บ้าน จากงบประชารัฐสร้างที่ทาการกลุ่ม จานวนเงิน 300,000 บาท และจาก
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งบกรมส่งเสริมการเกษตรปรับเป็นห้องบรรจุภัณฑ์ และฉลาก เป็นเงิน 45,000 บาท เพื่อให้กิจกรรมการเกษตร
ของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการสมาชิกมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน กลุ่มได้รับ เครื่องเป่าทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนให้ศูนย์ ข้าวชุมชน กลุ่มได้รับ เครื่องหยอดเมล็ดข้าว หยอดข้าวแห้ง จากศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวลาปาง สนับสนุนให้นาแปลงใหญ่ กลุ่มได้รับการระดมหุ้นจาก หมู่ที่ 3 4 5 6 911 และหมู่ที่ 14 ตาบล
ล้อมแรด ซื้อเครื่องสีข้าวกล้อง 1 เครื่อง และเครื่องผนึกพลาสติกแบบสุญญากาศ 1 เครื่องรวม จานวนเงิน 84,000 บาท
สนับสนุนให้นาแปลงใหญ่ กลุ่มเข้าร่วมโครงการ XYZ ของ ธ.ก.ส. เป็นกองทุนหมุนเวียน 1 ล้านบาท จุดเด่น นาแปลงใหญ่
อาเภอเถิน มีกิจกรรมให้บริการทางด้านปัจจัยการผลิตที่เกื้อกูลต่อกัน
4.5 กิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5.1 มีการทากิจกรรมแก่ชุมชนสาธารณประโยชน์ ร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ กิจกรรม
ต้านยาเสพติด ร่วมงานกีฬาในชุมชนที่จัดขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.5.2 มีการยอมรับของชุมชน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวของเยาวชน
คนในชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ และ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพัฒนาคุณภาพข้าวชุมชน
4.5.3 มีการจัดสวัสดิการชุมชน บริจาคเงินให้กับสาธารณประโยชน์แก่ทางวัด เช่นงานบุญต่างๆ
บริจาคเงินเพื่อสมทบการเสียชีวิตของสมาชิกและญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต
4.5.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตและบริการของกลุ่ม
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และ การใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเป็นวัตถุดิบไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดยการการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ที่ตั้งของอาชีพทานาต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ (เอกสารสิทธิ์) การปรับปรุง
บารุงดินเช่นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด การป้องการและรักษาดิน
เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื้นของดิน โดยการใช้เศษวัสดุคลุมดิน หรือปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลาย
ของดิ น การป้ องกั นและก าจั ดศั ตรู พื ชโดยวิ ธี ผสมผสาน(IPM) เช่ น การใช้ พั นธุ์ ต้ านทาน สารชี วภาพ การเขตกรรม
การป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีกล และวิธีจล ให้ถูกต้อ งตามหลักวิชาการและ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดการ
ที่อยู่อาศัย และกิจกรมการปลูกพืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ มีการไถกลบตอซัง เพื่อลดการเผา
ในพื้นที่เกษตรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ใช้นวัตกรรมใหม่ ในการทานาโยนเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต รวมกลุ่มชาวนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ส่งจาหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
5. การสนับสนุน
5.1 หน่วยงานสานักงานเกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัดลาปาง ถ่ายทอดความรู้วิชาการ การรวมกลุ่มการ
บริหารจัดการ กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการผลิตสารชีวภัณฑ์ ป้องกันโรคและกาจัดแมลงศัตรูข้าว การจั ด
กระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าว
5.2 หน่ว ยงานศูนย์ เมล็ ดพันธุ์ข้าวลาปาง ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ GAP การจัดระบบการควบคุม
ภายใน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การสุ่มตรวจแปลงนา การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
5.3 หน่วยงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง กระบวนการกลุ่มการบริหารจัดการการจัดการกลุ่ม
การตลาดแหล่งรับซื้อ
5.4 หน่วยงานตรวจบัญชีสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือน และการจัดทา
บัญชีฟาร์ม
5.5 หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลาปาง รณรงค์ไถกลบตอซัง และหว่านพืชสด ทาปุ๋ยหมัก
5.6 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ และมอบหัวเชื้อให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่
5.7 หน่วยงานชลประทานจังหวัดลาปาง ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตร
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5.8 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. อาเภอแม่ทะ ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดให้แก่สมาชิก
นาแปลงใหญ่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ จาหน่ายข้าวให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 20) จากเดิม 6,200 บาท
ต่อไร่ เป็น 5,010 บาทต่อไร่ โดยปรับเปลี่ยนมาทานาโยน และนาหยอด สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ร้อยละ
40 และลดการจ้างแรงงาน มีการใช้สารชีวภัณฑ์ตามช่วงระยะการเจริญเติบโต
6.2 การเพิ่ มผลผลิ ต สามารถเพิ่มผลผลิ ต ข้า วได้ร้ อยละ 20 จากเดิม 450 กิ โ ลกรั มต่ อไร่ เป็ น 540
กิโลกรัมต่อไร่ โดยลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชตระกูลถั่ว ทาปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าฟางข้าว และไถกลบตอซัง
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
6.3 การพัฒนาคุณภาพ ได้รับการอบรมความรู้วิชาการ ด้านการทาการเกษตรแบบ GAP การรับรองแปลง
GAP และจะมีการรับรองแปลง GAP ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง ในปี 2560 สมาชิกแปลงใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการ
เกษตรอินทรีย์ ได้รับการอบรมจากกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต สมาชิกแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ผ่านการรับรอง มีการจาหน่ายผลผลิต ในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่
เกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ได้จาหน่ายข้าวเปลือกคุณภาพดี ให้แก่
จุดรับซื้อข้าวของนาแปลงใหญ่ และจาหน่ายในรูปแบบ ข้าวสาร ข้าวกล้อง ในปี 2560 ได้เข้าร่วมโครงการเกษตร
อินทรีย์ จาหน่ายข้าวให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
6.4 การตลาด มีการเพิ่มช่องทางการตลาด การทาเกษตรพันธะสัญญา การทา MOU
7. ผลที่เกิดขึ้นอย่างไร
7.1 กลุ่ มมี การก าหนดบทบาทหน้า ที่ข องคณะกรรมการ และมีก ารชี้แ จงบทบาทหน้า ที่ใ ห้ ชั ดเจนตาม
ความสามารถของคณะกรรมการ ง่ายต่อการปฏิบัติ
7.2 สมาชิกร่วมกาหนดกฎระเบียบ แนวทางให้สมาชิกทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียนที่กาหนดไว้
7.3 มีการรวมกันขายผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อพ่อค้าที่รับซื้อทาพันธุ์ในรูปตราแบรนด์ของตนเอง
7.4 มีหลักฐานเอกสารของกลุ่มในการรวมกันขายผลิต
7.5 กลุ่มมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีกองทุนไว้บริหารจัดการในกลุ่มในด้านการผลิตและสวัสดิการ
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ความเข้มแข็งของกลุ่ม มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ สมาชิกมีบทบาทและส่วนร่วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจัดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการ
ประสานงานหน่วยงานและเชื่อมโยงธุรกิจเอกชน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
มีการจัดตั้งกองทุนของกลุ่มสมาชิกมีการถือหุ้น
8.2 ความสามารถของผู้จัดการแปลงต่อประธานแปลง ประชาสัมพันธ์ ทาการเกษตร รูปแบบนาแปลงใหญ่
จัดทาแผนการผลิตข้าว ตามกระบวนการผลิต เป็นตัวแทนการรับความรู้ มาตรฐานการผลิต กระบวนการ การตลาด
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการการลดต้นทุน ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว นากลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษผลิตข้าวอินทรีย์
8.3 ความพร้อมของประธานแปลงที่จะเป็นผู้จัดการแปลงในอนาคต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง มีความรักใน
อาชีพเกษตร มีความรู้และสามารถในการสื่อสารกับสมาชิกทาง IT ได้มีการติดต่อประสานกับหน่วยงานภาคี และแจ้งงาน
และหัวข้อเรื่อง อย่างสม่าเสมอ มีความเสมอภาคในสิทธิของสมาชิกทุกคน
8.4 การบริหารจัดการทุนของกลุ่มและรายแปลง ทั้งในด้านเงินทุน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวนการผลิ ต และบริ ก ารของกลุ่ ม ไม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
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การใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเป็นวัตถุดิบไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดยการการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการะดมหุ้น
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและกิจกรรมของกลุ่ม
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
กลุ่มมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทานาบ้านเหล่า และเป็นศูนย์ข้าวชุมชนตาบลล้อมแรด และเป็นศูนย์
จัดการดินปุ๋ยล้อมแรด และมีการวางแผนกู้ยืมเงิน โครงการXYZ จาก ธกส.สาขาเถิน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสารอง
การซื้อเมล็ ดพัน ธุ์และข้าวเปลื อกของเกษตรกร มีการระดมทุนของสมาชิก การบริหารจัดการของกรรมการผ่าน
การประชุมกลุ่ม สามารถนาเงินทุนไปบริหารจัดการในเรื่องที่เร่ งด่วนที่จะพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม ในด้านปรับปรุง
สถานที่ แ ปรรู ป และสถานที่ เ ก็ บ เครื่ อ งจั ก รกล เมล็ ด พั น ธุ์ มื อ เครื่ อ งใช้ และศู น ย์ จั ด การดิ น และปุ๋ ย ของกลุ่ ม
ใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที
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แปลงใหญ่นาแปลงใหญ่บ้านอีต้อม ตาบลคาเนียม อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
บ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตาบลคาเนียม อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ตั้งอยู่ทิศเหนือ
ของอาเภอกันทรารมย์ ตามเส้นทาง 2125 ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีเกษตรกรทั้งสิ้น 270 ราย พื้นที่ทานาปี 3,261 ไร่ สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า
และเป็นเขตพื้นที่อาศัยน้าฝน มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่า และ
ต้นทุนการผลิตสูง สานักงานเกษตรอาเภอกันทรารมย์ ได้มอบหมายให้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดย จัดตั้งเป็ นกลุ่มแปลงใหญ่
ในปี 2560 ตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการดาเนินงาน
ซึ่งเน้ นการรวมกลุ่ มของเกษตรกรรายย่ อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิ ตและการบริ หารจัดการในแนวทางเดี ยวกั น
เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบาย
การตลาดนาการผลิต นาไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคา
สินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกัน
ดาเนินการบริหารจัดการการผลิต โดยรวบรวมสมาชิกจากบ้านอีต้อม ทั้ง 2 หมู่ได้จานวน 168 ราย พืน้ ที่ 2,422 ไร่
2. สถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านอีต้อม มีสมาชิก จานวน 168ราย มีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer จานวน 1 ราย
จานวนแปลงย่อย จานวน 230 แปลง พื้นที่รวม จานวน 2,422 ไร่ ความเหมาะสมของพื้นที่ ประกอบด้วย S3
จานวน 2,422 ไร่ เกษตรในกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน PGS จานวน 60 ราย ผลผลิตรวม จานวน 968.80 ตัน
และผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีหน้าที่จัดการ
ด้านเมล็ ดพัน ธุ์ข องกลุ่ ม กาหนดหลั ก เกณฑ์ กระบวนการผลิ ต พื้ นที่เ ป้ าหมาย การจั ดการและควบคุ มคุณ ภาพ
กลุ่มจัดการดินปุ๋ ยมีห น้าที่บ ริห ารจัดการเรื่ องการปรับปรุงสภาพดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ กาหนด
ข้อปฏิบัติด้านการจัดการดิน และปุ๋ยของกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการศัตรูพืช มีหน้าที่บริหารจัดการศัตรูพืชของกลุ่ม
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม ในการบริ ห ารจั ด การศั ต รู พื ช และการผลิ ต สารชี ว ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ภ ายในกลุ่ ม
กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร มีหน้าที่บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรภายในกลุ่ม กาหนดหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ
ของกลุ่มในการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่ม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรของกลุ่ม กาหนดหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติของกลุ่มในการบริหารจัดการด้านการแปรรูป
ผลผลิตของกลุ่ม กลุ่มการตลาดและจัดจาหน่าย มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการตลาด และจัดจาหน่าย กาหนดหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติของกลุ่มในการบริหารจัดการด้านการจาหน่ายผลผลิต และหาแหล่งจาหน่ายผลผลิตให้สมาชิกกลุ่ม
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตจากการทานาหว่านเป็นนาหยอด (ร้อยละ 20) จาก 2,910บาทต่อไร่
เป็น 2,120 บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตจากนาหว่านเป็นนาอินทรีย์ (ร้อยละ 18) จาก 2,910 บาทต่อไร่
เป็น 2,395 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 480 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 20 ราย พื้นที่จานวน 200 ไร่ ราคาสินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าว 25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสินค้าทั่วไปของกลุ่ม 14 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 9 บาทต่อกิโลกรัม
3.4 การพัฒนาคุณภาพ การผลิตสินค้าตามมาตรฐานอินทรีย์ จานวน 60 ราย พื้นที่ จานวน 300 ไร่
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรี สะเกษ
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตร สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ คูโบต้า
เลาเจริญสาขากันทรารมย์ โรงสีโชคชัยไพบูลย์
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4.2 การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีการสื่อสารพบปะกับสมาชิกแปลงใหญ่ผ่านหลายช่องทาง
เช่น การเยี่ ยมเยี ยนเกษตรกร การฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ การประชุ มกลุ่ มย่ อย การประชุมกลุ่ มใหญ่ และ
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเป็นต้น
4.3 การจัดทาบัญชีต้นทุน มีการสอนให้เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ฝึกทาบัญชี รับ – จ่ายในครัวเรือนและ
การทาบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชีอาสา
4.4 การจัดหาทุนสนับสนุน (เงินและต่อหรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) การจัดหาทุนสนับสนุน และปัจจัย
การพัฒนาแปลงใหญ่ ได้รับการสนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จานวน 2 เครื่อง
เป็นเครื่องหยอดสาหรับติดตั้งรถไถใหญ่ และรถไถเดินตามอย่างละ 1 เครื่อง
5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
5.1 การลดต้นทุนการผลิต (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20) โดยมีการผสมปุ๋ยเคมีใช้ตามการวิเคราะห์ดนิ จานวน 70 ราย
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จานวน 168 ราย การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช จานวน 80 ราย
รวมกลุ่มการชื้อปัจจัยการผลิต จานวน 70 ราย
5.2 การเพิ่มผลผลิต (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20) ใช้พันธุ์ดี จานวน 168 ราย ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จานวน 70 ราย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จานวน 168 ราย
5.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิ ต อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จานวน 130 ราย
การตรวจรับรองมาตรฐาน Organic PGS จานวน 60 ราย
5.4 การบริหารจัดการ วางแผนบริหารจัดการด้านการตลาด จานวน 500 ตัน วางแผนบริการจัดการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 80 ตัน วางแผนบริการจัดการรวมกลุ่มจัดชื้อวัตถุดิบร่วมกัน จานวน 3 กิจกรรม
5.5 การตลาด สัญญาตกลงชื้อขายล่ ว งหน้ากับบริษัทเอกชน จานวน 2 แห่ ง การจัดทาตลาดออนไลน์
จานวน 1 ช่องทาง การจาหน่ายภายในประเทศต่อต่างประเทศ
6. ปัจจัยนาสู่ความสาเร็จ (Key Success Factors)
เกิดการเรียนรู้การจัดทาปฏิทินการผลิต เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูพืช เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการสารวจแปลงพยากรณ์ และการวิเคราะห์สถานการณ์ระบาดของศัตรูพืช เกิดการ
เรียนรู้วิธีการหาต้นทุนการผลิต การจัดทาแผนการผลิต และนาปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการจัดทา
แปลงทดสอบ และพิสูจน์ทราบร่วมกัน การแบ่งกลุ่มย่อยให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกัน ในลักษณะเรียนรู้ไป
พร้อมกันส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนสอดประสานระหว่างประสบการณ์ตรงของเกษตรกร และข้อมูลทางวิชาการของ
เจ้าหน้าที่เกิดรูปแบบการแก้ไขปัญหา โดยการร่วมกันหาข้อมูล นามาวิเคราะห์ และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เกษตรกรมีความกล้า แสดงออกในเชิงการแสดงความคิดเห็น และการนาเสนอผลงาน นักเรียนได้เรียนรู้
ลักษณะ และรูปแบบการเข้าทาลายของ โรค แมลงศัตรูพืช หญ้าวัชพืช ตลอดจนแมลงศัตรูธรรมชาติ และสารชีวินทรีย์ที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อโรคพืช
7. ปัญหา อุปสรรค
7.1 ปัจจัยการผลิต ไม่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น น้า อาศัยน้าฝน วิธีแก้ไข สร้างระบบชลประทาน
ของบจากภาครัฐ
7.2 การตลาด ราคาสินค้าไม่สามารถกาหนดราคาเช่าได้ ไม่สามารถต่อราคาสินค้าได้ วิธีแก้ไข เพิ่มมูลค่า เช่น
(ทัวร์อินทรีย์มาตรฐาน QAC) เพิ่มช่องทางการตลาด การปรับรูปต่อการบรรจุภัณฑ์ การซื้อขายตลาดล่วงหน้า (MOU)
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ระดมหุ้น (ระดมทุน) บริหารจัดการ
8.2 หาหน่วยงานภาดีภาคเอกชน
8.3 สืบค้นเรียนรู้พัฒนากลุ่มโดยใช้ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ตอ่ หรือมหาวิทยาลัย
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แปลงใหญ่ข้าว ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรรณ จังหวัดสกลนคร
1. ความเป็นมาก่อนมาเป็นแปลงใหญ่
อาเภอโคกศรี สุ พรรณ เกษตรกรส่ ว นใหญ่มีการปลู กข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่ ม พื้นที่ดอนปลู ก ยางพารา มัน
สาปะหลัง และไม้ผลชนิดต่างๆ โดยพืชเศรษฐกิจหลักเป็นข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตาบลด่านม่วงคา ก่อตั้งในปี 2560
สมาชิก 116 ราย พื้นที่ 1,397 ไร่ ที่ตั้งบ้านหนองนางกอม ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ มีนายศุภวิทย์ ไชยจักร
เป็นประธานกลุ่ม
2. สถานการณ์
ในปี 2563 เกษตรกรผู้ ปลูกข้าวตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุ พรรณ รวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่
มีสมาชิก 116 ราย พื้นที่ 1,397 ไร่ ผลิตข้าวจาหน่ายในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นทีมพี่เลี้ยง
ทีมผู้จัดการแปลง และสานักงานเกษตรอาเภอโคกศรีสุพรรณและเกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นผู้สนับสนุน ทีมผู้จัดการ
แปลงใหญ่ ได้มีแผนการติดตามการดาเนินงานให้ไปตามระยะเวลา และเป้าหมาย จัดทาแผนเพื่อกาหนดแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 6,872 บาทต่อไร่ เป็น 4,400 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 379 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 402 กิโลกรัมต่อไร่
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ในส่วนของภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
โดยมีคณะกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
จังหวัดสกลนคร (Chief of Operation : CoO) คณะทางานบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ จั งหวัดสกลนคร จานวน 4 ทีม ประกอบด้ว ย ทีมการตลาด ทีมการลดต้นทุน ทีมการบริห ารจัดการ
ทีมผู้จัดการแปลง
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเป็นผู้จัดการแปลง ในบทบาทสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวแบบ GAP จัดประชุมหน่วยงานภาคี คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ชลประทาน เป็นต้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานแปลงใหญ่ 5 เรื่อง คือ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุ น และการตลาด การจัดทาแปลงเรียนรู้
ในประเด็นที่เกษตรกรสนใจ
สานักงานเกษตรอาเภอได้สนับสนุน ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเกษตรอาเภอโคกศรีสุพรรณ ในบทบาทที่ปรึกษา
การผลิต การช่วยเหลือตามมาตรการรัฐ
5. การสนับสนุน
5.1 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ และ
สนับสนุนปูนโดโลไมท์เพื่อปรับปรุงดิน
5.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมให้ความรู้การทาต้นทุนบัญชีครัวเรือน
5.3 สานักงานเกษตรอาเภอ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาและสร้างเครือข่าย
Smart Farmer ต้นแบบ
5.4 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลการดาเนินงานแปลงใหญ่
5.5 กรมชลประทาน ให้ความรู้เรื่องการใช้น้า
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ได้มีการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
6.2 การเพิ่มผลผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว มีการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง
บารุงดินให้มีความสมบูรณ์ .ใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเพิ่มผลผลิต
6.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์แทนการขายข้าวเปลือกทั่วไป
6.4 การตลาด รวมตัวกันต่อรองกับโรงสี
6.5 การบริหารจัดการ ใช้การบริหารจัดการกลุ่มโดยมีคณะกรรมการกลุ่ม และมีการทาเงินกองกลางเป็นเงินทุน
หมุนเวียนกลุ่ม
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยแบบ GAP กลุ่มผู้ผลิตข้าวมีการควบคุมการใช้สารเคมี
ทาให้ ป ลอดภั ย ทั้ ง เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภคส่ ง ผลต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มท าให้ ร ะบบนิ เ วศน์ ดีขึ้ น สร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บ
สิ่งแวดล้อม
7.2 ด้า นสุ ขภาพ ด้ว ยกระบวนการผลิ ต ที่ปลอดภัย ระบบนิ เวศที่ ส มดุ ล ส่ งผลต่อ สุ ข ภาพที่ดี ปลอดภั ย
ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
7.3 ด้านสังคม เพิ่มการรวมกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ มีการระดมเงินเป็นกองทุนกลุ่ม
เกิดความสามัคคีทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
7.4 ด้านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนการผลิ ต และการตลาด เพิ่มการแข่งขันเพื่อ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 มีการผลิตข้าวโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายกรมการข้าวและประชาชนทั่วไปแทนการขายข้าวเปลือกให้โรงสี ทา
ให้ได้ราคาดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง
8.2 มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช ทาให้สามารถป้องกันกาจัดโรคข้าว
ได้ทันท่วงที ผลผลิตสูงขึ้น ความเสียหายน้อยลง
8.3 ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ มีความรู้ความสามารถ เป็น Smart Farmer มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
และการทาเกษตรแบบสมัยใหม่ นากลุ่มเปลี่ยนแปลงการผลิตข้าว
8.4 การผลิตสินค้าแบบGAP ทาให้กลุ่มได้สินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด
ชุมชนและสิงแวดล้อมปลอดภัยแบบยั่งยืน
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้
9.1 แปรรูปสินค้าเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง ขาย
9.2 ใช้เทคโนโลยีในการผลิต เช่น รถดา รถเกี่ยว โดรน
10. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการนากลุ่มไปศึกษาดูงานในกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอบางบ่อ เป็นอาเภอที่มีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการ การจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน
ในพื้นที่เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้เกษตรกรรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและหน่วยงานภาครัฐเข้าไปสนับสนุนได้ง่าย ต่อมา
กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเกษตรกรรายย่อย
ในพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน โดยวางรูปแบบการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เน้นการผลิตให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ตามนโยบายตลาดนาการผลิต และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงาน จากการวิเคราะห์
พื้นที่ คน สินค้า พบว่าศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนคลองนิยมยาตรา ตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ มีความเหมาะสมทั้งด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่ยังมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตข้าวไม่มีคุณภาพ
สานักงานเกษตรอาเภอบางบ่อจึงได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2560 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 ราย พื้นที่ 1,249 ไร่ เพื่อวาง
รูป แบบการบริ ห ารจั ดการโดยเน้ นให้ เกษตรกรร่ว มกันบริห ารจัดการภายในกลุ่ มกันเอง และมีห น่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
2. สถานการณ์
ปัจจุบันแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการคัดเลือก
คณะกรรมการกลุ่ ม และแบ่ ง โครงการการบริ ห ารจั ด การ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการกลุ่ ม แปลงใหญ่ ข้ า ว
คณะกรรมการฝ่ายผลิต คณะกรรมการฝ่ายบัญชี และคณะกรรมการฝ่ายการจาหน่าย การตลาด
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากเดิม 35 - 40 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 25 กิโลกรัมต่อไร่
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและจาหน่ายในพื้นที่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จากเดิม 40 - 50
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ เป็ น 30 - 35 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ มี ก ารผลิ ต และใช้ ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ ใ นการป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ลดการจ้างแรงงานโดยใช้แรงงานในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
3.2 เพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวตามหลั กปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(GAP) จากกรมการข้าว
3.3 เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการล่อข้าวก่อนปลูกอย่างน้อย 1 รอบ
เพื่อลดปัญหาข้าวปน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดิน เช่น การปลูกปอเทือง
3.4 การบริหารจัดการ ร่วมกันบริหารจัดการการผลิต บริหารจัดการน้า และส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้
3.5 การตลาด จัดทา MOU ซื้อขาย ข้าวสาร เพิ่มมูลค่าข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข 43 บรรจุถุงขาย
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ข้าว
4.2 เกษตรกรมีส่วนร่วมดาเนินการ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว
การเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าว
4.3 จัดทาแปลงต้นแบบในการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
4.4 การผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
5.การสนับสนุน
ปี 2562 สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถุงพลาสติกพร้อมสกรีน ขนาดบรรจุ
1 กิโลกรัม กระสอบบรรจุข้าวสาร ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม
ปี 2561 โครงการ 9101 ใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สนั บสนุนงบประมาณ
ให้กลุ่มจัดซื้อเครื่องสีข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
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ปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตร ได้แก่ โรงสี เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องชั่ง เครื่องซีล ถุงบรรจุข้าวเปลือก ถุงบรรจุข้าวสาร
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิตข้าว จาก 5,000 บาทต่อไร่ เป็น 4,200 บาทต่อไร่ โดยลดเมล็ดพันธุ์ข้าว ลดอัตรา
การใช้ปุ๋ยเคมี ลดอัตราการใช้สารเคมีด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน และลดการจ้าง
แรงงานเน้นใช้แรงงานในครัวเรือน
6.2 เพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)
6.3 เพิ่มผลผลิต จาก 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 850 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี
โดยซื้อเมล็ ดพันธุ์ข้าวจากแหล่ งผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ที่น่าเชื่อถือ ปลู กปอเทืองปรับปรุงบารุงดิน จัดการน้าให้ เหมาะสม
กับระบบการผลิต
6.4 การบริหารจัดการ มีการวางแผนและบริหารจัดการการผลิต
6.5 การตลาด แปรรูปข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นข้าวสารบรรจุถุงจาหน่าย ภายใต้แบรนด์ “ข้าวหอม
สมุทรปราการ พันธุ์ปทุมธานี 1” และแปรรูปข้าวพันธุ์ กข43 บรรจุถุงจาหน่ายในพื้นที่
7.ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 กลุ่มมีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
7.2 เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมกลุ่มการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและ
จาหน่ายในพื้นที่ และแปรรูปข้าวสารบรรจุถุง
8.ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและแปรรูปข้าวจาหน่าย ตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด
8.2 ส่งเสริมให้ชาวนา ทาเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
9.แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มและสมาชิกในพื้นที่แปลงใหญ่ตามแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จ ได้แก่
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวทาให้เกษตรกรลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น
เกิดผลเป็นรูปธรรม
9.2 ให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาด
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
10.1 การพัฒนากลุ่มต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกร จะทาให้สามารถพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทั่วถึง
10.2 อยากให้ มีก ารบู ร ณาการการทางานของทุ กหน่ว ยงาน เช่ น เก็บ ข้ อมู ล ประชุ ม อบรม จะทาให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเวลาในการทางานได้

๔๔
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ ๒ ตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี ๒๕๔๗ จากการรวมกันพี่น้อง ๘ คน ที่ได้ไปเรียนรู้ศึกษา มาจาก ศีรษะอโศก จึงได้ตั้ง
กลุ่มขึ้นมาภายใต้ชื่อ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ ปลูกข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ใช้บริโภคในครอบครัวเหลือก็จาหน่าย
ให้กลุ่มชาวอโศก ดาเนินการมาตลอดจนมีสมาชิกเพิ่มเป็น 24 คน และในปี ๒๕๕๖ กลุ่มโตขึ้นมีสมาชิก 47 คน
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลบุฤาษี ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขที่
4-32-01-1ต่อ1-0014 ในการทาวิสาหกิจชุมชนในครั้งนั้น มีเงินลงทุนครั้งแรกจากการรับบริจาคมาของพี่น้อง
สมาชิกรวมกันได้ที่ ๔๗,๐๐๐ บาท กลุ่มได้นาเงินส่วนนี้ไปต่อยอดซื้อข้าวเปลือกของสมาชิกไปจ้างสีนามาบรรจุถุงขาย
นาส่งให้กลุ่มชาวอโศกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี 2560 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซึ่งในการสมัครเข้าร่วมโครงการนั้น มีสมาชิก จานวน 57 ราย พื้นที่ในการผลิต 490 ไร่ สินค้าอินทรีย์ที่กลุ่มผลิต
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิลสุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
2. สถานการณ์
ปี 2563 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลบุฤาษี มีสมาชิก จานวน 46 ราย พื้นที่ในการผลิต 600 ไร่
มีเครือข่ายทั้งในจังหวัดสุรินทร์และต่างจังหวัด จานวน 36 กลุ่ม ผลผลิตของกลุ่มสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ IFOAM USDA Organic Thailand และมีการหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกงและอเมริกา กลุ่มมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดประมาณ ๘ ล้านบาท แปลงใหญ่ข้าว
อินทรีย์ หมู่ ๒ ตาบลบุฤาษี อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตาบลบุฤาษี) เป็นกิจกรรม
ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งการผลิตปุ๋ยอิน ทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวอินทรีย์ กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ และ
การตลาดโดยสมาชิก จ าหน่ ายข้าวต่อ ผลผลิ ตให้ กลุ่ มเพื่ อแปรรูป ต่อสี ข้าวและบรรจุจ าหน่ ายทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่มยังสนับสนุนให้สมาชิกปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงบารุงดิน เช่น ปอเทือง ถั่วพร้าและถั่วเหลือง
รวมทั้งปลูกพืชหลังนาเพื่อจาหน่าย ได้แก่ แตงโม ทั้งยังสนับสนุนการไถกลบตอซังเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ สินค้าที่กลุ่มผลิต
และจ าหน่ า ย ได้แก่ ข้าวเปลื อ ก ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาด โดยวางแผนการผลิ ตร่ว มกั น
กับสมาชิก (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ
นิล สุ ริน ทร์ ข้าวผกาอาปึ ล ข้าวเหนี ย วดา ข้าวอินทรีย์อื่นๆ พันธุ์พื้นเมือง) และผลิตภัณฑ์ต่อแปรรูปข้าว ภายใต้
ตราสินค้า “เจ็ดแก้ว” (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ ข้าวกล้องมะลิแดง
อินทรีย์ ข้าวกล้องมะลิ ๓ สี งาดา จมูกข้าว และแป้งข้าวจ้าว)
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 3,275 บาทต่อไร่ เป็น 2,460 บาทต่อไร่ โดยสนับสนุนให้สมาชิก
ผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง ปริมาณ 1,200 ลิตร ในพื้นที่ 490 ไร่ กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อัดเม็ดไว้จาหน่ายในราคาที่ยุติธรรมให้แก่สมาชิก ปีละประมาณ 10 ตัน การใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
รถไถกลบตอซังต่อปั่นย่อยตอซัง จานวน 42 คน พื้นที่ 490 ไร่ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 20 คน พื้นที่ 220 ไร่
การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
3.2 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ สมาชิกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ปลูกข้าว 1 เมล็ด 1 ก่อ มีการแตก
ต้นข้าวจานวนมาก ทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
3.3 การพัฒนาคุณภาพ กลุ่มได้รับตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสถาบันรับรองเกษตรอินทรีย์ของ
กรมการข้าว ออแกนิคไทยแลนด์ I และกลุ่มมีผลิตภัณฑ์หลัก ๓ อย่าง คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
และข้าวอินทรีย์ โดยพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ ตรา เจ็ดแก้ว ซึ่งการผลิตตามมาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้สูงขึ้น โดยเกษตรกรได้รับมาตรฐาน IFOAM จานวน เกษตรกร 400 ราย
พื้นที่ 600 ไร่ มาตรฐาน USDA จานวน เกษตรกร 96 ราย พื้นที่ 555 ไร่ มาตรฐาน Organic Thailand เกษตรกร
46 ราย พื้นที่ 600 ไร่
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3.4 การตลาด การบริ ห ารด้านการตลาดและช่อ งทางการจาหน่ายสิ นค้าของกลุ่ ม ซึ่งมีผ ลิ ตภั ณฑ์ห ลั ก
ที่จาหน่าย 3 อย่าง ได้แก่ ข้าวอินทรีย์แปรรูป จาหน่ายภายใต้ชื่อตรา เจ็ดแก้ว โดยระบุแหล่งที่มาผู้ผลิต คือ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลบุฤาษี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตรา เจ็ด แก้ว กระสอบละ 30 กิโลกรัม (บริการสมาชิก)
และเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม ตลาดและช่องทางจัดจาหน่ายของกลุ่ม ได้แก่ เป้าหมาย
ตลาดภายในประเทศ ปั จจุบั น ร้อยละ 40 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 - 65 เพื่อให้คนในประเทศได้ทานข้าว
อินทรีย์เพิ่มขึ้น มูลค่าประมาณ 18,000,000 บาทต่อปี เป้าหมายตลาดต่างประเทศ มีเป้าหมายการส่งออกด้วยกลุ่มเอง
ร้อยละ 5 ส่วน ส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศโดยมีบริษัทที่รับซื้อข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 75 มูลค่าการส่งออกประมาณ
16,500,000 บาทต่อปี รายได้ที่เกิดขึ้นจะมีการนามาปันผลให้แก่สมาชิก มูลค่าประมาณ 12,000,000 บาทต่อปี
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์ สมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน CERES
USDA Fairtrade ต้นทุนการผลิตต่า ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ จาหน่ายข้าวอินทรีย์
ให้กับกลุ่ม ซึ่งมีตลาดทั้งในและต่างประเทศ สมาชิกมีการปรับปรุงบารุงดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามกระบวนการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับตัวทาให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของเกษตรกร
4.2 กิจกรรมโรงสีข้าว กลุ่มมีโรงสีข้าวแบบครบวงจร สามารถแปรรูปข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ใช้แรงงานจากสมาชิกก่อให้เกิดรายได้ทั้งปี
4.3 กิจกรรมการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนที่กลุ่มรับซื้อจากสมาชิก
ในราคาที่เป็นธรรม กลุ่มจะนามาแปรรูปเพื่อจาหน่ายในชื่อตราสินค้า เจ็ดแก้ว มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์
ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการผลิตด้วยกลุ่มเองทุกขั้นตอนและ
บริโภคเองในชุมชนเป็นอันดับแรก จนได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิกอย่างมาก
4.4 กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์คัดเมล็ดพัน ธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในแต่ละหมู่บ้านจะทาการตรวจสอบ
คุ ณภาพต่ างๆ เช่ น ตรวจวั ดเปอร์ เซ็ น ต์ ความงอกและตรวจวั ดความชื้ น เพื่ อให้ ได้ เมล็ ดพั นธุ์ ข้ าวที่ ดี มี คุ ณภาพ
ตรงตามสายพันธุ์
4.5 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มตระหนักถึงความสาคัญในการลดต้นทุนการผลิต จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมักชีวภาพของกลุ่ม เพื่อลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอก ทั้งยงสามารถลดต้นทุนการผลิต และ
ปรับปรุงบารุงดินได้ โดยกลุ่มได้ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด เมื่อปี ๒๕๔๖ สามารถผลิตปุ๋ยให้สมาชิกลุ่ม
และเกษตรกรทั่วไป ปัจจุบันสมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกร
ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและเกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
4.6 การไถกลบตอซังข้าว ร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษพืช เพื่อปรับปรุงบารุงดิน ได้แก่ การใช้ปุ๋ยคอก
และน้าหมักชีวภาพ การหว่านปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น
4.7 การปลู ก พื ช หลั ง นา กลุ่ ม ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรปลู ก ปุ๋ ย พื ช สดได้ แ ก่ ถั่ ว เขี ย ว ปอเทื อ ง ถั่ ว พร้ า
เพื่อปรับปรุงบารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างรายได้เสริมให้สมาชิกได้
4.8 การปลูกป่าชุมชน กลุ่มได้เล็งเห็นความสาคัญของต้นไม้และประโยชน์ที่ได้จากป่าชุมชนจึงได้สนับสนุน
การปลูกป่าชุมชนเป็นประจาทุกปี
4.9 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลุ่ มมีกิจกรรมการปลูกผัก ปลูกไผ่
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ และเป็นอาหารให้กับสมาชิกบริโภคและ
ขยายผลสู่ชุมชน โดยสนับสนุนให้สมาชิกปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลาหมอ เลี้ยงไส้เดือน
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เลี้ยงไก่พื้นเมือง เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มได้สนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้ในระยะเริ่มต้น ซึ่งมีสมาชิกทุกหมู่บ้าน
เข้าร่วมโครงการ
4.10 โครงการรับจ้างทานา โดยกลุ่มลงทุน สนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งหมดให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ พันธุ์ข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ค่าไถต่อปั่นต่อหว่าน ค่าหยอดเมล็ดพันธุ์ และค่ารถเกี่ยว คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
โครงการต้องเป็นสมาชิกที่มีแปลงปลูกข้าว มีประวัติการเงินดีและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการโดยให้สมาชิก
ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จัดทาคู่สัญญา จานวน ๓ คนต่อสัญญา จากนั้นรั บขึ้นทะเบียนรถไถนาและเก็บข้อมูล
สมาชิก ที่มีความต้องการปั จ จั ย การผลิ ตและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ สิ ทธิ พิเศษ สมาชิ กที่เข้า ร่ว มโครงการจะได้ข ายข้า ว
ก่อนบุคคลอื่นในราคาที่สูงกว่าราคาข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ ๑ บาท
5. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จ
5.1 ผู้ น า เครื อ ข่ า ยหมู่บ้ า น และกรรมการกลุ่ ม มี ค วามเสี ย สละ จิ ต อาสา มี วิสั ย ทั ศ น์ และด าเนิ น การ
เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง
5.2 สมาชิกตระหนักถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต อาหารปลอดภัยต่อสุ ขภาพ และรักษาระบบนิเวศน์
จึงเกิดการระเบิดจากภายใน ส่งผลต่อการเรียนรู้และมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง
5.3 ผู้น ากลุ่ มและสมาชิกให้ความร่ว มมือ ร่ว มแรง ร่วมใจช่วยเหลื อกันการดาเนินงานอย่างเต็มที่ เช่น
สนับสนุนเงิน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทางานส่วนรวม ทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
5.4 การพัฒนาบุ คลากรอย่ างต่อเนื่อง พัฒ นาการผลิ ตจากกระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน ส่ งผลให้ส มาชิก
มีความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับประโยชน์และสมาชิก
มีรายได้เพิ่มขึ้น
5.5 สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับสมาชิก โดยสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ ในด้านต่างๆ
รวมทั้งมีการประชุมวางแผน ร่วมกันระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ
5.6 มีการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอนาคต คือ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่คานึงถึงลูกหลาน
เพื่ออนุรักษ์ข้าวพันธ์ดี รักษาระบบนิเวศน์ในชุมชน และส่งเสริมคนรุ่นใหม่กลับคืนถิ่นเพื่อสืบทอดและพัฒนาอาชีพ
ของบรรพบุรุษ
5.7 ได้รับการสนับสนุนความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง
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แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรอาเภอโนนสั ง ส่ ว นใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลั ก โดยเฉพาะการปลู กข้าวนาปี จะปลู กกั น
ทุกครัวเรือน เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนที่เหลือจึงขาย การปลูกข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี อาศัยน้าฝนและ
แหล่ งน้ าตามธรรมชาติจึ งทาให้การผลิ ตข้าวมีปัญหาในเรื่องของทุนต้นการผลิ ตที่สู ง เรื่องของพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลู ก
ติดต่อกันมาหลายปี การใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่ตรงกับความต้องการของดิน คุณภาพข้าวต่า และเกิดโรคแมลงระบาดได้ง่าย
ทาให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต นอกจากนี้เกษตรกรไม่มีก ารรวมกลุ่มกันผลิต ต่างคนต่างขายทาให้ต้องซื้อปัจจัย
ในการผลิตค่อนข้างสูง
ในปี 2560 เกิ ดการรวมกลุ่ ม ของเกษตรกรต าบลโนนสั ง ต าบลนิ คมพั ฒ นา และต าบลบ้ านค้ อ โดยมี
เป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงได้เข้า ร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายชิดชัย ลาโยธี เป็ นผู้จัดการแปลง และนางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอโนนสัง เป็นผู้ที่ให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว และทีมงานทั้งจังหวัด อาเภอ ให้การสนับสนุน บู รณาการทางานลงพื้นที่ในการวิเคราะห์ ร่วมวางแผน
ดาเนินการติดตามให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการต่างๆ
2. สถานการณ์ปัจจุบัน
ปี 2560 แปลงใหญ่ข้าวตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีสมาชิก 160 ราย พื้นที่รวม 800 ไร่
การปลูกข้าวของเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจาหน่ายให้แก่โรงสีในพื้นที่ และมีการพัฒนา
ของสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตาบลโนนสัง โดยทุกคนดาเนินการตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็ น ที่ต้องการของตลาดเกษตรกรปลอดภัย ผู้ บริโ ภคปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่น
ในสินค้า และเกิดการเกษตรแบบยั่งยืน ปัจจุบันสมาชิกแปลงใหญ่ที่ได้รับมาตรฐาน GAP 40 ราย ส่วนที่เหลือได้รับ
การประเมินเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุน โดยใช้ข้าวพันธุ์ดีจากแหล่งที่มีคุณภาพ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และใช้อัตราเมล็ดพันธุ์
ตามคาแนะนาของกรมการข้าว ผลิตปุ๋ยใช้เองจากเศษวัสดุในไร่นา ครัวเรือน ผลิตเป็นปุ๋ยน้าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไถกลบ
ตอซังแทนการเผา และปลูกปอเทืองบารุงดินเพื่อทาปุ๋ยพืชสด ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของพืช ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันจากัดทดแทนการใช้สารเคมี
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และฮอร์โมน ที่ผลิตขึ้นเองเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้นข้าว
3.2 การเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต โดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี และมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ การปรับปรุงดิน
โดยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ การใช้สารชีวภัณฑ์
ในการป้องกันและกาจัดโรคแมลง การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตโดยสร้างกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เก็บเกี่ยว
ผลผลิตในระยะที่เหมาะสม
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การอบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถจาหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยการให้
ความรู้และตรวจแปลงเบื้องต้น จานวน 40 ราย และมีเป้าหมายที่จะดาเนินการให้ครบ 160 ราย การจัดทาแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามหลักการวิชาการ การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โดยมีโรงสีข้าวของกลุ่มที่ให้การสนับสนุน
3.4 การตลาด ทาบันทึกข้อตกลงซื้อ - ขาย ข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าตลาด กับโรงสีข้าวในพื้นที่และสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่
3.5 การบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยแบ่งหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจนและมีคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ควบคุม วางแผนและบริหารจัดการการผลิต บริหารจัดการการตลาด บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตาบลโนนสัง ดูแลหมุนเวียน บริหารจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ได้รับจาก
ส่วนราชการให้เกษตรกรยืมแล้วเก็บกลับคืนเป็นกองทุนหมุนเวียน
4.2 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตาบลโนนสัง มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
และแปลงข้าวของเกษตรกรข้างเคียงในกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยกันเอง
ศพก. นับว่าเป็นกลไกหลักที่ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรทานาในพื้นที่ใกล้เคียง มีประธานศูนย์
คือ นายสมัย สร้อยแก้ว สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นวิทยากรประจา ศพก. ให้ความรู้สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดย
ศพก. เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 หน่วย และหน่ว ยงานภาคี 5 หน่วย
ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ดินและปุ๋ย
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูป่า ความรู้ด้านประมง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ใช้ ศพก. เป็นที่เรียนรู้ของ
สมาชิกและเกษตรกร ทาให้ได้มี โอกาส พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นต่างๆ ได้สนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯ และสมาชิก
ศดปช. และศจช. เป็นอีกกลไลที่ใช้สนับสนุนในการแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนาความรู้ที่ได้ในเรื่องของดิน
และปุ๋ย การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดโรคและแมลงมาปรับใช้นาไร่นาของสมาชิก
คณะกรรมการแปลงใหญ่ เกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรผู้นา เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญที่จะช่วยในการสร้าง
ความเข้าใจกับสมาชิกทั้งหมด
สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว เป็ นปัจจัยสาคัญสุดที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกับช่วยเหลือกันในการถ่ายทอดความรู้
นาสิ่งดีๆ มาแลกเปลี่ยนกัน และมีทัศนคติที่ดีในการทางานกลุ่มให้สาเร็จ
หน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องทุ่มเทนาหลักพระราชดารัส เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ในการพัฒนางานและ
ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจัง เข้มแข็ง และจริงใจในการทางาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน สานักงาน
เกษตรอาเภอโนนสั ง ได้ขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานโดยเกษตรอาเภอในบทบาทผู้จัดการแปลงจัดประชุมภาคีเครือข่าย
บูรณาการทุกภาคส่วนราชการในกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการดาเนิน งานแปลงใหญ่ การบูร ณาการและการบริห ารจัด การร่ว มกัน ของหน่ว ยงานในภาคส่ว นต่า งๆ
การวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ การจั ดการข้อมูลสมาชิกรายแปลง การขับเคลื่ อนการดาเนินงานแปลงใหญ่
การวางแผนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ สรุปบทเรียน ประเมินผลและร่วมกันกาหนดเป้าหมายและ
วางแผนการพัฒนา
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรจังหวัดต่อสานักงานเกษตรอาเภอ ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
พัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตั้ง ศพก. ศจช. ศดปช. ในพื้นที่ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง
ของเกษตรกร และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐในระดับอาเภอ
5.2 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทาหน้าที่ประสานบูรณาการการทางานในภาพรวมของทุกหน่วยงาน
ติดตามความก้าวหน้า การดาเนินงานในภาพรวม
5.3 กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ข้าวให้ความรู้เรื่อง GAP ให้สมาชิกกลุ่มและตรวจ
ประเมินแปลง พร้อมออกใบรับรองให้สมาชิก ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกข้าวและให้ยืมเครื่องจักรกลการเกษตร
5.4 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการทาปุ๋ย การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพและ
การปรับปรุงบารุงดินด้วยปอเทือง เก็บดินตรวจพร้อมแนบคาแนะนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
5.5 สหกรณ์จังหวัด ประสานงานด้านการตลาดข้าวกับกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ
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5.6 หน่วยงานภาครัฐอื่ นๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
การทาบัญชี คือ สหกรณ์จังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หน่วยงานติดตามประเมินผลการดาเนินงานแปลงใหญ่ คือ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนการทางาน และให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4,625 บาทต่อไร่ เป็น 4,000 บาทต่อไร่ โดยลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ลดค่าปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุในไร่นา ลดการใช้สารเคมีโดยผลิตสารชีวภัณฑ์
จากการเรียนรู้ผ่าน ศจช.
6.2 การเพิ่มผลผลิ ต จาก 300 กิ โ ลกรัมต่ อไร่ เป็ น 400 กิโ ลกรัม ต่อไร่ โดยเกษตรกรใช้เ มล็ ดพันธุ์ ดี
มีคุณภาพ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถกลบตอซัง ปลูกปอเทื องเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกข้าวตามคาแนะนา ตามหลัก
วิชาการ และใส่ใจดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคแมลง
6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP และปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด เพื่อปลอดภัย
ต่อตัวเอง สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP เมล็ดพันธุ์คุณภาพ มูลค่าข้าวเพิ่มขึ้น
6.4 การตลาด สมาชิกส่วนใหญ่ยังเป็นการปลูกข้าวเพื่อบริโภค ยังไม่พร้อมที่จะปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ และผลผลิต
ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP เป็นผลผลิตบางส่วนตามพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ การตกลงซื้อขายข่าวคุณภาพดีในราคาสูงกว่า
ท้องตลาดจึงไม่ค่อยสะดวกกับเกษตรกร
6.5 การบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยแบ่งหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจน โดยมีการบริหารจัดการ
การวางแผนการผลิต การตลาดร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ มีอานาจในการต่อรองกับพ่อค้ามากขึ้นเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ต้นทุนต่า แต่ให้ผลผลิตสูง เกิดการพัฒนาคุณภาพ มีการปลูกข้าวตามคาแนะนา ตามหลักวิชาการ
ทาให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ต้นทุนลดลง
7.2 ด้านสังคม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้สมาชิกมีการพบปะ พูด คุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทาให้สมาชิกมีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น รู้จักร่วมคิด ร่วมกันทา ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ทาให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการการผลิตตามหลักการปฏิบัติที่ดี GAP ของเกษตรกรแปลงใหญ่ ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมทาให้ระบบนิเวศในพื้นที่ดีขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมาก
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
8.1 ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ต้องทาด้วยใจเข้าใจในสิ่งที่ทา ปฏิบัติ
ร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว รู้จักพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถ
กระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง นักพัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล ประสานงานที่ดี
8.2 เกษตรกร ประธานกลุ่ มแปลงใหญ่ เ ป็น คนขยั น เก่ ง และซื่ อสั ต ย์ เป็ น ผู้ ที่รั ก ในสิ่ ง ที่ ทา ไม่เ ห็ น แต่
ผลประโยชน์ที่ได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตสาธารณะ
8.3 หน่วยงานราชการ มุ่งพัฒนาและวางเป้าหมายในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้จัดการแปลงที่
มีความสามารถในการประสานหน่วยงาน ประสานเกษตรกร เป็นคนที่ทุ่มเท เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของเกษตรกร
8.4 ชุมชน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันแก้ไขปัญหา หาทางในการเดินต่อด้วยตนเอง ต้องพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นผู้จัดการตนเองได้ และส่วนสาคัญอีกอย่างคือการตลาดที่ต้องมีตลาดที่ชัดเจน มีแผนการแก้ไขปัญหาในด้าน
การตลาด เพื่อความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และผลตอบแทนที่คุ้มค่า
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9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก ความสามารถในการผลิตมีอย่างจากัด
9.2 หน่วยงานที่ลงพื้นที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ทาให้เกษตรกรไม่มีเวลาในการประกอบอาชีพควรบูรณาการ
การทางาน ทั้งคน เงินงบประมาณ เพื่อให้การทางานไม่เกิดการซ้าซ้อนกัน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ
9.3 แหล่งน้าต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ควรเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้าชลประทาน
9.4 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้แนะนาและมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
9.5 เทคโนโลยีบางตัวที่ส่วนราชการจัดหามาให้ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเกษตรกร
ยังไม่ยอมรับเทคโนโลยีนั้น
9.6 การทางานแปลงใหญ่ในพื้นที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ทาการเกษตรคนละไม่กี่ไร่เพื่อให้ครบ
ตามหลักเกณฑ์ จึงต้องทางานร่วมกับเกษตรกรกว่า 100 ราย ซึ่งการจะทาความเข้าใจและให้เกษตรกรได้เดินไป
ในทิศทางเดียวกันค่อนข้างลาบาก
9.7 เกษตรกรยังขาดกระบวนกลุ่ม การดาเนินงานกลุ่มส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งคณะกรรมการ และแกนนาในการพัฒนา
สิ่งเหล่านี้จะต้องสร้างให้สมาชิกแปลงใหญ่เข้าใจบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิด การดาเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
คณะกรรมการแปลงใหญ่ ต้องทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงตลาด คณะกรรมการต้องมี
ความเสียสละอย่างยิ่งที่จะนาพากลุ่มและสมาชิกไปสู่จุดหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชุมชนอื่นสามารถ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน นาไปปฏิบัติได้
สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดการทานา ส่วนใหญ่สมาชิกแปลงใหญ่อายุล้วนเลยวัย 50 ปีแล้วการที่จะรักษา
อาชีพการทานาให้อยู่ต่อไปนั้น จึงต้องฝึกสอนโดยมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้รู้คุณค่าของอาชีพทานา ให้รู้ว่า
การเป็นชาวนามืออาชีพไม่ได้ทาให้จน แต่สามารถสร้างฐานะและรายได้ที่ยั่งยืนสาหรับครอบครัวได้
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะทีมผู้จัดการจะพยายามให้กลุ่มเกษตรกรรู้จักคิดวางแผน บริหารจัดการด้วยตัวเอง
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม เมื่ อ ทุ ก คนอยู่ ใ นทุ ก กระบวนการขั บ เคลื่ อ นโครงการ ทุ ก คนจะช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์ รักษาผลประโยชน์ มองถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
11.1 ควรมีการสนับสนุนปัจจัยจากภาครัฐในเบื้องต้นเพื่อตั้งต้นกลุ่ม
11.2 ควรมีการรวมกลุ่มสร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และมีความสามัคคีภายในกลุ่ม
11.3 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยมาจากการเลือกของสมาชิกในกลุ่ม
11.4 ควรมีการบริหารจัดการกลุ่ม โดยคณะกรรมการของกลุ่มควบคุม บริหารจัดการกลุ่ม มีกฎระเบียบที่ชัดเจน
11.5 ควรมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกล ที่ใช้ในกลุ่ม โดยสมาชิกเป็นผู้ลงมติ
ในการระดมทุนต่อหุ้น
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตาบลโพนเมืองน้อย อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546 ดาเนินกิจกรรมมาแล้วประมาณ 15 ปี และได้
จดทะเบี ยนวิส าหกิจ ชุมชนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ด้วยเหตุผ ลที่จะลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี และอยาก
ปรับปรุงคุณภาพดินและระบบนิเวศ จึงร่วมกันทาปุ๋ยหมักพืชสดขึ้น แต่ แล้วก็ยังถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบในการขาย
สินค้าทางกลุ่มจึงเริ่มเดินหน้าในการทานาอินทรีย์ ที่มีระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ควบคุม คือมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ไทย หรือ มกท. โดยที่เกษตรกรสมาชิกในกลุ่มเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ขาย และยังเป็นเจ้าของกิจการ
ร่วมกันอีกด้วย โดยที่คณะกรรมการกลุ่มจะจัดแบ่งหน้าที่ออกเป็นสัดส่วนในการดูแลกิจการร่วมกันมีทั้งผู้หาตลาด
ผู้ทาข้อมูล ผู้แปรรูป ผู้ส่งให้ผู้บริโภค ทางกลุ่มจะเน้นในการหาตลาดก่อนว่าปีนี้ กลุ่มลูกค้าต้องการข้าวชนิดไหนมากที่สุด
คณะกรรมการจะมาประเมินร่ วมกัน แล้ วเรียกสมาชิกกลุ่มเข้ามาร่ว มเพื่อส่งเสริมและลงมือปลู กข้าวตามที่ตลาด
ต้องการ โดยกลุ่มจะซื้อเฉพาะข้าวของสมาชิกที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ซึ่งทางกลุ่มได้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย จาหน่ายข้าวเปลือกให้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยทางกลุ่มจะรับซื้ อในราคาที่สูงกว่า
ราคาตลาดทั่วไป แล้วนามาแปรรูปโดยเน้นความสดใหม่ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เ พื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภคหลักจะเน้นเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาของบริษัท ทีวีบู รพา จากัด, เครือข่ายโรงแรมต่างๆ
เช่น โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ โรงแรมโนโวเทล อิมแพคเมืองทองธานี ไบเทคบางนา, โรงแรมแอทธินี่, โรงแรมสุโกศล,
โรงแรมเลอเมอริเดียน และโรงแรมรามาการ์เด้น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ นอกจากนี้ยังจาหน่ายที่ร้านอาหารซิลเลอร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ร้านฟาร์มเมอร์ช็อบ และบู้ทแสดงสินค้าในงานสินค้าโอท็อบต่างๆ ซึ่งยอดการสั่งซื้อ
โดยรวมในแต่ละเดือนขั้นต่าประมาณ 10 ตัน เนื่องจากปัจจุบันตลาดหลักของกลุ่มมีการเติบโตขึ้นมากกลุ่มลูกค้าที่ ซื้อ
มีการเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ทางกลุ่มได้ขยายพื้นที่เกษตรกรผู้ทานาอินทรีย์เพิ่มขึ้นไปให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการทาเกษตรอินทรีย์และรับซื้อผลผลิตทุกเมล็ดจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อที่
ผลผลิตจะได้รองรับตลาดที่กาลังโตขึ้นของกลุ่ม
2. สถานการณ์
กลุ่มวิสาหกิจรวมใจโนนค้อทุ่ง จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ เมื่อปี 2560 โดยมีสมาชิก จานวน 34 ราย พื้ นที่ 714 ไร่
โดยมีสมาชิกสมัครเพิ่มอีกจานวน 4 ราย รวมเป็น 38 ราย พื้นที่ 722 ไร่ โดยมีนายประมวล ขันธ์เพชร เป็นประธาน
กรรมการ นายประศาสตร์ รักษาพันธ์ และนายเพียร ล้อมทอง เป็นรองประธานกรรมการ นางบัวลี ขุมทอง เป็นเหรัญญิก
และนางสาวปราณี แย้มโกสุม เป็นเลขานุการ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต และรวมกันจาหน่ายผลผลิต เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน
องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต พัฒนากลุ่มเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการชุมชน
แปลงใหญ่ ข้า ว หมู่ 5 ตาบลโพนเมื อ งน้ อย อ าเภอหั ว ตะพาน จัง หวัด อานาจเจริญ เป็ นศู นย์ เ ครื อข่ า ย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.) เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ แหล่งเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายประมวล ขันธ์เพชร เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์การผลิต
และการตลาดข้าวอินทรีย์
กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า ง ศพก.และแปลงใหญ่ เกษตรกรต้ น แบบ คื อ นายประมวล ขั น เพชร
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นจุดศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 3,232 บาทต่อไร่ เป็น 2,932 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 9 )
3.2 การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 450 กก.ต่อไร่ เป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ ๑๑)
3.3 การเพิ่มมูลค่าการผลิต แปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานสากลรองรับ เพิ่มสินค้า
ให้หลากหลาย
3.4 การบริหารจัดการ สนับสนุนการผลิตสินค้ารองเพื่อเสริมรายได้
3.5 การตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
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4. การสนับสนุน
4.1 ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ต่ อ ส านั ก งานเกษตรอ าเภอ ถ่ า ยทอดความรู้ สนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต
4.2 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สนับสนุนเมล็ดพันธ์ปุ๋ยพืชสด
4.3 ศูนย์วิจัยข้าว
4.4 สานักงานพลังงานจังหวัดอานาจเจริญ
4.5 ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ตามโครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ
เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จานวน 7,000,000 บาท แบ่งเป็น เงินทุนหมุนเวียน 5,000,000 บาท และ
เงินลงทุน 2,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างโกดังในการเก็บรวบรวมข้าว
5. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
5.1 สมาชิกกลุ่มมีการรวมกลุ่มการผลิต การควบคุม มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส
5.2 มีพื้นที่การผลิตสินค้าขนาดใหญ่ทาให้มีการลงทุนต่าแต่ให้ผลผลิตสูง
5.3 มีสถานที่รับซื้อหรือรวบรวมผลผลิตอยู่ในหมู่บ้าน สะดวกต่อการซื้อขายและแปรรูป
5.4 ผลผลิตมีคุณภาพ เกรดดี บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน
5.5 มีประสบการในการทากิจการรับซื้อข้าวเปลือกเป็นระยะเวลานาน มี เกษตรกรไว้วางใจและขายผลผลิต
กับกลุ่มฯ เป็นประจา
5.6 กลุ่ ม ฯ มี โ กดั ง เก็ บ สิ น ค้ า ส่ ง ผลให้ ส ามารถเก็ บ ข้ า วเปลื อ กไว้ แ ปรรู ป เพื่ อ จ าหน่ า ยได้ ทั้ งปี เป็ น การ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
5.7 การผลิ ตและแปรรู ป ข้ าวอิน ทรี ย์ ที่ก ลุ่ ม ได้รั บมาตรฐานรั บ รองทั้ ง มกท. i-foam, eu และ อย.
ในทุกกระบวนการ
5.8 ตลาดในการรับซื้อข้าวแปรรูปมีหลากหลายกลุ่ม เช่น โรงแรม ร้านอาหาร มีการทา MOU กับคู่ค้าทุกราย
6. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
6.1 ด้านการตลาด สมาชิกจะขายผลผลิตข้าวเปลือกให้กับกลุ่มเท่านั้น และรับซื้อเพิ่มเติมจากเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวอินทรีย์แต่ไม่ใช่สมาชิก สามารถสร้างความเติบโตสาหรับธุรกิจด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นจุดรับซื้อ
โดยตรงในพื้นที่การผลิต สร้างความเข้าใจในเรื่องเรื่องราวของกลุ่มให้แก่ลูกค้า ทางกลุ่มสามารถกาหนดราคาจาหน่าย
ผลผลิตเองได้ มีการลงนามทาสัญญา MOU มีการกาหนดราคาจาหน่ายที่เป็นธรรม เป็นการช่วยเหลือสมาชิก และ
เกษตรกรผู้ เพาะปลู กข้าว การบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงที่กรณีสั่ งซื้อเป็นจานวนมาก เพิ่มช่องทางการตลาดโดยการ
หาลูกค้าประจาเพิ่มในจังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนกรุงเทพมหานค ร
เพื่อขยายกิจการและสร้างความเติบโตทางการค้า
6.2 การบริหารจัดการทางด้านเงินทุน โดยเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่า ให้เพียงพอต่อกิจการ บรรจุภัณฑ์
มี 2 รูปแบบคือ บรรจุกระสอบ และบรรจุถุง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตาบลหนองเมือง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ชาวบ้านสร้างมิ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทานา และบางส่วนได้เข้าร่วมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตาบลหนองเมืองและเป็น
กลุ่ มเครือข่ายสหกรณ์ไร้ สารจังหวัดอุบ ลราชธานี ได้ร่ว มกันนาข้าวที่ผ ลิตแบบปลอดสารมาเพิ่มมูล ค่าโดยผลิ ต
เป็นข้าวกล้องปลอดสารจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
เมื่อปี ๒๕๕๓ กลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวกล้ องปลอดสารบ้านสร้างมิ่ง ได้เข้าร่วมโครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ ปี ๒๕๕๓ กับ หน่ ว ยงานราชการ ส านักงานเกษตรอาเภอม่ว งสามสิ บ ได้ รับการถ่ายทอดความรู้ และ
การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นในการผลิตข้าวกล้องงอก โดยมี สมาชิกกลุ่มเริ่มต้นจานวน ๓๐ ราย กลุ่มได้มี
การผลิตข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาโดยต่อเนื่อง
ปี ๒๕๕๕ กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพ ของสานักงานเกษตร
อาเภอม่ ว งสามสิ บ โดยได้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู้ ก ระบวนการผลิ ต และแปรรู ป ข้ า วจากที ม วิ ท ยากรเจ้ า หน้ า ที่
ของสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุบลราชธานี รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพในการแปรรูปผลผลิตข้าวกล้องงอกต่างๆ เพิ่มขึ้น และได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิต ได้แก่ โรงสีขนาดเล็ก เครื่องซีลสุญญากาศ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จ าเป็ นใช้ส าหรั บ แปรรู ป โดยกลุ่ มได้น าข้าวกล้ องงอกปลอดสารมาทาเป็นข้าวกล้ องงอกพร้อมชงรสชาติต่างๆ
ออกจาหน่ายเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
ปี ๒๕๕๖ ได้ยื่ น ขอจดทะเบี ย นกลุ่ มเป็น วิส าหกิจชุม ชนผลิ ตข้าวกล้ อ งปลอดสารบ้านสร้างมิ่ ง เมื่ อวัน ที่
9 กันยายน 2556 ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากทุกส่วนราชการด้วยดีตลอดมา
จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕60 - ปัจ จุบัน ทางกลุ่มได้เข้าร่ว มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ 2560)
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตาบลหนองเมือง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกทั้งหมด 117 ราย
พื้น ที่เข้าร่ วมโครงการ 1,794 ไร่ วัตถุป ระสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ ม 4 ประการ คือ 1) การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิ ต
2) พัฒนาระบบวิสาหกิจชุมชน 3) ผลิตข้าวอินทรีย์ และ 4) สวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์กลุ่ม คือ ผู้นา
พาสมาชิกพัฒนาข้าวปลอดสาร เป็นตานานเกษตรกรทาข้าวอินทรีย์ รวมกลุ่มสร้างพลัง พึ่งพาตนเองในชุมชน อุทิศตน
เพื่อส่วนรวมสู่อนาคตชุมชนที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันสมาชิกมี ต้นทุ นการผลิ ตข้า วอิน ทรี ย์
จากเดิม 3,980 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากการดาเนินกิจกรรมตามแผนสามารถลดต้นทุนได้ 796 บาทต่อไร่
คงเหลือต้นทุนการผลิต 3,184 บาทต่อไร่ ในปี 2561 และผลผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม จากเดิม 385 กิโลกรัมต่อไร่
ในปี 2559 เป็น 430 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 45 กิโลกรัมต่อไร่
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 3,980 บาทต่อไร่ เป็น 3,184 บาทต่อไร่ ลดลง 796 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต จากเดิม 385 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 430 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 45 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒ นาคุณภาพ พัฒ นาคุณภาพข้าว เป็นข้าวอินทรีย์ ทั้งหมด พื้นที่ 1,794 ไร่ต่อ 175 แปลง
เกษตรกร 117 ราย โดยแบ่งเป็น ผลิตข้าวอินทรีย์ 1,684 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 110 ไร่
3.4 การตลาด จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวคุณภาพ ให้กับสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบรับซื้อราคาสูงกว่า
ท้องตลาดตัน ละ 250 บาท ทา MOU บริษัทข้าวพันธุ์ดีสูงกว่าท้องตลาด ตันละ 500 บาท จาหน่ายผลผลิ ต
ให้ โ รงพยาบาลม่ ว งสามสิ บ โรงพยาบาลมะเร็ งอุ บลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ และโรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จาหน่ายข้าวอินทรีย์ให้โรงสีข้าวเม่งไต๋ เพิ่มมูลค่าข้าว(การแปรรูปข้าวเป็น ข้าวสาร
ข้าวกล้อง แป้งข้าว) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อสร้างมาตรฐานสินค้า
5. การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง วางแผนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด บริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อบรมถ่ายทอด
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ความรู้ต่อจัดเวทีชุมชนต่อโรงเรียนเกษตรกร ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น ปลูกถั่วเขียว ข้าวโพด พืชผัก
ประสานภาคีให้ความรู้เรื่องสินเชื่อและการตลาด ต่อรองราคารถไถโดยวิธีการประมูล จากเดิม 600 บาทต่อไร่
เป็น 500 บาทต่อไร่ ต่อรองราคารถเกี่ยวข้าวโดยวิธีการประมูล จากเดิม 700 บาทต่อไร่ เป็น 600 บาทต่อไร่
ขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการ XYZ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แปลงใหญ่ ข้ า ว หมู่ 7 ต าบลหนองเมื อ ง อ าเภอม่ ว งสามสิ บ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการ ได้แก่
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนโรงเรือน โรงสีและอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตข้าว พร้อมด้วย
บรรจุภัณฑ์ ให้ความรู้ในการผลิตและการแปรรูปข้าวทั้งที่ปรึกษาอื่น ๆ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองเมือง สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย สนับสนุ นการจัดทาระบบไฟฟ้ า
ภายนอกอาคาร จัดสร้างอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์และลานตากปุ๋ยเขียนแบบและควบคุมการก่อสร้างตามแบบพร้อมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาอื่น ๆ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏอุบ ลราชธานี ถ่ายทอดให้ ความรู้การผลิ ตแปรรูปข้าวให้ ได้คุณภาพ และตรวจสอบ
คุณภาพการผลิตข้าวกล้องงอกพร้อมรับรองผลการตรวจ จาก ดร.เกศินี จันทรโสภณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาเทคนิคกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพชุ มชนสร้า งมิ่ง ได้ใ ห้ ค วามรู้ ใ ห้
ค าแนะน ากระบวนการผลิ ต การจั ด การสถานประกอบการให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ สามารถพั ฒ นาเข้ า สู่ ร ะดั บ GMP
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มาตรฐานจนได้รับเครื่องหมายรับรอง อย. ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกพร้อมชง รสงาดา ร่วมคัดสรร
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (งานแพทย์แผนไทย) ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๘ จนกระทั่งสามารถได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชนในระดับ
เขต และในปี 2559 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มาส่งเสริมให้ความรู้ ได้ส่งสถานประกอบการในการแปรรูปอาหาร
เพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประกวด คัดเลือก อย.คลอลิตี้ ออวอร์ด และได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพชุมชน อย.คลอลิตี้ ออวอร์ด ในระดับเขต 10 ประจาปี 2560 และได้รับคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว
กล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่งเป็น สถานประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอม่วงสามสิบ ได้ให้คาแนะนาคาปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งได้รับการคัดสรรสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาด
ออกร้านงานจาหน่ายสินค้าและแสดงสินค้าในงานต่างๆ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอม่วงสามสิบ ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อการบริโภคลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน
สานักงานเกษตรอาเภอม่วงสามสิบ จัดตั้งกลุ่ม จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ และให้
ความรู้ในการผลิตข้าวต่อแปรรูปข้าวให้มีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ ทั้งเป็นที่ปรึกษาอื่น ๆ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด ออกงานร้านค้าทาให้ได้มี
โอกาส นาสินค้าออกแสดงและได้พบกับผู้ซื้อทั้งรายเล็กและรายใหญ่
ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เป็นที่ปรึกษาชี้แนะกระบวนการนาเสนอเพื่อการตลาด และ
ฝึกทักษะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (การจัดทากระเช้าตะกร้าจักสาน)
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มาให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มมีความรู้ในการจัดทา
บัญชี อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ง่าย
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูปข้าวและได้ให้กลุ่มไปใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
เครื่องมือในการผลิตข้าวกล้องงอกที่ทันสมัย นาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมชงอย่างดียิ่ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาม่วงสามสิบ สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กลุ่มเพื่อการพัฒนา
กิจ การจ านวนเงิน 500,000 บาท และสิ นเชื่อปรับเปลี่ ยนการผลิ ตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้ มีรายได้น้อย ( XYZ)
จานวน 2,000,000 บาท
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ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบารุงดิน
ภาคเอกชน เช่น สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ โรงสีเม่งไต๋ รับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าตลาด 2,000
บาทต่อตัน (ปีที่ 3)
5. การสนับสนุน
5.1 ด้านการตลาด สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี มี
การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม โดยส่งเสริมให้กลุ่มมีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า การผลักดันให้กลุ่ม
ดาเนินการจดทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี
5.2 การเสนอของบประมาณ สานักงานเกษตรอาเภอม่วงสามสิบ ร่วมจัดทาแผนเสนอความต้องการตาม
โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จานวนเงิน 3,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
อากาศยานไร้ คนขับ (โดรน 2 เครื่ อง) เครื่องชั่งน้าหนั กรถบรรทุก ขนาด 40 ตัน การก่ อสร้างโรงอบพลั งงาน
แสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ในการผลิตทางการเกษตร
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.๑ การลดต้นทุนการผลิต จาก 3,980 บาทต่อ เป็น 3,184 บาทต่อไร่
6.๒ การเพิ่มผลผลิต จาก 385 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 430 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตข้าวอินทรีย์ จานวน ๑๑7 ราย พื้นที่ 1,794 ไร่ 175 แปลง เกษตรกร
117 ราย โดยมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 110 ไร่ตอ่ 20 ราย
6.4 การตลาด วางแผนการผลิตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง วางแผนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด บริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อบรมถ่ายทอด
ความรู้ตอ่ จัดเวทีชุมชนต่อโรงเรียนเกษตรกร ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น ปลูกถั่วเขียว ข้าวโพด พืชผัก
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 มีก ารปรับ ใช้น วัต กรรม การนาเครื่อ งหยอดเมล็ด พันธุ์ข้า วมาใช้ใ นการผลิต ลดการใช้เ มล็ด พัน ธุ์
จากเดิมนาหว่าน 20 กิโลกรัม ต่อไร่ เหลือ 5 กิโลกรัม ต่อไร่ การใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งปลูก ต่อ
ปรับ ปรุงข้อมูล ทะเบีย นเกษตรกร มีก ารตัดใบข้าวเพื่อช่ว ยในการกาจัดวัช พืช ลดการระบาดของโรคและแมลง
ลดการใช้สารเคมี ทาให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย
7.2 นางานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต มีการนางานวิจัยด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
จากข้า วอิน ทรีย์ แปรรูป เป็น ข้า วกล้อ งงอก ข้า วกล้อ งงอกบดพร้อ มชง โจ๊ก สามสหาย โดยได้รับ การสนับ สนุน
องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา และภาครัฐ
7.3 เกษตรกรรมแม่น ยาสูง เกษตรกรนาข้อ มูล จากการพยากรณ์อ ากาศ มาวิเคราะห์เ พื่อ ช่ว ยในการ
ตัดสินใจ เช่น การหยอดเมล็ด การตัดใบข้าว เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด
7.4 การเพิ ่ม ช่อ งทางและโอกาสทางการค้า ผ่า นระบบ E-commerce สมาชิก มีก ารขายสิน ค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line, ศพก. และ ศพก.เครือข่าย, โรงสีข้าวและสหกรณ์การเกษตรที่ทา
MOU กับแปลงใหญ่
7.5 สร้างแบรนด์ตนเอง มีแบรนด์สินค้าของกลุ่ม ชื่อ “สร้างมิ่ง ” เป็นแบรนด์สินค้าของผลิตภัณฑ์ข้าว
รูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก โจ๊กสามสหาย เป็นต้น
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
มีการสื่อสารกันภายในกลุ่มและเครือข่าย โดยกลุ่มและสมาชิกมีการสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ เช่น การนัดหมาย
ประสาน การประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์ข่าวอื่น ๆ จะใช้วิธีการส่งหนังสือเชิญ บอกต่อ โทรศัพท์ และประกาศ
ผ่ านหอกระจายข่าว ส่ ว นการสื่ อสารกั บ บุ ค คลภายนอกชุมชนจะมีก ารประสานงาน การประชุ ม อบรม พู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายภายนอก โดยใช้วิธีส่งหนังสือ โทรศัพท์
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มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีการประชุมทุกปี เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนากลุ่ม
ซึ่งในแต่ละปีจะมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงานและวางแผนการดาเนินกิจกรรมในปีต่อไป สมาชิก
มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการท้ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานในปีต่อไป และในงานประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี จะมีการปันผลหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก
มีการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ กลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้ คาแนะนา การจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย
ในครั ว เรื อน และบั ญ ชีต้ น ทุ น ประกอบอาชีพ เพื่ อให้ เ กษตรกรสามารถจั ด ทาบัญ ชี และน าข้อ มูล ทางบัญ ชี ไปใช้
ในการวางแผนประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า ดาเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 ภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) แก้ปัญหาโดยการสร้างแหล่งน้าเพิ่มเติม เช่น สระขนาดเล็ก เจาะบ่อบาดาล
9.2 ราคาผลผลิตตกต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมาก กลุ่มแก้ไข
ปัญหาโดยรวมรวมข้าวจากสมาชิกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ได้ค่าเก็บรักษาและสามารถ
นาผลผลิตไปจาหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม
10. แผนพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
จัดทาแปลงเรียนรู้และสาธิต โดยเน้นพื้นที่ที่ติดถนนสายหลักของชุมชนเพื่อให้สามารถเดินทางมาศึกษาดูงาน
ได้สะดวก และเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เพื่อสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนและการผลิตข้าวแบบ
ประณี ต และทดสอบชุด เทคโนโลยี การลดต้น ทุน การผลิ ตข้าวที่เหมาะสมในแต่ ล ะพื้ นที่ ได้แก่ กระบวนการผลิ ต
เมล็ ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การปฏิบั ติดูแลรักษาที่ถูกต้อ และเหมาะสมได้แก่ วิธีปลู ก การใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
การป้องกันการกาจั ดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน การจัดการน้าแบบประหยัด และการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนและให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี โดยมีการบันทึกต้นทุนการผลิต ผลผลิตและรายได้สุทธิ
การขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในช่วง
ฤดูแล้ง เช่น การปลูกถั่วเขียวหลังนา การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก เป็นต้น การแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เช่น แป้งข้าวหอมมะลิ
11. ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรให้ความสาคัญและสนับสนุนกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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แปลงใหญ่พืชไร่
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รหัส
จังหวัด
แปลง
2279 ชัยนาท
2188 เพชรบูรณ์
1098 ระยอง
1020 สระแก้ว
1039 สระบุรี
1158 อุทัยธานี

ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่มันสาปะหลังบ้านเขาราวเทียน ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
แปลงใหญ่สับปะรด ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
แปลงใหญ่มันสาปะหลัง หมู่ 8 ตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลังบ้านหนองผักแพว ตาบลทองหลาง
อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เกรด
BB
AA
AA
BA
AA
AA
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แปลงใหญ่มันสาปะหลังบ้านเขาราวเทียน
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ มัน ส าปะหลั งบ้ านเขาราวเที ยน เกิ ดการจั ดตั้ ง กลุ่ มจากการแนะนาของส านั กงานเกษตรอ าเภอ
เนิ น ขาม โดยมี นายศั ก ดิ์ ชั ย เหลื อ งรุ่ ง ทรั พ ย์ เกษตรกรต้ น แบบด้ า นการลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
มันสาปะหลัง ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเนินขาม
เป็นผู้นาชักชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังให้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มันสาปะหลังบ้านเขาราวเทียน เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสภาพแวดล้ อมในการผลิ ต ปัจ จัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด เช่น เมื่อใส่ ปุ๋ ยเคมีแล้ ว พืช
ไม่ตอบสนองเท่าที่ควร ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชซ้าในพื้นที่เดิม ทาให้พืชไม่ค่อยเจริญเติบโต ขาดแคลนน้า
เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน และต้นทุนการผลิตสูง
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่มันสาปะหลังบ้านเขาราวเทียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีสมาชิก 51 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 61 ราย
พื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน 1,721 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกลุ่มเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
ทาการผลิตมันสาปะหลัง การบริหารจัดการร่วมกันและรวมกันจาหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรสามารถเป็นผู้บริหารจัดการด้านการผลิต ผลผลิต
และการตลาดได้ ส่วนในด้านของการจัดหาทุนดาเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยมีการระดมหุ้น และการคิดค่าบริการ
เครื่องสับมันสาปะหลัง เครื่องละ 300 บาทต่อเดือนต่อเครื่อง (เครื่องสับมัน 1 เครื่อง ผ้าใบ 1 ผืน มุ้งเขียว 9 ผืน)
คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้ดูแลประจาหมู่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบ พร้อมส่งเงิน
ให้กลุ่ม กรณีเครื่องสับมันสาปะหลัง ผ้าใบ มุ้งเขียว ชารุดเสียหาย ให้ผู้ยืมที่กระทาให้เกิดความเสียหายรับผิดชอบ
3. เป้าหมาย (๕ ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 12.5 โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิต 4,000 บาทต่อไร่ เป้าหมาย
การพัฒนา ปี 2560 ลดต้นทุนการผลิต เหลือ 3,850 บาทต่อไร่ ปี 2561 ลดต้นทุนการผลิต เหลือ 3,710 บาทต่อไร่
ปี 2563 ลดต้นทุนการผลิต เหลือ 3,500 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 33.33 โดยก่อนเข้าร่วมโครงการผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป้าหมายการ
พั ฒ นา ปี 2 560 ผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 3,350 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ปี 2561 ผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 3,600 บาทต่ อ ไร่
ปี 2563 ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาทต่อไร่
3.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยก่อนเข้าโครงการขายหัวมันสด เป้าหมายการพัฒนา คือ ขายหัวมันสด มันเส้น
มาตรฐาน GAP
3.4 การบริหารจัดการ เป้าหมายการพัฒนา คือ จัดตั้งกรรมบริหารจานวน 4 ชุด จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และวางแผนกการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.5 การตลาด เป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตมันสาปะหลังคุณภาพดี
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กลไกการบริหารงานของกลุ่มคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและมีการกาหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม เพื่อให้
การดาเนิ น งานของกลุ่ มฯ ซึ่ งมี กิจ กรรมและขั้น ตอนการปฏิบั ติง านที่แ ยกย่อ ย ดั งนั้ นคณะกรรมการ จึ งได้คั ดเลื อ ก
คณะทางานเพื่อปฏิบัติงานในแต่ละด้านตามความรู้ความสามารถ กลุ่มมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกกลุ่มต้อง
เข้าประชุมตามที่คณะกรรมการฯ นัดประชุม และต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมกลุ่ม โดยมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย หากมีปัญหา
ด้านการผลิตมันสาปะหลัง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้
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อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานเกษตรอาเภอเนินขาม สานักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 5 และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
5. การสนับสนุน
5.1 ด้านเครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องสับมันสาปะหลัง เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องพ่นสารเคมี
5.2 ด้านงบประมาณ ปี 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จานวน 1,126, 585 บาท เพื่อดาเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ปี 2561
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิ จกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย จานวน 150,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2562 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) อาเภอเนินขาม ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจานวน 2,500
บาท ปี 2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
จานวน 2,987,810 บาท
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4,000 บาทต่อไร่ เป็น 3,105 บาทต่อไร่ สมาชิกกลุ่ มสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 75 ของสมาชิกทั้งหมด
6.2 การเพิ่มผลผลิต ปี 2560 ผลผลิตเฉลี่ยจาก 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,350 กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2561
ผลผลิตเฉลี่ยจาก 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,700 กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2562 ผลผลิตเฉลี่ยจาก 3,000 กิโลกรัมต่อไร่
เป็น 2,150 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายมันสาปะหลัง
6.4 การตลาด ปัจจุ บันกลุ่มยังไม่ได้ดาเนินการด้านการตลาด แต่มีการวางแผนการผลิต เพื่อรวบรวมผลผลิต
มันสาปะหลังจาหน่ายให้แก่ลานมันและโรงแป้งในพื้นที่ใกล้เคียง ในปี 2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ยกระดั บ เกษตรแปลงใหญ่ ด้ ว ยเกษตรสมั ย ใหม่ แ ละเชื่ อ มโยงตลาด จ านวน 2,987,810 บาท เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านการตลาดโดยมีกิจกรรมดังนี้ การก่อสร้างลานตากผลผลิต การก่อสร้างโรงเรือนเก็บผลผลิต การขอรับการสนับสนุน
เครื่องชั่งและอาคารสานักงานขนาดเล็ก
6.5 การบริ ห ารจั ด การ กลุ่ ม อยู่ ร ะหว่ า งการวางแผนการผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด
การบริหารจัดการกลุ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารครอบคลุมทุกกิจกรรม
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ในปี 2560 กลุ่ มได้จัดทาโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุเพื่อใช้วัตถุดิบที่มีภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ ส่ งเสริมให้ คนภายในชุมชนและชุมชนใกล้ เคียง มีการปรับเปลี่ ยนแนวคิดด้านการเกษตร และเป็น
การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงที่สาคัญที่สุด คือส่งเสริมให้ สมาชิกและเกษตรกร
ภายในชุม ชนได้ใช้ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ ที่ดี มี คุณภาพ ราคาย่อมเยา โดยจาหน่ายกิโ ลกรัม ละ 5 บาท ช่ ว ยปรั บปรุ งบารุงดิ น
ที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการปลูกพืชซ้าในพื้นที่เดิม และช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ สมาชิกมีองค์ความรู้
เพิ่มมากขึ้น และเป็นฐานเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ของศูนย์เครือข่าย ศพก. อาเภอเนินขาม
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 ความเสียสละของผู้นาเกษตรกร ที่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
8.2 ความสามัคคีของสมาชิกกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่ม การอบรมให้ความรู้
8.3 การยอมรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางหน่วยงานต่างๆเข้ามาถ่ายทอดความรู้
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8.4 ทาให้กลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น
9. ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาโรคและแมลง ถ้าหากพบการระบาด สมาชิกจะแจ้งประธานให้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน หากไม่สามารถ
แก้ไขได้ประธานจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป เช่น สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 รวบรวมผลผลิตจาหน่ายให้แก่ลานมันและโรงแป้ง
9.2 ก่อสร้างลานตาก สร้างโกดังเก็บผลผลิต และเครื่องชั่ง
9.3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
9.4 จัดทาแปลงสารองพันธุ์
9.5 จาหน่ายใบมันสาปะหลังเป็นอาหารสัตว์
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
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แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เดิมเกษตรกรในพื้นที่ตาบลห้วยสะแกมีการทาการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลานาน และขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งมีต้นทุนสูง ขาดการรวมกลุ่ม ต่อมาสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ส่งเสริม
ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและดาเนินการในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2560 พัฒนา
ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการและดาเนินการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุ มชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตาบลห้วยสะแก
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561 มีสมาชิกประกอบไปด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 14
ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกเริ่มรวมกลุ่มจานวน 66 ราย พื้นที่การเกษตรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 1,000 ไร่
2. สถานการณ์ปัจจุบัน
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ ตาบลห้ ว ยสะแก อาเภอเมื องเพชรบูรณ์ เกิดจากการรวมกลุ่ ม ผู้ ปลู กข้ าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการผลิต การรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย เพื่ อให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การต่อรองราคาสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ได้แก่
บริ ษั ท เบทาโกร จ ากั ด เพื่อ ให้ เกิ ด พัฒ นาการผลิ ต ให้ มี คุณ ภาพตรงตามความต้ องการของตลาด โดยกลุ่ ม ฯ ได้ รั บ
การคัดเลือกให้เป็นแปลงใหญ่ดีเด่น อันดับ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 และได้รับการประเมินคุณภาพแปลงใหญ่
ในระดับ A ๒ ปีต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4,500 บาทต่อไร่ เป็น 3,700 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
๓.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้รับการรับรอง GAP 30 ราย
๓.4 การบริหารจัดการกลุ่ม ก่อนเข้าร่วมโครงการ ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่างคนต่างซื้อปัจจัยการผลิต หลังเข้าร่วม
โครงการมีการรวมกลุ่ม การซื้อปัจจัยการผลิต
๓.5 การตลาด ก่อนเข้าร่วมโครงการ ต่างคนต่างขาย หลังเข้าร่วมโครงการ มีการขายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตาบลห้วยสะแก
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการดาเนินงาน
ของแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ๕ ด้าน โดยสานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยงาน
ผู้จั ดการแปลง ร่ วมกับแปลงใหญ่จั ดเวทีวิเคราะห์ จัดทาแผน กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาร่วมกัน และประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการด้วย
4.2 เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งด้านพืช และ ด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่ม ผ่านเวทีการประชุมต่างๆ และ การสนับสนุนของหน่วยงานใน CoO และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดเพชรบูรณ์
5. การสนับสนุน
5.1 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทาปุ๋ย น้าหมัก
ชีวภาพและการปรับปรุงบารุงดินด้วยปอเทือง และโดโลไมท์
5.2 กรมวิ ช าการเกษตร โดยศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรเพชรบู ร ณ์ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการใช้ ปุ๋ ย เคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

63
5.3 สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง GAP และตรวจประเมินแปลง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองแปลงตามระบบ
5.4 ส านั กงานตรวจบั ญชีสหกรณ์จั งหวัดเพชรบู รณ์ ให้ ความรู้ด้านการจัดทาบัญชี ครัวเรือน และทาหน้าที่
เก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร
5.5 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่องการใช้น้า การสารวจพื้นที่เพื่อจัดทาระบบส่งน้าด้วยไฟฟ้า
5.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ในการผลิตข้าวโพดต้นพร้อมฝักสับ
เพื่อสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า
5.7 หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์, สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์,
สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตรที่ ๑๒ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่ตามบทบาท
ภารกิจ
5.8 สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ทาหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วมดาเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอ และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม
5.9 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.๑ การลดต้นทุนการผลิต ลดจานวนเมล็ดพันธุ์ ลดปริมาณสารเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ: 4,500 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ:3,700 บาทต่อไร่
๖.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ก่อนเข้าร่วมโครงการ: 1,200 กิโลกรัมต่อไร่
หลังเข้าร่วมโครงการ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
๖.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรได้รับการรับรอง GAP จานวน 30 ราย
๖.4 การบริหารจัดการกลุ่ม จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตาบลห้วยสะแก
จัดตั้งกองทุน ปั จ จั ย การผลิ ตแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ตาบลห้ ว ยสะแก โดยมีการประชุมคณะทางานแปลงใหญ่
เป็นประจา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานของแปลงใหญ่ มีการแบ่งกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่ เพื่อให้มีการสื่อสาร
ระหว่างกันระหว่างสมาชิกอย่างสม่าเสมอ โดยใช้เป็นวิธีในการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
๖.5 การตลาด กลุ่มได้มีการวางแผนการตลาดร่วมกับบริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ในการเชื่อมโยงการตลาด
กั บผู้ ประกอบการรั บซื้ อข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ในพื้ นที่ โดยจ าหน่ ายในนามกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนผู้ ปลู กข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
แปลงใหญ่ตาบลห้วยสะแก สาหรับธุรกิจแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ และได้ดาเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ตรงต่อความต้องการ
ของตลาดปลายทาง โดยจาหน่ายให้บ ริษัทตามช่องทางทางการตลาดที่บริษัทได้วางแผนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ตาบลห้วยสะแก
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มได้มีการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ทาให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต ทาให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยมีการรวบรวมผลผลิตจาหน่ายในรูปของวิสาหกิจชุมชนโดยมีการ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกับภาคเอกชน
7.2 ด้านสังคม กลุ่มเกษตรกรมีการรวมตัวกัน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการบริหารจัดการร่วมกัน ทาให้เกิด
ความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีสานักงาน
เกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด สมาชิกมีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น ทาให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม
และเป็นช่องทางสื่อสารในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การป้องกันกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น
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7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชมากขึ้น ทาให้มีการใช้สารเคมีลดลง
สมาชิกมีการทาเกษตรแบบผสมผสาน และปลูกพืชหมุ นเวียน ลดการเผาในไร่นา มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 การบริหารกลุ่มในรูปของคณะกรรมการ และการแบ่งกลุ่มย่อยตามคุ้มบ้านเพื่อการติดต่อสื่อสารให้สมาชิก
กลุ่มได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง
8.2 สมาชิกให้ความร่วมมือดี และ มีผู้นาชุมชน ได้แก่ กานันตาบลห้วยสะแก เป็นที่ปรึกษากลุ่ม
8.3 เกษตรกรมีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น การผลิตข้าวโพดต้นพร้อมฝักสับ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ได้พัฒนาเป็นสินค้าของกลุ่มได้ต่อไป
8.4 หน่วยงานผู้จัดการแปลง สนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาเกษตรกรผู้นาให้สามารถ
เป็นผู้จัดการแปลงได้ต่อไป
8.5 การเชื่อมโยงโอกาสกับภาคเอกชน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต และ ด้านการตลาด ทาให้ กลุ่มมีความเข้าใจ
ถึงความส าคัญในการพัฒ นาคุ ณภาพของสิ นค้าให้ ตรงกับความต้องการของตลาดด้ว ย ทาให้ ผ ลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์
ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานรับรอง
8.6 คุณภาพแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผลที่ได้ คือ ระดับเกรด A ผลการ
ประเมิ นท าให้ ทราบว่ ากลุ่ มมี ความเข้ มแข็ ง มี รู ปแบบการบริ หารจั ดการที่ น่ าสนใจ และมี ความเหมาะสมหากต้ องมี
การสนับสนุนและต่อยอด เช่น เรื่องการจัดหาแหล่งน้า เช่น ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 ด้านการผลิ ต ภัย ธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะฝนทิ้งช่ว ง และ ภัยแล้ ง ตลอดจนศัตรูพืช ที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นต้น มีผลทาให้ผลผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
9.2 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการสนับสนุนจากภาครัฐลดลง เนื่องจากเกษตรกร
เป็นผู้จัดการแปลงเองแล้ว แต่ยังคงมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ อยู่เช่นเดิม
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 พัฒนาสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่อาหารสัตว์พร้อมจาหน่าย
10.2 เชื่อมโยงด้านการตลาดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ พื้นที่ใกล้เคียง
10.3 ดาเนินกิจกรรมกองทุนปัจจัยการผลิตต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าของแปลงใหญ่ให้เกิดเป็นรูปธรรม
และมีความต่อเนื่องต่อไป
11.2 ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ทั้งชนิดเดียวกันและต่างชนิดสินค้ากัน เพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องการ
ผลิต และการตลาด
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แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอปลวกแดงเป็นแหล่งปลูกสับปะรด ของจังหวัดระยองซึ่งพื้นที่ปลูกสับปะรดอยู่ในเขตพื้นที่ที่ เหมาะสม
(Zoning) แต่มีปัญหาเรื่องผลผลิตไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตสูง และโรคเหี่ยว
ที่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ตลอดจนผลผลิตกระจุกตัว ล้นตลาด เกษตรกรมีการปลูกสับปะรด
เป็น รายเดี่ย ว เป็นสั บปะรดโรงงานร้ อยละ 100 ไม่มีการปลูกสับปะรดผลสด การปลูกส่ วนใหญ่ส่ งให้ โรงงาน
อุตสาหกรรม ราคาขึ้นอยู่กับโรงงานเป็นผู้กาหนด บางช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจนล้นตลาดถูกกดราคา หรือ
ขายไม่ไ ด้ ผลผลิ ต เกิ ด ความเสี ย หาย ทาให้ ป ระสบปัญ หาขาดทุน เกษตรกรน าโดย นายเสถีย ร เสื อ ขวั ญ จึงได้
เริ่มรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2560
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 850 ไร่ สมาชิก 32 ราย เป็น Smart Farmer 30 ราย
เป็น YSF 2 ราย มีการผลิตสับปะรดโรงงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นปริมาณผลผลิต 6 – 7 ตัน/ไร่ และเริ่มมีการปลูกสับปะรด
ผลสด (พันธุ์ทองระยอง) ร้อยละ 20 หรือประมาณ 150 ไร่ จากการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรและ
หน่วยงานภาคีต่างๆเข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น ระบบน้า การผลิตสับปะรดคุณภาพ เป็นต้น
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์ เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2560 โดยมีเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการ และการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 5 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 สมาชิกได้รับการรับรองตามระบบ GAP จานวน 24 ราย
มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการกลุ่ม และมีตลาดเพิ่มขึ้นจากการผลิตสับปะรดผมสดจาหน่าย ทั้งทางช่องทาง
Modern Trade และตลาดออนไลน์
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์ มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ มีนายเสถียร เสือขวัญ เป็นประธาน
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการศึกษาหาความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดที่เหมาะสม การแก้ปัญหาทั้งในด้านการผลิต เช่นโรคเหี่ยว และด้านการตลาด อาทิเช่น พาณิชย์
จังหวัดระยอง สถานีพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัทอาหารสยาม นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ฯลฯ
5. การสนับสนุน
แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์ แรกเริ่ม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการ
จัดเวทีวิเคราะห์ และจัดทาแผน การอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การศึกษา
ดูงาน รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดทาแปลงต้นแบบ จานวน 5 แปลง ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ได้รับการสนับสนุนหน่อสับปะรดพันธุ์ทองระยองจากงบจังหวัดระยองจานวน 7 รายๆละ 5,000 หน่อ และได้รับการ
สนับสนุนแม่ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ มูลค่ า 20,000 บาท (แปลงต้นแบบ 1 แปลง) มีการสมทบเงินทุนจากการซื้อแม่ปุ๋ย
เข้ากลุ่ ม ร้ อยละ 30 เป็ นต้น ส่ วนในด้ านการตลาด ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆให้ น าสั บปะรดผลสด
ไปจาหน่าย ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานพาณิชย์จังหวัด สภาเกษตร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4.97 บาทต่อหัว เป็น 4.75 บาทต่อหัว คิดเป็นร้อยละ 5
6.2 การเพิ่มผลผลิต จากการนาเทคโนโลยีในเรื่องการชุบหน่อพันธุ์สับปะรดมาใช้ ทาให้โรคเหี่ยวสับปะรด
ลดลงจาก ร้อยละ 20 – 30 ลดลงเหลือร้อยละ 10 การปรับปรุงดินโดยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิด การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ
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เช่น การติดตั้งระบบน้าในแปลงสับปะรด เพื่อทาให้รอบระยะเวลาการผลิตสั้นลง ผลผลิตไม่กระจุกตัว ทาให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20
6.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต จากการปลูกสับปะรดตามระบบ GAP ทาให้ได้สับปะรดที่มีคุณภาพ ได้รับความเชื่อมั่น
จากผู้บริโภคจนเป็นที่ต้องการของตลาด
6.4 การบริ หารจัดการ ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สั บปะรดตาบลตาสิทธิ์ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ กฎระเบียบของกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียน 69,000 บาท
6.5 การเพิ่มช่องทางการตลาด ได้แก่ ส่งโรงงานแปรรูป Modern Trade และOnline
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้ านเศรษฐกิ จ จากการน าเทคโนโลยี และงานวิ จัยมาปรั บใช้ อาทิ เช่ น ระบบน้ า การบังคั บผล การใช้
หน่ อพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยเคมีร่ วมกับปุ๋ ยหมัก การใช้ เคมีภัณฑ์ที่เหมาะสม ทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มผลผลิ ต
และจากการปรับเปลี่ยนมาปลูกสับปะรดผลสด ทาให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
7.2 ด้านสั งคม จากการรวมกลุ่ มเป็นแปลงใหญ่ มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารั บ
การถ่ ายทอดความรู้ และศึกษาดู งานจากที่ต่ างๆ และจากการประชุมพบปะแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ การวางแผนการผลิ ต
และการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ร่วมกัน ทาให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์มีนโยบายให้สมาชิกไถกลบตอสับปะรดเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
ทดแทนการเผา และการใช้ ปุ๋ ยหมั กและใช้ กระบวนการจั ดการที่ เหมาะสมท าให้ ลดการใช้ สารเคมี ลงได้ ระดั บหนึ่ ง
เป็นผลทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ จากการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากการนาลูกหลานและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เข้าร่วมดาเนินงาน
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
มีคณะกรรมการดาเนินงานและมีข้อกาหนดของกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มสม่าเสมอ มีการติดต่อสื่อสารกันทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ ทาให้สามารถประสานงานและช่ว ยเหลื อกันในการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่ว งที สมาชิกยังเป็น
ผู้ที่ยอมเปิดใจรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆและพร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตตามแนวทางที่ได้รับการส่งเสริม
9. ปัญหา อุปสรรค
แรงงานไม่เพียงพอ ประกอบกับขณะนี้มีการระบาดของโรค COVID-19 ทาให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถ
เข้ามาทางานเพิ่มได้ ทาให้ต้องลดพื้นที่การผลิตลงและพยายามหาเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคน นอกจากนี้พื้นที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่า ทาให้เกษตรกรไม่กล้าลงทุนในระยะยาว และขาดแคลนแหล่งน้า ในช่วงที่เกิดความแห้งแล้งมากๆ
ต้องใช้ร ถบรรทุกน้ าเข้า มาใช้ร ด นอกจากนี้ก็มี ปัญหาเรื่ องเวลาว่างของสมาชิ กไม่ ค่อยตรงกั นจากการที่ สมาชิ ก
มีหลายอาชีพ ทาให้ต้องปรับให้มีการประชุม 4 ครั้งต่อปี และใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มสับปะรดในการพบปะพูดคุย
เพื่อประสานงานกันในด้านต่างๆ
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
แปลงใหญ่สับปะรดตาบลตาสิทธิ์ ได้วางแผนในการผลิตสับปะรดโดยจะเน้นการผลิตสับปะรดผลสดให้มากขึ้น
เพิ่มคุณภาพให้มากขึ้น (GAP) การใช้สารเคมีชุบหน่อพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเน่าให้ครบทุกแปลง และใช้หน่อพันธุ์ดีและ
บริสุทธิ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังมีแผนในการสร้างจุดรวบรวมผลผลิตเพื่อรองรับผลผลิต เพิ่มกาลัง
การผลิตปุ๋ยหมัก และขยายตลาด
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
การจัดตั้งแปลงใหญ่ ต้องรวมกลุ่มกันและคัดเลือกคณะกรรมการที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ
สมาชิ ก ต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะรวมกลุ่ ม กั น เป็ น แปลงใหญ่ แ ละต้ อ งพยา ยามร่ ว มกั น ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
การดาเนินงานในทุกๆ ด้าน
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แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลหนองสังข์ หมู่ 8 ตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรในพื้น ที่ตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นที่ดอน
ดินเป็นดินทรายปนร่วน ไม่มีระบบชลประทาน พื้นที่สูงจึงปลูกมันสาปะหลัง พื้นที่ราบลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ และ
ประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตรราคาสูง ขาดพันธุ์ที่เหมาะสม และอาศัยน้าฝน
ตามฤดูกาลเท่านั้น ผลผลิตพืชต่า ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังในขณะนั้นมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ในปี ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ในพื้นที่หมู่ ๘ ตาบลหนองสังข์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง โดยคัดเลือก
เกษตรกรต้นแบบจัดทาแปลงเรียนรู้ ได้แก่ นายบัวผัน สิทธิพล ที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติจริง
ให้เกษตรกรรายอื่นได้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังด้วยระบบน้าหยด ๑๐ ตันต่อไร่ มีหลักสูตรการเรียนรู้
เรื่องการเตรียมดิน การใช้ท่อนพันธุ์และการปลูก การดูแลรักษา และการให้น้าด้วยระบบน้าหยด มีแปลงเรียนรู้ และ
ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้การเตรียมดิน ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ฐานเรียนรู้
การเตรียมท่อนพันธุ์ ฐานเรียนรู้การดูแลรักษา และฐานเรียนรู้การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ทั้งยังมีฐานการเรียนรู้เสริม ได้แก่
ฐานเรียนรู้พัฒนาที่ดิน การทาบัญชีครัวเรือน การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงปลาและกบ
ในปี ๒๕๖๐ เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ตาบลหนองสังข์ ซึ่งผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากเกษตรกรต้นแบบ นายบัวผัน สิทธิพล ประธานศูนย์ ศพก. อาเภออรัญประเทศ ได้รวมกลุ่มเพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อกลุ่ม
2. สถานการณ์
ข้อมูลแปลง รหัสทะเบียน 3-27-06-10/1-0025 วันที่อนุมัติ ๒๒ มีนาคม 2560 ที่ทาการกลุ่ม 147
บ้านทุง่ สว่าง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สมาชิกแปลงใหญ่ จานวน 56 ราย พื้นที่ปลูก
จานวน 1,247 ไร่
3. เป้าหมาย 5 ด้าน
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 12,420 บาทต่อไร่ เป็น 10,421 บาทต่อไร่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 4.5 ตันต่อไร่ เป็น 10 ตันต่อไร่ (ร้อยละ 25)
3.3 การพัฒนาคุณภาพ รับรองมาตรฐาน GAP เก็บเกี่ยวตามอายุที่เหมาะสม ร้อยละ 100
3.4 การตลาด ลานรับซื้อในท้องถิ่นและจังหวัด ตลาดคู่สัญญา
3.5 การบริ ห ารจั ดการ วางแผนการผลิ ตให้ ผ ลผลิ ตได้มาตรฐาน การผลิ ตตรงความต้อ งการของตลาด
สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การระดมทุนและสวัสดิการ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบริ ห ารจั ดการของทีมคณะกรรมการแปลงใหญ่ มันส าปะหลั งตาบลหนองสั ง ข์ มีก ารบริ ห ารจั ดการ
แบบบูรณาการระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทางานระหว่างกัน มีคนรุ่นเก่า
มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ในการทาอาชีพการเกษตร และคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและการคิดค้นที่ทันสมัย
5. การสนับสนุน
กลุ่ ม ได้ จั ด หาทุ น และปั จ จั ย นอกเหนื อ จากการสนั บ สนุ น ของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร จากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อใช้ในการพัฒ นาแปลงใหญ่ ภายใต้
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่จานวน 7,000,000 บาท (อนุมัติแล้ว)
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิต สมาชิกแปลงใหญ่ดาเนินการครบทุกราย เช่น การเก็บตัวอย่างดินเพื่อ
การวิเคราะห์ และนาผลแปรค่าไปสู่การผสมปุ๋ยใช้เอง การปรับระยะปลูกให้ห่างขึ้นจากเดิมลดต้นพันธุ์
6.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิต เรื่องการเตรียมดินโดยใช้ไถระเบิดดินดานดาเนินการทุกราย และการวางระบบ
น้าหยดในแปลงมีการขยายผลไปแล้วจานวน ๓๕ แปลง ส่วนที่เหลือมีข้อจากัดเรื่องแหล่งน้าในพื้นที่ และมีแผนจะทา
ให้ครบทุกราย
6.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ดาเนินการครบทุกราย เช่นการใช้มันสาปะหลังพันธุ์รับรองจากทางราชการ
การจัดการแปลงตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจแปลง รวมถึงการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังที่มีอายุเหมาะสม
มากกว่า ๘ เดือน เพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งตามที่ตลาดต้องการ
6.4 แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลหนองสังข์ ได้ทา MOU กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
(สกต.) สระแก้ว เพื่อรับซื้อผลผลิตมันสาปะหลังจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม โดยมีผลประโยชน์ปันผลคืนกาไรให้กับ
สมาชิกที่ทาธุรกิจกับ สกต. เครื่องชั่งมาตรฐาน การวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเปิดเผยชัดเจนอธิบายได้
6.5 การบริหารจัดการ โดยผู้จัดการแปลงใหญ่เกษตรอาเภอให้คาแนะนาการบริหารจัดการองค์กรและ
การทาธุรกิจเกษตร การเป็นตัวแทนของสมาชิก การสร้างอานาจในการต่อรอง ซื้อปัจจัยการผลิต หรือขายผลผลิต
เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่ได้ดาเนินกิจกรรมวางแผนรวบรวมความต้องการของสมาชิก จัดซื้อของคุณภาพต่อรอง
ราคาถูกกว่าท้องตลาด
6.6 ที ม ผู้ จั ด การแปลงใหญ่ มี ก ารติ ดตาม ก ากั บ ดู แ ล แก้ ไ ขปัญ หาแปลงใหญ่ น าโดยเกษตรอ าเภอ
อรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตาบล ตรวจเยี่ยมตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ทั้งนี้แจ้งเป็นแผนปฏิบัติงานให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่
แปลงใหญ่ร่วมกัน มีการดาเนินงานตามแผน และแก้ไขปัญหาที่ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก
7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านการลดต้น ทุน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิ ต เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการลดต้นทุนได้ ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น จากการลดการใช้ ส ารเคมี ท าให้ สุ ขภาพเกษตรกร
มีความปลอดภัยมากขึ้น
7.2 ด้านการเพิ่มผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ทาให้ได้ราคาสูง เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น
7.3 ด้านการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิต สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น เกษตรกรได้แลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ จากการศึกษาดูแปลง เพื่อนาไปปรับใช้ในแปลงของตน ผลผลิ ตได้คุณภาพเป็นที่พึงพอใจกับตัวเกษตรกร
จากการศึกษาดูแปลงทาให้เกษตรการเกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
7.4 ด้านการตลาด สมาชิกรวมกันขายผลผลิตผ่านกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาผลผลิตขายผ่านกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 สามารถ
ขายสินค้าได้ทุกชนิด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีช่องทางทางการตลาดมากขึ้น เกิดอานาจต่อรองด้านการตลาด
เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม
7.5 ด้านการบริหารจัดการ มีการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต และขายให้สมาชิกในราคาถูก ทาให้มีเงิน
หมุน เวี ย นภายในกลุ่ ม เพื่อ ใช้ดาเนิ น กิจ กรรม เกิดการรวมกลุ่ มบริห ารจัดการผลผลิ ต การตลาดร่ว มกัน กลุ่ ม มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น เกิดความรักและสามัคคีกัน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและภาคเอกชนต่าง ๆ เกษตรกร
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีแรงจูงใจในการพัฒนาผลผลิต
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8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
8.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ การบริหารงานกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่
มี ประธานแปลง และผู้ จั ดการแปลงที่ มี ความรู้ ความสามารถในเรื่องการผลิ ต มี ความเสี ยสละและมี บุ คลิ กเป็ นผู้ น า
มีความสามารถในการบริ หารและเป็ นผู้ น าด้านต่างๆ มีความคิดก้าวหน้าและยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้
ในการทาการเกษตร และถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ทาตาม
8.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ มีกิจกรรมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาท ตั้งกฎระเบียบและข้อตกลงที่เกิดจากการ
ปรึกษาหารือร่วมกันของสมาชิก มีเกษตรกรรุ่นใหม่ ทาให้กลุ่มมีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดที่ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีการประชุม และพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นประจา
8.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด การใช้น้าตามความต้องการของสมุนไพร วางแผนการให้น้า
การใช้เศษพืชและใบไม้คลุมดิน เพื่อชะลอการระเหยของน้าในฤดูแล้ง และลดปริมาณการให้น้า ลดการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมี โดยกการใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้าหมัก สมาชิกมี การปลูกสมุนไพรหลากชนิด การตัดหญ้าแทน
การใช้สารเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศภายในแปลง และนาเศษหญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดิน
เพื่อรักษาความชื้นภายในแปลง
8.4 การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า การใช้น้าตามความต้องการของสมุนไพร วางแผนการให้น้า การใช้เศษพืชและ
ใบไม้คลุมดิน เพื่อชะลอการระเหยของน้าในฤดูแล้ง และลดปริมาณการให้น้า สมาชิกมีการปรับรูปแบบการให้น้าเป็น
ระบบน้าแบบสปริงเกอร์ เพื่อ โดยระบบรดน้าสปริงเกอร์สามารถตั้งเวลารดน้าได้ รดน้าได้เป็นวงกว้าง ประหยัดแรง
และเวลา ประหยัดน้าเนื่องจากสามารถคุมและกาหนดเวลา ปริมาณในการรดน้าสมุนไพรได้
8.5 การทาการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ การใช้น้าตามความต้องการของสมุนไพร วางแผนการให้น้า
การใช้เศษพืชและใบไม้คลุมดิน เพื่อชะลอการระเหยของน้าในฤดูแล้ง และลดปริมาณการให้น้า ลดการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้าหมัก ร่วมในการผลิต สมาชิกมีการวางแผนปลูก
และคานวณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ผลลิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด
8.6 ลดการใช้ส ารเคมีที่ มี ผ ลเสี ย กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สมาชิ ก มีก ารปฏิ บัติ ท างการเกษตรที่ ดีแ ละเหมาะสม
ตามมาตรฐาน GAP กล่าวคือ ให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการสารวจ
ตรวจสอบตัดสินใจ เลือกวิธีการที่เหมาะสมและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
8.7 Zero waste กลุ่ ม มี ก ระบวนการท าให้ ข ยะเหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด และก าจั ด ที่ เ หลื อ ด้ ว ยเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิผล ในพื้นที่แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ทุกส่วนใช้ประโยชน์ทั้งหมด ขุดหัวมันขาย ตัดใบตัดต้น ใส่เครื่องบดสับ
หมักเป็นอาหารวัว ต้นแห้งสับทาปุ๋ยหมัก และนามูลวัวกลับคืนผืนดิน
8.8 การปรั บ ใช้ น วั ต กรรม การปรั บ ใช้ น วั ต กรรม เกษตรกรที่ เ ป็ น สมาชิ ก แปลงใหญ่ จ ะเรี ย นรู้ จ าก
แปลงต้นแบบและนาไปขยายผล ได้แก่ การเตรียมดินด้วยไถระเบิดดินดาน การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การวาง
ระบบน้าหยดในแปลงมันสาปะหลัง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องปลูก เครื่องขุดมันสาปะหลัง มีการ
จัดทาแปลงทดสอบพันธุ์มันสาปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรก้าวหน้าจะใช้แอปคานวณปุ๋ยสั่งตัด ทาให้
มีความสะดวกรวดเร็วแม่นยา เนื่องปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรขาดแคลน มีค่าจ้างสูง ดังนั้นการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรเข้ามาทางานในแปลงโดยการรวมกลุ่มและบริหารจัดการการใช้ จะเป็นการลดต้นทุน เนื่องจากสมาชิก
แปลงใหญ่มีการเลี้ยงวัวเนื้อ จึงมีการอบรมใช้ใบมันสาปะหลังหมักเป็นอาหารวัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สระแก้ว และหัวมันสับตากแห้งทามันสะอาดเพิ่มมูลค่า เป็นอาหารสัตว์ มีการสื่อสารเพิ่มช่องทางการตลาดจาหน่าย
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ต้นพันธุ์มันสาปะหลังผ่านระบบ IT สร้างความเชื่อมั่นและรับประกันคุณภาพ โดยกลุ่มแปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบล
หนองสังข์
9. ปัญหาและอุปสรรค
9.1 เครื่องจักรกลการเกษตร มีราคาสูง กลุ่มมีความเสี่ยงในการลงทุน
9.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการยึดติดรูปแบบส่งเสริมการเกษตรแบบเดิม
9.3 แหล่งน้าใช้เพื่อการเกษตรมีแนวโน้มลดลง
9.4 เกษตรกรที่ เ ป็ น สมาชิ ก แปลงใหญ่ ทุ ก รายต้ อ งสมั ค รเข้ า สู่ ร ะบบรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต พื ช GAP
เกษตรกร เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาการจดบันทึกข้อมูล และการให้บริการตรวจรับรอง เจ้าหน้าที่มีจากัด
9.5 ดาเนินการด้านการตลาด เช่น การทา MOU หรือการทาเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ/มีตลาด
ที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต
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แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรอาเภอวังม่วงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเน้นการปลูกพืชไร่เป็นหลัก โดยเฉพาะมันสาปะหลัง ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตและราคา
ตกต่า บางฤดูกาลประสบปัญหาภัยแล้ง บ่อยครั้งที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดทุน และรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าครองชีพ นางอนันท์ญา จันทร์น้อย ซึ่งขณะนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นาชุมชน และเป็นบุคคลหนึ่งที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามบรรพบุรุษ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกษตรกรประสบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และ
ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ ที่มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหาร
จัดการแปลง ตั้งแต่การวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
เกษตรกรมีความสามารถในการจั ดการสิ นค้าเกษตรจนถึงการตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดี ยวกับฟาร์มขนาดใหญ่
มีอานาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจาหน่ายผลผลิต เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
ในต้นทุนที่ต่าลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอาเภอวังม่วง ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ที่ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลแสลงพัน ซึ่งจัดตั้ง
มาก่อนเมื่อปี 2559 พบว่าการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง พร้อมทั้งได้รับการชี้แจง
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จากสานักงานเกษตรอาเภอวังม่วง ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังใน
พื้นที่ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็น “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
ตาบลวังม่วง” ในปี พ.ศ.2560 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปัจจุบัน กลุ่มได้จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนเป็น “วิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลังแปลงใหญ่ตาบลวังม่วง” ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 126 หมู่ที่ 9 ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รหัสทะเบียน 1-19-12-03/1-0074 มีสมาชิกจานวน 76 ราย พื้นที่
เพาะปลูกมันสาปะหลัง จานวน 2,392 ไร่ โดยมี นางอนันท์ญา จันทร์น้อย เป็นประธาน เป้าหมายสาคัญของการจัดตั้ง
กลุ่มแปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ สามารถลดต้นทุนการผลิต
เพิ่ ม ผลผลิ ต พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต มี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ที่ ดี และเชื่ อ มโ ยงการตลาดได้ โดยเน้ น การ
ตลาดนาการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้
ที่มั่นคง ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง มีสมาชิก จานวน 76 ราย พื้นที่ 2,392 ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิต
จาก 9,483 บาทต่อไร่ เป็น 7,343 บาทต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 23) เพิ่มผลิตจาก 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 8,000
กิโลกรัมต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 38) มีรายได้เฉลี่ย 8,657 บาทต่อไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ สานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี สนับสนุนอาคารโกดังและลานตากผลผลิต 3,500,000 บาท อาคารสานักงาน 300,000 บาท
เครื่องสับมันขนาดใหญ่ 450,000 รถแทรคเตอร์ 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 700,000บาท สานักงานพาณิชย์
จังหวัดสระบุรี สนับสนุนเครื่องสับมันขนาดเล็ก 50,000 บาท สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สนับสนุนเครื่องย่อย
ใบมันขนาดเล็ก 80,000 บาท เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR 850,000 บาท มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิ ทยาเขต
อ าเภอแก่ งคอย สนั บ สนุ น เตาเผาถ่ านชี ว มวล (ไร้ มลพิ ษ) จ านวน 100 ใบจ านวน 350,000 และแปลงใหญ่
มันสาปะหลังตาบลวังม่วง เครื่องวัดคุณภาพมันสาปะหลัง 10,000 บาท อาคารควบคุมไฟฟ้า 35,000 บาท ที่ดิน
300,000 บาท
3. เป้าหมายการพัฒนา (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20
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3.3 การพัฒนาคุณภาพสินค้า กลุ่มเน้นให้สมาชิกผลิตมันสาปะหลังให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ คือ หัวใหญ่
เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และแปรรูปผลผลิตมันสาปะหลังตามมาตรฐานการผลิตมันเส้นสะอาด การขอการรับรองมาตรฐาน
GAP พืช ขณะนี้สมาชิกกลุ่ม จานวน 15 ราย อยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน GAP และในปี 2563 - 2564
กลุ่มมีแผนให้สมาชิกขอการรับรองมาตรฐาน GAP ให้ครบทุกราย
3.4 ด้านการตลาด กลุ่มกาหนดเป้าหมายการเชื่อมโยงด้านการตลาดและรับซื้อผลผลิตมันสดของสมาชิก โดยให้
ราคาสูงกว่าท้องตลาดตันละ 100 บาท เพื่อนามาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด และหมักสาหรับผลิตอาหารสัตว์ ทาบันทึก
ข้อตกลงการซื้อขายกับแหล่งจาหน่ายผลผลิต ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จากัด วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านหนองบอน ลานมันออเกษตร รูปแบบผลผลิตที่จาหน่าย ได้แก่ หัวมันสด ราคาขาย 2.50 บาทต่อกิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 0.50 บาทต่อกิโลกรัม มันเส้น ราคาขาย 7.00 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 4.50 บาทต่อกิโลกรัม
หั ว มัน สดหมัก ราคาขาย 3.00 บาทต่ อกิโ ลกรัม คิด เป็น มูล ค่ าเพิ่ม 0.50 บาทต่ อกิโ ลกรั ม ใบและต้นมั นหมั ก
ราคาขาย 2.00 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 2.00 บาทต่อกิโลกรัม
3.5 ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก มีแผนการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอด
แปลงเรียนรู้ การถ่ายทอดการบริหารเครื่องจักรกล คณะกรรมการมีการคัดเลือกคณะกรรมการโดยผ่านการเห็นชอบ
จากสมาชิก ประชุมคณะกรรมการไม่ต่ากว่า 6 ครั้ง ต่อปี และกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการกาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร การบริหารจัดการ
กองทุน จัดทากองทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การสร้างความเข้าใจ เกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่ม เกษตรกรแปลงใหญ่ กาหนด ระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม และ
แนวทางพัฒนา กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รับสมัครและชี้แจง
สมาชิกกลุ่มตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปั ญหาของสมาชิกในเรื่ องการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร การตลาด และ
การบริหารจัดการ ซึ่งได้ประชุมพิจารณาและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ และมีกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม
4.2 สร้ างความเข้มแข็งให้ กับ สมาชิก ในแปลงโดยได้ รับการ พัฒ นาความรู้จาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4.3 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานของกลุ่มมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.3.1 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนากลุ่ม
4.3.2 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน/การปรับปรุงบารุงดิน
และได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับปรุงบารุงดิน อุปกรณ์การทาน้าหมักขับไล่แมลง น้าหมักชีวภาพ
4.3.3 สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
ในข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ และมั น ส าปะหลั ง การลดต้ นทุ น การเพิ่ มผลผลิ ต การพั ฒ นาคุ ณภาพ การบริ ห ารจั ดการ
การเชื่อมโยงตลาดและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทาแผนธุรกิจ และสนับสนุน
การศึกษาดูงานในเรื่อง เตาเผาถ่านชีวมวลไร้มลภาวะเป็นพิษ และการใช้น้าหมักชีวภาพจากมูลสุกร
4.3.5 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตแก่งคอย ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เตาเผาถ่านชีวมวลจากเหง้า
มัน และการใช้น้าส้มควันไม้ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช พร้องสนับสนุนเตาเผาถ่านชีวมวลจากเหง้ามัน จานวน 100 ใบ
4.3.6 สานักงานตรวจบัญชี ให้ ความรู้เรื่องการจัดทาบัญชีกลุ่ม และบัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งสรุป
ปิดงบดุลประจาปี
4.3.7 สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี สนับสนุนเครื่องสับมันขนาดเล็ก จานวน 2 เครื่อง
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4.3.8 สานักปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมงานวิจัย เรื่องการใช้ใบมันหมักสาหรับอาหารโคนม เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตน้านม ลดเต้านมอักเสบ และเพิ่มมูลค่าใบมันสาปะหลัง
4.3.9 สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนท่อนพันธุ์มันสาปะหลัง พันธุ์ ระยอง 89
จานวน 28,000 ท่อน
4.3.10 บริ ษัท เบทาโกร จากัด ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ระบบมาตรฐาน GAP ข้อกาหนดระบบ
มาตรฐาน GAP ในการผลิตพืชไร่ และการเชื่อมโยงตลาดในการผลิตพืชไร่
4.4 การสื่อสารกับ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ การสื่ อสารกับสมาชิกภายในกลุ่มมีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการดาเนินงาน กลุ่มถึงได้มีการกาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยการจัดตั้งไลน์กลุ่ม
แปลงใหญ่เพื่อแจ้งข่าวสารให้สมาชิกรับทราบได้อย่างรวดเร็ว มีการประชุมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มันสาปะหลัง จานวน
7 ครั้ง
4.5 การจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ สมาชิกแปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง ได้บันทึกการทาบัญชีต้นทุน
การปลูกมันสาปะหลัง ในปี 2561 ตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล โดยสามารถรวบรวมข้อมูลต้นทุนสมาชิก
ได้ทั้งหมด 60 ราย จาก 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 79 ของสมาชิกทั้งหมด
5. การสนับสนุน
5.1 งบพัฒ นาจั งหวัด สนั บ สนุ น ลานตากมัน จานวน 1 ลาน โกดัง จานวน 1 หลั ง อาคารส านักงาน
จ านวน 1 หลั ง เครื่ องสั บ มัน (กาลั งการผลิ ต 25 ตัน ต่อวัน) จานวน 1 เครื่อ ง ท่อ นพันธุ์ มันส าปะหลั ง ส าหรั บ
แปลงพันธุ์มันสะอาด จานวน 5 จุด รถแทรกเตอร์ 40 แรงม้า จานวน 1 คัน
5.2 สานักงานพาณิชย์จังหวัด สนับสนุนเครื่องสับมันขนาดเล็ก (กาลังการผลิต 2 ตันต่อวัน) จานวน 3 เครื่อง
5.3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตแก่งคอย สนับสนุน เตาเผาถ่านชีวมวล จานวน 100 เตา
5.4 สานักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุน ปัจจัยการผลิต ในการจัดทาแปลงเรียนรู้การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
และพัฒนาคุณภาพผลผลิต
5.5 ส านั กงานปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม สนับสนุน ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 89 จานวน
28,000 ท่อน
5.6 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จานวน 2 ตัน
5.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน แผนธุรกิจ แผนสินเชื่อ 8 ล้านบาท
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ในปี 2561 กลุ่มแปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง สามารถลดต้นทุนการผลิต
จากเดิม 9,483 บาทต่อไร่ เหลือ 7,343 บาทต่อไร่ ต้นทุนลดลง 2,140 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 23 เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุน เฉลี่ยครัวเรือนละ 67,354 บาทต่อปี เกษตรกรร้อยละ 90 มีการนาความรู้และเทคโนโลยีไปปฏิบัติ
6.2 การเพิ่ มผลผลิ ต ในปี 2561 กลุ่ มแปลงใหญ่ มั นส าปะหลั งต าบลวั งม่ วง สามารถเพิ่ มผลิ ตจากเดิ ม
5,000 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 8,000 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มผลผลิตได้ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 38 เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 7,500 บาทต่อไร่
6.3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกรมีองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เช่น การทามันเส้นสะอาด การทามันหมักจากใบ ยอด และหัวมันสด เป็นต้น เพื่อนาไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลผลิ ตมันสาปะหลัง เฉลี่ย 16,800 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ขายผลผลิตราคาสูงกว่าท้องตลาด ตันละ 100 บาท ผลผลิตมันสาปะหลัง มีเชื้อแป้งเฉลี่ย 28 เปอร์เซ็นต์
6.4 การตลาด สมาชิกกลุ่มมีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สมาชิกมีการ
รวบรวมผลผลิตขายผลผลิตผ่านกลุ่มเพิ่มอานาจต่อรองราคาในการจาหน่ายผลผลิต
6.5 การบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สมาชิกแปลงใหญ่มีความสามัคคี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีการผลิต สามารถลดต้นทุน เฉลี่ยครัวเรือนละ
67,354 บาทต่ อปี เกษตรกรมีร ายได้เ พิ่มขึ้ นจากการแปรรูปผลผลิ ตมั นส าปะหลั ง เฉลี่ ย 16,800 บาทต่ อไร่
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มขายผลผลิตราคาสูงกว่าท้องตลาด ตันละ 100 บาท
7.2 ด้านสังคม เกษตรกรมีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกัน เกษตรกรเกิดการร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตรเกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และเกิดความสามัคคีในชุมชน
7.3 ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ผู้นามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
8.2 สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการพัฒนาแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง
8.3 เจ้าหน้าที่มีการติดตามการดาเนินงานและให้การสนับสนุนข้อมูลและการประสานงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
8.4 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีการวางแผนการดาเนินงานพัฒนากลุ่มที่ชัดเจน
8.5 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการดาเนินงานทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถานการศึกษา
8.6 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีการทาอาชีพเสริมและใช้ทรัพยากรในชุมชนพัฒนาและเกื้อกูลกับการทาอาชีพหลัก
8.7 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีก ารแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ ศพก.
ทั้งระดับอาเภอและระดับจังหวัด
9. ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาการขาดแคลนน้า ทาให้มันสาปะหลังชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตตกต่า โดยกลุ่มได้ดาเนินการ
แก้ไขวางแผนการผลิตให้สมาชิกกลุ่มและประสานงานกับกรมทรัพยากรน้าขอรับสนับสนุนแหล่งน้า บ่อบาดาล และ
การใช้ น้ าใต้ ดิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาช่ ว งฤดู แ ล้ ง และสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ ส มาชิ ก ลุ่ ม ในการส่ ง เสริ ม
ให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าอย่างคุ้มค่า เช่น ระบบน้าหยด
10. แผนพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 การพัฒนาการแปรูปผลผลิตมันสาปะหลัง และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
10.2 การพัฒนาการผลิตการใช้ระบบน้าหยดในการผลิตมันสาปะหลังให้แก่สมาชิกทุกราย
10.3 การพัฒนาเครือข่ายการตลาดเพิ่มเติม
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ
ควรมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนความรู้และข้อมูลข่าวสาร รวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
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แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลังบ้านหนองผักแพว อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอห้วยคต มีพื้นที่ทั้งหมด 265,109 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทาการเกษตร 123,273 ไร่ เป็นพื้นที่นอก
การเกษตร 136,836 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 3,710 ครัวเรือน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอาเภอห้วยคต มีลักษณะ
เป็ น ที่ร าบสู ง อยู่ ร ะหว่างเทือกเขาสภาพดินเป็นดินลู ก รังปนทราย สภาพป่าไม้ที่มีอยู่ในบางตาบล เป็นลั กษณะ
ป่าเบญจพรรณ มีแหล่งน้า ได้แก่แหล่งน้าธรรมชาติเป็นลาห้วย ลาน้าหลายสาย ไหลมาจากอ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว
และอ่างเก็บน้าห้วยคต ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งจากหลายพื้นที่ มีทั้งในเขตจังหวัดใกล้เคียง
เช่น นครสวรรค์ สุ พรรณบุรี อาชีพส่ ว นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเภทไร่ มันสาปะหลั ง สั ปปะรด
มันสาปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น อาเภอห้วยคต มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ประมาณ 2 - 3 หมื่นไร่ตอ่ ปี
ส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ปลูกมันสาปะหลังและทามันเส้น ส่งขายพ่อค้าและโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยไม่มีระบบการจัดการแปลงที่ดี ต้นทุนการผลิตสูงขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาดยังผ่านพ่อค้าคนกลาง ทาให้
ราคาไม่แน่นอนปี 2560 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยสานักงานเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี และสานักงานเกษตรอาเภอห้วยคต เป็นผู้ให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตความรู้วิชาการ รวมถึงทาการตลาดกับโรงงานโดยตรง
2. สถานการณ์
สถานการณ์ปัจจุบันปี 2563 แปลงใหญ่มันสาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลัง บ้านหนองผักแพว
อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีสมาชิก 46 ราย คน พื้นที่ รวม 1,093 ไร่ มีต้นทุน การผลิต ลดลงร้อยละ 20
จาก ไร่ละ 6,500 บาทต่อไร่ เป็น 5,200 บาทต่อไร่ มีผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ไร่ละ 3,500 กิโลกรัมต่อไร่
เป็น 4,200 ไร่ เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ จากมันสาปะหลังสด ราคา 2.65 บาทต่อกิโลกรัม แปรรูปเป็นมันเส้น ราคา
6.5 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นการเพิ่มมูลค่า 5,738,250,000 บาท
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 6,500 บาทต่อไร่ เป็น 5,200 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 4,200 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูปเป็นมันเส้นให้ตรงความต้องการของตลาด ทาให้จาหน่ายได้ราคา
ที่สูงขึ้น จากเดิมจาหน่ายมันสาปะหลังสด ราคา 2.65 บาทต่อกิโลกรัม หากแปรรูปเป็นมันเส้นแล้วจาหน่าย ราคา
6.5 บาทต่อกิโลกรัม กลุ่มแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด ประมาณ 2,754,360 ตัน คิดที่ร้อยละ 60 ของมันสาปะหลังสด
คิดมูล ค่าด้านเศรษฐกิจ จ าหน่ ายมันส าปะหลังสด มีมูล ค่า 12,165,090,000 บาท แปรรูปมันเส้น มูล ค่าเป็น
17,903,340,000 บาท คิดเป็นการเพิ่มมูลค่า 5,738,250,000 บาท เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง จาก 20 - 25 เป็น 25 - 28
3.4 การบริหารจัดการ เมื่อมีการรวมแปลงใหญ่จึงได้มีการประชุมหาข้อตกลง และวางแผนการดาเนินการใน
การเป็นเกษตรแปลงใหญ่ โดยเนื่องจากฤดูที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งกลุ่มจึงได้วางแผนการปลูกโดยมีการ
กาหนดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม และ ช่วงที่ 2 เดือน เมษายน – พฤษภาคม
การปรับปฏิทินการปลูกให้ กระจายตัวเป็น 2 กลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาภัยแล้ง และกลุ่มยังได้กาหนดแนวทางอื่น
ดังนี้ การตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านเพื่อดาเนินการ การประชุมวางแผนการตลาด ก่อนการปลูก การรวมกลุ่มผลิต
เพื่อต่อรองกับผู้รับซื้อ การพัฒนาให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเอง การพัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart
Farmer การมีระบบธนาคารปัจจัยการผลิต
3.5 การตลาด เมื่อมีการรวมแปลงใหญ่จึงได้มีการประชุมหาข้อตกลง วางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้
กลุ่มสามารถเป็นผู้รวบรวมผลผลิตเอง ส่งโรงงานโดยตรง และทาข้อตงลงกับโรงงาน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน เช่น
สานักงานเกษตรจั งหวัดอุทัย ธานี ได้ขับเคลื่ อนการดาเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมเจ้าหน้าที่
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ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลังบ้านหนองผักแพว และ
สานักงานเกษตรอาเภอห้วยคต เพื่อวางแนวทางการดาเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานแปลงใหญ่ 5 เรื่อง คือ วิเคราะห์และประเมิน
ศักยภาพขับเคลื่อนการดาเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด การพัฒนาผลผลิต
และการเชื่อมโยงการตลาด และสรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันกาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรอาเภอห้วยคต จะผลักดันการดาเนินการที่จะพัฒนาให้กลุ่มสามารถเป็นผู้รวบรวม
ผลผลิตเอง ส่งโรงงานโดยตรง และทาข้อตงลงกับโรงงาน
5.2 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ใน การปรับปรุงดิน การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ และการปรับปรุงบารุงดิน
ด้วยปอเทือง โดโลไมท์
5.3 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 5 ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี ประเภทของปุ๋ย ให้สมาชิกกลุ่ม
5.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนับสนุนให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การทาบัญชี
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการผลิตมันสาปะหลังลงได้จากเดิม 1,300 บาทต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 20 จากต้นทุนเดิม
6.2 การเพิ่มผลผลิต กลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตผลิตเฉลี่ยได้ 700 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20
จากผลผลิตเดิม
6.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต กลุ่มสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ จากมันสาปะหลังสด ราคา 2.65 บาทต่อกิโลกรัม
แปรรูปเป็นมันเส้น ราคา 6.5 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นการเพิ่มมูลค่า 5,738,250,000 บาท
6.4 การบริหารจัดการ มีการจัดตั้งคณะกรรมด้านต่างเพื่อดาเนินการ
6.5 การตลาด กลุ่มกาหนดทิศทางการเพิ่มมูลค่า ผลผลิตด้วยการแปรรูปเป็นมันเส้น ให้ตรงความต้องการ
ของตลาด วางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้กลุ่มสามารถเป็นผู้รวบรวมผลผลิตเอง ส่งโรงงานโดยตรง และทาข้อตกลงกับ
โรงงาน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตตามหลักวิชาการ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดสมดุลแก่ระบบ
นิเวศของการปลูกมันสาปะหลัง
7.2 ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ทาให้เกษตรกร
มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี
7.3 ด้านสังคม เมื่อมีการผลิตมันสาปะหลังเป็นสินค้าของกลุ่ม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผล
ลดปัญหาการใช้ลานตากมันสาปะหลัง ในการแบ่งช่วงการผลิตเป็น 2 ช่วง ลดความขัดแย้งต่างๆ
7.4 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกันผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย
ในต้นทุนการผลิต เมื่อปรับเปลี่ยนมาปลูกตามหลักวิชาการ เพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพิ่มมูลค่า
จากการแปรรูปมันเส้น
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ (Key Success Factors)
“การวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน การมีส่วนรวม การสื่อสาร การกาหนดเป้าหมาย” ทีมผู้จัดการแปลง บริหาร
จัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของ
เกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหาร
จัดการแปลงใหญ่ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่อย่างแท้จริง
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็นสถานที่ทาให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น
เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันทามากขึ้น เช่นการจัดอบรม การรวมจัดทา
สารสกัด น้าหมัก สารป้องกันกาจัดโรค แมลงเป็นต้น
เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
9. ปัญหาอุปสรรค
ในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดใบด่างมันสาปะหลัง ซึ่งเกษตรกรบางรายยังไม่เข้าใจผลกระทบ
และไม่ทาลายต้นมันสาปะหลังที่ก่อโรค อาจจะมีผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังรายอื่นๆได้
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แปลงใหญ่ไม้ยืนต้น
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รหัส
จังหวัด
แปลง
1148 กระบี่

ชื่อแปลงใหญ่

เกรด

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลสินปุน-โคกหาร อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

AA

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ ๑๖ ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร

AA

1393 เชียงใหม่

แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

AA

728 ตรัง

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

AA

1035 ตราด

แปลงใหญ่ยางพารา ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

AA

759 นครปฐม

แปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอม ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

BC

1978 บึงกาฬ

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 6 ตาบลถ้าเจริญ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

BB

1679 ปัตตานี

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะเปาะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี BA

772 พังงา

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งคาโงก อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

BA

13

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

AA

แปลงใหญ่มะพร้าว ตาบลบ้านใต้ อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

BA

31

ชุมพร

สตูล

687 สุราษฎร์ธานี
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ามันตาบลสินปุน-โคกหาร อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามันตาบลสินปุน -โคกหาร มาจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ ปลูกปาล์มน้ามัน
จานวน 2 ตาบลที่อยู่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ตาบลสินปุน และตาบลโคกหาร อาเภอเขพนม จังหวัดกระบี่ แต่เดิม
รวมทั้ง 2 ตาบลไม่เคยมีการรวมกลุ่มกันทากิจกรรมเกี่ยวกับปาล์มน้ามันร่วมกันมาก่ อน สมาชิกมีครอบคลุมทั้ง
2 ตาบล และได้มีการประชุมหรือกัน จึงทาให้ เกิดแปลงใหญ่ขึ้น ปัจจุบันมีส ถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตาบลสินปุน
อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขาพนม) การดาเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของแปลงใหญ่ ปาล์มน้ามัน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่ านมา เป็นการทางานที่
เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกระดมความคิดการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เพื่อเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มรายได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาด การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต ซึ่งมีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ อานวยความสะดวก และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามันตาบลสินปุน-โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ เป็นแปลงใหญ่ปี 2560 ชนิดสินค้า คือ
ปาล์มน้ามัน ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 6 ตาบลสินปุน อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ศพก.เขาพนม) ประธานแปลงใหญ่ คือ
นายสุพรชัย สุวรรณ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1,395 ไร่ สมาชิก จานวน 67 ราย
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 8,500 บาทต่อไร่ต่อปี เป็น 7,200 บาทต่อไร่ต่อปี
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้ อยละ 20 จาก 3,200 กิ โลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 3,500 กิโลกรัมต่อ ไร่ต่อปี
3.3 มาตรฐานสินค้า ปฏิบัติตามมาตรฐานทะลายปาล์มน้ามัน มกษ.7502-2552 และพัฒนายกระดับ
สวนปาล์มน้ามันตามมาตรฐาน RSPO โดยมีเกษตรกรบางส่วนที่เข้าร่วมกลุ่มทามาตรฐาน RSPO อยู่แล้ว และมี
บางส่วนที่กาลังจะเข้าร่วมทามาตรฐาน
3.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงการจาหน่ายผลผลิตกับโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม บริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ จากัด
ในโซนตาบลสินปุน และในโซนตาบลโคกหาร เชื่อมโยงกับบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคทอรี่ จากัด
3.5 การบริหารจัดการกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มผ่านกลุ่มย่อยตามโซนพื้นที่ต่างๆ และมีการประชุมกลุ่ม
อย่างสม่าเสมอและตรวจติดตามแปลงเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม
4. การขับเคลื่อนการดาเนินการ
คณะกรรมการกลุ่ม ดาเนินการหลัก มีการระดมทุนเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกลงกว่า
ท้องตลาด เช่นซื้อแม่ปุ๋ยเคมีมีผสม เป็นต้น โดยมีหน่วยงานราชการเป็นในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงและพี่ปรึกษา
5. การสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ สานักงานเกษตรอาเภอ
เขาพนม เป็นผู้ให้การสนับสนุน บริหารงานจัดการงบประมาณต่างๆ ทั้งองค์ความรู้ จัดทาแปลงสาธิต สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ระบบน้า ดิน ปุ๋ย ต้นพันธุ์พืช โรงงานสกัด สนับสนุนทะลายปาล์มเปล่าและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่มเองได้ เป็นต้น
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถนาความรู้ไปพัฒนาสวนปาล์มน้ามันได้จริง สร้างรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลผลิตที่มีราคาส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องในทุกรอบการเก็บเกี่ยว
เกิดเป็นความยั่งยืนในการทาสวนปาล์มน้ามันของเกษตรกร
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
สมาชิกในกลุ่มได้นาข้อปฏิบัติตามระบบมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน ไปในการผลิตปาล์มน้ามัน
ได้ ป รั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น เข้ า มาใช้ สามารถลดรายจ่ า ยเพิ่ ม รายได้
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การป้องกันกาจัดศัตรูพืช และมีการจัดการระบบน้าในสวนปาล์ม
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพ ตรวจสอบและดูแลคุณภาพผลผลิตอย่างสม่าเสมอ ทาให้
เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และดูแลสวนปาล์มน้ามันตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดความยั่งยืนทั้ง ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
แผนการพัฒนากลุ่มต่อไป คือ การทากลุ่มให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน
ให้ได้ทั้งกลุ่ม
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
การพัฒนาแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ต้องพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกควบคู่กับโรงงานสกัดน้ามัน เพราะ
ตลาดคือหัวใจหลักสาคัญของการจาหน่ายผลผลิต

82
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
กลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านสระขาวละแม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ ๑๖ ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร จด
ทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ในชื่อกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ละแม และ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เปลี่ยนเป็น “กลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านสระขาวละแม” เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง จานวน
๔๖ คน รวมตัวกันตั้งเป็นจุดรับซื้อผลผลิตผลิตปาล์มน้ามัน ในพื้นที่ตาบลละแม และได้สร้างกลุ่ม แห่งนี้เป็นศูนย์การ
เรียนในพื้นที่ตาบลละแม มีการรวมกลุ่มสร้างองค์ความรู้ในการจัดการควบคุมผลผลิตปาล์มน้ามันได้คุณภาพตาม
มาตรฐานเริ่มต้นตั้งแต่การสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ สลับกับการใช้ปุ๋ย เคมี และลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีความสาคัญ
ในการผลิ ต จากนั้น ได้มีการขยายกลุ่ มเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามามีส่ วนร่วมกับกลุ่ม และร่วมกัน
รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ามันจนมีปริมาณที่สามารถต่อรองกับโรงงานได้ โดยมี สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
สานักงานเกษตรอาเภอละแม สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และหน่วยงานราชการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานเท และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตปาล์มน้ามันให้มี
คุณภาพ และเพื่อเป็นต้นแบบให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ มน้ามันและผู้ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง
ของเกษตรกรในพื้น ที่ สามารถเป็ นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การเกษตรที่ ส าคั ญ ของพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ การผลิ ต การบริ ห ารจั ด การรวบรวมผลผลิ ต และการจั ด การการตลาด
กลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านสระขาวละแม ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน ๒๗๘ ราย พื้นที่ทาการเกษตรประมาณ ๖,๒๔๐ ไร่
คลอบคลุมพื้น ๒ ตาบล ๗ หมู่บ้านในอาเภอละแม ได้ดาเนินธุรกิจ ๔ ธุรกิจ คือ ธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหา
สินค้าทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่ามาจาหน่าย ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจรวบรวมผลผลิต
ปี 2560 กลุ่มมีมติเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลละแม
อาเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีสมาชิกทั้งหมด 121 ราย พื้นที่ 2,420 ไร่ เน้นให้ความสาคัญด้านการลดต้นทุน
การผลิต และเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งผลิตผลผลิตปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการ
ของตลาด มีการรวมรวมผลผลิตเพื่อจาหน่าย มีการเชื่อมโยงกับโรงสกัด และยังมีกิจกรรมอื่นๆ สนับสนุนให้แก่สมาชิก
ได้แก่ ด้านสินเชื่อ การจัดหาสินค้าทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่ามาจาหน่าย การรับฝากเงิน การดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่มสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกร จานวน ๒๗๘ ราย จะดาเนินทุกกิจกรรมพร้อมกัน
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร มีสมาชิกทั้งหมด 121 ราย พื้นที่ 2,420 ไร่
กาหนดเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต จาก 2.15 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง 1.85 บาทต่อกิโลกรัม เป้าหมายการเพิ่ม
ผลผลิต จาก 2,800 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
ปาล์มน้ามันให้ลานเทของกลุ่ม และรายได้จากเงินปันผลทุกสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มสนับสนุนงบประมาณด้านสินเชื่อ
การจัดหาสินค้าทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่ามาจาหน่ายให้แก่สมาชิก และการรับฝากเงิน กลุ่ มได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเช่นสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร สานักงานเกษตรอาเภอละแม สานักงาน
เกษตรจังหวัด สานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 13.95 จาก 2.15 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 1.85 บาทต่อกิโลกรัม
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 10.34 จาก 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,200 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มคุณภาพ พัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ามันให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพผลผลิตคุณภาพ
ระดับ A เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
3.4 การตลาด ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของสมาชิกกลุ่มให้ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด รวบรวมผลผลิตเพื่อจาหน่ายให้กับโรงสกัด ได้แก่โรงงาน เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี้ อาเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
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และบริษัทสมอทองน้ามันปาล์มจากัด อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มทุนหมุนเวียนให้
เพียงพอเพื่อซื้อผลผลิตปาล์มน้ามัน เพื่อลดการสูญเสียสินค้าขาดน้าหนัก ผลผลิตปาล์มน้ามันวันละ 25-30 ตัน
3.5 การบริหารจัดการ พัฒนาคณะกรรมการ/สมาชิก กลุ่มในด้านการบัญชี การตลาด การใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องและปลอดภัย และการศึกษาดูงาน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน มีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
สานักงานเกษตรอาเภอละแม สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร สานักงานสหกรณ์
จั งหวัด ชุม พร ส านั ก งานพั ฒ นาที่ดิ น จั งหวัด ชุม พร ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร สาขาละแม
กิจกรรมดังนี้
4.1 พัฒนาคณะกรรมการ/สมาชิก กลุ่มในด้านการบัญชี การตลาด การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
และการศึกษาดูงาน
4.2 พัฒนาผลผลิตปาล์มน้ามัน
4.3 พัฒนาด้านการตลาด/การหาคู่ค้าเพื่อการต่อรองราคา
4.4 เชื่อมโยงการตลาด เพิ่มช่องทางการจาหน่าย เช่นตลาดออนไลน์ การทาสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของ
กรมการค้าภายใน
4.5 การสร้างรายได้เสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
5. การสนับสนุน
กลุ่มได้รับการสนับสนุน ลานเทเพื่อรับซื้อผลผลิต 2 แห่ง ฝายน้าล้นห้วยสระขาว จานวน ๑ ฝาย โครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร รูปแบบที่ 2 (ขุดเจาะ) จานวน ๒ บ่อ และรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมหางพ่วง
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 เปิดลานเทรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ามัน เปิดลานเทรับซื้อผลผลิตปาล์มนามัน หน่วยเกษตรกรรมย่อยบ้านรุ่งเรือง
6.2 เชื่อมโยงการตลาด จาหน่ายผลผลิตปาล์มน้ามัน จานวน 2 โรง ได้แก่โรงงาน เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี้
อาเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและบริษัทสมอทองน้ามันปาล์มจากัด อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
จัดสรรกาไรสุทธิ ปี 25๖2 ตราเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ ๖ และเฉลี่ยคืน ๐.๐๒๕ บาทต่อกิโลกรัมให้แก่สมาชิก
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
แปลงใหญ่อยู่ได้เนื่องจากอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้วย ระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 แผนส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยประสานความร่วมมือกับ สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดชุมพร สานักงานเกษตรอาเภอละแม สานักสหกรณ์จังหวัดชุมพร และใช้แปลงสวนปาล์มน้ามันต้นแบบ 13 แปลง
อาทิ ด้านการลดต้น ทุน การผลิต ด้านการจัดการระบบน้า ด้านการสวนผสมผสาน ด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม
ด้านการแปรรู ป และเพิ่มมูล ค่าสิ น ค้าครั ว เรือน เป็นแหล่ งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทาบัญชีฟาร์ม และ
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ในปี 2560 – 2565
จานวน 121 ราย พื้นที่ 2,420 ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ต่อปี ๑๘,๐๐๐ บาท และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแปลงเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนละ ๒๐๐,๐๐๐- ๔๐๐,๐๐๐บาทต่อปี การวางเป้าหมายในการดาเนินงาน
รวมทั้งสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จานวน ๒๗๘ ราย และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ จานวน ๗๐๐ ราย ในพื้นที่กว่า ๑๕,๐๐๐ ไร่
9.2 แผนลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมและพัฒนาขยายผลการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ของกลุ่มเกษตรกรรม
บ้านสระขาว บ้านรุ่งเรือง บ้านหินลูกช้าง เป็นจุดขยายผลให้กระจายไป ๗ หมู่บ้าน พร้อมเอื้ออานวยบริการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ราคาต่าในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่
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9.3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาระบบน้าในแปลงปาล์มน้ามัน จัดการคุณภาพผลผลิต
ปาล์ มหลั ง การเก็บ เกี่ ย วด้ ว ย การพัฒ นาแปลงเกษตรสวนปาล์ มผสมผสาน และแปรรู ป ผลผลิ ต ในแปลงเกษตร
เป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มของครัวเรือนเกษตรกร ให้มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
9.4 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการการบริหารจัดการองค์กร โดยคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ และคณะทางาน
รวม ๒๑ คน ร่วมกันขยายผลการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร โดยให้มี กลุ่มย่อยๆ หรือหน่วย
เกษตรกรรมในระดับชุมชนหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน ซึ่งมีผู้แทนกลุ่มย่อย ๑๔ คน เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
การเกษตรของสมาชิกและการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมย่อย และการพัฒนาขีดความสามารถของคณะทางานให้
สามารถบริหารจัดการ จัดทาบัญชี การใช้สื่อสารประชาพันธ์ ใช้สื่อโซเซียลให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต และสร้ า งแรงจู งใจในการร่ว มดาเนิ นงานกั บกลุ่ มด้ว ยการปั นผลเฉลี่ ยคื นและจั ดสวัส ดิ การ
แก่สมาชิก (การจัดสรรกาไรสุทธิ ปี ๖๐ :อัตราเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ ๖ และเฉลี่ยคืน ๐.๐๒๕ บาทต่อกิโลกรัม)
และขยายเปิดรับสมาชิกกลุ่มฯ ให้ได้ ๔๐๐ คน ภายใน ๕ ปี
9.5 แผนจั ดการตลาด โดยการเพิ่มทุนหมุนเวียนให้มีทุนกาลั งซื้อผลผลิ ตปาล์ มน้ามันที่เพียงพอ ลดการ
สู ญ เสี ย สิ น ค้ า ขาดน้ าหนั ก ปี ๕๙ - ๖2 จ านวน ๕๙,๐๐๐ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี ลดต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง และการจั ด การ
ทางการตลาดปาล์ มน้ ามัน การเพิ่มช่องทางโอกาสทางการค้าและแข่งขันทางการตลาด รวมกลุ่ มเครือข่ายและ
เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้รับซื้อปาล์มน้ามันในอาเภอและจังหวัดชุมพร
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แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในอดีตเกษตรกรบ้านแม่ตอนมีการปลูกเมี่ยง (ชา) เป็นอาชีพหลัก เมื่อปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนินตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่อาชีพทาสวนเมี่ยง
ของราษฎรตกต่าลง ทรงมีพระเมตตาพระราชทานค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ประมาณ 300,000 บาท สาหรับการสร้าง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและผลิต
กาแฟอาราบิก้า โดยเป็นการปลูกร่วมกับป่าไม้และสวนชา (เมี่ยง) ทาให้กาแฟเป็นรายได้หลักของชุมชน ต่อมา
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟประสบปัญหา ด้านราคาซื้อขายเมล็ดกาแฟ ค่อนข้างแปรปรวนจนถึงราคาตกต่า เกษตรกร
จึงมีแนวความคิดในการรวมกลุ่ มเกษตรกรผู้ ปลู กกาแฟ ทาการผลิ ตและแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพ
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกาแฟของเกษตรกร โดยทาการผลิตและแปรรูปกาแฟตามมาตรฐานการ
ผลิ ต ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนกาแฟสดแม่ต อน จนปั จ จุ บัน ได้ ผ ลผลิ ต กาแฟสารและกาแฟคั่ ว ที่ มี คุณ ภาพสู ง
มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
2. สถานการณ์
สมาชิกแปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จานวน 34 ราย พื้นที่จานวน
688 ไร่ แหล่ ง เงิ น ทุ น ในการด าเนิ น การก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม โดยกลุ่ ม มี ก ารระดมหุ้ น ด้ ว ยเมล็ ด กาแฟกะลา รายละ
30 กิโลกรัมต่อปีเพื่อนาไปแปรรูปและเป็นทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งหมด 476 กิโลกรัม รวมเป็นมูลค่า
64,260 บาท การออมหุ้นของสมาชิกจะออมเป็นระยะเวลา 3 ปี และมีการปันผลทั้ งต้นทุนและดอกเบี้ย เพื่อให้
สมาชิกมีความรู้สึกรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทาให้เกิดแรงผลักดันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมผลิต
กาแฟคุณภาพ เพราะกลุ่มมีข้อกาหนดในการรับกาแฟเป็นหุ้นต้องเป็นกาแฟที่มีคุณภาพเท่านั้น (เริ่มระดมหุ้นเมื่อปี
2561) เงินกู้ มีแหล่งเงินกู้ จานวน 3 แหล่ง ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบ้านแม่ตอน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาดอยสะเก็ด และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ ก่อตั้งในปี 2560 มีสมาชิกจานวน 32 ราย พื้นที่ 360 ไร่
โดยมีการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่กาแฟ ตาบลเทพเสด็จ
ด้วยการดาเนินงานใน (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านการผลิตกาแฟ เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกร
ในพื้นที่ตาบลเทพเสด็จ คือการปลูกกาแฟเป็นรายได้หลักของครอบครัว สภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสม
ในการปลูกกาแฟและพืชเมืองหนาว (ชา ไม้ผลเมืองหนาว) ศูนย์ฯ มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แก่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาดูงานตลอดปีกาแฟตาบลเทพเสด็จมีเอกลักษณ์
ด้านรสชาติและกลิ่นจนเป็นที่รู้จั กกันทั่วไป มีผู้คนจากต่างถิ่นแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ โดยเฉพาะการแปรรูป
กาแฟ เมล็ ดคั่ว บด และชนิ ด ดริ ป นอกจากนี้ยังมีพัฒ นาคุณภาพกาแฟอินทรีย์ การคัดเกรด การตลาดและ
การเชื่อมโยงการตลาด รวมกลุ่ มกัน ผลิ ต แปรรูป และจาหน่าย การบริห ารจัดการกลุ่ มด้ว ยคณะกรรมการฯ
มีกฎระเบียบและข้อบังคับกลุ่ม มีการระดมหุ้น มีการปันผล มีสวัสดิการกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการ
น าหลั กการแปลงใหญ่เข้าร่ ว มในการพัฒ นาการผลิ ตด้ ว ยหลั ก “การตลาดนาการผลิ ต ” และดาเนินการตาม
เป้าหมายของแปลงใหญ่ 5 ด้าน
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการจัดการ
ด้านปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันทาให้ได้ราคาปัจจัยการผลิตต่ากว่าท้องตลาด
3.2 การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตกาแฟแปลงใหญ่ เกษตรกรมีแปลงเรียนรู้ ด้า นการตัดแต่งกิ่งเพื่อ
เพิ่มผลิตและเป็นแปลงต้นแบบและนาไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ในช่วงแรกเกษตรกรแบ่งแปลงในการตัดแต่งกิ่ง
เนื่องจาก การตัดแต่งกิ่งจะทาให้ไม่ได้ผลผลิตในปีแรก หากทาหมดทั้งสวนเกษตรกรจะไม่ได้ผลผลิตเลยในปีนั้น
ในปีถัดมาเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ย
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ตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่ว ยทาให้ล ดค่าใช้จ่ายและทาให้ ได้ผ ลผลิตเพิ่มขึ้น เดิมข้อมูล การเก็บผลผลิต อยู่ระหว่าง
350 -400 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 370 - 450 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (GI GAP เกษตรอินทรีย์ อย. มผช. OTOP 5 ดาว)
การประกวดแข่งขันคุณภาพกาแฟในระดับต่างๆและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทาให้ราผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว มีการเข้าร่วมโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และ
อาหารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 2 - 3 เมษายน 2558
จัดโดย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ Northern Thailand Food Valley ได้รับคัดเลือกจากโครงการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารในกลุ่ม การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัท
อาร์พีพีแพ็ค จากัด (RPP Pack) รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สาหรับเมล็ดกาแฟเพื่อรักษาเมล็ดกาแฟจาก
ออกซิ เ จนและความชื้ น มี วั น เวย์ ว าล์ ว ที่ ช่ ว ยคลายก๊ า ซออกจากถุ ง และสามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพและกลิ่ น หอม
เมื่อลูกค้าเปิดบรรจุภัณฑ์สาหรับเมล็ดกาแฟคั่วสามารถได้กลิ่นหอมสด ก๊าซมีการปล่อยตัวออกมาจากถุงเพื่อไม่ให้
ถุงพองตัวและเเตกได้ วันเวย์วาล์วทาหน้าที่เป็นวาล์วปล่อยก๊าซออกจากบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้อากาศภายในออกและ
อากาศภายนอกเข้าไม่ได้ ดังนั้นทาให้เมล็ดกาแฟเทพเสด็จรักษาความสดใหม่และกลิ่นหอมไว้ได้นาน
3.4 การบริ หารจัดการ มีการกาหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม คณะกรรมการ การบริหารจัดการและ
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
3.5 การตลาด มีก ารเชื่ อ มโยงการตลาด ตลาดภายในอาเภอดอยสะเก็ ด ร้ านกาแฟสด และร้า นที่
ขายอาหารร่วมกับขายกาแฟ ตลาดภายในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ ขอนแก่น เลย ลาปาง ลาพูน พะเยา บริษัท
ซีพีรีเทลริงค์ บริษัท ไนท์ซาฟารี บริษัทมีสเตอร์ลี Thailand Post Mart , www.tepsadejcoffee.wixsit.com ,
facebook ,line สหกรณ์ดอยสะเก็ดพัฒนา
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบริหารงานด้วยคณะกรรมการ การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ ม
แปลงใหญ่กาแฟ ตาบลเทพเสด็จ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
สนั บสนุ น ดังนี้ สานักงานเกษตรอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่ งเสริมการเกษตร สานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน)
(ส่งเสริมการตลาด) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ (งานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI) ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (งานเครื อข่ายเชียงใหม่เมือง
กาแฟและงานสืบค้นอัตลักษณ์กาแฟ) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งตรวจ มาตรฐาน มผช.
268/2558) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Lanna coffee Hub) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อาเภอดอยสะเก็ด (กศน.) (งานประชาสัมพันธ์และส่ งเสริมการตลาด) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ดอยสะเก็ด (งานเครือข่ายโอทอป และคัดสรรโอทอป) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.)
(งานศาลาเรียนรู้ (ศพก.) สานักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) (งานประสานร่างคาขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
มูลนิธิโครงการหลวง (งานส่งเสริมและพัฒนากล้วยไม้และไม้ผลร่วมกาแฟ (พลับ)) กลุ่มงานอานวยการ สานักงาน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (งานเลี้ ย งกาแฟสดงานประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าเดื อ น) ดี เ ทคเน็ ต อาสา
(งานประชาสัมพันธ์)
5. การสนับสนุน
5.1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยสานักงานเกษตรอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ในการจัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟขนาด 10 กก. มีการจัดทาบัญชีการใช้เครื่องฯ และกากับดูแลโดยคณะกรรมการกลุ่ม
กาหนดการยืมใช้โดยกาหนดการส่งมอบและบารุงรักษา เป็นค่าบารุงรักษา ค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าพลังงานแก็ส
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อุปกรณ์ ชาระด้วยค่าบารุง กิโลกรัมละ 50 บาท มอบให้คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟนารายได้มอบกลุ่มฯ
เพือ่ เป็นค่าบริหารจัดการกลุ่มต่อไป
5.2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรอาเภอดอยสะเก็ด มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 มูลค่า 200,000 บาท กลุ่มได้ร่วมบริหารจัดการและพัฒนาการผลิต
ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
5.3 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรอาเภอดอยสะเก็ด มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 มูลค่า 65,000 บาท เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ากาแฟ
5.4 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ากาแฟและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง ทาให้มีต้นทุนที่ต่าลง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งและสามารถนาไปในแปลงในระยะเวลาย่อยสลายใน 3 เดือน การใช้สารชีวภัณฑ์ที่มีการผลิตขยายในการ
ป้องกัน กาจั ดศัตรู กาแฟทดแทนสารเคมี เพื่อลดปัญหาการทาลายของมอดเจาะผลกาแฟ ซึ่งเป็นปัญหาด้าน
คุณภาพของกาแฟ จึงมีการกับดักล่อและสารชีวภัณฑ์ร่วมในการจัดการแบบผสมผสาน มีการจัดการด้านปัจจัย
การผลิตร่วมกัน โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานของภาครัฐ เช่นการได้รัยการสนับสนุน โดโลไมท์จากพัฒนาที่ดินและ
พด.1 - พด.6 และกากน้าตาล และร่วมกันผลิตใช้เองในกลุ่ม ตลอดจนซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันทาให้ได้ราคา
ปัจ จั ย การผลิ ตต่ากว่าท้องตลาด ในการดาเนินการจัดซื้อวัส ดุ ปัจจัยเช่น ปุ๋ย กลุ่ มฯดาเนินการผ่ าน สหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด เพื่อซื่อปัจจัยการผลิต ทาให้ลดราคาต่อกระสอบและค่าขนส่งและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทางานแบบบูรณาการ
6.2 การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตกาแฟแปลงใหญ่ เกษตรกรมีแปลงเรียนรู้ ด้านการตั ดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่ม
ผลิตและเป็นแปลงต้นแบบและนาไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ในช่วงแรกเกษตรกรแบ่งแปลงในการตัดแต่งกิ่ง
เนื่องจาก การตัดแต่งกิ่งจะทาให้ไม่ได้ผลผลิตในปีแรก หากทาหมดทั้งสวนเกษตรกรจะไม่ได้ผลผลิตเลยในปีนั้น
ในปีถัดมาเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิต เพิ่มขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่ว ยทาให้ล ดค่าใช้จ่ายและทาให้ ได้ผ ลผลิตเพิ่มขึ้น เดิมข้อมูล การเก็บผลผลิต อยู่ระหว่าง
350-400 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 370-450 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (GI GAP เกษตรอินทรีย์ อย.
มผช. OTOP 5 ดาว) การประกวดแข่งขันคุณภาพกาแฟในระดับต่างๆ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทาให้ราคา
ผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 2 เท่ า ตั ว มี ก ารเข้ า ร่ ว มโครงการยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม
ของผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และ อาหารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
และ บรรจุภัณฑ์ วันที่ 2-3 เมษายน 2558 จัดโดย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ Northern Thailand
Food Valley ได้รับคัดเลือกจากโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และ อาหาร
ในกลุ่ม การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทอาร์พีพีแพ็คจากัด (RPP Pack) รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
สาหรับเมล็ดกาแฟเพื่อรักษาเมล็ดกาแฟจากออกซิเจนและความชื้นมีวันเวย์วาล์วที่ช่วยคลายก๊าซออกจากถุง
และสามารถรักษาคุณภาพและกลิ่นหอมเมื่อลูก ค้าเปิดบรรจุภัณฑ์สาหรับเมล็ดกาแฟคั่วสามารถได้กลิ่นหอมสด
ก๊าซมีการปล่อยตัวออกมาจากถุงเพื่อไม่ให้ถุงพองตัวและเเตกได้วันเวย์วาล์วทาหน้าที่เป็นวาล์วปล่อยก๊าซออกจาก
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ช่ ว ยให้ อ ากาศภายในออกและอากาศภายนอกเข้ า ไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น ท าให้ เ มล็ ด กาแฟเทพเสด็ จ รั ก ษา
ความสดใหม่และกลิ่นหอมไว้ได้นาน
6.4 การบริหารจัดการ คณะกรรมการ การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม
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6.5 การตลาดและการเชื่อมโยงการตลาด
6.5.1 แหล่งจาหน่าย offline ตลาดภายในอาเภอดอยสะเก็ด ร้านกาแฟสด และร้านที่ขายอาหาร
ร่วมกับขายกาแฟตลาดภายในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพขอนแก่น เลย ลาปาง ลาพูน พะเยาบริษัท ซีพีรีเทลริงค์,
บริษัท ไนท์ซาฟารี, บริษัทมีสเตอร์ลี ตลาดภายในอาเภอดอยสะเก็ด ร้านกาแฟสด และร้านที่ขายอาหารร่วมกับ
ขายกาแฟ
6.5.2 มีการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่สม่าเสมอ งานระดับตาบล ได้แก่ งานดอกเสี้ยวบาน
ลานกาแฟ ของตาบลเทพเสด็จ งานระดับอาเภอ ได้แก่ งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด งานมินิซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด
ทุกปี งานระดับ จังหวัด ได้แก่ งานฤดูหนาวเป็นตัวแทนสิ นค้าประจาอาเภอ ดอยสะเก็ดงานไม้ดอกไม้ประดับ
งานLanna Expo และงานเชียงใหม่เกษตรสีเขียวเป็นต้น งานระดับประเทศ ได้แก่ อิมแพ็คเมืองทองธานี
งานศิลปะชีพประทีปไทย งานโอท็อป midyear และตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
6.5.3 ตลาด Online เช่น ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com Thailand Post Mart A Farmart ,
www.tepsadejcoffee.wixsit.com facebook line
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ด้านเศรษฐกิจในชุมชน การรวมกลุ่มและรวบรวมผลผลิตของกลุ่มทาให้มีอานาจการต่อรองกับพ่อค้าคน
กลางในการกาหนดทิศทางของราคากาแฟ กลุ่มจึงมีความเข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยง กลุ่มมีการวางแผนการ
จัดเก็บวัตถุดิบก่อนเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวก่อนทุกฤดู และก่อนนาเมล็ดกาแฟส่งเข้ากลุ่มจะมีการตรวจสอบคุณภาพ
ทุกครั้ง ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งจองเมล็ดกาแฟดิบก่อนทุกปี เพราะถ้าเริ่มการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะไม่สามารถออเดอร์ได้
เนื่องจากสินค้า มีปริมาณที่จากัด กลุ่มจะเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะ GI เมล็ดกาแฟอีกส่วนหนึ่งกลุ่มจะ
นาไปแปรรูป เป็นเมล็ดกาแฟคั่วและตลาดกาแฟคั่วยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าอีกจานวนมาก ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ถือว่าเป็นจุดขายของกลุ่ม ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
กลุ่ มมีการรวบรวมผลผลิ ตจากสมาชิก คัดเกรดและแปรรูป เป็นผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ ม ทาให้ สมาชิกได้
จาหน่ายผลผลิตให้กลุ่มส่วนหนึ่งเพื่อแปรรูปจาหน่ายตลอดปี สร้างรายได้ ส่วนที่เหลือรวบรวมและจาหน่ายให้
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา กลุ่มมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนทั้งที่เป็นกาแฟผลสด(เชอรี่) กาแฟกะลา สาร
กาแฟ และกาแฟแปรรูป มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มทาให้สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง การตลาดของกลุ่มไม่มี
ปัญหา
การแปรรูปของกลุ่ม มีขั้นตอนการทาที่มีมาตรฐาน GI รับรอง เพราะสมาชิกปฏิบัติตามคู่มือ GI ทาให้
ผลผลิตของกลุ่มมีคุณภาพ ทั้งยังนามีเทคโนโลยีการคั่วร่วมกับคัดเกรดด้วยมือ กาแฟทุกเมล็ดผ่านการคัดด้วยมือ
และผ่ านการคั ดด้ว ยสายตา จึ งท าให้ เมล็ ดกาแฟแปรรูป ทุกชนิดมีข นาดเท่า กัน สร้า งความเชื่ อถือ และมั่นใจ
ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กลุ่มลู กค้าจึงมีหลากหลายกลุ่มสอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มก็มีให้เลือก
หลากหลายชนิดเช่น กัน ด้ว ยเครื่องคั่ว เมล็ ดกาแฟที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ ร่ ม พระบารมี เพื่ อ การเกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น ในปี 2560 ท าให้ ก าแฟแปรรู ป ของกลุ่ ม เป็ น ที่ รู้ จั ก มาขึ้ น
โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์และมาตรฐาน GI
ด้านงานวิจัย ได้รับความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินงาน
โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละมาตรฐานการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ประจ าปี 2562 เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด กระบวนการผลิตสินค้าที่มีพื้นฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มี
คุณภาพและได้รั บ รองมาตรฐาน รวมถึงการพัฒ นารูปแบบผลิ ตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์แ ละตราสิ นค้ าที่เหมาะสม
โดยร่ ว มกั บ กลุ่ ม แปลงใหญ่ ก าแฟท าการวิ จั ย และพั ฒ นาแปรรู ป ข้ า วก่ าดอยสะเก็ ด ร่ ว มกั บ กาแฟเทพเสด็ จ
บรรจุพร้อมชง (ดริป)ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นชื่อของดอยสะเก็ด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาร่วมกับกลุ่ม
การพิสูจน์อัตลักษณ์และภูมปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "สืบค้นอัตลักษณ์พิสูจน์ DNA กาแฟเทพเสด็จ”
อยู่ระหว่างการดาเนินการระหว่างกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ผู้เชียวชาญด้านกาแฟ ช่วยวิเคราะห์
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องค์ประกอบของกาแฟ สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ
หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ ในการผลิตและแปรรูปกาแฟเทพเสด็จ มาตรฐาน GI เพื่อพัฒนาและสามารถเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลต่อไปได้
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 สินค้าของกลุ่มมีอัตลักษณ์ กาแฟอราบิก้า ชื่อสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าหลักๆ ที่ปลูกในพื้นที่บ้านแม่ตอน
คือ สายพัน ธุ์ คาติมอร์ (Catimor) คาทูรา (Catura) คาทุย (Catui) เป็นการปลู กในลักษณะการอนุรักษ์ป่า
โดยปลูกร่วมกับป่าภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ป่า และผ่านขั้นตอนกระบวนการหมักทางธรรมชาติไม่มีการใช้สารเคมี
และทาแห้งตามมาตรฐานการผลิต ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน เมล็ดกาแฟดิบจากหมู่บ้านแม่ตอน
เป็ น กาแฟสายพั น ธุ์ ผ สมระหว่ า งคาทุ ย คาทุ ย ร่ า และคาติ ม อร์ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น คื อ มี ร สเข้ ม กลิ่ น หอม
ของดาร์กช๊อคโกแลต ถั่วอ่อนๆ และมีความสะอาด แหล่งที่มาจากโรงคั่วมิสเตอร์ลี จากการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ
ในประเทศที่ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ชุมชน (มผช.๒๖๘/๒๕๔๗) โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 รวมทั้งมีการประกวดคัดสรร
10 สุดยอดกาแฟอราบิก้าไทย โดยสมาคมกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่อิมแพค
เมืองทองธานี โดยกาแฟเทพเสด็จที่ส่งประกวดในนามวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ได้รับรางวัลในระดับดี
และต่อมาในปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าไปอยู่ในบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่จากัด ทาให้เกิดการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยนา
เมล็ดกาแฟตัวอย่างส่งให้ศูนย์วิจัย บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ ผลการวิเคราะห์ทางคุณภาพ กายภาพ รสชาติ กลิ่น ได้ผล
คะแนนสูง ในระดับดีมาก (86 คะแนน) หลังจากนั้นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้
โครงการลานนาฮับ เชียงใหม่เมืองกาแฟ ส่งตัวอย่างเมล็ดกาแฟเทพเสด็จให้บริษัท Coffeereview USA
ด้วยคะแนน Score 90.25 ต่อมามีการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กาแฟเทพเสด็จ และที่สาคัญ
ได้รั บ การสนับ สนุ นให้ เข้าร่ ว มโครงการระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยส านักงานเกษตรอาเภอ
ดอยสะเก็ด และส านั กงานเกษตรจั งหวัดเชีย งใหม่ กรมส่ งเสริมการเกษตร ด้ว ยความโดดเด่นของสิ นค้าและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดกาแฟได้
8.2 ความสามารถของผู้จัดการแปลงและคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่ของประธานกลุ่มแปลงใหญ่
กาแฟในฐานะเป็นผู้จัดการแปลงและคณะกรรมการ มีความสามัคคีและยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่ม ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะบทบาทของผู้จัดการแปลงของประธานแปลง
เป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นความสาคัญของมาตรฐาน GI เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตกาแฟ จึงได้
จัดทาคู่มือกาแฟ GI และเดินเรื่องทุกอย่างด้วยตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐาน GI กาแฟ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ด้วยความสามารถของประธานแปลงมีความตั้งใจทาเพื่อชุมชนตาบลเทพเสด็จ
ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและผลประโยชน์ของชุมชนในอนาคต โดยเฉพาะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางการตลาดและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ
8.3 ความยั่งยืนและมั่นคงด้านอาชีพ
อาชีพและรายได้หลักของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ คืออาชีพปลูกกาแฟและชา โดยพื้นที่เป็ นพื้นที่ป่า
ยึดหลักการดาเนิน ชีวิต “คนอยู่ คู่กับ ป่า ” สมาชิกทุกรายเห็นคุณค่าของป่า จึงร่ว มกันสร้างความยั่งยืนในการ
อนุ รักษ์และรั กษาป่ าต้น น้า การปลูกกาแฟใต้ ร่มเงาไม้ใหญ่ ทาแนวกันไฟป่า การตั้งกองทุนช่วยเหลื อสมาชิก
ด้านต่างๆในการจั ดการ แนวกันไฟ ทาฝาย การสนับสนุ นการเฝ้ าระวังไฟป่า การรักษาป่าเพื่อความยั่งยืน
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรง) เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายทางชีวภาพ การกาจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ IPM เกษตรผสมผสาน การดูแลต้นไม้ ดอกไม้ป่า องค์ประกอบทาง GI ซึ่งเป็นจุดขาย
และเป็นอัตลักษณ์ของกาแฟเทพเสด็จ ที่สร้างรายได้ให้กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ การรักษาธรรมชาติในชุมชนควบคู่
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ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยงเชิงเกษตร ปัจจุบันตาบลเทพเสด็จเป็นแหล่งกาแฟและท่องเที่ยว
สายธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เป็นที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตและระบบสืบค้นทางออนไลน์
8.4 การให้ความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มฯ กับหน่วยงานบูรณาการ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน
ทาให้กลุ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านกาแฟรวมทั้ง
มีหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงาน ที่สนใจศึกษาวิจั ย ค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตกาแฟ ชุมชนคนอยู่กับป่า รวมทั้ง
สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ได้เข้ามาจัดทาสื่อประชาสั มพันธ์ในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
และสินค้าก็เริ่มได้รับความนิยมไปในต่างจังหวัด โดยการจาหน่ายทางออนไลน์
9. ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาลดลง
9.1 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุ ที่มีประสบการณ์ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในปัจจุบันได้เท่าที่ควร จึงจาเป็นต้องมีเกษตรรุ่นใหม่เป็นตัวกลางเชื่อม การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆและการเข้าถึง
หน่วยงานบูรณาการ การทาการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรักษาคุณภาพกาแฟเทพเสด็จ ที่กลุ่มร่วมกันสร้าง
จนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทาการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหลายๆกลุ่ม ทั้งในระบบออนไลน์ และประชาสัมพันธ์
ผ่ านหน่ ว ยงานบู ร ณาการ การออกร้ านจาหน่า ยร่ ว มกับการจัด นิท รรศการ เพื่ อให้ เข้ าถึ งผู้ บริโ ภคมากยิ่ งขึ้ น
จาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมด้วย จึงจะทาให้กลุ่มมีความยั่งยืน
9.2 สมาชิกบางรายยังไม่สามารถผลิตกาแฟได้ตามมาตรฐานคู่มือ GI เนื่องจากกลุ่มมีมติในการจัดซื้อ
ผลผลิตของสมาชิกที่ผ่านมาตรฐานและมีคุณภาพเท่านั้น จึงจะรับซื้อเพื่อนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ
ต่ อ ไป การกระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก ตระหนั ก ในการผลิ ต ให้ ไ ด้ ก าแฟคุ ณ ภาพ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ป ระธานแปลง
และคณะกรรมการจะต้องช่วยกันกาหนดมาตรการที่กระตุ้นให้สมาชิกผลิตกาแฟคุณภาพจาหน่ายให้กลุ่มฯ เช่น
จูงใจด้วยราคา การปันผลคืนแก่สมาชิก เป็นต้น
10. ปัญหา อุปสรรค
10.1 เกษตรกรในพื้น ที่มีพัน ธุ์กาแฟที่ปลู กหลากหลายพันธุ์ ไม่ส ามารถระบุที่มาและพันธุ์ได้ชัดเจน
จึงไม่สามารถบอกว่าได้ว่าปลูกพันธุ์และสายพันธุ์อะไร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของกาแฟเทพเสด็จ จึงมี
ความจาเป็นต้องคัดสายพันธุ์หรือคัดเลือกต้นในแต่ละแปลงเพื่อเป็นพันธุ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติเป็นกาแฟเทพเสด็จ
ที่แท้จริงในอนาคต
10.2 พื้นที่ทาการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเข้าทาประโยชน์กว่า 4 ชั่วอายุคนแล้ว เนื่องจาก
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ส ามารถขอรับรองมาตรฐานการผลิต GAP และการเกษตรอินทรีย์ ทาให้ไม่เข้า
เงื่อนไข/หลักเกณฑ์ ที่หน่วยงานตรวจรับรองกาหนดและไม่สามารถออกใบรับรองการผลิตให้ได้ สินค้าของกลุ่ม
จึงยังไม่สามารถส่งตลาดต่างประเทศได้
10.3 การตั้งโรงงานแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรม ไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนธรรมชาติ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับรองในที่ดิน
10.4 ต้ น ทุ น การผลิ ต ของกาแฟสู ง กว่ า ประเทศใกล้ เ คี ย ง ท าให้ ผู้ ล งทุ น ไปลงทุ น การผลิ ต กาแฟ
ในต่างประเทศ ทาให้เกิดผลกระทบต่อราคาผลผลิตของกาแฟที่เกษตรกรผลิต
10.5 การขอมาตรฐานรับรองการผลิตกาแฟคุณภาพ GAP และอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบและประเมินแปลง เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทากิน การปลูกกาแฟ
อยู่ร่วมกับป่า แต่การทาเกษตรของสมาชิกแปลงใหญ่กาแฟ ได้ทาดินทากินพื้นที่ป่ามานาน 4 ชั่วอายุ โดยไม่มี
การบุกรุกทาลายหรือแผ้วถางใดๆ เพิ่มเติม ทั้งได้ร่วมกับโครงการหลวงป่าเมี่ยง สารวจตรวจวัดแนวเขตการทากิน
ในพื้นที่ป่าและจัดทาแผนผังรายแปลงไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ประกอบเป็นหลักฐานเพื่อขอรับรองพื้นที่
ปลูกกาแฟในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตกาแฟจากกรมวิชาการได้ กลุ่มแปลงใหญ่อยู่ร ะหว่างการประสาน
ขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์แบบกลุ่ม (PGS) กับองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่และมีเป้าหมายในการผลิตกาแฟอินทรีย์ให้ครบทุกแปลง
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11. แผนการพัฒนากลุ่มได้วางไว้ต่อไป
11.1 การสร้ า งผลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จากกาแฟ เช่ น ชาใบกาแฟ ชาดอกกาแฟส าเร็ จ รู ป พร้ อ มดื่ ม
ชาสาเร็จรูปพร้อมดื่มจากเปลือกกาแฟ(เปลือกผลสด/เชอรี่) มีแนวคิดที่จะสร้างมูลค่าจากกาแฟ
11.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ทันสมัยลดการใช้แรงงาน เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ
11.3 กลุม่ มีความต้องการมาตรฐาน USDA (U.S. Department of Agriculture) เป็นตรารับรองอาหาร
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการส่งออกผลผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ แต่ปัจจุบัน
กลุ่มยังไม่สามารถทาได้เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงไม่สามารถส่งออกสินค้าของกลุ่มฯได้
12. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ
12.1 กลุ่มมุ่งมั่นที่จะผลิตกาแฟให้ได้คุณภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการรับประกันผลผลิตและสร้าง
มาตรฐานผลผลิตของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น GI เพราะไม่สามารถ
ขอรับรองมาตรฐานการผลิตได้ เช่น GAP หรือ เกษตรอินทรีย์ เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน เกษตรกรต้อง
รวมกลุ่มเพื่อผลิตและแปรรูปเอง ทาการเกษตรตามระบบแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จทาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น
เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสั มพันธ์อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีห น่ว ยงานบูรณาการจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นที่ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรและผู้สนใจต่อไป
12.2 ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกาแฟและตรวจสอบคุณภาพกาแฟด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย นาผลการตรวจสอบมาประกอบการประชาสัมพันธ์ผลิตกาแฟเทพเสด็จ
12.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟให้หลากหลายและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคานึงถึง
สุขอนามัยและสุขภาพของผู้บริโภค เช่น การทากาแฟผสมน้าผึ้ง
12.4 การสร้างมูลค่าสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น เช่น กาแฟได้รับ GI แล้วนามาผสมผสานหรือเชื่อมโยงกับสินค้า
ที่ได้รับ GI เช่นเดียวกัน โดยมีการสร้างประวัติความเป็นมาให้เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
กาแฟเทพเสด็จ
12.5 ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษา หน่ ว ยงานเอกสาร ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์
และสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มกาแฟ
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว มีพื้นที่ทั้งหมด ๖๒,895.81 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตร ๕๒,895.88 ไร่
จานวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๕๖๕ ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร ๑,๒๓๒ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา 41,110.27 ไร่ ปาล์มน้ามัน 11,556.05 ไร่ พืชเศรษฐกิจอื่นๆ รองลงมา ไม้ผล
เช่น ลองกอง มังคุด เงาะ และทุเรียน ลักษณะเป็นสวนหลังบ้าน พืชผักเพื่อการบริโภคและเหลือจาหน่ายเป็น
รายได้เสริม ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ ม ดินมีลั กษณะเป็นดินทราย
เหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้ามันมากที่สุดในอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ความเหมาะสม พื้นที่ชุดดิน ๖๒ ชุดที่ ๖
ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงดาเนินงานโครงการ
การปรับ โครงสร้ างการผลิตสิน ค้าเกษตร ด้านสิ นค้าพืช ปศุสัตว์ และสิ นค้าประมงเน้นให้ความส าคัญในเรื่อง
การลดต้นทุนการผลิตโดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ามันให้แก่เกษตรกรในอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และในปีเดียวกันสานักงานเกษตรอาเภอย่านตาขาว
ได้จัดตั้งให้พื้นที่ตาบลทุ่งกระบือ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปาล์ม
น้ามัน (ศพก.เครือข่าย) เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับชุมชนและเป็น
ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร และแลกเปลี่ ย นความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ กั บ เกษตรกรในชุ ม ชน
โดยดาเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนพื้นที่
ตาบลทุ่งกระบือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้มีแนวความคิดในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมสินค้าเกษตร
ที่สาคัญของพื้นที่ โดยเลือกชนิดพืชปาล์มน้ามัน ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ การรวมกลุ่มของสมาชิกที่ปลูก
ปาล์มน้ามัน เพื่อจะเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ สารวจความต้อ งการจัดทาแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ 2560 และแปลงเตรียมความพร้อมใน
ปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่และเกษตรกรผู้นาในพื้นที่ที่มีแปลงปาล์มน้ามันเป็นต้นแบบในการเรียนรู้
ในการผลิตปาล์ มน้ามันที่มีคุณภาพของชุมชน ในศูนย์เครือข่าย ศพก. ดาเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยรวบรวมเกษตรกร จานวน 27 ราย พื้นที่ 317 ไร่ ต่อมาได้รับการรับรองแปลงจาก
คณะกรรมขับเคลื่ อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็ จ (Single Command) เมื่อวันที่
16 มกราคม 2560 รับรองเป็นแปลงใหญ่ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2560
2. สถานการณ์
ปั จ จุ บั น แปลงใหญ่ป าล์ ม น้ ามัน ทุ่ ง กระบื อ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่ ง กระบื อ อ าเภอย่ านตาขาว จั ง หวัด ตรั ง
เป็นแปลงใหญ่ในปี 2560 โดยได้รับงบประมาณดาเนินการในปี 2560-2563 เพื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ในการผลิตปาล์มน้ามันมีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต รวมถึงการบริหารจัดการของกลุ่ ม และแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน
ตาบลทุ่งกระบือ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 58 ราย พื้นที่ 426 ไร่ ผลการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ จังหวัดตรัง
ประจาปีงบประมาณ 2563 สินค้าปาล์มน้ามัน มีผลการตรวจประเมินได้คะแนน 84 คะแนน อยู่ในเกรด A
ต้นทุนก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ต่อปี ต้นทุนหลังเข้าร่วมโครงการเป็นเงิน 4,200 ต่อไร่ต่อปี
ผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการผลผลิตที่ได้ 3,400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
ซึ่งการดาเนินการแปลงใหญ่โดยมีโครงการสร้าของคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่การดาเนินการดังนี้
3.เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจากราคาปุ๋ยกระสอบละ ๙๖๐ บาท เป็น ๖๗๐บาท มีลานเทในหมู่บ้าน
ลดค่าขนส่ง
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตจาก 1,350 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๔,200 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 พัฒนาคุณภาพ เน้นการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีเปอร์เซนต์น้ามันสูง
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3.4 การตลาด ผลผลิตมีคุณภาพ มีลานเทในหมู่บ้านลดค่าขนส่ง , มีลานเทบริษัทรองรับหากมีผลผลิต
ปาล์มน้ามันสูงขึ้น
3.5 การบริหารจัดการ กลุ่ มมีการบริห ารจัดการเรื่องปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทร์ โดโลไมด์ ร่วมกัน กลุ่ มมีการ
บริหารการจัดการเก็บตัวอย่างดินร่วมกัน กลุ่มมีการบริหารการจัดการองค์กรร่วมกัน การซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน
เช่น ปุ๋ยเคมี การหมุนเวียนกันใช้เครื่องตัดหญ้าร่วมกัน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีการดาเนินการแปลงใหญ่โ ดยมี
โครงการสร้าของคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่การดาเนินการการกาหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลงข้อบังคับ
การอยู่ร่วมกัน โดยวางกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติ โดยยึดหหลัก 3 ประการ คือ 1. สร้างองค์ความรู้
ทางการเกษตรแบบมีส่ ว นร่ ว ม 2. ประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การบู ร ณาการทางการเกษตรอย่า งยั่ง ยื น
3. สร้างความสัมพันธ์คนในชุมชนผ่านกิจกรรมการทางาน มีการสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลทุ่งกระบือ ดาเนินการจัดประชุมสมาชิกกลุ่ มอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
มีระบบการเรียนรู้แบบเกษตรกรสอนเกษตรกรมีการนาความรู้จากการอบรมในสถานที่ต่างๆมาทดลองปฏิบัติ
และส่งต่อความรู้สู่เกษตรกรภายในกลุ่ม มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้หากมีกิจกรรมการอบรมจาก
สถานที่หรื อหน่ ว ยงานต่างๆ ทางกลุ่ มจะเปิดโอกาสให้ ส มาชิกที่มีความพร้อมในเรื่ องนั้นๆ เข้ารับการอบรม
เพื่อกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกมีระบบการเรียนรู้แบบเกษตรกรสอนเกษตรกร
การเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอย่านตาขาว แปลงใหญ่
ปาล์มน้ามัน ตาบลทุ่งกระบือมีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอย่านตาขาว
เนื่องจากทางสานักงานเกษตรอาเภอย่านตาขาวได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เครือข่ายปาล์มน้ามัน (ศพก.เครือข่าย) ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสาคัญด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการ
เชื่อมโยงความรู้เทคโนโลยีต่างๆทั้งในเรื่องการผลิต การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจน
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืช โรคพืช แมลง ศัตรูพืช โดยมีแปลงตัวอย่างของ นายโชคอานวย เพ็ชรขา เป็นแปลงตัวอย่าง
ให้เกษตรกรที่สนใจได้เป็น อย่างดี ทั้งในเรื่องของการปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา การจัดการสวนที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เป็ น ต้น และยั ง มีศูน ย์ เ ครือข่า ยที่เป็น แหล่ งเรี ยนรู้ที่ส าคัญทั้ง ในด้านปศุสั ตว์ ด้านการแปรรู ป
และด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ง มีค วามหลากหลาย สามารถที่ จะเข้ า มานาความรู้ ต่ างๆไปต่อ ยอดสามารถน าไปปรั บ ใช้ ไ ด้
ในชีวิตประจาวันต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายทั้งหมด 10 ศูนย์
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนากระบวนการกลุ่มให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
รวมของสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลผลิตปาล์มน้ามันให้มีคุณภาพ โดยมีเปอร์เซ็นต์น้ามันสูง
ให้ความรู้ในเรื่องของโรคแมลงศัตรูปาล์มน้ามันเช่น ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ
5.2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนาผลผลิตพืชอื่นๆในพื้นที่
มาแปรรูป เช่น กล้วย มะพร้าว จาก
5.3 กรมพัฒนาที่ดิน การทาธนาคารปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ วัสดุการทาปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ดิน
สารปรับปรุงดิน แผนที่ชุดดิน
5.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน
5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม /การตลาด
5.6 กรมวิชาการเกษตร การจัดการสวนปาล์มน้ามัน และการรับรองมาตรฐาน GAP
5.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การให้สินเชื่อ ทาแผนธุรกิจกลุ่ม การตลาด
5.8 กรมชลประทาน ติดตั้งระบบน้า
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5.9 กรมพัฒนาชุมชน ให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การดาเนิ นงานกิจกรรมการผลิตปาล์ มน้ามันคุณภาพ ทางกลุ่ มมีแผนการดาเนินกิจกรรมในการ
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น เพื่ อ ส่ ง วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณธาตุ อ าหาร การใส่ ปุ๋ ย ตามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น การ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมในแต่ละเดือนจะมีการพูดคุยและวางแผนการจัดการสั่งแม่ปุ๋ยมาจาหน่ายให้
สมาชิกกลุ่มในราคา ต่ากว่าท้องตลาดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเก็บเงินที่ได้จากการจาหน่ายใช้ซื้อ
แม่ปุ๋ยในรอบถัดไป ส่งผลให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอด
6.2 การดาเนินงานกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก ทางกลุ่มดาเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาการ
และเศษทางจากที่มี เริ่มต้นดาเนินการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ต่อมามีการต่อยอดโครงการและดาเนิน การจัดทาปุ๋ยหมักเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่ม มีปุ๋ยคุณภาพดี ราคาถูก
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยตามมติที่ประชุมมีการเสนอให้จาหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ต้น ทุน ค่าปุ๋ย เคมีลดลงร้อยละ 27 ผลผลิ ตเพิ่มขึ้น ผลผลิ ตปาล์มน้ามันมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ามันสู ง
เป็นที่ต้องการของตลาด ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สะดวก รองรับผลผลิตปาล์มน้ามันกรณีผลผลิตให้ผลิตที่สูง
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ด้านการลดต้น ทุ น เน้ น การใช้ปุ๋ย ตามค่ าวิเคราะห์ ดินในทุกแปลง และมีก ารผลิ ตปุ๋ยอิ นทรี ย์
จากทะลายปาล์มน้ามัน มีการทาบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ทางบัญชีทุกเดือน
เพื่อนามาปรับปรุงให้ดีขึ้น
8.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต เน้นการนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน ในเรื่องกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรมีปริมาณ
ผลผลิตที่สูงขึ้น
8.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ยกมาตรฐานการผลิต GAP ของแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน และดูแล
จัดการแปลงอย่างเป็นระบบ
8.4 ด้านการตลาด เน้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ามันในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อได้ผลผลิตปาล์มน้ามัน
ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ามันสูงที่สุด
8.5 ด้านการบริหารจัดการ เน้นการให้สมาชิกแปลงใหญ่บริหารจัดการร่วมกัน เช่นการวางแผนการ
ปฏิบัติงานรายแปลง การจ่ายปุ๋ยและใส่ปุ๋ย การจัดการบัญชีกลุ่ม เป็นต้น
9. ปัญหา อุปสรรค
สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ามันบางรายยังมีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามันที่ทะลายยังไม่สุก ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่มี
คุณภาพทาให้มาตรฐานของผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่ต่าลง
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารเป็นประจาทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม
10.2 รับสมัครสมาชิกแปลงใหญ่ประจาปี ในช่วงเดือนกันยายน
10.3 ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
10.4 ประชุมสมาชิกกลุ่ม 2 เดือน/ครั้ง
10.5 จ่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก 4 ครั้ง/ปี และเก็บเงินค่าปุ๋ยหลังจากรับปุ๋ยไปแล้ว 4 เดือน
11. ข้อเสนอแนะคาแนะนาต่างๆ
ต้องการให้สานักงานเกษตรอาเภอเข้ามาดูแลแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง
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แปลงใหญ่ยางพารา ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
1.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ก่อนเป็นแปลงใหญ่ยางพาราในปี 2529 เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตาบลบางปิด (หมู่ที่ 1 2 และ 7) ได้มีการ
ผลิตยางแผ่ น โดยได้รั บ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากสานักงานเกษตรจังหวัดตราด กรมส่งเสริมการเกษตร
จานวน 120,000 บาท และดาเนิน การต่อเนื่องมาจนถึงปี 2539 จึงจัดตั้งกลุ่ มปรับปรุงคุณภาพยางพารา
ตาบลบางปิดขึ้น เพื่อดาเนินกิจกรรมการแปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นรมควัน โดยใช้แรงงานคนในตาบลบางปิด
มีสถานที่ตั้งที่ทาการ ณ ศาลาหมู่ 2 บ้านช่องลม ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ปัจจุบันแยก
หมู่บ้านออกมาเป็ นหมู่ที่ 7 บ้านช่องลม) ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะนาน้ายางมาส่ งให้กับกลุ่ มเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่ น
รมควัน และมีบริษัทเขาซก จังหวัดชลบุรี เข้ามาประมูลและขนส่งยางแผ่นรมควันออกไปจากพื้นที่ (ราคาในช่วง
ดังกล่าวประมาณ 41 บาทต่อกิโลกรัม) การทายางแผ่นรมควันดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีผลกาไรประมาณ
400,000 บาท จนกระทั่ ง ประสบปั ญ หาน้ าเสี ย เนื่ อ งจากมี บ่ อ พั ก น้ าเพี ย งบ่ อ เดี ย ว ประกอบกั บ พื้ น บ่ อ
เป็นหินโพรง น้าเสียจึงซึมไปยังบ่อน้าของชาวบ้านจนเกิดความเดือดร้อน กลุ่มจึงตัดสินใจปิดตัวลง
ต่อมาในปี 2552 ได้เริ่มทากลุ่มอีกครั้ง โดยเปิดรับซื้อน้ายางเพื่อส่งให้บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด ตาบลเขาสมิง
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และดาเนินกิจกรรมอยู่ประมาณ 5 ปี ก็ประสบปัญหาเนื่องจากเปอร์เซ็นต์น้ายาง
ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯกาหนด เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วนนาน้ามาผสมกับน้ายางจึงทาให้เปอร์เซ็นต์น้ายางไม่ดี
กลุ่มจึงต้องปิดตัวลงอีกครั้ง
ในปี 2556 เกษตรกรจึ งปรั บ เปลี่ ยนจากการทายางแผ่ นและส่ งน้ายางมาเป็นการผลิ ตยางก้อนถ้ว ย
มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีปัญหาเรื่องแรงงาน
จนกระทั่งในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดตราดและสานักงานเกษตร
อาเภอแหลมงอบ ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดาเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน
รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุน
การผลิต การเพิม่ ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ซึ่งสานักงานเกษตรอาเภอ
แหลมงอบได้ประชุมและคัดเลือกชนิดสินค้าชนิดยางพารา เป็นสินค้าหลักของอาเภอแหลมงอบ ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในส่วนของสานักงานเกษตรอาเภอแหลมงอบ
ได้ดาเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสินค้ายางพารา และจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ยางพารา
ในปี 2560 โดยใช้ ศูน ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้า เกษตรอาเภอแหลมงอบเป็น ที่ตั้ งกลุ่ ม ฯ
และดาเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
2.สถานการณ์
2.1 พื้นที่ กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา มีพื้นที่รวม 1,130 ไร่ สมาชิก 54 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 518 กิโลกรัมต่อไร่
ผลผลิตรวม 585.34 ตัน เป็นยางก้อนถ้วยที่เปลี่ยนวิธีการกรีดจากเดิมเป็นการกรีด 6 มีด และใช้กรดฟอร์มิค
แทนกรดซัลฟิวริก มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพจากปลา เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยต้นทุนการผลิต หลังจากเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ลดลงจากเดิม 3,240 บาทต่อไร่
เหลือ 2,592 บาทต่อไร่ ในปี 2563 ซึ่งลดลง 648 บาท คิดเป็นร้อยละ 20
2.2 สมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา มีจานวนทั้งหมด 55 ราย เป็น Smart farmer 36 ราย โดยมีผู้จัดการแปลง
คือ นายวาทิน จีนาวนิช ตาแหน่ง ประธานแปลงใหญ่ยางพารา ผู้ช่วยผู้จัดการ ชื่อ นายพระรถ บุญตูบ ตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ยางพารา
2.3 ผลผลิ ตก่อนเข้าร่ ว มโครงการแปลงใหญ่ เฉลี่ ย 448 กิโ ลกรัมต่อ ไร่ หลั งจากเข้าร่ว มแปลงใหญ่
ผลผลิตเพิ่มเป็น 518 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวมของกลุ่ม ฯ จานวน 585.34 ตัน (ยางก้อนถ้วย) มีการพัฒนา
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คุณภาพผลผลิตเป็น Premium Grade โดยการกรีด 6 มีด ใช้กรดฟอร์มิคแทนกรดซัลฟิวริก ทาให้คุณภาพ
ยางก้อนถ้วยดีกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่
2.4 ต้นทุน การผลิตก่อนเข้ารวมโครงการแปลงใหญ่ 3,240 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการฯ ลดลง
เหลือ 2,592 บาทต่อไร่ โดยลดลง 648 บาท คิดเป็น ร้อยละ 20การที่ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้น้าหมักชีวภาพจากปลา โดยมีแปลงทดสอบ/สาธิต เพื่อเป็นต้นแบบให้สมาชิกแปลงใหญ่
และเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนาไปรับใช้
2.5 รายได้ เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ (กรีด 6 มีด ใช้กรดฟอร์มิค
แทนกรดซัลฟิวริก) มากกว่าราคาท้องตลาด 2.25 บาทต่อกิโลกรัม (ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ราคายางก้อนถ้วย
18-20 บาทกิโลกรัม) ในปี 2562-2563 เนื่องจากราคายางก้อนถ้ วยตกต่า จึงไม่ได้มีการรวมกลุ่ม เนื่องจาก
สมาชิกส่วนใหญ่หยุดกรีดยาง
2.6 การได้รับความช่วยเหลืองบประมาณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร แปลงใหญ่ยางพารา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคี ดังนี้
2.6.1 สานักงานเกษตรจังหวัดตราด สนับสนุนแม่ปุ๋ยโครงการแปลงใหญ่
2.6.2 สานักงานเกษตรจังหวัดตราด และสานักงานเกษตรอาเภอแหลมงอบจัดงานวันถ่ายทอด
ความรู้ (Field day) สนับสนุนแม่ปุ๋ยโครงการแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการทาน้าหมักชีวภาพ สนับสนุนวัสดุ
ดาเนินงาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ
ดาเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดความรู้/จัดทาแปลงเรียนรู้สนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ย
2.6.3 สถานีพัฒนาที่ดินตราด สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน/ปูนมาร์ล/พด.
2.6.4 สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด วัสดุทาปุ๋ยหมักและการเลี้ยงไส้เดือนดิน
2.6.5 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. เป้าหมาย 5 ด้าน
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 3,240 บาทต่อไร่ เป็น 2,592 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20จาก 448 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 538 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ใช้กรดฟอร์มิก แทนกรดซัลฟิวริกและกรีดยาง 6 มีด)
3.4 การตลาด (รวมกลุ่มขายโดยการประมูล)
3.5 การบริหารจัดการ ลดความเสียหายจากการระบาดของโรค ควบคุมการผลิตยางก้อนถ้วยของสมาชิก
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต/การเก็บเงินคืน การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร/เครื่องมือ อาชีพเสริม
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 สานักงานเกษตรจังหวัดตราด และสานักงานเกษตรอาเภอแหลมงอบ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ แม่ปุ๋ยเคมี (14-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60) สนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องวัด pH น้ายาตรวจวิเคราะห์ดิน (บางส่วน)
4.2 สานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ถ่ายทอดความรู้ด้านการบบริหารจัดการกลุ่มให้แก่เกษตรกรสมาชิก
4.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด มีบทบาทและภารกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก
ด้านการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย การทาบัญชี ต้นทุนอาชีพ สนับสนุนงบประมาณ ในการทดลองทาถุงมือเคลือบ
ยางพารา (20,000 บาท)
4.4 สถานีพัฒนาที่ดินตราด มี ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ด้านการทาปุ๋ยหมัก การทาน้าหมัก
ชีวภาพ การปรับปรุงบารุงดิน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น น้ายาตรวจวิเคราะห์ดิน สาร พด. 1 2 6 7
4.5 สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก เกี่ยวกับ
การเลี้ยงไส้เดือน การบริหารจัดการที่ดิน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต
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4.6 หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู้ในการผลิต สนับสนุนตู้เอกสารองค์ความรู้ และเอกสารวิชาการ
4.7 สานักงานพลังงานจังหวัดตราด สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
4.8 ส านั กงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ การบริห ารจัดการ
ยางพารา การตลาดยางพารา การประสานผู้รับซื้อเพื่อการประมูล
5. การสนับสนุน
5.1 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องวัด PH น้ายา
ตรวจวิเคราะห์ดิน และการถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ จากสานักงานเกษตรจังหวัดตราดและสานักงานเกษตร
อาเภอแหลมงอบ
5.2 ด้านการตลาด มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยนาร่องการรวมกลุ่ม
ประมูลยางก้อนถ้วยคุณภาพ ที่กลุ่มฯ ปรับเปลี่ยนวิธีการกรีดจากเดิมมาเป็นการกรีดยาง 6 มีด และใช้กรดฟอร์มิค
แทนกรดซัลฟิวริก โดยประสานงานกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด เพื่อประสานผู้รับซื้อยางมารับซื้อ
ในพื้นที่ เริ่มดาเนินการทั้งหมดในเดือน ธันวาคม 2561 ประมาณยางก้อนถ้วย 8 ตัน ราคาที่ได้รับ 20.25 บาท
สูงกว่าราคาท้องตลาด 2.25 บาท
5.3 การดาเนิน กิจ กรรมของกลุ่ มฯ จะมีการประชุมหารือ และได้รับความเห็ นชอบจากสมาชิกก่อน
การดาเนินการ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้ เช่น การลดต้นทุน โดยการใช้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพจากปลา
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนที่ที่เกิดดอกผลจากการผสมปุ๋ย
จาหน่ายให้สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการหาแนวทางประกอบอาชีพเสริม เช่น การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ,อาหารทะเล โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สานักงานพลังงานจังหวัดตราดสนับสนุนและกลุ่ม
สมทบเงินบางส่วน
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุน สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี เนื่องจากมีการรวมกลุ่มกั นซื้อ
ทาให้ ร าคาปั จ จั ย การผลิ ตถู กลง (จากผลการดาเนินงานสามารถลดต้ นทุนได้ร้อยละ 10.86 จากเป้า หมาย
ที่กาหนดร้อยละ 20)
6.2 การเพิ่มผลผลิต ได้แก่ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพจากปลา เก็บเกี่ยวในระยะ
ที่เหมาะสม มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ใช้น้าหมักชีวภาพจากปลา จัดทาแปลงสาธิต เพิ่มจุดเรียนรู้
6.3 พัฒนาคุณภาพ โดยผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ Premium Grade
6.4 การตลาด ในการวางแผนการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราตาบลบางปิด มีการพัฒนาระบบ
การตลาดควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต โดยนาระบบตลาดประมูลยางก้อนถ้ วยคุณภาพมาใช้ในการ
จาหน่ายผลผลิต เริ่มดาเนินการครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2561 ได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดตราด ในการประสานงานกับผู้รับซื้อ จากผลการดาเนินงานพบว่า เกษตรกรสามารถจาหน่ายยางก้อนถ้วย
ได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 2.25 บาท แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้ทาการหยุดการประมูล เนื่องจากเป็นฤดู
ปิดหน้ายาง และฝนตกชุก ทาให้ปริมาณผลผลิตยางพารามีน้อย ประกอบกับราคายางตกต่าจึงหยุดกรีด แต่กลุ่ม
แปลงใหญ่ ย างพาราต าบลบางปิ ด ได้ ว างแผนการด าเนิ น การตลาดประมู ล ยางพาราทุ ก 15 วั น โดยจะเริ่ ม
ดาเนิ นการตั้งแต่เดือนตุล าคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีการดาเนินงานดังนี้ จั ดประชุมเพื่อหารือการจาหน่าย
ผลผลิต แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิก จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สาหรับการจาหน่ายยางก้อนถ้วย
ประสานผู้ประกอบการเข้าร่วมการประมูล
6.5 บริหารจัดการ
6.5.1 สมาชิกมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีการรวมกลุ่ม
จัดหาปัจจัยการผลิต และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง
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6.5.2 กองทุนของกลุ่มมีการขยายตัว จากการสนับสนุนของภาครัฐ ทาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกได้ทั่วถึงและครบถ้วนตามความต้องการ
6.5.3 กลุ่ ม แปลงใหญ่ ย างพารามี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถต่ อ ยอดกิ จ กรรมอื่ น ๆได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น การนาเทคโนโลยี งานวิจัยมาปรับใช้ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ให้นาไปปรับใช้ เช่น การทดลองทาถุงมือเคลือบยางพารา นอกจากนั้น
มีการนางานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนา โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการปลูกพืช
เสริมรายได้ เช่น สับปะรด มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น การใช้เครื่องปลูก แต่ด้วยสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวย
จึงไม่สามารถใช้ได้ มีการใช้เครื่องผสมปุ๋ยเพื่อลดแรงงานการผสมปุ๋ย และประหยัดเวลา
7.2 ด้า นสั ง คม ทั้ง สมาชิก ในกลุ่ ม และเพื่ อนบ้ านใกล้ เ คี ยง โดยเกษตรกรสมาชิ กกลุ่ มฯ มี ก ารใช้ ปุ๋ ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ โดยรณรงค์การใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริก และ
การตัดยาง 6 มีด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางก้อนถ้วยให้แตกต่างจากยางก้อนถ้วยทั่วๆไปซึ่งใช้กรดซัลฟิวริก
และรวมกลุ่มเพื่อจาหน่ายผลผลิต
8.1 ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ ประธานผ่านการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาผู้จัดการแปลง ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแปลงใหญ่ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อนามาปรับใช้
ในการพัฒนาแปลงใหญ่ในความรับผิดชอบ มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
8.1.2 ความเข้มแข็งของกลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มได้มีการจดทะเบียนกับกรมส่ งเสริมการเกษตรในนาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรบ้านช่องลม กลุ่มมีกองทุนหมุนเวียนในด้านปัจจัยการ
ผลิตเพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมด้านการผลิต มีการปลูกพืชเสริมรายได้นอกเหนือจากการปลูกยางพารา เช่น
พืชผัก ผักเหลียง กระวาน สับปะรด การอบรม ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อนามาปรับใช้
ในการผลิต
8.1.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด การนาวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ เช่น ปลาทะเลมาทาเป็นปุ๋ย
น้าหมักชีวภาพจากปลา และใช้ในการเพิ่มผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในกลุ่ม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริก เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตยางก้อนถ้วย
การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เลี้ยงไก่ เลี่ยงเป็ด เลี้ยงปลา ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สู งสุด และ
เป็นรายได้เสริม
8.1.4 การท าการเกษตรที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบนิ เ วศ รณรงค์ ก ารใช้ ก รดฟอร์ มิ ก แทนกรดซั ล ฟิ ว ริ ก
เนื่องจากกรดฟอร์มิกเป็นกรดอินทรีย์ สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ ไม่ตกค้าง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม ไม่มี
ผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยกว่ากรดซัลฟิวริก ลดการผุพังของลวดรองถ้วยน้ายาง
มีความเหมาะสมในการทาให้ยางจับตัวดี และทาให้คุณสมบัติของยางดีขึ้น มีการใช้น้าหมักชีวภาพจากปลาใน
การจัดการการผลิต ใบไม้นามาทาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงไก่ เป็ดในสวนยาง ช่วยเป็นปุ๋ยให้กับยางพารา กาจัดศัตรูพืช
8.2 ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาลดลง
เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตลดลง เนื่องจากราคายางก้อนถ้วยตกต่า ทาให้ไม่มีแรงจูงใจ
ในการกรีดยาง และบางส่ว นจ้ างกรี ด ทาให้ ต้นทุนสูง และไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจาหน่าย เนื่องจากสมาชิก
ส่วนใหญ่หยุดกรีดยาง
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9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 ราคาผลผลิตตกต่า
9.2 สถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของเกษตรกร ทาให้ไม่มีเงินทุน
หมุนเวียน ชาดสภาพคล่องในการดาเนินกิจกรรมการเกษตร
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางก้อนถ้วย เป็น Premium gread เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการกรีดยาง 6 มีด
และใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริก ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้วในปี 2562
10.2 การพัฒ นาการตลาด โดยการรวมกลุ่ มเพื่อรวบรวมผลผลิ ต และประสานผู้ รับซื้อเข้ ามารับซื้ อ
ณ จุดรวบรวม โดยวิธีการประมูล โดยจะดาเนินการทุก 15 วัน แต่ต้องหยุดชะงักในปี 2562 เนื่องจากฝนตกชุก
และปัญหาราคายางพาราตกต่าเนื่องจากปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ผู้ประกอบการ
ลดปริมาณการรับซื้อยางพารา ประกอบกับปัญหาราคายางพาราตกต่า
10.3 การลดความเสี่ยง โดยการประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืชผัก การปลูกสับปะรด เหลียง
กระวาน และการแปรรูป ผลผลิ ตทางการเกษตรและอาหารทะเล เพื่อเป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากการทา
สวนยางพารา ปัจจุบันไม่ได้ดาเนินกิจกรรมการแปรรูปเนื่องจากชาวประมงหยุด/ลดออกเรือ เนื่องจากปัญหา
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องลดการรวมกลุ่มในการดาเนินกิจกรรม
10.4 การนานวัตกรรมมาปรับใช้ เช่น การทาถุงมือเคลือบยางพารา กางเกงเคลือบยางพารา เพื่อใช้เป็น
จุดรวบรวมผลผลิ ตทางการเกษตร เช่น ทุเรียน สั บปะรด เป็นต้น ปัจจุบันไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่มีวัส ดุ
อุปกรณ์ และไม่คุ้มค่าในการลงทุนในช่วงที่สถานการณ์ราคายางพาราราคาตกต่า
10.ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
10.1 กลุ่มต้องเกิดจากความสนใจของเกษตรกรในพื้นที่ มีผู้นาที่เข้มแข็ง เสียสละ สมาชิกให้ความร่วมมือ
10.2 มีการระดมทุน เพื่อจัดทาเป็นกองทุนหมุนเวียน
10.3 ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นร่วมกับข้อมูลทางวิชาการ เช่น ผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้น้าหมักชีวภาพจาก
ปลาหรือนาวัสดุในท้องถิ่นมาทาปุ๋ยหมักใช้เอง
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แปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอสามพรานเป็ น แหล่ ง ปลู ก ไม้ ผ ลที่ส าคัญ แห่ ง หนึ่ งของจั งหวั ดนครปฐม มี พื้น ที่ ปลู กไม้ ผ ล อาทิ
เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง ส้มโอ ลาไย มะนาว และยังมีพืชที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ มะพร้าวน้าหอม ซึ่งถือว่าเป็นพืช
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเภอสามพราน มีการปลูกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐม และเมื่อ 6 - 7 ปี ที่ผ่านมา มะพร้าวน้าหอมมีราคาผลผลิตค่อนข้างสูงจึงทาให้เกษตรกรหันมา
ปลู กมะพร้ าวน้ าหอมเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ ดีอยู่ได้ประมาณ 2 – 3 ปี เพราะมีพื้นที่ปลู กเพิ่มมากขึ้นและกาลั งเริ่ม
ให้ผลผลิตทาให้มีปริมาณผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากเกินประกอบกับส่งออกได้น้อยลงทาให้ราคาเริ่มขยับลดลง
แต่ต้นทุนการผลิตกับสูงขึ้น และเกษตรกรยังประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืช เช่น แมลงดาหนามมะพร้า ว
หนอนหั วดามะพร้ าว ด้ว งศัตรูมะพร้ าว เมื่อปี พ.ศ.2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริม
การเกษตร ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ขึ้น ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มอบเป้าหมายให้ทางสานักงานเกษตรอาเภอสามพรานจัด ตั้งแปลงใหญ่ขึ้น
จานวน 1 แปลง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่มะพร้าวน้าหอม เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าว
น้าหอมในช่วงนั้น ทางสานักงานเกษตรอาเภอสามพราน จึงได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกร
ผู้ป ลูกมะพร้าวน้าหอมรับ ทราบข้อมูล และสมัครเข้าร่ ว มโครงการ เพื่อรวมกลุ่มกันในการพัฒนาการผลิ ตและ
การตลาดในรูปแบบแปลงใหญ่ ในปีแรกมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้าหอมสมัครเป็นสมาชิกแปลงใหญ่จานวน
25 ราย และกาหนดที่ทาการกลุ่มไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ตาบล
บางช้าง หมู่ที่ 5 ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพราะตาบลบางช้างมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้าหอม
จานวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อแปลงใหญ่ คือแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมตาบลบางช้าง และในปีที่ 2 พ.ศ. 2561
มีเกษตรกรสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น อีก 15 ราย จึงทาให้แปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอมตาบลบางช้าง มีสมาชิก
รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 40 ราย จนถึงปัจจุบัน และมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้าหอมของสมาชิก รวมจานวน 355 ไร่
2.สถานการณ์
ปัจจุบันในพื้นที่มีแนวโน้มจะมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้าหอมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมากขึ้น
แต่บุตรหลานหรือทายาทไม่สนใจที่จะสานต่อในการทาสวนจึงเลิกปลูกไม้ผลชนิดอื่นหันมาปลูกมะพร้าวน้าหอมแทน
เพราะเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องยุ่งยาก ลงทุนน้อยต้นทุนการผลิตต่า ได้รายได้ทุกเดือน อีกทั้งที่รกร้าง
ว่างเปล่าจาเป็นต้องปลูกพืชเป็นสวนและคาดว่าส่วนมากจะปลู กมะพร้าวน้าหอมตามเหตุผลเบื้องต้น เพราะจะไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีที่ดิน สมาชิกมีปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มและแนวโน้มคาดการณ์ว่าสมาชิกจะลดลง
เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุมากไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม และสมาชิกบางท่านต้องเลิกปลูก
เพราะเช่าที่ดิน ถูก เจ้ าของที่เอาที่คืน สถานการณ์ผลผลิ ตในปัจจุบันถือว่าดีกว่าปีที่แล้ ว เพราะเกษตรกรผลิ ต
ได้คุณภาพมากขึ้น ต้น ทุนการผลิ ตสู งขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในต้นทุนการผลิ ตบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่นค่าจ้าง
แรงงาน ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าปัจจัยการผลิต รายได้ รายได้เหมือนเดิมกั บปีที่แล้ว ถึงแม้ราคาผลผลิตปีนี้
ค่อนข้างดี กว่าปี ที่แ ล้ ว เล็ กน้ อย แต่ต้ น ทุนการผลิ ตสู งขึ้ น ส่ ว นเรื่ องราคาผลผลิ ตก็ เป็นไปตามกลไกของตลาด
การได้รับการช่วยเหลืองบประมาณ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วง 3 ปีแรก โดยได้นา
งบประมาณมาดาเนิ นการถ่ายทอดความรู้ ให้ความรู้กับสมาชิก เช่น ความรู้ด้านการพัฒ นากระบวนการผลิ ต
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การพัฒนาและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุ
ทางการเกษตร ให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพผลผลิต เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
สารชีวภัณฑ์ และกับดักล่อด้วงพร้อมสารล่อ
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3. เป้าหมาย (5ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 6,000 บาทต่อไร่ เป็น 5,000 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 5,000 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาด
3.4 การตลาด มีตลาดประจา พ่อค้าท้องถิ่นรับซื้อหน้าสวน เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
3.5 การบริหารจัดการ เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ให้
เป็น Smart Farmer
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ทางกลุ่ มได้มีการคัด เลื อกคณะกรรมการบริห ารกลุ่ มและผู้ จั ดการแปลง เพื่อเป็ นคณะทางานในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาบริหารจัดการกลุ่ม
5. การสนับสนุน
5.1 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ในการถ่ายทอดความรู้
ในด้านต่างๆ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุทางการเกษตร
5.2 การส่งเสริมให้สมาชิกใช้ตลาดนาการผลิต
5.3 สิทธิในการกู้เงินดอกเบี้ยต่าเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการผลิตจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (แต่ทางกลุ่มไม่ได้กู้)
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ช่วงแรกสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมาย แต่ปัจจุบันต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น ทางกลุ่มอาจจะต้องปรับเป้าหมายด้านการลดต้นทุนการผลิตใหม่ และส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิธีการ
ต่างๆในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
6.2 การเพิ่มผลผลิต สมาชิกสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
6.3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต เกษตรกรสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบัน สมาชิกได้ยื่นคาร้อง
ขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP แล้วทั้งหมด 40 ราย ผ่านการรับรองแล้ว 30 ราย อยู่ระหว่างตรวจรับรอง 10 ราย
6.4 การตลาด ยังไม่สามารถพัฒนาให้รวมกลุ่มกันจาหน่ายได้ เนื่องจากสมาชิกมีพ่อค้าประจาในท้องถิ่น
มารับซื้อหน้าสวนอยู่แล้ว
6.5 การบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้จัดการแปลง โดยการคัดเลือกจาก
สมาชิก เพื่อเป็นคณะทางานในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริหารจัดการกลุ่ม
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
มีการน าเทคโนโลยี สื่อสารมาใช้ เช่น สมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข่าวสารให้ สมาชิกทราบ ค้นคว้าหาข้อมูล
เทคโนโลยีการผลิ ตใหม่ ๆ ตรวจสอบด้านการตลาด ราคาผลผลิต และยังได้นาเทคโนโลยีด้านชีวภาพมาใช้ใน
กระบวนการผลิ ตเพื่อลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น อีกทั้งยังเป็น
ต้นแบบ ให้คาแนะน าแก่เกษตรกรข้างเคียงอีกด้วย เช่น การนาจุลิ นทรีย์สั งเคราะห์แสงมาใช้ในการบารุงพืช
ให้แข็งแรง การใช้สารสกัดสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
8. ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาลดลง
8.1 สมาชิกไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้
8.2 สมาชิกไม่ให้ ความส าคัญในการร่วมกิจกรรมของกลุ่ ม (เนื่องจาก ปี 2563 ไม่มีปัจจัยการผลิ ต
สนับสนุนสมาชิกจึงไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)
8.3 สมาชิกไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆซึ่งกันและกัน
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9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงไม่ค่อยสะดวกในการมาร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่ม
9.2 ด้านการตลาด ไม่สามารถรวมกลุ่มกันจาหน่ายได้ เนื่องจากสมาชิกแต่ละรายจะมีพ่อค้าประจาใน
ท้องถิ่นมารับซื้ออยู่แล้ว ซึ่งจะมาบริการตัดผลผลิต ขนย้ายผลผลิตให้เสร็จ เจ้าของสวนไม่ต้องทาอะไรเลย แต่ถ้า
รวมกันจาหน่าย สมาชิกต้องจ้างคนตัดผลผลิตเอง ขนย้ายผลผลิตเอง เลยไม่มีสมาชิกที่ประสงค์จะรวมกลุ่มกันจาหน่าย
9.3 เกษตรกรถูกพ่อค้าเอาเปรียบจากการนับผลผลิต จึงส่งผลต่อรายได้
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ต่อไป
ทางกลุ่มจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้น เพื่อจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มไลน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือกัน
และแจ้งราคาผลผลิตของแต่ละสวน/แต่ละช่วงเวลา ให้สมาชิกทราบเพื่อป้องกันการถูกกดราคาจากพ่อค้า
11. ข้อแนะนา คาแนะนาต่างๆ
10.1 สมาชิกทุกคนควรที่จะเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือเทคนิคต่างๆในการผลิต การตลาด
หรือปัญหาต่างๆ เราจะได้เรียนรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เช่น ใครมีปัญหาการระบาดของศัตรูพืชหาก
ใครมีแนวทางป้องกันกาจัดจะได้ช่วยกันแนะนา หรือหากใครมี พ่อค้าหรือล้งดีๆ ที่มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ก็ควรที่จะแนะนาให้สมาชิกทราบเพื่อเป็นช่องทางให้แก่ทุกคนอีกทางหนึ่ง
10.2 หากทางกลุ่มมีกิจกรรม ขอให้สมาชิกสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่ม
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แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 6 ตาบลถ้าเจริญ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในพื้น ที่จั งหวัดบึ งกาฬมีการปลูกยางพาราอย่างแพร่ห ลาย โดยส่ วนมากจะผลิ ตยางก้อนถ้วย เนื่องจาก
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ ถ้าผลิตกันไปเรื่อยๆในอนาคตอาจทาให้ราคายางพาราลดลง จึงเริ่มรวมกลุ่มกับเกษตรกร
ที่ป ลูกยางพาราในพื้นที่เพื่อหาแนวทางเพื่อป้องกันการลดลงของราคายางก้อนถ้วยในอนาคต โดยได้ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ว่านอกจากยางก้อนถ้วยแล้วเรายังสามารถทาอย่างไรกับยางได้อีกบ้าง ซึ่งได้พบการผลิตน้ายางสด
จึงเกิดการรวมกลุ่มกับเกษตรกร กว่า 88 รายพื้นที่ 1877.3 ไร่ เพื่อเข้ารวมกลุ่มเข้าสู่การเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยมีการผลิตยางก้อนถ้วยควบคู่ไปกับการผลิตน้ายางสด และได้ได้รับการส่งเสริมและดูแลจากเจ้าหน้าที่สานักงาน
เกษตรอาเภอโซ่พิสัยและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ในกระบวนการต่างๆ
2. สถานการณ์
จากการรวมกลุ่มได้ระยะหนึ่งสมาชิกหลายคนหันกลับไปผลิตยางก้อนถ้วยเหมือนเดิม เนื่องจากการผลิต
น้ายางสดยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ทางกลุ่มยังมีการส่งเสริมในการผลิตน้ายางสดอยู่ ซึ่งน้ายางสดมีราคาสูงกว่าแต่
ยังขาดตลาดรั บซื้อน้ายางสดในท้องถิ่น และยังคงมีเกษตรผลิ ตน้ายางสดกว่า 50 % ของสมาชิกทั้งหมด และมี
เกษตรกรสนใจเข้าร่วมกลุ่มจากเดิม 88 ราย เป็น 120 ราย เนื่องจากสมาชิกที่เข้าร่วมใหม่ได้เห็นถึงการได้รับ
สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งขององค์ ค วามรู้ แ ละการสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต และการดู แ ลจากเจ้ า หน้ า ที่ จากหน่ ว ยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มยังมีการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ที่มีการตรวจเป็นประจาในทุกๆ ปี
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุน จาก 6700 บาทต่อไร่ เป็น 6300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.9
3.2 ดารเพิ่มผลผลิต จาก 30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 35 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6
3.3 การพัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้มาตรฐาน เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) จากร้อยละ 28 เป็น ร้อยละ 35
3.4 การบริหารจัดการ พัฒนากลุ่มจากกลุ่มแปลงใหญ่ สู่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาสู่นิติบุคคล5.
3.5 ด้านการตลาด ทางกลุ่มต้องการที่จะมีตลาดน้ายางสดในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งน้ายางสดไป
ขายยังพื้นที่อื่นและเพื่อป้องกันการลดลงของค่า DRC ของยางพารา
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 กรมส่งเสริ มการเกษตร จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดทาแผนรายแปลง
ถ่ายทอดความรู้ ด้านการลดต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ตลาดและการเชื่อมโยงการตลาด/ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบันและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ https://co-farm.doae.go.th
4.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์จังหวัด อบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มและบัญชีต้นทุนอาชีพ
4.3 สถานีพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมและสนับสนุน การทาน้าหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ สารปรับปรุงบารุงดิน
5. การสนับสนุน
5.1 การยางแห่งประเทศไทย และสานักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ถ่ายทอดความรู้การเชื่อมโยงการตลาด
5.2 สภาเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้และหาช่องทางการจาหน่าย แปรรูป และประชาสัมพันธ์
5.3 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบ
การให้น้าพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
5.4 ตลาดกลางยางพาราหนองคาย ถ่ายทอดความรู้ระบบGAPยางพารา
5.5 บริษัทไทฮั้ว สาขาสกลนคร จากัด ถ่ายทอดความรู้เงื่อนไขและวิธีการขายน้ายางสด
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต โดยวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุน และมีการผลิตปุ๋ยหมักใช้ใน
ทุกปีพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 11.16
6.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 45 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 จากการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมด้วย
6.3 การพัฒนาคุณภาพ เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 38 เกษตรกร
ที่ผลิตยางก้อนถ้วยต้องได้รับรองมาตรฐาน GAP ยางก้อนถ้วยทั้งหมดร้อยละ 100
6.4 การบริหารจัดการ ปัจจุบันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกาลังพัฒนาสู่ นิติบุคคล
6.5 การตลาด ยังไม่มีตลาดในพื้นที่ ทางกลุ่มจึงต้องรวบรวมน้ายางสดและจาหน่ายเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้
ค่า DRC ของยางลดลง
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
เปลี่ยนจากการใช้กรดซัลฟูริกมาใช้กรดฟอร์มิกแทน เนื่องจากกรดซัลฟูริกเป็นกรดแก่ค่อนข้างอันตรายและมี
กลิ่นที่เหม็น แสบจมูกซึ่งส่งผลผกระทบต่อการเสื่อมสภาพของน้ายาพาราทาให้ยางมีความยืดหยุ่นต่าและมีปริมาณ
ความชื้นสูงเกินกว่ามาตรฐาน ยางย้วยและอ่อนตัวไม่มีคุณภาพ เกิด ปัญหาน้ายางเหม็นไหลลงตามถนน ทาให้ถนนลื่น
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่การใช้กรดฟอร์มิกจะซึ่งเป็นกรดอินทรีย์บริสุทธิ์จะทาให้ยางแข็งตัวสม่าเสมอ ยางมีคุณภาพดี
สีสวย น้าหนักยางสูง สามารถระเหยได้ดี ทาให้คุณภาพและความยืดหยุ่นของแผ่นยางคงเดิม ไม่ทาให้โรงเรือนและ
แผ่นยางมีกลิ่นเหม็น เปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปมาใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ของดิน ที่มีการตรวจเป็นประจา
ในทุกปีและมีการใช้ปุ๋ยหมักรวมถึงสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา มาใช้ร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตยางและ
เพิ่มผลผลิตแก่ยางพาราของกลุ่ม
8.ปัจจัยที่ส่งผลสูค่ วามยั่งยืน
8.1 การตลาด ด้วยทางกลุ่มได้มีตลาดรองรับผลผลิตทั้งยางก้อนถ้วยและน้ายางสด จึงทาให้ในเรื่องของการตลาด
คงตัวได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ และสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้ตามคุณภาพของยางที่กลุ่มสามารถผลิตได้
8.2 การสนับสนุน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่มที่สุดคือ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน ในเรื่องของความรู้และปัจจัยในการผลิตซึ่งทาให้กลุ่มสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมถึงเพิ่มรายได้
และมาตรฐานการผลิตแก่สมาชิกภายในกลุ่ม
8.3 ด้านสุขภาพ สมาชิกของกลุ่มมีสุขภาพกายดีขึ้น จากการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริก
8.4 สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรดซัลฟิวริก หยดสู่ดินทาให้ดินในพื้นที่สวนยางพารามีค่าที่ดีขึ้นไม่เป็นกรด ยางไม่ส่ง
กลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลเกาะเปาะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอหนองจิก มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งหมด 10,543 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมดในอาเภอ
หนองจิก ส าหรับ พื้น ที่ป ลูกปาล์มน้ามัน ส่ว นใหญ่จะปลู กในพื้นที่นาร้าง โดยการขุดยกร่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมพัฒ นาที่ดิน กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันทั้งหมดจานวน 332 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตแล้วจานวน 5,669 ไร่
พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตาบลเกาะเปาะตาบลปุโละปุโย และตาบลลิปะสะโง ผลผลิตปาล์มน้ามันเฉลี่ยทั้งอาเภอ
หนองจิก 2,230 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งเกษตรกรในตาบลเกาะเปาะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ปลูกปาล์มน้ามันในพื้นที่
อ าเภอหนองจิ ก เนื่ อ งจากปาล์ ม น้ ามั น เป็ น พื ช ชนิ ด ใหม่ ที่ น ามาปลู ก ในพื้ น ที่ จึ ง ท าให้ เ กษตรกรขาดความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการพืชชนิดนี้ ทาให้เกษตรกรบางรายล้มเลิกความตั้งใจได้โค่นปาล์มทิ้งเปลี่ยนมาปลูกอื่นแทน
เช่น มะพร้าว ยางพารา ในปี พ.ศ.2554 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มก่อตั้งขึ้นในพื้นที่อาเภอหนองจิก จึงทาให้เกษตรกร
มีความหวังจากการปลูกปาล์มน้ามันมากขึ้น เนื่องจากมีโรงงานรับซื้อผลผลิตมีตลาดรองรับและใกล้แหล่งเพาะปลูก
ทาให้เกษตรกรหันกลับมาให้ความสาคัญกับปาล์ มน้ามันอีกครั้ง เกิดการรวมกลุ่ มของผู้ปลูกปาล์ มขึ้นเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยกัน ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ด้านองค์ความรู้ในการจัดการสวนปาล์มให้มี
ประสิทธิภาพเรื่อยมาจึงถึงปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มดาเนิน งานร่ว มกันของเกษตรกรทั้งการผลิตและบริหารกลุ่มองค์กร ปีพ.ศ.2560
กลุ่มได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ามันตาบลเกาะเปาะตามนโยบายกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และ
กลุ่ ม ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเรื่ อ ยมาจดสามารถยกระดั บ เป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชุ ม ที่ จ ดทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ย
การดาเนินงานกลุ่มปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ มีคณะกลุ่มบุคคลเข้ามาศึกษาดูงานของกลุ่มตามฐานเรียนรู้
แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตเพิ่มขึ้นสมาชิกมีรายได้ต่อครัวเรือนมากขึ้นและมีรายได้เสริมจากกิจกรรมเสริมรายได้
ในสวนปาล์ม เกิดการจ้างงานใช้แรงงานในพื้นที่ มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น คาดว่าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มมีความพร้อม
ที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะดาเนินกิจการที่เป็นผลกาไรให้แก่สมาชิกได้ต่อไป
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลเกาะเปาะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นแปลงใหญ่ ปี 2560 ที่ตั้ง/ที่ทาการ
กลุ่ม หมู่ 3 ตาบลเกาะเปาะ อาเภอหนองจิก จั งหวัดปัตตานี โดยมี นายบือราเฮง อาแว เป็น ประธานแปลงใหญ่
นายมูฮาหมัด เถาวัล ย์ เป็น ผู้ จั ดการแปลงใหญ่ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,816 ไร่ มี ส มาชิกแปลงใหญ่
จานวน 35 ราย ผลผลิตปาล์มเฉลี่ย 4,850 กิโ ลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตสูงสุด 5,500 กิโลกรัม ผลผลิตต่าสุ ด
1,800 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 5,100 บาทต่อไร่ต่อปี ต้นทุนเดิม 4,200 บาทต่อไร่ต่อปี ต้นทุนเพิ่มขึ้น
เป็น 5,100 บาทต่อไร่ตอ่ ปี เนื่องจากเกษตรกรใส่ปุ๋ยเพิ่ม จาก 3 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี เป็น 6 - 7 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
และมีต้นทุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก2.64 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 0.95 บาทต่อกิโลกรัม โดยการซื้อแม่ปุ๋ยมาผสม
ใช้เองตามสูตรปุ๋ย โดยยึดหลักการใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกช่วง ถูกเวลา และมีการนาปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงที่
3.2 การเพิ่ ม ผลผลิ ต ร้ อ ยละ 45 จาก 2,200 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี (อายุ ป าล์ ม เฉลี่ ย 7 ปี ) เป็ น
2,600 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (หลังเข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1) 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (หลังเข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2)
4,200 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี (หลังเข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3) และ 4,850 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี (หลังเข้าร่วมโครงการ ปีที่ 4)
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3.3 การพัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ปี 2563 ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร
จานวน 16 แปลง 12 รายสมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ามันในระยะที่สุกแก่เหมาะสมได้รับรองคุณภาพจากโรงงาน
สกัดน้ามันปาล์มที่เปอร์เซ็นต์น้ามัน ร้อยละ 18 ขึ้นไป สมาชิกลดต้นทุนการผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์
ดินและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
3.4 การบริหารจัดการ ปี 2563 จดทะเบียนเป็นวิหาสกิจชุมชน จัดประชุมกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน
กลุ่มมีความพร้อมในการให้บริการต่อคณะศึกษาดูงานด้านปาล์มน้ามัน ส่งเสริมองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์ ให้มี
ระบบการจัดการสวนและการบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกมีการรวมทุนกันซื้อปุ๋ยจากบริษัทจาหน่ายปุ๋ย
โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้สมาชิก มีกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนปาล์ม เช่น เลี้ยงผึ้ง ชันโรง แพะ
แกะ เลี้ยงปลาในร่องสวน
3.5 การตลาด มีการเชื่องโยงการตลาดให้สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ปาล์ม
น้ามันปัตตานี จากัด เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ เช่น ราคารับซื้อที่สูงกว่าราคาหน้าป้าย ส่ว นลดค่าปุ๋ยกับ
สมาชิก เงินปั่นผล เป็นต้น สร้างเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนปาล์ม เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองจิก ส่งเสริมและตรวจรักษา สัตว์เสริมรายได้ในสวนปาล์ม เช่น แพะ แกะ วัว
4.2 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ มอบปัจจัยการผลิต
โดโลไมท์ ปรับปรุงสภาพกรด-ด่างของดิน สาธิตผลิตปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพ
4.3 สหกรณ์จังหวัดปัตตานี อบรมให้รู้ รูปแบบการบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด
4.4 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อาสาบัญชีสหกรณ์ แนะนาการจดบัญชีการผลิต และการจัดทาบัญชีกลุ่ม
4.5 กรมชลประทาน พัฒนาระบบน้าเพื่อการเกษตร สร้างระบบส่งน้าลอกคูคลองให้น้าไหลผ่านได้สะดวก
4.6 กรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐานGAP
5. การสนับสนุน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่ม เช่น การวาง
ระบบน้าในสวนปาล์มน้ามัน ในพื้นที่แปลงต้นแบบ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนด้านการผลิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยใช้ทางใบปาล์มและมูลสัตว์ที่เลี้ยงเสริมรายได้ในสวน
ปาล์มมาทาปุ๋ยเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน
6.2 ผลจากการใช้ให้ปุ๋ยและให้น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
6.3 กลุ่มมีการบริหารจัดการได้ดี เป็นที่ตอบรับจากคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาเรียนรู้
6.4 ด้านการตลาด เกษตรกรเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามันในระยะที่สุกแก่เหมาะสม ทาให้เกษตรกรสามารถจาหน่าย
ผลผลิตได้สูงกว่าราคาซื้อขายทั่วไป
6.5 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการเข้าใจในองค์ความรู้ของการบริหารจัดการสวนปาล์ม
7. ผลที่เกิดขึ้น
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35
7.2 สังคม เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ ผู้นากลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง รวมทั้งสมาชิก มีการพัฒนาความรู้และคุณภาพ
ของกลุ่มให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มมีการพัฒนาจากการผลิตได้ดี รวมถึงผลผลิตที่ได้คุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่
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และกฎระเบียบที่กลุ่มร่วมกันร่างและตกลงกันปฏิบัติเป็ นแนวทางในการพัฒนากลุ่ม ทาให้กลุ่มสามารถดาเนินการ
ได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ตาม
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ผู้น ากลุ่มมีความเข้มแข็ง เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มกับหน่วยงานต่างๆ สามารถบริหารให้กลุ่ ม
มีความสามัคคีโดยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน
8.2 สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือภายในกลุ่มเป็นอย่างดี
8.3 มีฐานเรียนรู้ แต่ละฐานสามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
8.4 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ามันเป็นที่ยอมรับ มีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
8.5 มีกฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่มอย่างชัดเจน
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 เสถียรภาพด้านราคาผลผลิตปาล์มน้ามันไม่แน่นอน
9.2 พื้นที่เพาะปลูกบางแปลงของสมาชิกปลูกอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ทาให้ผลผลิตน้อย
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 มีการรวมกลุ่มกันที่เป็นทางการ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิติบุคลเพื่อรองรับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อโยงตลาด
10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2ปี คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่
ต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ทุกคนต้องมาจากการคัดเลือกของสมาชิกทุกคน
10.3 การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริ ห ารแปลงใหญ่ มี ก ารแบ่ง หน้ า ที่ใ ห้ ชัด เจน และ
ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานทั้ ง หมดของกลุ่ ม แบ่ ง หน้ า ที่ ต ามความสามารถของกรรมการแต่ ล ะคน จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขตามวาระเร่งด่วน
10.4 การกาหนดกฎระเบียบกลุ่ม มีการทบทวนกฎระเบียบของกลุ่มโดยให้สมาชิกเสนอในที่ประชุมและ
ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม
10.5 การทาแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล สร้างแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายเน้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และขยายตลาด
10.6 ปัจจัยการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือ มีเงินทุนสารองเพื่อซื้อปัจจัยกองกลางให้กับกลุ่ม
ตามมติของกลุ่ม เมื่อสมาชิกมาขอยืมใช้ปัจจัยต้องมีทะเบียนคุม และมีการรับรองจากคณะกรรมการ มีกฎระเบียบ
ข้อตกลง การขอใช้ปัจจัยหมุนเวียนจากกลุ่มที่ชัดเจน
10.7 การรวมกันขาย รวบรวมผลผลิตที่จะรวมกันขายให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมตามมาตรฐานการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น
10.8 ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองตามสูตรปุ๋ยที่ต้องการ
และเหมาะสมกับปาล์มน้ามัน
10.9 เพิ่มผลผลิต เพิ่มปริมาณการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ย ในระดับ
ที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิต
10.10 เพิ่มคุณภาพผลผลิต และการได้รับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP RSPO เป็นต้น ศึกษาแนวทาง
การจัดทาแปลงให้ได้มาตรฐาน RSPO ส่งเสริมให้สมาชิกทากิจกรรมเสริมรายได้ในสวนปาล์มมากกว่า 1 กิจกรรม
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10.11 เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้แก่มีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิต
ส่งจาหน่ายโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ที่เปอร์เซ็นต์น้ามันไม่ร้อยกว่าร้อยละ 18 พัฒนากิจกรรมเสริมรายได้ในสวนปาล์ม
ให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน
10.11 การเพิ่มช่องทางการตลาดและการทาเกษตรพันธะสัญญา ทาสัญญาซื้อขายผลผลิตกับลานเท/โรงงาน
สกัดปาล์มน้ามัน นาผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมเสริมรายได้ออกสู่ตลาดออนไลน์ เช่น น้าผึ้งโพรง/ชันโรง
10.11 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร (ศพก.) หลั ก และ ศพก.เครื อ ข่ า ย เป็ น โรงเรี ย นและศู น ย์เ รี ย นรู้ ด้า นต่ า งๆ
แก่สมาชิกในกลุ่ม จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ และไปดูงานจากกลุ่มตัวอย่างที่ดาเนินงานแล้วประสบความสาเร็จจริง
10.12 ความเข้มแข็งของกลุ่ม มีการรวมกลุ่มสมาชิก จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มและการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม
10.13 ความสามารถของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่มเกษตรกร มีการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกในการร่วม
ทากิจ กรรมต่า งๆของกลุ่ ม เป็ น ผู้ ป ระสานงานระหว่างกลุ่ มกับหน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ต่างๆ มีการเรียนรู้
เทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
10.14 ความพร้อมของประธานเกษตรกรที่จะเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ในอนาคต มีการสร้างเครือข่ายกับ
ประธานกลุ่มด้วยกันเอง และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในการประสานงานขอความช่วยเหลือ ได้รับ
ความร่วมมือจากสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน
10.15 การบริห ารจัดการทุนของกลุ่ มและรายแปลงทั้งในด้านเงินทุน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การเก็บเงินกลุ่ม และการทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายอย่างละเอียด และมีการชี้แจงให้กับสมาชิกกลุ่มอย่างโปร่งใสในการ
ประชุม มีการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรแก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มีการปันผลกาไรแก่สมาชิกกลุ่ม
ในทุกๆ ปี
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
เป็นโครงการที่ดี ทาให้เกษตรกรได้รับความรู้และโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐ การบริหาร
จัดการกลุ่มต้องมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนา การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจะทาให้สมาชิกกลุ่ม
เกิดความศรัทธา และยอมรับ กลุ่มจะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ข้อยืนหยัดของกลุ่ม คือ หนึ่งนี้เพื่อส่วนรวม
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แปลงใหญ่ต้นแบบ (ปาล์มน้ามัน) อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ที่มาแปลงใหญ่ปาล์มน้ามันทุ่งคาโงก ก่อนที่จะมาเป็นแปลงใหญ่นั้น เริ่มจากการเป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในปี 2558 ซึ่งรัฐบาล โดยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
(คสช.) ได้ให้ความสาคัญกับสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในปัจจุบัน ที่มีปัญหาในเรื่องต้นทุน
การผลิตที่ ค่อนข้างสูง ปัญหาโรคแมลง และพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทาให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมี
คุณภาพต่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ จั ด ตั้ ง ศพก. ขึ้ น และทางส านั ก งานเกษตรอ าเภอเมื อ งพั ง งา
ได้คัดเลือก แปลงปาล์มน้ามันของ นายสุทัศน์ กาละสังข์ เพื่อให้เป็นแปลงเรี ยนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้น
การเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพิ่ม
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรที่มา
เรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก.
ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งยังเป็นจุด ที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบ พบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับ
เกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง สร้างความสามัคคี แก่ คนในชุมชน และต่อมาในปี 2560
ทางสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพังงาได้เสนอให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ และ
พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงานพื้นที่ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมจานวน 60 ราย พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 1,100 ไร่
2. สถานการณ์
ปาล์มน้ามันแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งคาโงก อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีสมาชิก 60 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรมีที่อยู่อาศัยในหมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งคาโงก และมีบางส่วนมีที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่ในหมู่ที่ 2 3 และ 5
อายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 41 - 50 ปี และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ร้อยละ 79
เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ รวม 1,100 ไร่ ซึ่งทั้งหมดเป็นปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว
การบริหารรูปแบบกลุ่ม โดยนายสุทัศน์ กาละสังข์ ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ, ประธาน ศพก. และเคยได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ศพก. ดีเด่นระดับจังหวัด พันธุ์ปาล์มน้ามัน ที่สมาชิกแปลงใหญ่ปลูกเป็นปาล์มลูกผสมเทเนอร่า
สภาพเป็ นพืชเชิงเดี่ยว โดยปลู กตามหลั กวิชาการ 22 ต้น ต่อไร่ การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามัน สมาชิกแปลงใหญ่
จ้างแรงงานเก็บเกี่ยว เนื่องจากสมาชิกมีอายุ มาก การใส่ปุ๋ยจะดาเนินการเอง ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตัน ต่อไร่ต่อปี
การจาหน่ายผลผลิตจาหน่ายที่ลานเทซึ่งการทาบันทึกข้อตกลงกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งสมาชิกแปลงใหญ่ต้องตัดปาล์ม
คุณภาพตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทาไว้ และจะได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 0.20 บาทต่อกิโลกรัม
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การบริหารจัดการกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ พัฒนาคณะกรรมการให้มีบทบาท
รับผิดชอบในการบริหารมากขึ้น อบรม/พัฒนาสมาชิก แปลงใหญ่ให้มีความรู้ในการผลิตปาล์มน้ามันให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน การทางานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เน้นหนักให้สมาชิกแปลงใหญ่ ได้ร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง ส่งเสริมอาชีพเสริม ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
3.2 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 7,140 บาทต่อไร่ ลดลง
เหลือ 6,926 บาท (ร้อยละ 3)
3.3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้ความรู้การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ามันและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว และ
รณรงค์การตัดปาล์มสุกส่งลานเท ให้ความรู้เรื่องการตลาดและการรวมกลุ่ม
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3.4 การเพิ่ม ผลผลิ ต แปลงใหญ่ปาล์ มน้ามั น กาหนดเป้า หมายในการเพิ่มผลผลิ ต จากเดิม 3,500
กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี เป็น 3,700 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เพิ่มขึ้น 200 กิโลกรัม หรือร้อยละ 5.5
3.5 การบริหารการตลาด ผลผลิตปาล์มน้ามันของสมาชิกทุกรายขายแก่ลานเท ที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงไว้
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การบู ร ณาการการทางานของหน่ว ยงานในระดับพื้นที่ ในส่ วนภาครัฐประกอบด้ว ยคณะทางาน
ขับเคลื่อนตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริม การเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่) จังหวัดพังงา ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์
จังหวัดพังงา ซึ่งมีคณะทางานจานวน 4 ทีม คือ ทีมการบริหารจัดการ ทีมการตลาด ทีมลดต้นทุนการผลิต และ
ทีมผู้จัดการแปลง
4.2 กระบวนการทางาน จะเชื่อมโยงการ Single Command ซึ่งประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีวาระการประชุมเรื่อง
การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และ โดยเกษตรจังหวัดพังงา จะเป็นผู้นาเสนอแผน/ผลการดาเนินงาน
ต่อที่ประชุมพิจารณาในการสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานเป็น Chief of
Operation และ Operation Team
4.3 การประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ มีการกาหนดที่แน่นอน ทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพังงา/สานักงานเกษตรจังหวัดพังงา วิเคราะห์จัดทาแผน/ปรับปรุงข้อมูล
ถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปริมาณผลผลิต) และเครื่องผสมปุ๋ย
(งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561)
5.2 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.3 กรมวิชาการเกษตร ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เอกสารทางวิชาการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ช่วยเก็บตัวอย่างดีและใบไปวิเคราะห์
5.4 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป้ายเผยแพร่วิชาการและแผ่นพับ
5.5 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ โดยแต่งตั้งประธาน ศพก.เป็นครูบัญชีอาสา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการทาบัญชีให้กับสมาชิก ศพก.และแปลงใหญ่ฯ
5.6 ประมงจั ง หวั ด พั ง งา สนั บ สนุ น พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าให้ แ ก่ ส มาชิ ก แปลงใหญ่ และมี ฐ านการเรี ย นรู้ ด้ า น
การประมง และเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
5.7 ชลประทานจังหวัดพังงา สนับสนุนแบบจาลองลุ่มน้าในพื้นที่ตั้งฝายน้าล้น
5.8 สหกรณ์จังหวัดพังงา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ฯ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การบริหารจัดการกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มและทีมบริหาร สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรและร่วมกิจกรรมงาน Field Day
6.2 การลดต้นทุนการผลิต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบารุงดิน
6.3 การเพิ่ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต สมาชิ ก แปลงใหญ่ ไ ด้ รั บ การอบรมการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ปาล์ ม น้ ามั น
และช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว และรณรงค์การตัดปาล์มสุ กส่งลาน ส่งผลให้ ได้ปาล์มที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงงานและ
ได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 0.20 บาทต่อกิโลกรัม.
6.4 การเพิ่มผลผลิต แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน กาหนดเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต จากเดิม 3,500 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี เป็น 3,700 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
6.5 การบริหารการตลาด ผลผลิตปาล์มน้ามันของสมาชิกทุกรายขายแก่ลานเท ที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงไว้
ไม่มีปัญหาการขายผลผลิตราคาผลผลิตเป็นไปตามกลไกการตลาด
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่และมีการวางแผนการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตจะมีผลให้อนาคตจะทาให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ามัน
และมีกิจกรรมการผสมปุ๋ยของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมออมทรัพย์ของสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน
ทาให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายลงได้ และสมาชิกมีเงินออม
7.2 ด้านสังคม เมื่อมีการดาเนินกิจกรรมแปลงใหญ่รูปแบบกลุ่ม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ส่งผลให้
สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองที่ดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นการรักษาระบบนิเวศน์ รักษาแหล่งน้า ลาคลอง ทาให้
ระบบนิเวศดีขึ้น มีพันธุ์ปลาที่หน่วยงานประมงจังหวัด ซึ่งอนาคตจะเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของพื้นที่ สาหรับการ
จัดการสวนที่ลดการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืช โรค แมลง และวัชพืชจะทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ คือ สมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนได้รับการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ให้สมาชิกนาไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 ทีมผู้ จัดการแปลงที่มุ่งมั่น ในการทางาน มีการบริหารที่เน้นการมีส่ว นร่วม บนหลักการที่ต้องทา
และทาให้ได้ บริห ารจัดการโดยยึดถือเป็นหน้าที่ต้องทาของผู้บริห ารท้องที่ มีความตั้งใจและรอบรู้ในบทบาท
การพัฒนาอย่างดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และโน้นน้าวสมาชิกให้ตระหนักต่อการ พัฒนาอาชีพ
เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
8.2 การบูรณาการในทีม มีความเป็นทีมงานสูงมีความเป็นกันเองและเข้าใจซึ่งกันและกัน
8.3 ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา ทาให้การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะ
ด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต ยังคงต้องดาเนินการต่อไป
8.4 ศูน ย์เรี ย นรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิ กแปลงใหญ่
เป็น เวทีของการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ามัน
8.5 การประชุม แปลงใหญ่ทุ กเดือ น สามารถแจ้ ง ข่า วสารและผู้ ช่ว ยผู้ จัด การแปลงสามารถติ ดตาม
ความก้าวหน้าได้และยังเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแปลงใหญ่ด้วย
9. ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาลดลง
9.1 สมาชิกแปลงใหญ่มีอายุมาก
9.2 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าใช้งบประมาณสูง (เช่น การผลิตน้ามันไบโอดีเซล)
9.3 การสนั บสนุ น ของหน่ ว ยงานขาดความเป็นเอกภาพ ไม่บูรณาการเท่าที่ควร เพราะมีข้อกาหนด
เฉพาะของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
10. ปัญหา อุปสรรค
การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ของเกษตรกรสมาชิ ก จากวิ ธี ก ารผลิ ต แบบเดิ ม สู่ แ นวคิ ด การผลิ ต แบบใหม่
ต้องอาศัยการทาความเข้าใจให้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติ ผลที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบเชิงลบ
11. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
กลุ่มมีแนวทางในการที่พัฒนาด้านการตลาด โดยการก่อตั้งลานเทรับซื้อปาล์มน้ามันคุณภาพเพื่อส่งโรงงาน
(เอเชี่ยน พลัส) โดยตรง ซึ่งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
12. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
12.1 ควรให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ บริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรทั่วไป และพึ่งพาตนเองได้
12.2 การดาเนินการควรมีความชัดเจนและต่อเนื่องสามารถวัดผลได้
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในปี พ.ศ. 2555 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันอาเภอควนโดน “กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ปาล์มน้ามันอาเภอควนโดน” เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่ม
ให้ความสนใจ โดยรวบรวมสมาชิกได้จานวน 142 ราย และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนต่างๆ
จากหน่วยงานภาครัฐ
จากนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านัก งานเกษตรอาเภอควนโดน ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม น้ ามัน และมี พื้ น ที่ ป ลู ก อยู่ ใ นอ าเภอควนโดน ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น
ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน รวมกลุ่มในการผลิต ร่วมกันจัดหาปัจจัย การผลิต การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดเกษตรกรที่สมัครเข้าร่ ว ม
โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก “กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปาล์มน้ามันอาเภอควนโดน” จากนั้นกลุ่มได้ส่งใบสมัครเข้า
ร่วมโครงการต่อคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command หรือ
SC) มีสมาชิกจานวน 178 ราย พื้นที่ 948 ไร่ และได้รับการรับ รองจากคณะทางานฯ เป็นแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน
ปี 2560 และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็น“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปาล์มน้ามันแปลงใหญ่อาเภอ
ควนโดน” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ปั จจุ บั นแปลงใหญ่ ปาล์ มน้ ามั น ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จั งหวั ดสตู ล มี นายศุ ภ เรศน์ แซะอามา
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม จานวน 15 คน มีสมาชิกจานวน 180 ราย พื้นที่ 961 ไร่
ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผลิตปาล์มน้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ป าล์ ม น้ ามัน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จั งหวัด สตู ล เป็ น แปลงใหญ่ปี 2560 ตั้ งอยู่ ที่
หมู่ 1 ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูลพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 961 ไร่ ความเหมาะสมของพื้นที่ S1จานวน
เกษตรกรสมาชิก 180 ราย แปลงย่อย 250 แปลง คุณภาพผลผลิตได้การรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 88 แปลง
ผลผลิตรวม 2,091 ตันต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 2,987 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยมี นายศุภเรศน์ แซะอามาเป็นผู้จัดการ
แปลง และประธานแปลงใหญ่ นางสาวสุดาวรรณ สมัตถนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ทาหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง
3. เป้าหมายในการดาเนินงาน
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 5,520 บาทต่อไร่ต่อปี เป็น 4,416 บาทต่อไร่ต่อปี
3.2 การเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 2,489 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 2,987 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
3.3 การพัฒนาคุณภาพ เก็บเกี่ยวปาล์มสุก (มีลูกร่วงอย่างน้อย 7 - 10 เมล็ด) ส่งผลผลิตภายใน 24 ชั่วโมง
โดยปาล์มไม่มีสิ่งปนเปื้อน ตัดก้านทะลายปาล์ม ยาวไม่เกิน 2 นิ้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตปาล์มน้ามันคุณภาพ
เพื่อขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP
3.4 การตลาด รวมกลุ่มขายปาล์มน้ามันคุณภาพ กลุ่มทาข้อตกลงกับลานเท พัฒน์ณรงค์ ในการขายปาล์มคุณภาพ
ลานเทจะเพิ่มราคาให้สมาชิก 0.10 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาป้ายและผลประโยชน์เพิ่มอีก 0.05 บาทต่อกิโลกรัม
ให้แก่กลุ่มฯ โดยมีบัตรสมาชิกออกโดยกลุ่มเพื่อรับรองคุณภาพกับลานเท จัดเวทีเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้ประกอบการ จัดทาแผนธุรกิจ
3.5 การบริหารจัดการ ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่ มาตรฐาน GAP มีการบันทึกต้นทุนการ
ผลิต และปริมาณผลผลิต อบรมให้ความรู้สมาชิกในการผลิตปาล์มน้ามันคุณภาพ และศึกษาดูงาน พัฒนาสมาชิก
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แปลงใหญ่เป็น Smart Farmer ติดตามประเมินผล/ เยี่ยมชมสวนสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คาแนะนา
และแก้ไขปัญหาในการจัดการสวน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนกระบวนการทางานแปลงใหญ่ เป็นการบูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นทีมงานบริหารจัดการแปลงใหญ่ เป็น 4 ทีม
คณะทางานด้านการตลาด คณะทางานด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต คณะทางานบริหารจัดการ และมี
การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ (เทศบาล และ อบต.) สหกรณ์การเกษตรควนโดน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. การสนับสนุน
กลุ่มได้รั บการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน ระหว่างปี 2560 - 2562 จากหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อครบกาหนดการสนับสนุนงบประมาณ ทางกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีเงิน
หมุนเวียนจากการจัดตั้งกองทุนปุ๋ย
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 5,520 บาทต่อไร่ตอ่ ปี เป็น 4,416 บาทต่อไร่ตอ่ ปี
6.2 การเพิ่มผลผลิ ต ร้ อยละ 20 จาก 2,489 กิโ ลกรัมต่อไร่ ต่อปี เป็น 2,987 กิโ ลกรัมต่อ ไร่ ต่อปี
6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 88 ราย
6.4 การตลาด กลุ่มทาข้อตกลงกับลานเท พัฒน์ณรงค์ ในการขายปาล์มคุณภาพ
6.5 การบริหารจัดการ จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
7. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิตสินค้าทาให้ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
7.2 ด้านสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงขึ้น จากการลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
7.3 ด้านสังคม เกษตรกรได้รู้จักกันจากการมาร่วมประชุม มีการสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการ
แนะนาเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ทาให้เกิดเครือข่ายเป็นวงกว้างจนถึงเครือข่ายในต่างจังหวัด
7.4 ด้านเศรษฐกิจ รู้จักการคิดและวิธีลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และทาให้เป็นที่รู้จักตลาด
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
8.1 ความเข้มแข็งของกลุ่ม ต้องมีการประชุมพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เยี่ยมชมสวนสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ไขปัญหาในการจัดการสวน และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน
ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลง
8.2 ผู้นามีส่วนช่วยให้กิจกรรมดาเนินการได้อย่างราบรื่น ผู้นาต้องมีความพร้อม มีความเสียสละ และต้องทา
ตัวเป็นกลาง
8.3 มีตลาดซื้อขายที่แน่นอน กลุ่มทาข้อตกลงกับลานเท พัฒน์ณรงค์ ในการขายปาล์มคุณภาพ ลานเทจะ
เพิ่มราคาให้สมาชิก 0.10 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาป้าย และผลประโยชน์เพิ่มอีก 0.05 บาทต่อกิโลกรัม ให้แก่กลุ่ม
ฯ โดยมีบัตรสมาชิกออกโดยกลุ่มเพื่อรับรองคุณภาพกับลานเท
9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 ลานเทที่ทาข้อตกลงกับแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน มีระยะทางไกลกับสวนของสมาชิก ทาให้สมาชิกที่มี
ผลผลิตปาล์มไม่มาก เสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าขนส่งในการนาผลผลิตไปขาย
9.2 ปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตลดน้อยลง
9.3 ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยตกต่า
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10. แผนการพัฒนากลุ่มที่ได้วางไว้
10.1 ต่อรองกับลานเทให้เพิ่มสาขาที่อยู่ใกล้
10.2 กลุ่มจัดตั้งลานเทรับซื้อผลผลิตของกลุ่มเอง
11. ข้อเสนอแนะ
สมาชิกควรทาอาชีพเสริ มในสวนปาล์มน้ามัน เพื่อเพิ่มรายได้ และใช้พื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด ได้แก่
เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ (โค แพะ เป็ด ไก่พื้นบ้าน) ปลูกผักกูด ผักเหลียง ฯลฯ
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แปลงใหญ่มะพร้าว อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรก่อนการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เริ่มแรกดาเนินการเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพชมรมสวนมะพร้าว
เกาะพะงัน เมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อผู้ที่ปลูกมะพร้าวได้รวมกลุ่มกันดาเนินกิจกรรม และเพื่อต่อรองราคาให้กับสมาชิกผู้
ปลูกมะพร้าว มีสมาชิกจานวน 15 ราย โดยมีนายสฤษดิ์ โชติช่วง เป็นประธานชมรม ต่อมาในปี 2554 ได้ขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนเป็น วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน ประเภทกิจการทาสวนมะพร้าว ดูแลให้กับเกษตรกร
ชาวสวนมะพร้ าว ในด้านการบริการ ต่อมาได้เพิ่มเติมกิจการ ได้แก่ การแปรรูป การผลิตปุ๋ย การเพาะพันธุ์พืช และ
จาหน่ายสินค้าด้านการเกษตรต่างๆ พร้อมทั้งขอ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพะร้าวเกาะพะงัน
แปลงใหญ่มะพร้าวเกาะพะงัน ดาเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายสฤษดิ์ โชติช่วง เป็นประธาน
มีสมาชิก 73 ราย เนื้อที่ 641.5 ไร่ สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จานวน 70 แปลง สมาชิกทั้ ง
สองส่ ว นอยู่ ใ นทั้ ง ต าบลบ้ า นใต้ และต าบลเกาะพะงั น และใช้ ก ฎ ระเบี ย บ ที่ ใ ช้ เ หมื อ นกั น และทุ ก คนมี ส่ ว นรวม
ในการดาเนินงานของกลุ่ม เดิม กลุ่มมีที่ทาการตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใต้ อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ในปั จ จุ บั น ได้ย้ า ยที่ ท าการกลุ่ มมาอยู่ ที่ หมู่ ที่ 4 ต าบลบ้ านใต้ อาเภอเกาะพะงั น จั งหวั ดสุ ร าษฎรธานี ซึ่ งเป็ นที่ ตั้ ง
ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่ม
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่มะพร้าวอาเภอเกาะพะงัน มีพื้นที่ดาเนินการ จานวน 641.5 ไร่ มีความเหมาะสมพื้นที่ S2,S3 พื้นที่
อยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมด ปริมาณผลผลิต 547,200 ผลต่อปี โดยมีนายวรรณัฎฐ์ บัวชื่น เป็นผู้จัดการแปลง และมี
นายสฤษดิ์ โชติช่วง เป็นประธานแปลง มีจานวนสมาชิกเกษตรกร 73 ราย การบริหารจัดการ ดาเนินการในรูปแบบกลุ่ม
มีคณะกรรมการ ดาเนินงาน จานวน 14 ราย แปลงใหญ่มะพร้าวอาเภอเกาะพะงัน ได้รับการรับรองคุณภาพผลผลิต
มีมาตรฐาน GAP อินทรีย์ และเป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI) มีการจัดหาทุนอย่างต่อเนื่องโดยการ
ขอสินเชื่อแปลงใหญ่มะพร้าวที่อยู่ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน เป็นเงิน 5,000,000 บาท
ได้มีการสร้างเครือข่ายโดยเป็นการต่อยอดแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้าน
ท้องนาง ผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวจาหน่าย และวิสาหกิจชุมชนน้ามันมะพร้าวเกาะพะงัน แปรรูปเป็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ผลิ ต กะทิ พ ลาสเจอร์ ไ รส์ และเครื่ อ งส าอาง ซึ่ ง ได้ มี ก ารท าเป็ น โรงงานส าหรั บ แปรรู ป สิ น ค้ า ซึ่ ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการ
ขอ มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน อย. เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด สามารถส่งออกได้ โดยจะขายทั้งตลาด
ออนไลน์ และออฟไลน์ และขายส่ งตามโรงแรมในพื้นที่อ าเภอเกาะพะงัน และอ าเภอใกล้ เ คียง เป็นการสร้า งมูล ค่ า
ให้กับสินค้า สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร
3. เป้าหมาย (๕ ด้าน)
3.1. การลดต้นทุนการผลิต จาก 1,500 บาทต่อไร่ต่อ 3 เดือน เป็น 800 บาทต่อไร่ต่อ 3 เดือน
3.2. การเพิ่มผลผลิต จาก 1,800 ผลต่อไร่ตอ่ ปี เป็น 2,000 ผลต่อไร่ตอ่ ปี
3.3. การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพสินค้ามาตรฐานอินทรีย์ พัฒนาแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวแบบครบวงจร
3.4. ด้านการตลาด มี ช่องทางตลาดเพิ่ มขึ้น มี ตลาดรองรับ ที่แน่ นอน สร้า งมู ล ค่า เพิ่ มโดยการแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3.5. การบริหารจัดการ ปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวเพื่อเพิ่มรายได้ ปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้าง
รายได้เสริมให้กบั เกษตรกร
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 กลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มโดยสมาชิก และคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนากลุ่ม เน้นการ
แก้ไขปัญหาของผลผลิตทางการเกษตร (มะพร้าว) การรวมตัวกันเพื่อต่อรองราคา และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิ ต และ
แก้ปัญหาการเกิดโรคระบาด
4.2 กลุ่มได้เป็นตัวแทนขอขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะพร้าวเกาะพะงัน”
4.3 โดยสมาชิกและคณะกรรมการรวมกัน จัดทากฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการ
ระดมทุน และมีการลงหุ้นรวมกัน เพื่อนาไปบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องมีหุ้นอย่างน้อย คนละ 1 หุ้นๆ ละ 100 บาท
4.4 สร้างเครือข่ายโดยการให้กลุ่มต่อต่างๆ แปรรูป เช่น วิสาหกิจชุมชนน้ามันมะพร้าวเกาะพะงัน แปรรูปน้ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น และผลิตกะทิสด วิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนาง ผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวจาหน่าย เป็นต้น
4.5 มีการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการผลิต
4.6 มีการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว โดยการให้สมาชิกเลี้ยงแตนเบียนเพื่อช่วยป้องกันและกาจัดศัตรูพืชมะพร้าว
5. การสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน
กรมวิชาการเกษตร มหาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมจังหวัด บริษัทประชารัฐ
สามัคคี เป็นต้น ได้เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 กลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มโดยสมาชิก และคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนากลุ่ม
6.2 ผลผลิตเพิ่มขึ้น
6.3 มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการแปรรูปมะพร้าว
6.4 สมาชิกได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีเวทีเสวนาให้กับสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
6.5 สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร
6.6 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจดบันทึก
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ทาให้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุน และสร้างรายได้เพิ่ม
ให้ กั บ เกษตรกร การรวมตั ว กั น ของสมาชิ ก ท าให้ ส ามารถต่ อ รองราคาได้ ม ากขึ้ น สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ให้ กั บ เกษตรกร
สร้างรายได้กับคนในชุมชน เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในอาเภอให้เกิดการแข่งขันในระดับเกษตรกร
สร้างคุณภาพผลผลิต ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อ
7.2 ด้านสังคม สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน และพัฒนาบุคคลให้ดีขึ้น
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในดิน น้า และพืช ช่วยสร้างสมดุลของทรัพยากร
ในระบบนิเวศโดยรอบช่วยสร้างความหลากหลายของชนิดทรัพยากรในพื้นโดยรอบแปลงเกษตร
7.4 ด้ า นความยั่ ง ยื น การรวมตั ว กั น ของสมาชิ ก แปลงใหญ่ ม ะพร้ า ว ท าให้ ส มาชิ ก มี ค วามมั่ น ใจในการท า
การเกษตรมากขึ้น เนื่องจากสามารถได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้านงบประมาณ และการ
บริหารจัดการที่ดี กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และ ยั่งยืน
8.1 กลุ่มมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของผู้จัดการแปลง,ประธานแปลง และคณะทางานของกลุ่ม
8.2 สมาชิกมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคณะทางาน และกลุ่มสามารถพัฒนาต่อไปได้
8.3 คณะทางานและสมาชิกมีการพัฒนาและหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลา และสามารถถ่ายทอดให้สมาชิก
ได้อย่างต่อเนื่อง
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8.4 การไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
8.5 กลุ่มมีการทาแผนการพัฒนากิจการ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ราคามะพร้าวตกต่า แนวทางการแก้ไข คือ มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากมะพร้าว เช่น น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น น้ากะทิ พลาสเจอไรซ์ เครื่องสาอาง มี การรวมตัวของกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิตมะพร้าวเพื่อจาหน่าย ทาให้
สามารถต่อรองราคาได้ ผลที่ได้ คือ เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ไม่โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
9.2 ขาดเงิน ทุน ในการพั ฒ นากิจ กรรมของกลุ่ ม แนวทางการแก้ไ ข คือ เข้า ร่ว มโครงการสนับ สนุ นสิ นเชื่ อ
เพื่อพัฒ นาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลที่ได้ คือ
นาเงินทุนที่ได้มาสร้าวเป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 เสริมสร้างความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว
10.2 เสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจ และการตลาด
10.3 การพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้รับมาตรฐานสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสร้างโอกาส
ในการขยายกิจการ และส่งออก
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ
สมาชิกทุกในกลุ่ม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ทุกคนมีความรักและทุ่มเทในการทางาน ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม จะทาให้กลุ่มดาเนินกิจการไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสาเร็จ พร้อมทั้ง
เชื่อมั่นในความสามารถของสมาชิกหรือคณะทางานของกลุ่ มว่าจะสามารถนาพาแปลงใหญ่ ไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น และ
สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
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แปลงใหญ่ผัก สมุนไพร
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รหัส
จังหวัด
แปลง
1007 นครพนม

ชื่อแปลงใหญ่

เกรด

แปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
1895 พระนครศรีอยุธยา แปลงใหญ่พืชผัก ตาบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

AA

1223 พิจิตร

แปลงใหญ่พืชผัก ตาบลห้วยแก้ว อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

BA

919

แพร่

แปลงใหญ่พริก หมู่ที่ 3 ตาบลหนองม่วงไข่ อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

AA

891

ภูเก็ต

แปลงวิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่

AA

1428 แม่ฮ่องสอน

แปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 ตาบลนาปู่ป้อม อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

CB

2964 ลพบุรี

แปลงใหญ่ผัก ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

AA

880

แปลงใหญ่ผัก ตาบลวังทอง หมู่ที่ ๒ ตาบลวังทอง อาเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลาภู
แปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 2 ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

AA

หนองบัวลาภู

1652 อ่างทอง

AA

BC
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แปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
พื้นที่ปลูก การเริ่มปลูกเป็นการปลูกเพื่อกินในครัวเรือนต่อมาได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าและเริ่มปลูกกัน
อย่างแพร่หลายในปี 2530 และมีการขยายตลาดและสร้างอาชีพให้คนในชุมชน
ในปี 2558 กรมส่ งเสริ มการเกษตรเริ่มเข้ามาส่ งเสริมการปลู กและการดูแลผั กชีฝ รั่ง มีการรวมกลุ่ มจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การเริ่มปลูกในระยะแรกมีการใช้สารเคมีเกือบทั้งหมด ต่อมา
ได้รับคาแนะนาจากเกษตรตาบลให้ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และประธานกลุ่มได้รับการฝึกอบรมในการผลิต
สารชีวภัณฑ์ใช้เอง จึงนามาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกเพื่อผลิตใช้เอง
ในปี 2560 รวมกลุ่มจัดตั้งแปลงใหญ่ เริ่มต้นมีสมาชิกทั้งหมด 35 คน ในปัจจุบันมีส มาชิกทั้งหมด 43 คน
ในพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ ด้วยความหมุ่งหวังการขับเคลื่อนตามนโยบายของภาครัฐให้มีการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขาย
รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานให้เป็นกลุ่มที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และ
ยังรวมกลุ่มกันเพื่อหาตลาดให้สอดคล้องกับผลผลิต
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู.่ 3 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นแปลงใหญ่ ปี 2560 ตั้งอยู่ที่
หมู่ 3 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พิกัด 48 X 470846 Y 1878400 โดยมีนายประสิทธิ์
วงษ์ตา เป็นประธานแปลงใหญ่ นางศสิมา สุภาษร เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ พื้นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 46 ไร่ จานวน
สมาชิก 43 ราย ผลผลิต 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 7,780 บาทต่อไร่ การได้รับความช่วยเหลือ/งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเครื่องมือทางการเกษตร การตลาด จากการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่
ทางกลุ่มได้รับปัจจัยการผลิตและงบประมาณในการบริหารกลุ่มในช่วง 3 ปีแรก (ปี 2559 ปี2560 ปี 2561) จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการจั ดสรรแบ่งให้ สมาชิกกลุ่ มนาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน ทางด้าน
การตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนโดยการบรรจุถุงขายเองซึ่งถุงบรรจุภัณฑ์ได้รับการออกแบบจากสานักงาน
เกษตรอาเภอธาตุพนม
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต เป้าหมายลดต้นทุนร้อยละ 20 จากเดิม 10,800 บาทต่อไร่ สามารถลดต้นทุนให้เหลือ
7,780 คิดเป็นร้อยละ 27.96
3.2 เพิ่มผลผลิต เป้าหมายการเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 จากเดิม 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 20
3.3 พัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน จะพัฒนามาตรฐานการผลิตให้ได้รับมาตรฐาน GAP ในอนาคต
3.4 บริหารจัดการ มีการใช้ สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และบริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิกแปลงใหญ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้มีผู้จัดการ
แปลงที่สามารถบริหารจัดการแปลงด้วยตนเองได้หลังจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร
3.5 การตลาด ปัจจุบันด้านการตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทั้งหมด โดยการบรรจุถุง ขายเองซึ่ง
ถุงบรรจุภัณฑ์ได้รับการออกแบบจากสานักงานเกษตรอาเภอธาตุพนมที่ได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยในการตลาดจะมีกลุ่มเป็นผู้รวบรวม และกระจายการส่งผลผลิตให้สมาชิกกลุ่มสามารถส่งขาย
ผลผลิตได้ทุกคน ไม่มีตกค้าง หรือสินค้าล้นตลาด
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต มอบปัจจัย
การผลิต และการให้ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตรายบุคคล
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4.2 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ สาธิตการผลิตน้าหมักชีวภาพ ส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยพืชสด
4.3 สหกรณ์จังหวัดนครพนม อบรมให้รู้ รูปแบบการบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด
4.4 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมเกษตรกรให้วิเคราะห์ต้นทุนได้ร้อยละ 100 ของสมาชิก
4.5 ชลประทาน พัฒนาระบบน้าเพื่อการเกษตร สร้างระบบส่งน้าจากแม่น้าโขงถึงแปลงนาเกษตร
4.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช
5. การสนับสนุน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่ม เช่น ปุ๋ยอินทรีย์
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจ
ในการหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องมีความปลอดภัย และเห็นผลสาเร็จจริง
6.2 การเรียนรู้การวางแผนการผลิ ต ทาให้เกษตรกรสามารถผลิตผั กชีฝรั่งตามช่ว งความต้องการของตลาด
ผลผลิตไม่ล้นตลาด
6.3 ด้านการตลาด เกษตรกรมีช่องทางการตลาดที่แน่นนอน เป็นระบบตลาดนาการเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถ
วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับตลาดที่สั่งจองล่วงหน้า และยังบริหารจัดการเป็นกลุ่ม มีการกระจาย ผลผลิตสู่ตลาด
ทาให้ผลผลิตไม่ล้น ไม่ตกค้าง สมาชิกทุกรายสามารถจาหน่ายผลผลิตได้
6.4 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จากการได้รับความรู้ในด้านการผลิตผักชีฝรั่งคุณภาพดี
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ การได้ผลผลิตแล้ว มีตลาดรองรับที่แน่นอน ทาให้เกษตรกรมีรายได้ ก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ทางการเงินชุมชน เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได้
7.2 สังคม เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตเพิ่มมากขึ้น เช่น ในอดีตมีสมาชิกแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเพียง 41 ราย
แต่ในปัจจุบัน มีเพิ่ม 80 ราย แต่เป็นเกษตรกรที่เป็นภาคสมทบ ไม่ได้มีรายชื่อในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
เพื่อการบริหารจัดการของกลุ่มที่ดี และมีการพัฒนาการบริหารจัด การกลุ่มเรื่อยๆ ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเห็นความสาคัญในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มมากขึ้น
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรแปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ได้รับความรู้ในการผลผลิตผักชีฝรั่งให้ได้คุณภาพ และปลอดภัย โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น และยังไม่มี
การเผาเศษวัสดุ/ศัตรูพืชต่างๆ จะทามาทาปุ๋ยหมักภายในแปลง เพื่อมาใช้กับแปลงผักชีฝรั่งต่อไปด้วย
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
ผู้นากลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง รวมทั้งสมาชิก มีการพัฒนาความรู้และคุณภาพของกลุ่มให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ทาให้กลุ่มมีการพัฒนาจากการผลิตที่ไม่มีตลาดรองรับ มาเป็นการใช้ตลาดนาการเกษตร ที่มีตลอดก่อนที่จะทาการผลิต
รวมถึงผลผลิตที่ได้คุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ และกฎระเบียบที่กลุ่มร่วมกันร่างและตกลงกั นปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
พัฒนากลุ่ม ทาให้กลุ่มสามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ตาม
9. ปัญหา อุปสรรค
กลุ่มเกษตรกรขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดความรู้ดา้ นการตลาดออนไลน์
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 มีการรวมกลุ่มกันที่เป็นทางการ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิติบุคลเพื่อรองรับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อโยงตลาด
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10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
แปลงใหญ่ กาหนดกฎระเบียบกลุ่ม มีการบริหารจัดการทุนของกลุ่มและรายแปลงทั้งในด้านเงินทุน และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
10.3 การทาแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล สร้างแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายเน้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และขยายตลาด
10.4 พัฒนากลุ่มตามเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองให้เพียงพอต่อสมาชิก
การใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือ มีเงินทุนสารองเพื่อซื้อปัจจัยกองกลางให้กับกลุ่ม เพิ่มปริมาณการผลิตให้มีคุณภาพเป็น
ที่ต้องการของตลาด พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น GAP RSPO เป็นต้น มีการรวบรวม
ผลผลิ ตก่อ นจ าหน่ า ย เพิ่ มมูล ค่าผลผลิ ต โดยมีการแปรรูป ผลผลิ ตเบื้องต้ น การพั ฒ นาบรรจุภัณฑ์ และเพิ่ มช่อ งทาง
การตลาดและการทาเกษตรพันธะสัญญา
10.5 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
10.6 สร้างความสามารถของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่มเกษตรกรทีจ่ ะเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ในอนาคต
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
เป็นโครงการที่ดี ทาให้เกษตรกรได้รับความรู้และโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐ การบริหารจัดการ
กลุ่มแปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง ควรเป็น เรื่องการมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอน เนื่องจาก สมาชิกมีจานวนมาก การจัดสรรผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมจะทาให้สมาชิกกลุ่มเกิดความศรัทธา และยอมรับ กลุ่มจะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
“5 ร กระบวนการแห่งความสาเร็จ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์”
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แปลงใหญ่พืชผัก ตาบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ความเป็นมาก่อนมาเป็นแปลงใหญ่
แรกเริ่มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผัก ตาบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจชุมชน
บ้านนาคูร่วมใจพัฒนา) ทาการเกษตรด้วยการปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ด้วยวิธีการหว่านสารวย และพันธุ์ข้าวที่ใช้เป็น
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ให้ผลผลิตต่า อีกทั้งยั งมีปัญหาเรื่องระบบชลประทานไม่ครอบคลุ ม ไม่มีคลองซอยเข้าถึงไร่นา
เกษตรกร มีเฉพาะคลองส่งน้าใหญ่เท่านั้น และเมื่อปี พ.ศ. 2559 เกษตรกรได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ราคาข้าว
ตกต่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรอาเภอผักไห่จึงได้เข้าไปแนะนาให้ปลูกพืชอื่นทดแทนข้าว และ
ได้เริ่มทาการมาส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ จนได้เริ่ม
ขอการรั บ รองจั ดตั้งแปลงใหญ่ ในปี พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2561 ได้จดทะเบียนเป็นวิส าหกิจชุมชนเพื่อ
รวมกลุ่มขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตการกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา”
มีจานวนสมาชิก 37 ราย พื้นที่ 205.50 ไร่ และมีเป้าหมายในการผลิตพืชผักปลอดภัย สามารถลดต้นทุนการผลิ ต
ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอานาจในการต่อรองก่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อผลผลิต
ที่แน่นอนต่อไปในอนาคต
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่พืชผัก ตาบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 หมู่ 5 ตาบลนาคู
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดภูมิศาสตร์: 14.466099, 100.255220 พิกัด UTM : 47P
635284 1599646 สินค้าหลัก ได้แก่ คะน้า ผักกวางตุ้ง กวางตุ้งไต้หวัน ผักบุ้งจีน ผักชี ผักกาดหอม กะเพรา
โหระพา มะนาว บวบเหลี่ยม มะเขือเปราะ มะเขือยาว ฟักเขียว แตงร้าน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 205.5 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิก จานวน 37 ราย เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย
มีนายสาเริง สุนทรคงตระกูล เป็นประธานแปลงใหญ่ นายมานะ มากเจริญรุ่ง เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ด้านการตลาด
ปัจจุบันได้ทาบันทึกตกลงซื้อขายร่ว มกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เช่น Tesco Lotus CP
Fresh Mart จานวน 17 ชนิด ได้แก่ คะน้า ค้าน้ายอด ผักชี้ กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน กะเพรา และ โหระพา มะนาว
กวางตุ้งไต้หวัน ผักกาดหอม บวบเหลี่ยม มะเขือเปราะ มะเขือยาว ฟักเขียว แตงร้าน แตงกวา มะระจีน และจาหน่าย
ให้กับตลาดขายส่งในพื้นที่และข้างเคียง เช่น ตลาดอ่างทอง และตลาดไท
การได้รับการช่วยเหลืองบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจ
บั ญชีส หกรณ์ และส านั กงานมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ สนับสนุนงบประมาณในการฝึ กอบรม
ถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องมือและบรรจุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตาบลนา
คู สนับสนุนอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทาการกลุ่มและพัฒนาเป็นโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ บริษัทเอกชัย-ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด (เทสโก้ โลตัส) สนับสนุนความรู้ ปัจจัยการผลิต และกากับดูแลกระบวนการผลิตและการตลาด
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต เป้าหมายการลดต้นทุน มากกว่าร้อยละ 15
3.2 เพิ่มผลผลิต ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 มีปริมาณผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีและเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด
3.3 พัฒนาคุณภาพ เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน GAP โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐาน
3.4 การตลาด มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน มีการเชื่อมโยงตลาดกับเอกชน
3.5 การบริหารจัดการ การระดมหุ้น เพื่อเป็นกองทุนกลุ่ม มีการจัดหางบประมาณมาพัฒนา
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน

5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอ และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม
5.2 ส านั ก งานเกษตรอ าเภอผั ก ไห่ ประสานงานติ ด ต่ อ งานระหว่ า งพื้ น ที่ กั บ จั ง หวั ด ถ่ า ยทอดความรู้
ร่วมดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ รวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มเสนอให้จังหวัดทราบเพื่อจัดทาโครงการและจัดเก็บ
ข้อมูลการดาเนินงานของกลุ่ม
5.3 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ สาธิตการผลิตน้าหมัก
ชีวภาพ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยพืชสด
5.4 สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมการใช้ไส้เดือนฝอย กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้การเข้าสู่มาตรฐาน GAP และทาหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
5.5 สานักงานตรวจบัญ ชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุน การทาบัญชี
รายรับ – รายจ่าย
5.6 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP พืชอาหาร
และการใช้เครื่องหมาย Q กับผลผลิต
5.7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนโรงเรือนอัจฉริยะ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็ก
5.8 องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู สนับสนุนอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทาการกลุ่ม และเป็นโรงคัดบรรจุผักและผลไม้
5.9 บริษัท เอกชัย-ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารโรงคัดบรรจุผัก
และผลไม้ อุปกรณ์และเครื่องมือมือต่างๆ มีการดาเนินกิจกรรมพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด และมีการทา MOU ซื้อขายผลผลิตร่วมกัน
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
3.1 ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ยจากเดิม 17,965.46 บาทต่อไร่ เป็น 13,986.08 บาทต่อไร ลดลงร้อยละ 22.15
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3.2 เพิ่มผลผลิต มีการวางแผนการผลิตร่วมกันทาให้ลดปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด และช่วยให้มีผลผลิตเพียงพอ
ต่อการจาหน่ายตลอดทั้งปี ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากเดิม 1,825.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,687.50 กิโลกรัมต่อไร่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.26 มีการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.3 พัฒนาคุณภาพ ผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพมาตรฐานรับรอง ลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด
และมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับผู้บริโภค มีเกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน
GAP จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.46 โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ได้รับรองมาตรฐาน GMP มีการสุ่มตรวจสอบ
สารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
3.4 การตลาด มีแหล่งรับซื้อผลผลิ ตที่แน่นอน ราคาเป็นกลาง ไม่ผั นผวนตามราคาตลาด และมีอานาจ
ต่อรองราคา โดยมีการทาการตกลงรับซื้อผลผลิตร่วมกับ modern trade เช่น Tesco Lotus และ CP Fresh mart
3.5 การบริหารจัดการ มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ และมีการขยายผลให้กับผู้คนโดยรอบทั้งในพื้นที่
และจังหวัดข้างเคียง เช่น อ่างทอง และสุพรรณบุรี มีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
มีการประชุมเพื่อวางแผนการผลิตและปรึกษาหารือสม่าเสมอ มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกาลังขอ
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล มีการจัดทาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดฯ/งบกลุ่มจังหวัดฯ
มีการจูงใจให้ลูกหลานกลับมาทางานในพื้นที่และเตรียมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2564 มีการประชุม
เพื่อวางแผนการผลิตและปรึกษาหารือสม่าเสมอทุกเดือน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมีการลดพื้นที่ทานาข้าว มาปลูกผัก
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผลผลิตมีตลาดรองรับแน่นอน มีการนาเทคโนโลยี เช่น สารชีวภัณฑ์ โรงเรือน
อัจ ฉริ ยะ ระบบน้ า มาปรับ ปรุ งกระบวนการผลิต มีการจ้างแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในชุมชน
7.2 ด้านสังคม เกิดสมาชิกภาคสมทบ จากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาร่วมดาเนินกิจกรรมด้วย มากกว่า 80 ราย
เป็นต้นแบบในการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยและต้นแบบกลุ่มเกษตรกรเข้ มแข็ง วัยแรงงานที่อาศัยอยู่ชุมชน
กลับมาสนใจและร่วมกิจกรรมภาคการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7.3 ด้านสิ่ งแวดล้อม เกษตรกรมีการผลิตพืชผักปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี สามารถตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างได้ ซึ่งเป็ นผลดีต่อผู้ ผลิ ตและผู้บริ โภค เกษตรกรให้ ความส าคัญ กับทรัพยากรน้าและดินมากขึ้น โดยมีการ
ปรับปรุงและบารุงรักษาให้เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรแบบ Zero waste เช่น
การทาปุ๋ยหมัก และให้อาหารปลา
8. ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 มีตลาดรับซื้อสินค้าที่แน่นอน โดยทาสัญญากับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด (Tesco
Lotus) และการกาหนดราคาที่เหมาะสม ไม่ผันผวนตามราคาตลาด
8.2 มีการวางแผนการผลิต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อลดการล้นตลาดของผลผลิต
8.3 สมาชิกทุกคนร่วมใจกันลดการใช้สารเคมี โดนหันใช้สารชีวภัณฑ์ น้าหมักชีวภาพแทน
8.4 หน่วยงานรัฐ/เอกชน มาส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
8.5 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และความสามารถของผู้นากลุ่ม
8.6 เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น
9. ปัญหาและอุปสรรค
9.1 ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
9.2 เกษตรกรบางรายสนใจเข้าร่วมกลุ่ม แต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GAP
9.3 กลุ่มไม่มีเงินมากพอในการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต เนื่องการกลุ่มตกลงกันว่าจะไม่กู้เงิน
9.4 มีโรคแมลงรบกวน เช่น ราสนิมขาว ด้วงหมัดผัก
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10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 การพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP
10.2 การพัฒนา Q อาสา เพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องมาตรฐานให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
10.3 การพัฒนา Young Smart Farmer ในการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และกลับมาเป็นต้นแบบ
ให้กับสมาชิกรายอื่นๆ
10. 4 การจัดหาแหล่งเงินทุน/งบประมาณในการขยายอาคารโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ เพื่อรองรับตลาดที่
ขยายเพิ่มมากขึ้น
10.5 การพัฒนาระบบการทางานผ่าน application / smartphone ให้มากขึ้น
10.6 การแปรรูปผลผลิต
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
11.1 การพัฒนากลุ่มต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกร จะทาให้สามารถพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทั่วถึง
11.2 ควรมีการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริโภคพืชผักปลอดภัยให้กับเกษตรกร และผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นความสาคัญและสร้างค่านิยมในการบริโภคพืชผักปลอดภัย
11.3 ควรมีการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีความแม่นยา เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจทุกกระบวนการ
ผลิตสินค้า

127
แปลงใหญ่พืชผักตาบลห้วยแก้ว อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่พืชผักตาบลห้วยแก้ว เกิดจาการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวคิด/ความต้องการสร้างรายได้เสริม
โดยการปลูกพืชผักต่างๆ สลับกับการทานาซึ่งเป็นอาชีพหลัก อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรยังเล็งเห็น ถึงความสาคัญของการ
ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกาหนดแนวทาง การพัฒนาการเกษตร การปรับ
โครงสร้างการผลิ ตสิ น ค้าเกษตร ด้านสิน ค้าเกษตร เน้นให้ ความส าคัญในเรื่องการรวมแปลงผลิ ตเป็นแปลงใหญ่
เพื่อก่อให้เกิด กิจกรรมลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้า
เกษตร การแก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้ นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่า หรือปัญหาการขาดอานาจการต่อรองของ
เกษตรกร ตลอดกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่ยังเข้าไม่ถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และมีการบริหารจัดการร่วมกัน
โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มการผลิต เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด
การบริหารจัดการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่พืชผักตาบลห้วยแก้ว อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ทา
การกลุ่มแปลงใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 315 หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยแก้ว อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายจันทรา แสนโคตร
เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ และผู้จัดการแปลงใหญ่ มีสมาชิก จานวน 60 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 205 ไร่
ผ่านการประเมินแปลงตามคุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP และได้รับใบรับรองฯ จานวน 33 ราย พื้นที่ 105 ไร่
พืน้ ที่ความเหมาะสม เป็น S1 และ S2 ผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะระจีน พริกหยวก พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
บวบ มะเขือเปราะ แตงร้ าน ผั กคะน้ า ผั กบุ้ง ผั กกวางตุ้ง และผั กกาดเขียวปลี ผลผลิ ตของกลุ่ ม แปลงใหญ่รวม
ประมาณ 1,200 ตันต่อปี
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ร้ อ ยละ 20 จาก 10,000 บาทต่ อ ไร่ สามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต ลง
1,400 - 2,000 บาทต่อไร่ โดยการผลิตสารชีวภัณฑ์ น้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักใช้เอง สมารถลดต้นทุนการผลิตลง
1,000 - 1,500 บาทต่อไร่ จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 400 - 500 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 5 จาก 2,000 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็น 2,100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์ดี
3.3 การพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 50 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก มีการผลิต รวบรวม และควบคุมคุณภาพ
สินค้าตามมาตรฐาน GAP สมาชิกร้อยละ 55 ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และสมาชิกจานวน
15 ราย อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ที่มีแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อควบคุม
คุณภาพและรวบรวมสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.4 การบริหารจัดการ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจัดตั้งกองทุน
เพื่อการจัดหาปัจจัยการผลิตและการตลาด จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยใยแก้ว และวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ เป็นแหล่งผลิต และเรียนรู้ด้านชีวภัณฑ์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จัดหาปัจจัยการผลิต
และจาหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก
3.5 การตลาด พ่อค้ารวบรวมตลาดขายส่ง ตลาดท้องถิ่น ตลาดสินค้าออนไลน์ ตลาด GAP MOU ตลาดนา
การผลิต) ผลิตสินค้าจาหน่ายให้กับพ่อค้าผู้รวบรวมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขายให้กับผู้บริโภคโดยสร้างจุดรวบรวม
สิ น ค้ า คั ด บรรจุ และวางขายร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในชุ ม ชน ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ รวบรวมสินค้าของสมาชิกขายส่งให้กับบริษัทที่รับซื้อสินค้าตาม
คุณภาพ GAP
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แปลงใหญ่พริก หมู่ 3 ตาบลหนองม่วงไข่ อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรผู้ปลูกพริก ตาบลหนองม่วงไข่ อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก
อาเภอหนองม่วงไข่ ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อรวมตัวกันรับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตพริกร่วมกัน แก้ไขปัญหา
การผลิ ต มี การด าเนิ น กิ จ กรรมหลายด้ า น ได้ แก่ การผลิ ต การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซึ่งคัดเลือกจากตัวแทนเกษตรกรมาเป็น คณะกรรมการบริหารของกลุ่ม จากนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดาเนิน นโยบายส่งเสริ มการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่โ ดยเน้นการรวมกลุ่ มเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และลดต้นทุนการผลิต
พัฒ นาในด้ า นการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นสิ นค้ าเกษตรให้ เกษตรกรสามารถ
สร้างรายได้จากการผลิตได้อย่างยั่งยืน
ปี 2560 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกอาเภอหนองม่วงไข่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกหนองม่วงไข่ ทะเบียนเลขที่ 6 -54-0802-1-0082 ที่ทาการเลขที่ 10/2 หมู่ 3 ตาบลหนองม่วงไข่ อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เกษตรกรเข้าร่วมเป็น
สมาชิกแรกตั้ง จานวน 98 รายพื้นที่ 407 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจานวน 128 รายพื้นที่ 457 ไร่
เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตพริกคุณภาพ มีการบริหารจัดการสินค้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. สถานการณ์
ปี 2563 มีส มาชิกทั้งหมด 128 ราย พื้นที่ 457 ไร่ เกษตรกร 1 ราย จะปลู กพริกระหว่าง1 - 3 ไร่
เกษตรกรปลูกพริกในเดือนสิงหาคม ผลผลิตออกเดือนตุลาคม และหมดเดือนมีนาคม สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 128 ราย
พื้นที่ปลูก 457 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 1,599 ตัน ราคาจาหน่าย
กิโ ลกรั มละ 13 บาท คิ ดเป็ น มูล ค่า 20,787,000 บาท สมาชิ กกลุ่ ม มีร ายได้ เฉลี่ ย 45,500 บาทต่อ ไร่ ต่อ ปี
กลุ่มแปลงใหญ่สามารถดาเนินการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ตลอดฤดูกาล มีตลาดที่แน่นอน สามารถรับซื้อ
ผลผลิต 190 ตัน จากการทาสัญญาซื้อขายผลผลิตกับบริษัทโดยตรง คิดเป็นมูลค่า 2,470,000 บาท
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 เฉลี่ยลดลง 3,500บาทต่อไร่ โดยตรวจวิเคราะห์ดินทุกแปลง และใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ ปรับปรุงบารุงดินโดยปลูกปอเทือง
3.2 เพิ่ ม ผลผลิ ต ร้ อ ยละ 20 เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น 500 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ โดยการตั ด แต่ ง กิ่ ง ทรงพุ่ ม เฝ้ า ระวั ง
การระบาดศัตรูพืชและหมั่นตรวจแปลงสม่าเสมอ ลดการสูญเสียทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ GAP จานวน 128 ราย ป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน วางกับดักแมลง
แขวนลูกเหม็น ไม่ใช้สารเคมีสมาชิกได้รับใบรับรองการผลิตพืช GAP ร้อยละ 100
3.4 การบริหารจัดการกลุ่ม จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
3.5 การตลาด เปิดจุดรับซื้อผลผลิตสมาชิก 1 แห่ง ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จานวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อ เป็นเงินทุนสาหรับรวบรวมผลผลิต
ของสมาชิก การกระจายผลผลิตจาหน่ายเป็นพริกหนุ่ม ร้อยละ 40 ส่งตลาดสี่มุมเมืองในราคากิโลกรัมละ 10-17
บาท จาหน่ายเป็นพริกก้ามปู ร้อยละ 15 ส่งตลาดสี่มุมเมืองและประเทศมาเลเชีย ในราคา กิโลกรัมละ 15-35 บาท
จาหน่ายเป็นพริกแดงเด็ดร้อยละ 45 ส่งเข้าโรงงานแปรรูปพริก ผลผลิตพริกหนุ่มและพริกก้ามปูสมาชิกจาหน่ายให้กับ
พ่อค้าในท้องถิ่น 10 ราย ผลผลิตพริกแดงเด็ดสมาชิกจาหน่ายให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เปิดจุดรับซื้อในราคาประกัน
กิโลกรัมละ 13 บาท
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ในส่วนของภาครั ฐทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
โดยมีคณะกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
จังหวัดแพร่ (Chief of Operation : CoO) คณะทางานบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
จังหวัดแพร่ จานวน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมการตลาด ทีมการลดต้นทุน ทีมการบริหารจัดการ ทีมผู้จัดการแปลง
ที ม ผู้ จั ด การแปลงใหญ่ ไ ด้ มี แ ผนการติ ด ตามการด าเนิ น งานของแปลงใหญ่ ว่ า มี ก ารด าเนิ น การไปตาม
ระยะเวลา และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร เพื่อนาไปกาหนดแนวทางและมาตรการในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆให้ ง านมี ค วามก้ า วหน้ า จนสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุน
5.1 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ การจัดทาแผน
ที่ Zoning
5.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม
5.3 สานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม
5.4 สานักงานเกษตรอาเภอหนองม่วงไข่ และส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) พัฒนาและสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบโดย
5.5 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลการดาเนินงานแปลงใหญ่
5.6 ชลประทาน ให้ความรู้เรื่องการใช้น้า
5.7 พาณิชย์จังหวัดแพร่ ให้ความรู้เรื่องการตลาด
5.8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนสินเชื่อ
5.9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาโครงการวิจัยการควบคุมศัตรูพริกโดยชีวภัณฑ์
5.10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตพริกปลอดภัย
5.11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาด
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 (ลดลงเฉลี่ย 3,500 บาทต่อไร่)
6.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 (เพิ่มขึ้น 500 กิโลกรัมต่อไร่)
6.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ส่งเสริมให้มีการผลิตพริกให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามความต้องการของตลาด และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแปลง คิดเป็นร้อยละ 100
6.4 การตลาด ประสานผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตและทา MOU การซื้อขายผลผลิตกับบริษัทโดยตรง
ในราคาประกัน 13 บาทต่อกิโลกรัม เปิดจุดรับซื้อผลผลิตที่ดาเนินการโดยกลุ่มแปลงใหญ่พริกหนองม่วงไข่ จานวน 1 จุด
6.5 การบริหารจัดการ ประสานงานขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ XYZ จานวนเงิน 2,000,000 บาท
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตของสมาชิก
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยแบบ GAP ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมทาให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมการทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ เป็นการลด
การเผาวัสดุทางการเกษตรลดมลพิษ มลภาวะหมอกควัน ทาให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
7.2 ด้า นสุ ขภาพ ด้ว ยกระบวนการผลิ ต ที่ปลอดภัย ระบบนิ เวศที่ส มดุ ล ส่ งผลต่อ สุ ข ภาพที่ดี ปลอดภั ย
ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
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7.3 ด้านสังคม เพิ่มการรวมกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนภายใน
กลุ่มเกษตรกร เกิดความสามัคคีทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
7.4 ด้ า นเศรษฐกิ จ มี ก ารรวมกลุ่ ม เกษตรกร มี ก ารวางแผนการผลิ ต และการตลาด เพิ่ ม การแข่ ง ขั น
เพื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพื้นที่ วิ เคราะห์
ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพของตนเอง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ มีกระบวนการพัฒนาสมาชิกให้เป็น
Smart Farmer เพื่อให้สามารถพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนมีการเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยี ด้ า นการปลู ก พริ ก ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป อั น จะส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และปลูกพริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกกลุ่มได้เข้ารับการอบรมจาก ศพก. อาเภอหนองม่วงไข่
อาเภอหนองม่ว งไข่ จั งหวัดแพร่ และกิจ กรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่จัด
อย่างต่อเนื่องทุกปี
ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปลูกพริก เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชนและต่างพื้นที่ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก
เกษตรกรผู้ปลูกพริก จานวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.72 มีการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และ
จาหน่ายเป็นการเสริมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรผู้ปลูกพริก จานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.28
มีการปลูกพืชใช้น้าน้อย เช่นข้าวโพดเลี้ย งสัตว์หลังนารวมเกษตรกรที่ดาเนินการผลิตสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงทั้งสิ้น
128 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการลดความเสี่ยงแทนที่เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูก
พริกเพียงอย่างเดียว เกษตรกรสามารถมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน มีการปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่
ครัวเรือน สร้างให้เกิดความเข้มแข็งกับกลุ่มอย่างพอเพียงและยั่งยืน
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 สมาชิกบางกลุ่มไม่สามารถนาผลผลิตมาจาหน่ายให้กับกลุ่มได้เพราะได้เอาปัจจัยการผลิตจากพ่อค้าคนกลาง
และต้องจาหน่ายผลผลิตให้พ่อค้าคนกลางเท่านั้น ไม่สามารถกาหนดราคาเองได้ ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ
9.2 การระบาดของศัตรูพืชทาให้ผลผลิตเสียหาย กลุ่มแปลงใหญ่ได้แก้ไขปัญหาโดยขอสนับสนุนสินเชื่อจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาเภอหนองม่วงไข่ จานวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อใช้ในการรวบรวมซื้อ
ผลผลิตของสมาชิกในปี 2562 และติดต่อกับบริษัทเพื่อส่งพริกเข้าโรงงาน โดยได้ทาสัญญาการซื้อขายในราคาประกัน
กิโลกรัมละ 13 บาทตลอดฤดูกาลและในปีการผลิต 2562/63 มีแผนในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อลดการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง มีการประสานงานกับสานักงานสหกรณ์
จังหวัดแพร่ ในการหาตลาดจาหน่ายทั้งในและนอกจังหวัด จัดเวทีเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่ซื้อพริกในพื้นที่
หนองม่วงไข่ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับกลุ่ม ประสานงานกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันแก้ปัญหาการ
ระบาดของศัตรูพืชในการผลิตพริ ก และสนับสนุนให้มีแปลงพยากรณ์ในการเฝ้าระวังและมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการทางานกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อช่วยในการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พริกหนองม่วงไข่
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้
วางแผนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ที่มีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดสูง ให้เข้า
มามีบทบาทในกระบวนการพัฒนากิจกรรมของแปลงใหญ่เป็นการทางานร่วมกันระหว่างเกษตรกรทุกรุ่น เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยวางแผนตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งช่อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ที่ ห ลากหลาย การตลาดออนไลน์
อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้
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วิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่อาเภอเมืองภูเก็ต
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียง แปลงใหญ่อาเภอเมือง เกิดจากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต
ได้กาหนดสินค้าผักเหมียงในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยสานักงานเกษตรอาเภอเมืองภูเก็ตประชาสัมพันธ์
รับสมัครเกษตรกรที่ปลูกผักเหมียงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 รายประกอบด้วยเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์จานวน 36 รายเกษตรกรที่ ไม่ที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินจานวน 14 ราย
ซึ่งตามหลักเกณฑ์โครงการผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ผักเหมียงมีจานวน 36 รายพื้นที่เข้าร่วมจานวน 98.5 ไร่ ที่ทาการกลุ่ม เลขที่ 20/6 หมู่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ส่งเสริ มการรวมกลุ่ มผู้ ผ ลิ ตผั กเหมียงในเขตอาเภอเมืองภูเก็ตมาบริห ารจัดการร่ว มกันในด้านการลดต้นทุน
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มโอกาสด้านการตลาด เดือนมีนาคม 2560 จัดตั้งกลุ่มผักเหมียงแปลงใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต สมาชิก 36 ราย มาจาก 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลฉลอง ตาบลวิชิต ตาบลราไวย์ และตาบลกะรน พื้นที่
ดาเนินการ 98.5 ไร่ สถานที่ตั้ง ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการ 9 ราย มาจากการเลือกตั้ง และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 จดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียง แปลงใหญ่อาเภอเมืองภูเก็ตสมาชิ ก 42 ราย รวมผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น ภบท.5
พื้นที่ผักเหมียงยืนต้น 126 ไร่ สถานที่ตั้ง 20/6 หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ปี ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุงสถานะสมาชิก คงเหลือ ๓๒ ราย พื้นที่ 98.๕ ไร่ และปรับปรุงคณะกรรมการจาก ๙
คน เป็น ๑๕ คน
2. สถานการณ์
วิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่อาเภอเมืองภูเก็ต เป็นแปลงใหญ่ ปี 2560 ที่ทาการกลุ่ม ตั้งอยู่ที่ เลขที่
20/6 หมู่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปรีชา นาคดา เป็นประธานแปลงใหญ่ และนายสัญญา
หิรัญวดี เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ พื้นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 98.5 ไร่ จานวนสมาชิก จานวน 32 สถานการณ์การ
ผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละช่วงเวลาไม่สม่าเสมอ โดยเดือน ม.ค. - ก.พ. จะมีผลผลิตมากที่สุด
และช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. จะมีผลผลิตมีปริมาณน้อย เกษตรกรจึงคิดค้นวิธีการบารุง ดูแลรักษาผักเหมียงเพื่อให้สามารถ
เก็บผลผลิตได้อย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปี โดยได้จัดทาระบบการให้น้าโดยสร้างระบบน้าในแปลงผักเหมียงโดยอาศัยแหล่ง
น้ าผิ ว ดิ น และแหล่ ง น้ าตามธรรมชาติ ผสมกับ เชื้ อไตรโคเดอร์ มาและน้ าหมัก ชีว ภาพ ผ่ า นระบบสปริ งเกอร์ ช่ว ยให้
ประหยั ด เวลา ลดการใช้ แ รงงานในแปลง ท าให้ ผ ลผลิ ต มี ป ริ ม าณมากขึ้ น และมี ผ ลผลิ ต เก็ บ เกี่ ย วได้ ต ลอดทั้ ง ปี
เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๐% และเป็นการนาเทคโนโลยีแบบพื้นฐาน
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นการลดค่าใช้จ่ายมาใช้ในแปลง ส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับตัวเพื่อรองรับการความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
การสร้างแบรนด์ของตนเองโดยใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นแบรนด์สาหรับกลุ่มเพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ผู้ค้า
จดจาและรู้จักกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น เมื่อมีการจัดแสดงสินค้าเพื่อจาหน่ายหรือจัดนิทรรศการเพื่อนาเสนอให้เป็น
ที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
๓.๑ การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 จาก 5,800 บาทต่อไร่ต่อปี เป็น 5,220 บาทต่อไร่ต่อปี
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 250 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
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3.3 การพัฒนาคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน GAP ร้อยละ 100 โดยให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรสมาชิกทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
๓.4 การบริหารจัดการ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและคณะกรรมการ จัดทาข้อบังคับกลุ่ม ระเบียบ จัดทาแผนธุรกิจ
แผนการดาเนินงานของกลุ่ม การใช้ช่องทางการสื่อสารฯ นอกเหนือจากช่องทางปกติ โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ (LINE)
3.5 การตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเชื่อมโยงตลาด ยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นสินค้าปลอดภัย และ
สร้างแบรนด์วิสาหกิจชุมชน พัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยจัดทาถุงบรรจุขนาด ๕ กิโลกรัม และขนาด ๒๐๐ กรัม ประชาสัมพันธ์
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายตลาดจาหน่ายไปยังห้างร้านต่างๆ เช่น บิ๊กซี และแมคโคร รวบรวม
จาหน่ายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และร้านอาหารในพื้นที่ พ่อค้ามารับซื้อ หรือออกร้านจาหน่ายของกลุ่ม
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมการวางแผน
ความร่ว มกัน โดยกาหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ จัดตั้งกลุ่ มอย่างเป็นทางการเมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่ ม
จึงได้มีการกาหนดกฎเกณฑ์ และระเบี ย บในการดาเนินกิจกรรมกลุ่ ม โดยมีการกาหนดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและ
ดาเนินการของกลุ่ม ทั้งในส่วนขององค์ประกอบของกลุ่ม และการดาเนินงานของกลุ่ม และกลุ่มได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมี
การประชุมร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อดาเนินการในเรื่องการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด
การบริ หารจั ดการกลุ่ ม หรือหากมีว าระที่ต้องร่ว มกันพิจารณาเร่งด่วนก็จะมีการประสานงานเพื่อนัดประชุมร่วมกัน
ผ่านช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือไลน์กลุ่ม (LINE) และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่กลุ่มยังขาดองค์ความรู้
หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้กลุ่มสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่ม เช่น การวางระบบน้าในแปลงผักเหมียง ในพื้นที่แปลง
ต้นแบบ ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้การจัดการตามมาตรฐาน GMP
5.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาภูเก็ต ให้ความรู้การบริหารจัดการทุน
5.4 ภาคเอกชน ให้ความรู้การจัดการผลผลิตสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด
5.5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ให้ความรู้การแปรรูปทาชาผักเหมียง แก่สมาชิกแปลงใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านนากก ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 จาก 5,800 บาท ต่อไร่ต่อปี เป็น 5,220 บาท ต่อไร่ต่อปี โดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง เกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน
6.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20จาก 250 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
6.3 การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกจานวน 36 รายได้รับการอบรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
และผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปลอดภัย จานวน 9 ราย ยังไม่ได้การ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยจานวน 28 ราย เนื่องจากไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต เอกสารสิทธิ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไม่ตรงกับชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
6.4 การบริหารจัดการ รวบรวมผลผลิต เพื่อจัดจาหน่ายให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดทาแผนธุรกิจกลุ่มได้รับ
สินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จานวนเงิน 500,000 บาท กลุ่มมีการบริหารจัดการได้ดี เป็นที่ต้อนรับจากคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาเรียนรู้
6.4 การตลาด มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น จาหน่ายในห้าง Big C/Limelight และอยู่ระหว่างเจรจาส่งเข้าห้างแมคโคร
พ่อค้ามารับซื้อ จาหน่ายเองในตลาดชุมชน ออกร้านงานเทศกาลต่างๆ และเกษตรกรบางส่วนขายสินค้าผ่านออนไลน์
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี
7.2 สั งคม เกิดการรวมกลุ่ มกัน ผลิ ตและศึกษาเรียนรู้ การสื่ อสารกับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ ประธานกรรมการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด คณะกรรมการแปลงใหญ่ผักเหมียง หน่วยงานภาครัฐในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน กิจกรรมดังนี้ การประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
แล้วนาไปถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่ม ให้เข้าใจแผนความต้องการและทิศทางของกลุ่ม แปลงใหญ่ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ส่วนกลางและเหมาะสมกับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดภูเก็ต การถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้
โครงการแปลงใหญ่ของหน่ ว ยงานต่างๆ โครงการส่ งเสริมวิส าหกิจชุมชน และอื่นๆ การจัดฝึ กอบรมหลั กสู ตรต่างๆ
ของกลุ่มแปลงใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานรายแปลง ได้แก่ การจัดงานฟิลเดย์ การผลิตชีวภัณ ฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช การผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ
การทาปุ๋ยหมัก พด. การจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ และการเพิ่มมูลค่าผักเหมียง
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ทาให้ชุมชนมีสินค้าผักเหมียงมากขึ้น
7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักเหมียงแปลงใหญ่อาเภอเมืองภูเก็ต ได้รับการพิจารณาจัด
ชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ เกรด A คณะกรรมการและสมาชิกมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งและส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ
โดยนายปรีชา นาคดา ประธานแปลงใหญ่ มีความรู้ความสามารถและภาวะผู้นา มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง ที่ทาให้การบูรณาการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน ดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ผู้นากลุ่มมีความเข้มแข็ง เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มกับหน่วยงานต่างๆ สามารถบริหารให้กลุ่มมีความ
สามัคคีโดยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน
8.2 สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือภายในกลุ่มเป็นอย่างดี
8.3 มีฐานเรียนรู้ แต่ละฐานสามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
8.4 กลุ่มแปลงใหญ่ผักเหมียงเป็นที่ยอมรับ มีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
8.5 มีกฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่มอย่างชัดเจน
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 การรวมกันขายสินค้ายังทาได้น้อย เนื่องจากเกษตรกรมีลูกค้าเป็นของตัวเอง
9.2 พื้นที่เพาะปลูกบางแปลงอยู่ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ทาให้ไม่สามารถขอมาตรฐานสินค้า
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 มีการรวมกลุ่มกันและหาสมาชิกเพิ่ม
10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่(ปรับปรุงใหม่ทุกปี) คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ต้องเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกทุกคน คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ทุกคนต้องมาจากการคัดเลือกของสมาชิกทุกคน
10.3 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ มีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน และครอบคลุม
การดาเนินงานทั้งหมดของกลุ่ม แบ่งหน้าที่ตามความสามารถของกรรมการแต่ละคน จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษา
หาแนวทางการแก้ไขตามวาระเร่งด่วน
10.4 การกาหนดกฎระเบียบกลุ่ม มีการทบทวนกฎระเบียบของกลุ่มโดยให้สมาชิกเสนอในที่ประชุมและร่วมกัน
พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม
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10.5 การทาแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล สร้างแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายเน้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และขยายตลาด
10.6 ปัจจัยการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือ มีเงินทุนสารองเพื่อซื้อปัจจัยกองกลางให้กับกลุ่ม
ตามมติของกลุ่ม เมื่อสมาชิกมาขอยืมใช้ปั จจัยต้องมีทะเบียนคุม และมีการรับรองจากคณะกรรมการ มีกฎระเบียบ
ข้อตกลง การขอใช้ปัจจัยหมุนเวียนจากกลุ่มที่ชัดเจน
10.7 การรวมกันขาย รวบรวมผลผลิตที่จะรวมกันขายให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม
10.8 ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองตามสูตรปุ๋ยที่ต้องการและ
เหมาะสมกับพื้นที่
10.9 เพิ่มผลผลิต เพิ่มปริมาณการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ย ในระดับที่
เหมาะสมต่อการให้ผลผลิต
10.10 เพิ่มคุณภาพผลผลิต และการได้รับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP ส่งเสริมให้สมาชิกทากิจกรรมเสริม
รายได้ในแปลงมากกว่า 1 กิจกรรม
10.11 เพิ่มมูลค่าผลผลิ ตได้แก่มีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น การพัฒ นาบรรจุภัณฑ์ สมาชิกมีการศึกษาการ
แปรรูปผักเหมียงในรูปแบบต่างๆ
10.12 การเพิ่มช่องทางการตลาดและการทาเกษตรพันธะสั ญญา ทาสัญญาซื้อขายผลผลิ ตกับร้านอาหาร
นาผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมเสริมรายได้ออกสู่ตลาดออนไลน์
10.13 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ใช้ ศูนย์ ศพก.หลัก และ
ศพก.เครือข่าย เป็นโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกในกลุ่ม จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ และไปดูงานจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ดาเนินงานแล้วประสบความสาเร็จจริง
10.14 ความเข้มแข็งของกลุ่ม มีการรวมกลุ่มสมาชิก จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม
ในการบริหารกลุ่มและการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม
10.15 ความสามารถของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่มเกษตรกร มีการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกในการร่วมทา
กิจกรรมต่างๆของกลุ่ม เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างๆ มีการเรียนรู้เทคโนโลยี
เพิ่มเติม เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
10.16 ความพร้อมของประธานเกษตรกรที่จะเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ในอนาคต มีการสร้างเครือข่ายกับประธาน
กลุ่มด้วยกันเอง และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในการประสานงานขอความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือ
จากสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน
10.17 การบริหารจัดการทุนของกลุ่มและรายแปลงทั้งในด้านเงินทุน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีกองทุน
ของกลุ่ม และการทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายอย่างละเอียด และมีการชี้แจงให้กับสมาชิกกลุ่มอย่างโปร่งใสในการประชุม มี
การปันผลกาไรแก่สมาชิกกลุ่มในทุกๆ ปี
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
เป็นโครงการที่ดี ทาให้เกษตรกรได้รับความรู้และโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐ การบริหารจัดการกลุ่ม
ต้องมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนา การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจะทาให้สมาชิกกลุ่มเกิดความ
ศรัทธา และยอมรับ กลุ่มจะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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แปลงใหญ่กระเทียม หมู่ที่ 1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
1.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ก่อนจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่กระเทียมชาวบ้านในพื้นที่ทานาเป็นอาชีพหลัก เมื่อสิ้นฤดูทานาเกษตรกรจะทาการ
เพาะปลู กพืช ชนิ ดอื่น ได้แก่ งา ถั่ว เหลื อง ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ฟักทอง และกระเทียม เป็นต้น ซึ่งการปลู กกระเทียม
ทีต่ าบลนาปู่ป้อม มีการเพาะปลูกกระเทียมมานานไม่ต่ากว่า 30 ปี ต่อมาระยะ 15 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบันเป็นการผลิต
เชิ ง พาณิ ช ย์ เ พิ่ มขึ้ น ในสภาวะการผลิ ตที่ ไม่ มี การรวมกลุ่ ม และประสบปั ญหาทางการตลาดราคาผลผลิ ตตกต่ า รวมถึ ง
การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาสิ น ค้าทางการเกษตร หลั งจากนั้นทางรัฐ บาลมีนโยบายการผลิ ตสิ นค้าทางการเกษตร
ในรูปแบบของแปลงใหญ่ จึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการผลิตกระเทียมจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้นในปี 2560 และ
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเทียมแปลงใหญ่นาปู่ป้อม เพื่อดาเนินการผลิตและการตลาดกระเทียม
2.สถานการณ์
สาหรับแปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 ตาบลนาปู่ป้อม อาเภอปางมะผ้า ปัจจุบันมีสมาชิกในระบบ co-farm.doae.go.th
จานวน 52 ราย พื้นที่ประมาณ 409 ไร่ ดาเนินการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพและเป็นกระเทียมปลอดภัยตามมาตรฐาน
GAP โดยในการเริ่มก่อตั้ง ได้รับการสนับสนุนในการให้องค์ความรู้ การอบรมต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ทาการผลิต
กระเทียมขายสด กระเทียมขายแห้ง และกระเทียมพันธุ์ โดยกระเทียมพันธุ์จะเก็บไว้ปลูกเองในฤดูถัดไป
3.เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต สาหรับกิจกรรมการลดต้นทุน ทางกลุ่มแปลงกระเทียมเลือกเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง เนื่องจาก
พันธุ์กระเทียมมีราคาสูง ราคาถังละ 1,200 บาท โดยใช้พันธุ์ในอัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการหาปัจจัยการผลิต เช่น
ปุ๋ย และยา ทางกลุ่มจะรวบรวมการซื้อครั้งละมากๆ และให้สมาชิกซื้อในราคาต้นทุนเพื่อนาไปใช้ในแปลงของตน ทั้งนี้
ยังผสมผสานการใช้ปุ๋ยหมัก และน้าหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุน
3.2 การเพิ่มผลผลิต ในการเพิ่มผลผลิตสาหรับแปลงกระเทียมหมู่ที่ 1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า สามารถ
ทาการผลิตกระเทียมสดโดยเฉลี่ยได้ในอัตรา 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับราคากระเทียมสด (ราคาปี 2563) ราคาเฉลี่ย
ประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม ราคากระเทียมแห้ง (ราคาปี 2563) ราคาเฉลี่ยประมาณ 31 บาทต่อกิโลกรัม
3.3 มาตรฐานการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทางด้านคุณภาพทางกลุ่มจะเลือกใช้พันธุ์ดี ที่ได้จากการ
เก็บพันธุ์เอง ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเก็บเมื่อกระเทียมมีอายุครบ โดยจะอยู่ที่ 120 วัน ถึงจะทาการเก็บเกี่ยว หากเก็บ
กระเทียมก่อนครบอายุจะทาให้กระเทียมฝ่อเร็ว ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และไม่มีคุณภาพ
3.4 การบริหารจัดการกลุ่ม มีคณะกรรมการ การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ผู้เ กี่ยวข้อง คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม มีการวางแผนการผลิต เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ใช้เวลา 15 – 30 วัน ทาการเพาะปลูกกระเทียมจนถึง
การเก็บเกี่ยว 120 วัน บางส่วนนาผลผลิตที่ได้มาตากแห้ง และเก็บรักษาเพื่อรอการจาหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง รอขาย
ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน
3.5 การตลาดและเชื่อมโยงการตลาด สาหรับการตลาดของแปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 ตาบลนาปู่ป้อม อาเภอปางมะผ้า
จะทาการสารวจปริมาณผลผลิตกระเทียมของกลุ่ม ซึ่งทางแต่ละสมาชิกอาจจะมีการขายด้วยตนเองไปบ้าง แต่ทางกลุ่ม
จะส ารวจผลผลิ ตคงเหลื อ และเมื่อมีพ่อค้ามารับซื้อก็จะนาผลผลิ ตของสมาชิกออกมารวมกันขาย เพื่อสร้างอานาจ
ในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และในอนาคตหากมีโรงเก็บกระเทียมของกลุ่ม ก็จะสามารถนากระเทียมมาเก็บและ
ทยอยขายออกสู่ตลาดได้ต่อไป
4.การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 ด้านการผลิต คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมแปลงของสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต
4.2 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต บริการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และยา ให้แก่สมาชิก โดยรวบรวมซื้อ
ในปริมาณครั้งละมากๆเพื่อขายในราคาต่ากว่าท้องตลาดแก่สมาชิก
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4.3 ด้านการรวบรวมผลผลิต จัดการประชุมคณะกรรมการก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อประมาณการ
ผลผลิตของสมาชิก และวางแผนในการขายผลผลิต
4.4 ด้านเงินทุน ทางกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมมีการจัดเก็บค่าสมาชิกแรกเข้า รายละ 2,000 บาท และมีการ
ขอวงเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรอาเภอปางมะผ้า มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
5.2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรอาเภอปางมะผ้า มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
5.3 ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน เงิน กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่า เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวีย น
ในการจัดหาปัจจัยการผลิต
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต การใช้พันธุ์ดีที่ผลิตเอง ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ถึง 1,200 บาทต่อไร่ การจัดการ
ด้านปัจจัยการผลิตร่วมกัน โดยรับการอบรมและเรียนรู้จากหน่วยงานของภาครัฐ เช่นการได้รับการสนับสนุน โดโลไมท์
จากพัฒนาที่ดินและ พด.1 - พด.6 และกากน้าตาล และร่วมกันผลิตใช้เองในกลุ่ม ตลอดจนซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา
ร่วมกันทาให้ได้ราคาปัจจัยการผลิตต่ากว่าท้องตลาด
6.2 การเพิ่มผลผลิต ผลิตกระเทียมสดโดยเฉลี่ยได้ในอัตรา 3,000 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ใช้พันธุ์ดีในการปลูก และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในอายุที่เหมาะสม (120 วัน) เพื่อให้กระเทียมสามารถเก็บไว้ได้นาน
6.4 การบริหารจัดการ ดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่ง ๕ณะกรรมการได้รับการคัดเลือก
จากสมาชิกให้ให้บริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยคณะกรรมการบางท่านเคยเป็นพ่อค้าท้องถิ่น และ
ต่างจังหวัดทาให้ทราบถึงกลไกราคาของผลผลิตและสามารถหาช่องทางการจาหน่ายหรือรู้จักพ่อค้าต่างถิ่น ซึ่งสามารถ
ขายผลผลิตออกไปได้
6.5 การตลาดและการเชื่ อ มโยงการตลาด ปั จ จุ บั น แปลงใหญ่ ก ระเที ย มจ าหน่ า ยผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง
แต่มีเป้าหมายในการรวบรวมผลิตของกลุ่มเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการจาหน่ายผลผลิต
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน โดยสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการขายผลผลิต เกิดการจ้างแรงงาน
ในพื้นที่ ทาให้คนในพื้นที่มีอาชีพเสริม
7.2 ด้านสังคม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม รวมถึง
คนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความสมานสามัคคีชุมชน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ย และยา อย่างถูกวิธี จากการได้ฝึกอบรม
จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่ว งา ซึ่งเป็นการปรับปรุงบารุงดิน รวมถึงเป็นการตัดวงจร
ของโรคพืชที่อาจระบาดได้หากมีการปลูกพืชเดิมซ้าๆ
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 สมาชิกมีความเชื่อมั่นในตัวของประธานกลุ่ม
8.2 สมาชิกนาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมให้ความรู้นาไปปฏิบัติ และเกิดการพัฒนาตนเอง
8.3 สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
8.4 มีการนาผู้นาของชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
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8.5 เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม
9.แผนการพัฒนากลุ่มได้วางไว้ต่อไป
ทางกลุ่มมีแนวคิดที่จะนาผลผลิตที่มีอยู่ ทาการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยมีแนวคิด
ที่จะแปรรูปเป็นกระเทียมดอง กระเทียมโทนดอง รวมถึงการผลิตกระเทียมเจียวเนื่องจากทางกลุ่มได้เล็งเห็นความต้องการ
บริโภคกระเทียมในส่วนนี้ และนาผลกาไรที่ได้จากการแปรรูปปันผลเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
10.ปัญหา อุปสรรค
ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มปัจจุบันภาระในการบริหารจัดการอยู่กับผู้ดูแลเพียงไม่กี่รายทาให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดการลดลง ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทาให้พ่อค้าไม่สามารถ
เข้ามาซื้อผลผลิตได้ จนการขายผลผลิตกระเทียมชะลอตัว และเกษตรกรขาดรายได้จากการขายกระเทียมสด เสียโอกาส
ทางการตลาดไปบ้าง
11.ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตทางกลุ่มมีความต้องการแปรรูปกระเทียม แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้า รวมถึงช่องทาง
การจาหน่ายที่ทันสมัย จึงอยากได้องค์ความรู้มาต่อยอดการแปรรูปผลผลิตกระเทียม
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ผัก ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอชัยบาดาล ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 90 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตาบล 136 หมู่บ้าน
ตาบลท่ามะนาว ห่างจากอาเภอชัยบาดาลประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอชัยบาดาล อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจรดตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล ทิศใต้จรดตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล ทิศตะวันออกจรดตาบลหนองผักแว่น
อาเภอท่าหลวง และทิศตะวันตกจรดตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
พื้นที่ตาบลท่ามะนาว มีประมาณ 26.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,273 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ
15,500 ไร่ โดยแบ่ งเป็ น พื้นที่นา 100 ไร่ พื้นที่ไร่ 15,100 ไร่ พืชผั กและไม้ดอกไม้ประดับ 200 ไร่ และไม้ผ ล
ไม้ยืนต้น 100 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 3,773 ไร่ ในส่วนของสภาพดินมีอยู่ 3 ชุดหน่วยดิน ชุดที่ 1 ชุดดินที่ 3/4 ชุดที่ 2 ชุดดินที่
28 ชุดที่ 3 ชุดดินที่ 52B พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ ข้าว และไม้ผล ตามลาดับ ลักษณะภูมิประเทศเป็น
ที่ราบและที่ดอน นอกจากนั้นยั งมีคลองธรรมชาติ 1 สาย ฝายน้าล้น 2 แห่ง บ่อบาดาล 90 แห่ ง กระจายอยู่ทั่วไป
ในส่วนของ การคมนาคมมีถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง เข้าถึงทุกหมู่บ้าน สภาพการเพาะปลูก
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่เป็นหลัก มีการปลูกพืชผัก พืชไร่ และมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น การทา
สวนไม้ผล การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม เป็นต้น ในปัจจุบันการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรตาบล
ท่ามะนาว มีลักษณะการผลิตเพื่อการค้าเป็นหลัก มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. สถานการณ์
ปี 2560 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
และสานักงานเกษตรอาเภอชัยบาดาล เป็นผู้ให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากระบบส่งเสริมการเกษตร
(MRCF) ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพื้นที่ คน และสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยใช้ชื่อว่า
“แปลงใหญ่ผัก ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ” ซึ่งในปัจจุบันปี 2563 มีสมาชิกจานวน 53 ราย
พื้นที่จานวน 60 ไร่ สมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ICAPS) ทุกราย ทั้งนี้ กลุ่มได้จดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตาบลท่ามะนาว” รหัสทะเบียน 1-16-04-14/1-0017 ที่อยู่ 167
หมู่ที่ 2 ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตผักของแปลงใหญ่มีตลาดจาหน่ายที่แน่นอน แต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดและมีการร่วมมือกันหน่วยงานภายนอกเพื่อสุ่มตรวจสารพิษในผักอยู่เสมอเพื่อรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยของกลุ่ม ทีมผู้จัดการผักแปลงใหญ่ มี 3 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ได้แก่ นางสาววลัญชร์อร
ถมปัด ผู้จัดการแปลงใหญ่ นายประยูร ศิริคุปต์ ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และนายถวิลยุทธ รากทอง เจ้าพนักงาน
การเกษตรชานาญงาน (เกษตรตาบลท่ามะนาว) ที่ปรึกษากลุ่ม
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
5.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต 470 บาทต่อไร่
5.2 การเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิต 307 กิโลกรัมต่อไร่
5.3 การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีการประชุมกันทุกเดือน
และได้ข้อตกลง และวางแผนการดาเนินการร่วมกัน
5.4 การพัฒนาคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ICAPS) จานวน 53 ราย มีเจ้าหน้าที่
จากหน่ ว ยงานภายนอกอย่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครมาสุ่ ม ตรวจสารพิ ษ ในผั ก อยู่ เ สมอเพื่ อ รั ก ษามาตรฐาน
ความปลอดภัยของกลุ่ม
5.5 การเพิ่มช่องทางการตลาด เมื่อมีการรวมแปลงใหญ่จึงได้มีการประชุมวางแผนการผลิตก่อน การปลูก
เพื่อกาหนดเป้าหมายผลผลิตและช่องทางการตลาด มีการเปิดเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวในกลุ่ม
ให้ลูกค้าได้มีความเชื่อมั่นในผลผลิตที่ปลอดสารพิษ และได้เห็นสินค้ากิจกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และกาหนด
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เป้าหมายสาคัญคือ การผลิตผักปลอดภัย ทั้งปี และมีการรวมผลผลิตมาวางจาหน่ายช่องทางตลาดต่างๆ เช่น ตลาดนัด
โรงพยาบาลชัย บาดาล ตลาดนัดหน้าอาเภอชัยบาดาล ผู้บริโภคตามบริษัทฯ ห้างร้าน ต่างๆ เช่น บริษัท สยามยนต์
แทรกเตอร์ จากัด บริษัท เนเชอรัล ไทย ซัพพลาย จากัด (จาหน่ายในประเทศไทย)
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐประกอบด้วยหลายหน่วยงาน เช่น สานักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรีร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอชัยบาดาล ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร
เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จากสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรรมการแปลงใหญ่ผักท่ามะนาว เพื่อวางแนวทางการดาเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ในแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ
วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ และการตลาด สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันกาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา
เทคนิ ค การบู ร ณาการการท างาน การใช้ ปั ญ หาความเสี่ ย งด้ า นการผลิ ต พื ช ราคาและตลาดที่ ไ ม่ แ น่ น อน
ของเกษตรกรเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก
แปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการ
บูรณาการกับโครงการอื่นๆ เช่น โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตร
อย่างยั่งยืน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นต้น
กลไกการขับเคลื่อน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสาปะหลัง (ศพก.) มีประธานศูนย์ คือ นายชัยอรุณ นิยมสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
ประจา ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก. เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แห่งนี้ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้
การผลิตมันสาปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้นาความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิก สมาชิกแปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่นามา
แลกเปลี่ยนกัน เช่น การผลิตผัก การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน้าหมักชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น
5. การสนับสนุน
5.1 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการทาน้าหมักชีวภาพ และการปรับปรุงบารุงดิน
5.2 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ให้ความรู้เรื่องการป้องกันศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีให้สมาชิกกลุ่ม
5.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้การจัดทาบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.4 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร
ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พัฒนาชุมชน
5.5 หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม คือ สหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการผลิตผักลงได้จากเดิม 470 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ
4.63 โดยลดต้นทุนจากค่าปัจจัยการผลิต ค่าจ้างแรงงาน และค่าไฟฟ้า
6.2 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยกระบวนการผลิตแบบ GAP และปลอดภัย กลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
307 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.70
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6.3 การบริหารจัดการ มีการวางแผนการใช้เครื่องจักรกลภายในกลุ่มโดยจัดตั้งคณะกรรมขึ้นมาดูแล พร้อมทั้ง
มีการซื้อ-ขายถุงหิ้วพลาสติกของกลุ่มเพื่อให้เกิดเงินทุนกลุ่ม
6.4 การพัฒ นาคุณภาพ ผั กของสมาชิก กลุ่ มแปลงใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ เนื่อ งจากผู้ บริโ ภค
มีความมั่นใจในสินค้าที่ปลอดภัย สมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ICAPS) ทุกราย
6.5 การเพิ่มช่องทางการตลาด มีการเปิดเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวในกลุ่มให้ลูกค้า
ได้ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในผลผลิ ต ที่ ป ลอดสารพิ ษ และได้ เห็ น สิ น ค้ า กิ จ กรรมภายในกลุ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจ าหน่ า ย
ในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดท้องถิ่น และบริษัทเอกชน
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ (Key Success Factors)
“ร่วมกันผลิต ร่วมกันจาหน่าย ร่วมกันรักษาคุณภาพ”
ทีมผู้จัดการแปลง ได้บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยร่วมกันคิดกับเกษตรกรในพื้นที่วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และเป็นพี่เลี้ยง
ให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่
ศพก. และ ศจช. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังแก่สมาชิกแปลงใหญ่ โดยสมาชิก
จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์ และเป็นสถานที่ทาให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกร
มีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันทามากขึ้น เช่น การจัดอบรม
การรวมกันทาน้าหมักชีวภาพ เป็นต้น
เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักษาคุณภาพมาตรฐานของกลุ่ม
8. ปัจจัยอุปสรรค
หน่วยงานที่ลงมาจัดอบรมในแปลงใหญ่หลายๆ หน่วยงานไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
ทาให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ
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แปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในปี 2561 จากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่ง เสริมให้มีการดาเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดาเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวาง
ระบบการผลิตและการบริ ห ารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ต
ซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และทาการผลิตเอง การกาหนดพื้นที่เป้าหมายของการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จะดาเนิน การในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณ์นิคมและพื้นที่
การเกษตรทั่วไป โดยจะมีการกาหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทุ ก ขั้ น ตอน จนถึ ง การเชื่ อ มโยงตลาดกั บ ภาคเอกชนแบบประชารั ฐ การปรั บ ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จ ะให้ ก่อเกิดความร่ ว มมือในการผลิ ตโดยเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่ดาเนินกิจกรรม
ที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ ทาให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น มีเป้าหมายการดาเนินงานของกลุ่มชัดเจน เป็นการ
เพิ่มอานาจต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด อีกทั้งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่
ตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดด้วยการบูรณาการ ทุกภาคส่วน
ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เกษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก ในพื้ น ที่ ต าบลบ่ อ สุ พ รรณ อ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
จึ ง ได้ ร วมตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม มี ส มาชิ ก แรกเริ่ ม จ านวน 34 ราย พื้ น ที่ ก ารผลิ ต จ านวน 64.25 ไร่ โดยมี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เป็ น จุ ด ถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในการลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ผลผลิ ต ในแปลง
เพิ่ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต เพิ่ ม อ านาจการต่ อ รองด้ า นตลาด ส านั ก งานเกษตรอ าเภอสองพี่ น้ อ ง จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ให้
เป็ น กลุ่ มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตาบลบ่ อ สุ พ รรณ โดยใช้ ชื่ อว่ า “กลุ่ มแปลงใหญ่ ผั ก หมู่ 13 ต าบลบ่อ สุ พรรณ
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ผักหมู่ 13 ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 60 ราย
พื้นที่การเกษตร 230 ไร่ จากเดิมที่เริ่มจัดตั้งปี 2561 สมาชิก 34 ราย พื้นที่ 64.25 ไร่ ผ่านการวิเคราะห์
ความสามารถในการผลิต การบริ หารจัดการของคณะกรรมการแปลงและทีมผู้ จัดการแปลงจนทาให้ สามารถ
ยกระดับมาตรฐานสิ น ค้าของแปลงใหญ่ ขึ้นถึงระดับเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand ถึง 31 ราย และ
มาตรฐาน PGS ทั้ง 60 ราย) สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 10,000 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับแปลงอื่นๆ ที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ (ต้นทุน 2,500 บาทต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 400 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้กลุ่มได้รับการประเมิน
คุณภาพแปลงใหญ่ในระดับ A)
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 36.58 จาก 14,500 บาทต่อไร่ เป็น 13,000บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,000 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จานวน 31 ราย
3.4 ด้านการตลาด มีการวางแผนการผลิต ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด
3.5 การบริห ารจัดการ จัดหาปัจจัยการผลิต สนับสนุนให้ สมาชิกตามความต้องการและศักยภาพของ
เกษตรกรสมาชิก เพื่อทาบั น ทึกข้อตกลงในการวางแผนการผลิ ต การจัดหาปัจจัยการผลิ ตในลั กษณะสิ นเชื่อ
และการชาระคืนให้กลุ่ม
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ โดยจัดทา
แผนพัฒนา 3 ด้าน คือ ร่วมกันผลิต ร่วมกันบริหารจัดการ และร่วมกันจาหน่าย
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5. การสนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานเกษตรอาเภอสองพี่น้อง
ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์จั ง หวั ดสุ พ รรณบุ รี ส านั กพั ฒ นาที่ดิ นจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ศูนย์ วิจั ยพื ช ไร่ จัง หวั ด
สุพรรณบุรี (กรมวิชาการเกษตร) องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดาเนินการสนับสนุนโรงคัดแยก บรรจุตู้เย็นเก็บรักษารอการจาหน่าย
โรงเรือนปลูกผัก ความรู้เรื่องการผลิตผักอินทรีย์ และเงินทุน
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุน จาก 14,500 บาท เป็น 13,000 บาทต่อไร่
6.2 เพิ่มผลผลิต จาก 1,600 บาทต่อไร่ เป็น 2,000 บาทต่อไร่
6.3 การพัฒ นาคุณ ภาพ สามารถพัฒ นาสมาชิ กจนสามารถผ่ า นมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย์ (Organic
Thailand) ได้ 31 ราย และรอรับสมัครเข้ารับการตรวจรับรองอีก 19 ราย อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 8 ราย
6.4 ด้านบริห ารจั ดการด้ว ยกระบวนการกลุ่ มและการบริห ารในรูปแบบของวิส าหกิจชุมชน ส าหรับ
กระบวนการกลุ่มนั้น บริหารจัดการด้วยแผนพัฒนาการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ และแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
6.5 ด้านการตลาด ประกอบด้วย ระบบตลาดและกาหนดกลุ่มเป้าหมายการตลาด ซึ่งแปลงใหญ่ผัก หมู่ 13
ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสานักงานเกษตรอาเภอสองพี่น้อง และทีมผู้จัดการแปลง
เป็ น ผู้ ก ากับ ดู แล แก้ ไขปั ญหาให้ กั บ กลุ่ มและสมาชิก กลุ่ ม โดยให้ ค าแนะน า เสนอแนะ รวมทั้ งประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือและงบประมาณให้กับกลุ่ม
7. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
กลุ่มแปลงใหญ่ประสบความสาเร็จด้วยแผนการผลิตที่ดีการบริหารจัดการที่ดี การจัดสรรผลประโยชน์
อย่ า งเป็ น ธรรม การจั ด การด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต การเปิ ด รั บ เทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การตลาดอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สมาชิกแปลงใหญ่ มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ที่แน่นอนการรักษามาตรฐานสินค้า ทาให้
สามารถกาหนดราคาจาหน่ายได้เอง
8. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
การผลิตผักอินทรีย์ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางด้านการตลาด โดยหาช่องทางจาหน่ายเพิ่มขึ้น และพั ฒนา
ความรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่
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แปลงใหญ่พืชผักตาบลวังทอง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
๑. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ตาบลวังทองมีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน และมีการปลูกพืชผักเพื่อการค้าแทบทุกหมู่บ้านแบบต่างคนต่างปลูก
ต่างคนต่างขาย มีการปลูกพืชผักหลายชนิดหมุนเวียนตลอดทั้งปี ไม่มีการรวมกลุ่มที่เป็นรูปแบบชัดเจน ประกอบกับ
หมู่บ้านที่มีพื้นที่ปลูกพืชผักจานวนมากคือ บ้านวังสาราญหมู่ ๒ และ ๑๒ แต่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกพืชผัก
เป็ น จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ มี ส ารเคมี ต กค้ า งในพื ช ผั ก และสะสมในพื้ น ที่ ป ลู ก อยู่ ใ นระดั บ ที่ เ ป็ น อั น ตราย และ
ในขณะนั้ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่ งเสริมการปลู กผั กปลอดภัยจากสารพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักจานวน ๓๐ ราย มีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกัน เพื่อลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก
ดาเนินการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิ ษร่วมกัน และตระหนักถึงภัยจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต
พืชผัก ทาให้ลดต้นทุนในการผลิตพืชผักลงได้มีการผลิตน้าหมัก สารไล่แมลงจากสมุนไพร สารชีวะภัณฑ์ จึงได้ก่อตั้งกลุ่ม
ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตาบลวังทอง และได้เข้าร่วม
โครงการแปลงใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่า กลุ่มผักแปลงใหญ่ปลอดภัยวังทอง
๒. สถานการณ์
กลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลวังทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตาบลวังทอง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู พิกัด
x ๘๑๗๔๕๔ พิกัด y ๑๙๑๗๗๐๐ โซน ๔๗ หรือที่ ละติจูด ๑๗.๓๒๓๙๓๕ ลองติจูด ๑๐๑.๙๘๗๗๓๒ ก่อตั้งเป็น
กลุ่มผักแปลงใหญ่ตาบลวังทองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนชื่อ กลุ่มผักแปลงใหญ่
ปลอดภัยวังทอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกลุ่มฯ มีสมาชิกจานวน ๕๓ ราย พื้นที่ปลูกพืชผักจานวน ๒๖๕ ไร่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก จานวน ๓๘ ราย เป้าหมายในการที่จะร่วมกันผลิตร่วมกันจาหน่ายพืชผัก
ปลอดภัย เป็ นแหล่ งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพืชผักของชุมชน ผลิตพืช ผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจาหน่าย
เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
๓. เป้าหมาย (๕ ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๒๐
3.2 การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ ๒๐
3.3 การเพิ่มคุณภาพ พัฒนาให้สมาชิกทั้งหมดได้รับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก
3.4 การบริหารจัดการ บริการจัดการกลุ่มด้วยตัวเอง มีงบประมาณของตนเอง
3.5 การตลาด บริการจัดการตลาดนาการผลิต จัดหาตลาดล่วงหน้า
๔. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กลุ่มฯ มีการประชุมทุกวันที่ ๗ ของเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานราชการพิจารณา
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ปรึกษาหารือและวางแผนการดาเนินงาน ออมเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของศูนย์ พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก
๕. การสนับสนุน
5.1 กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ห้องผลิตไส้เดือนฝอย ในการผลิตไส้เดือนฝอย เพื่อป้องกัน
กาจัดแมลงศัตรูพืช
5.2 สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองลาภู ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวะภาพ สาร พด.
5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สนันสนุน องค์ความรู้การแปรรูปผลผลิตพืชผัก ช่องทางการตลาด และ
วัสดุอุปกรณ์บางส่วนในการทาโรงเรือนปลูกผัก
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๖. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก๒,๕๐๐ บาทต่อไร่ เป็น ๑,๒๐๐ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๘ โดยการใช้
สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง ทดแทนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
6.2 การเพิ่มผลผลิต จาก ๙,๐๐๐ บาทต่อไร่ เป็น ๑๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ จากการใช้
กระบวนการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
6.3 การเพิ่มคุณภาพ สมาชิกได้รับรองมาตรฐาน GAP จานวน ๓๘ ราย จากสมาชิก ๕๓ ราย
6.4 การบริหารจัดการ มีการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการและสมาชิกทุก วันที่ ๗ ของเดือน มีการ
ออมเงินทุกเดือน ปัจจุบันมีเงินกองทุนกลุ่มจานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
6.5 การตลาด มีการบริการจัดการตลาดนาการผลิต จัดหาตลาดล่วงหน้า มีตลาดประจาคือพ่อค้าแม่ค้า
ในพื้นที่มารับซื้อผลผลิตที่หน้าสวน
๗. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
จากการนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ และองค์ความรู้ต่างๆจากสื่อออนไลน์ต่างๆ มาปรับใช้กับแปลงปลูกพืชผักของสมาชิก ทาให้
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง สมาชิกมีรายได้เ พิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากการใช้การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และสารสกัดต่างๆ
ที่ที่สมาชิกผลิตใช้เองและบอกต่อๆ กันไป ไม่เฉพาะในแปลงสมาชิกเทานั้น แปลงข้างเคียงสมาชิกที่ยังไม่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ก็ได้นามาใช้แล้วบ้าง ซึ่งในอนาคตจะมีสมาชิกผักแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น กระจายไปครบทุก
หมู่บ้านในตาบลวังทอง ซึ่งจะส่งผลทาให้แปลงใหญ่พืชผักมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
กลุ่มผักแปลงใหญ่อยู่ ได้ด้วยความสามัคคีของสมาชิ ก คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็งสามัคคีและ
พร้อมเพรียงกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม มีข้อกาหนดข้อบังคับกลุ่มเป็นแนวทางในการทางานร่วมกัน
และมีการออมเงินเพื่อระดมทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ในยามจาเป็นเร่งด่วน
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางต่อไป
9.1 เสนอแผนโครงการพัฒนาอาคารรวบรวม คัดแยก บรรจุ เก็บผลผลิตพืชผักเพื่อรอการจาหน่าย ไปยัง
แหล่งเงินกู้ของรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอกู้เงินดอกเบี้ยต่า หรือสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
9.2 ส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
9.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้ครบวงจรครอบคลุมการทาเกษตร เพื่อจ่าย แจก และจาหน่าย เป็นรายได้
ของกลุ่มฯ
9.4 ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตสารชีวะภัณฑ์ สารชีวินทรีย์ น้าหมักสารไล่แมลงต่างๆ ฮอร์โมนพืช ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใช้เองอย่างต่อเนื่อง และจาหน่ายให้กลุ่มฯ หรือฝากขาย
9.5 นาพาสมาชิกศึกษาดูงานในกลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดหนองบัวลาภู
9.6 จัดทาเฟสบุ๊ก เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ
9.7 จัดทาเสื้อสมาชิกกลุ่ม เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม
๑๐. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
สิ่งที่อยากจะฝากไว้สาหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตที่ควรจะต้องดาเนินการเองโดยไม่มี
งบประมาณสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานราชการ คือต้ องมี การระดมทุนจากสมาชิก ทั้ง จากการลงหุ้ น การออม
อย่ างต่อเนื่ อง ที่กาหนดอัตราเงิน ออมเองตามมติของกลุ่ ม อย่างสม่าเสมอ เพราะจะเป็นงบประมาณที่ใช้ใ น
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนากลุ่ม มีข้อกาหนดข้อบังคับกลุ่ม และที่สาคัญที่สุด สมาชิกต้องมี
ความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน จึงจะทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จและยั่งยืน
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แปลงใหญ่ผักตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอวิเศษชัยชาญ มีพื้นที่ด้านการเกษตรทั้งหมดประมาณ 116,135 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก
คือ ทานา พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100,160 ไร่ ส่วนด้านการเกษตรอื่น ๆ ที่เกษตรกรนิยมคือ การปลูกพืชผัก พืชผัก
ที่ปลูกและสร้างรายได้ดี คือ กระเจี๊ยบเขียว เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตาบลหลักแก้วเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
เนื้อดินเป็นดินเหนียวมีธาตุแมงกานีสในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผักและไม้ผล
พื้นที่ปลู กส่ว นใหญ่อยู่ในเขตตาบลหลั กแก้ว ตาบลไผ่วง ตาบลสาวร้องไห้และตาบลอื่นๆ ซึ่งมีพื้นที่ปลู ก
ประมาณ 500 ไร่เศษ เกษตรกร 76 ราย
ปี พ.ศ. 2538 มีตัวแทนบริษัทนพเกตุมาส่งเสริมการปลูก โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และการรับซื้อผลผลิต
เพื่อการส่งออก แต่การผลิตเป็นในรูปแบบ “เกษตรกรรายย่อย”
ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเรื่อง “แปลงใหญ่” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมคนและ
รวมพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตรวมทั้งการบูรณาการเพื่อสู่เป้าหมาย
คือ การผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการตลาดหรือ “ตลาดนาการผลิต”
ปี พ.ศ. 2560 สานักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญได้จัดตั้งแปลงใหญ่ขึ้นจานวน 1 แปลง คือ “แปลงใหญ่พืชผัก”
(กระเจี๊ยบเขียว) เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่พืชผัก (กระเจี๊ยบเขียว) ปัจจุบันมีพื้นที่ 206 ไร่ เกษตรกร 55 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบล คือ
ตาบลหลักแก้ว และตาบลไผ่วง โดยมีนายชาญยง กสิ ผล เป็นประธานแปลงใหญ่ ต้นทุนการผลิ ตกระเจี๊ยบเขียว
10,720 บาทต่อไร่ ผลผลิ ต เฉลี่ ย 1,000 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ รายได้สุ ท ธิ 6,280 บาทต่อไร่ ปี 2561 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 274,100 บาท
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ 10
3.2 การเพิ่มผลผลิต ให้ได้มาตรฐานเกรดเอเพิ่มขึ้นเป็น 10 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรกรผ่านการอบรมGAP ทุกราย และได้รับรองมาตรฐาน GAP จานวน 25 ราย
3.4 การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี วางแผนการผลิตออกเป็นช่วง
เพื่อไม่ให้ผลผลิตของสมาชิกออกพร้อมกัน ป้องกันผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมการจัดทาบัญชี แหล่งรวบรวมผลผลิต
การคัดเกรดและบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน
3.5 การตลาด มีข้อมูลด้านการตลาด ผลิตได้ตามความต้องการของตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด มีการ
เพิ่มช่องทางการตลาด
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร (สานักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ) กาหนดให้สมาชิกขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกราย สนับสนุนข้อมูลวิชาการ เรื่อง การปลูกกระเจี๊ยบเขียว การผลิตและการใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง การทาการเกษตรปลอดภัย และขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP
พืชทุกราย
4.2 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทาน้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารเร่งชนิดต่างๆ (พด.)
4.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดทาบัญชีครัวเรือน”
4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเศษชัยชาญ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเงิน และ
สินเชื่อทางการเกษตรแบบแปลงใหญ่”
4.5 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชัณสูตร และยางมณี ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรแปลงใหญ่”

146
4.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหลักแก้ว ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “สารพิษตกค้างในร่างกายและ
เจาะเลือดหาเกษตรกรสุ่มเสี่ยง เพื่อการป้องกัน”
5. การสนับสนุน
5.1 ด้านการตลาด สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม โดยให้กลุ่ม
นาผลผลิตไปจาหน่ายที่ตลาดไท
5.2 การเสนอของบประมาณ ส านักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ จัดทาแผนเสนอความต้องการตาม
โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จานวนเงิน 1,546,000 บาท เพื่อ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่และบรรจุภัณฑ์ โดยเสนอแผนให้ OT เห็นเชอบ และ CoO
เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 เกษตรกรสามารถดาเนินการเรื่อง การลดการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชได้ เนื่องจากมีความเข้าใจเรื่องการสารวจแปลงกระเจี๊ยบเขียวทาให้ ทราบถึงความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืชได้เองทาให้ลดต้นทุนการผลิตได้
6.2 การเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิตจากให้ ได้มาตรฐาน เกรดเอ เพิ่มขึ้นเป็น 10 กิโลกรัม ต่อไร่ เกษตรกร
ไม่ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ องจากปี การผลิ ต 2562/63 เกิดวิ กฤติ เรื่องภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ ง) น้าในระบบ
ชลประทานไม่มี เกษตรกรใช้น้าบาดาลทดแทน แต่คุณภาพน้าไม่ได้มาตรฐานทาให้ผลผลิตลดลง
6.3 การพัฒนาคุณภาพ/เพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรกรผ่านการอบรมจานวน 55 ราย และได้รับรองมาตรฐาน
GAP รวม 25 ราย
6.4 การบริ ห ารจั ดการ กลุ่ มดาเนินการจัดท าแผนการผลิ ตตามคาสั่ งซื้อของบริษัทและพ่อ ค้าคนกลาง
กลุ่มดาเนินการได้ เนื่องจากมีการผลิตตามแผนการสั่งซื้อ ส่งเสริมจัดทาบัญชี จัดทาแผนเยี่ยมตามระบบส่งเสริม
การเกษตรเพื่อติดตามและให้คาแนะนา มีสถานที่รวบรวมผลผลิต โดยดาเนินการที่บ้านประธานกลุ่ม และปรับสถานที่
ให้ เหมาะสมกับความปลอดภัย ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน โดยการทาข้อตกลงของกลุ่ม เช่น ตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก
ให้สมาชิกยืมไปใช้และส่งคืน
6.5 การตลาด กลุ่มมีข้อมูล คือ บริษัทกาหนดราคาตลาดล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ผลผลิตได้ตามความต้องการ
ของตลาด กลุ่มผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การรับรองมาตรฐาน GAP มีการคัดขนาดให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ จากสภาพปัญหาเรื่องภัย ธรรมชาติ (ภัยแล้ง) น้าในระบบชลประทานไม่มี ซึ่งทาให้มี
ผลกระทบต่อการผลิต เนื่องจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่ขาดน้าไม่ได้ โดยเกษตรกรแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ แหล่งน้า
ส่วนตัว เช่น บ่อบาดาล แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา คือ สภาพน้าไม่เหมาะสม
7.2 ด้านสังคม สมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การแบ่งปันน้าใช้ สาหรับในแปลงกระเจี๊ยบเขียว
ทาให้เกิดการแบ่งปันมีความสามัคคี เกษตรกรไม่ขาดรายได้ ครอบครัวมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม จากการที่สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ เรื่องการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ นอกจากจะทาให้
ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนลงได้ สารชีวภัณฑ์ยังไม่ทาให้เกิดมลภาวะและทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ปลอดภัย เกษตรกรมีความมั่นใจต่ออาชีพและให้ความสาคัญต่อการรวมกลุ่ม มีผลทาให้อาชีพ ด้านการเกษตรมีความยั่งยืน
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 กระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชผักที่สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ มีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็นพืชที่นิยมรับประทาน เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นพืชที่ปลูกในท้องถิ่นมานาน ทาให้เกษตรกรมีประสบการณ์
ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ ทาให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
8.2 คุณภาพแปลงใหญ่พืชผัก (กระเจี๊ยบเขียว) ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลที่ได้ คือ
ระดับเกรด C ผลการประเมินทาให้ทราบว่ากลุ่มยังไม่ได้ดาเนินการมีความพร้อม ไม่ครอบคลุมหลายด้าน เช่น กลุ่มไม่ได้
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จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การกาหนดกฎระเบียบกลุ่มยังไม่ครอบคลุม กลุ่มขาดปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตรขนาดใหญ่ การเพิ่มผลผลิตยังทาไม่ได้ เนื่องจากสภาพปัญหาภัยแล้ง ขาดเรื่องการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ผลิต แปรรูป ขาดการบริหารจัดการทุนของกลุ่ม
9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 ด้ านการผลิ ต ภั ย ธรรมชาติ (ภั ยแล้ ง) แก้ ปั ญหาโดยการใช้ แหล่ งน้ าส่ ว นตั ว (บ่ อบาดาล) ศั ตรู พื ช
(กระเจี๊ยบเขียว) ที่พบส่วนใหญ่ คือ เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยแป้ง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระดับเศรษฐกิจ เกษตรกร
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้สารชีวภัณฑ์และภูมิปัญญา
9.2 การบริหารจัดการกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 55 ราย มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตาบล ปัญหาที่พบ คือ
ยังไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ การกาหนดกฎระเบียบกลุ่มยังไม่ครอบคลุม ซึ่งควรแก้ปัญหา โดยจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน และกาหนดกฎระเบียบกลุ่มอย่างชัดเจน
10. แผนพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 จัดทาแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช (กระเจี๊ยบเขียว)
10.2 สนับสนุนให้สมาชิกผลิตพืชอย่างปลอดภัย และได้รับใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ทุกราย
10.3 สนับสนุนชุดตรวจสารเคมีตกค้างเพื่อความมั่นใจของผู้ผลิตและผู้บริโภค
10.4 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
10.5 จัดสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต
10.6 การแปรรูปผลผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
11. ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก (กระเจี๊ยบเขียว) ควรเป็นเรื่องการมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอน เนื่องจาก
สมาชิกมีจานวนมาก การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจะทาให้สมาชิกกลุ่มเกิดความศรัทธาและยอมรับ กลุ่มจะมี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
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แปลงใหญ่ไม้ผล
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รหัส
จังหวัด
แปลง
1421 กาญจนบุรี
4869 กาฬสินธุ์

ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่กล้วยไข่ ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เกรด
AA

1088 กาแพงเพชร

แปลงใหญ่มะม่วงมหาชนกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ ๒ AA
ตาบลหนองหิน อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แปลงใหญ่กล้วยไข่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร BA

749

จันทบุรี

แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 9 ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

AA

785

ฉะเชิงเทรา

แปลงใหญ่ลาไย หมู่ 18 ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

AB

22

ชลบุรี

แปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

BA

2227 ชัยภูมิ

แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 7 ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ AA

1680 ตาก

แปลงใหญ่อโวคาโด หมู่ 4 ตาบลรวมไทยพัฒนา อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

AA

1995 นครราชสีมา

แปลงใหญ่มะขามเทศ ตาบลถนนโพธิ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

AA

55

นครศรีธรรมราช แปลงใหญ่มังคุด ตาบลลานสกา อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

AA

949

นนทบุรี

แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 2 ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

AA

837

นราธิวาส

แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ตาบลบูกิต อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

BB

แปลงใหญ่ลาไยบ้านตึ๊ดใหม่ ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

AA

2473 น่าน
885

ประจวบคีรีขันธ์ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ AA

916

ปราจีนบุรี

แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี AA

568

เพชรบุรี

แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง 1 หมู่ 2 ถ้ารงค์ หมู่ 3 ท่าเสน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี AA

811

ระนอง

แปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 9 ตาบลลาเลียง อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

AA

699

ลาพูน

แปลงใหญ่ลาไย ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน

BC

2820 สมุทรสงคราม

แปลงใหญ่ส้มโอ ตาบลโรงหีบ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

AA

2630 สิงห์บุรี

แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

BB

983

แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตาบลน้าขุม อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

AA

แปลงใหญ่ทั่วไปไม้ผล (มะม่วง) ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี
แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านโคก อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

BA

แปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่1 ตาบลบ้านเสี้ยว
อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

AA

สุโขทัย

1129 สุพรรณบุรี
1255 อุดรธานี
1207 อุตรดิตถ์

CA
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แปลงใหญ่กล้วยไข่ ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
“กล้วยไข่”อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกล้วยไข่สายพันธุ์กาแพงเพชร ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมบริโภค
เพราะมีรสชาติหวาน หอม นุ่มลิ้น เมื่อสุกจะมีสีสันสะดุดตา กล้วยไข่ที่ปลูกจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทาให้กล้วยไข่
มีผิวที่เรียบสวย การเรียงตัวของผลในหวีจะเป็นระเบียบ ทาให้กล้วยไข่ดูสวย ประกอบกับภาครัฐให้การส่งเสริมผลไม้ไทย
ขยายไปตลาดจีนเนื่องจากคนจีนนิยมบริโภคผลไม้ไทย โดยเฉพาะนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เป็นตลาดส่งสินค้าเกษตรของไทย
มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคเล็งเห็นว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพระดับไฮเอ็น ซึ่งกล้วยไข่ก็เป็นหนึ่งในผลไม้หลายๆชนิด ทาให้ติดตลาด
และขยายมากขึ้นเรื่อยๆ
นายวีระ โซวเซ็ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การปลูกกล้วยไข่ที่มีคุณภาพ ส่งออกมาแล้วกว่า 32 ปี การตลาดถือว่า
ราคาดี โดยได้รวมตัวกับเพื่อนเกษตรกรด้วยในการผลิตกล้วยไข่มีการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการ เป็นตัวการันตี
คุณภาพ ความปลอดภัย เน้นความสดใหม่ โดยจากแปลงผู้ผลิตถึงผู้บริโ ภคในระยะเวลาเพียง 5 วัน ทาให้ผู้บริโภคได้รับ
กล้วยไข่ที่กาลังสุกน่ารับประทาน
ปัจจุบันพื้นที่การปลูกกล้วยไข่ในอาเภอทองผาภูมิ จานวน 800 ไร่ ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
และคาดการณ์ว่าภายหลังที่ได้มีการรวมเป็นแปลงใหญ่ มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ได้รับจากการอบรม จะสามารถเพิ่ม
กาลังการผลิตได้มากขึ้น
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่กล้วยไข่ ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 30/4 หมู่ที่ 1 ตาบลลิ่นถิ่น
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีนายวีระ โซวเซ็ง เป็นประธานแปลงใหญ่ เกิดจากการรวมกลุ่ มผู้ปลูกกล้วยไข่
ในพื้นที่ ผ่านการวิเคราะห์ ขีดความสามารถในการผลิ ต การรวมกลุ่ ม การจาหน่าย เพื่อลดต้นทุนการผลิ ต การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การต่อรองราคาสินค้า เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาด ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น โดยมีคุณภาพ
ของสิ น ค้า ที่ได้ เป็ น เครื่ องรั บ รองแก่ ผู้ ป ระกอบการ ทั้ งนี้ไ ด้ใช้ก ารเข้าถึ งแกนนาเกษตรกร และความคุ้นเคยในพื้น ที่
ของเจ้าหน้าที่ ชี้นาให้เกษตรกรเห็นถึงข้อดีของการทาแปลงใหญ่ และเกิดการรวมกลุ่มได้สาเร็จ โดยกลุ่มฯได้รับการ
ประเมินคุณภาพแปลงใหญ่ในระดับ A ต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 14 บาทต่อกิโลกรัม โดยลดอัตราการใช้พันธุ์ ผลิตพันธุ์
เพื่อใช้เอง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยใช้เอง การใช้เครื่องจักรกล การลดการใช้พลังงาน
การลดการใช้สารเคมี เป็นต้น
3.2 การเพิ่มผลิต จาก 2,200 ตันต่อไร่ เป็น 2,400 ตันต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพสินค้า/ผลผลิต พื้นที่การผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นจากจานวน 300 ไร่
เป็น 500ไร่
3.4 การตลาด จากเดิมจาหน่าย N.T.S FRUITS CO.,LTD ตลาดไท ตลาดศรีเมือง จะเพิ่มเติมเป็นห้างสรรพสินค้า
เช่น บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 สถานีพัฒนาที่ดินให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพและ
การปรับปรุงบารุงดินด้วย ปอเทือง โดโลไมท์
4.2 กรมวิ ช าการเกษตรโดยศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรกาญจนบุ รี ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการใช้ ปุ๋ ย เคมี ต าม
ค่าวิเคราะห์ดิน
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4.3 สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ให้ความรู้เรื่อง GAP และตรวจประเมินแปลงเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับรองแปลงตามระบบ
4.4 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ค วามรู้ด้านการจัดทาบัญชึครัวเรือน และทาหน้าที่เก็บข้อมูลด้านต้นทุน
การผลิต รายได้ของเกษตรกร
4.5 สานักงานชลประทานจังหวัด ให้ความรู้เรื่องการใช้น้า การสารวจพื้นที่เพื่อจัดทาระบบส่งน้าด้วยไฟฟ้า
4.6 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทาหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม
ทั้ ง นี้ มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆให้ ค วามรู้ แ ก่ ส มาชิ ก แปลงใหญ่ เ พื่ อ สร้ า งอาชี พ ที่ เ ป็ น ทางเลื อ กแก่ เ กษตรกร
ประกอบด้ ว ย ประมง ปศุสั ตว์ สหกรณ์ก ารเกษตรด่า นมะขามเตี้ย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร
สนับสนุนเงินทุน และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลการดาเนินงานแปลงใหญ่
5. การสนับสนุน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะ
เข้ามาขับเคลื่อนแปลงใหญ่ โดยมีสานักงานเกษตรอาเภอทองผาภูมิ เป็นผู้ประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ การเตรียม
สมาชิก การเตรียมสถานที่ เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิตกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตของปุ๋ยเคมีโดยการใช้การผสมปุ๋ยใช้เองบางส่วน และ
การใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองบางส่วน สามารถลดต้นทุนลงได้ ๓๐๐-๕๐๐ บาทต่อไร่
6.2 การเพิ่ ม ผลผลิ ต เกษตรกรสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ของตนเองโดยการให้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ แ ละการดู แ ลผลผลิ ต
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างใกล้ชิด
6.3 การตลาด มีการส่งออก และส่งสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าสาคัญๆ เช่น ตลาดศรีเมือง ตลาดไทย
6.4 การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม มีก ารประชุมคณะท างานแปลงใหญ่ ระดั บพื้ นที่เ ป็นประจ า เพื่อ ปรึก ษาหารื อ
แนวทางการพัฒนางานของแปลงใหญ่ การจัดระบบแบ่งโซนพื้นที่เข้าดูแลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร
ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบตามงานของหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดสรรลงไปให้กับเกษตรกร และ
เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบบุคคล
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ทรั พยากรที่ส าคัญเช่น ดิน น้า มีการเรียนรู้และรับทราบข้อมูล จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7.2 ด้านสุขภาพเกษตรกรรู้จักการใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้น ทาให้ลดการใช้สารเคมี
7.3 ด้ านสั งคมมีก ารพบปะกั น มากขึ้ น ทาให้ เ กิดความสามัค คีภ ายในกลุ่ ม และเป็นช่ องทางสื่ อ สารในการ
แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของชุมชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
7.4 ด้านเศรษฐกิจเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
7.5 ความยั่งยืนในการพัฒนา ทีมผู้จัดการแปลง และเกษตรกรผู้นาในท้องที่ ต้องร่วมมือกันในการอย่างจริงจัง
ไม่หาประโยชน์กันภายในกลุ่ม และบางครั้งต้องเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือกัน
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ และยั่งยืน
“การรวมกลุ่มของสมาชิกทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ยอมรับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ และให้ความร่วมมือด้วยทุกครั้ง”
ผู้จัดการแปลงเข้าใจเกษตรกรรู้จักพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงและเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่
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ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่แก่สมาชิกแปลงใหญ่และเป็นสถานที่จัดประชุมกลุ่ม
เพื่อทากิจกรรมเช่นการจัดอบรมการประชุมกลุ่ม การศึกษาดูงานเป็นต้น โดยพื้นที่ดาเนินงานแปลงใหญ่ ก็อยู่ภายใต้ ศพก.ด้วย
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีกิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง ไม่ค่อยมีเวลาว่าง
9.2 หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงานทาให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ
9.3 การดาเนินงานส่งเสริมแบบแปลงใหญ่เกษตรกรยังต้องการรับปัจจัยการผลิตของแต่ละหน่วยงานที่สนับสนุน
9.4 การนั ดหมายเพื่อ จั ด ประชุม อบรม หรื อด าเนิ นกิ จกรรมต่างๆ จะเป็น ภาระอยู่กับ ผู้ จั ดการแปลงและ
เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
๑. จัดสร้างโรงคัดแยกและบรรจุที่มีมาตรฐานสากล
๒. สนับสนุนให้สมาชิกทุนรายได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
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แปลงใหญ่มะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุม ตาบลหนองหิน อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอหนองกุงศรีถือเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา รวมถึงมะม่วงมหาชนก เฉพาะเขตตาบลหนองหิน อาเภอหนองกุงศรีมีพื้นที่
เพาะปลูกมากกว่า ๒,๘๐๐ ไร่ ด้วยศักยภาพการผลิต ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ตัน
ปี 2558 เกษตรกรบ้านหนองบัวชุม ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ์ และสานักงานเกษตรอาเภอหนองกุงศรี เป็นผู้ให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพื้นที่ คน และสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ม ะม่ว งมหาชนกบ้ า นหนองบั ว ชุม มี ส มาชิ ก จ านวน ๓๗ ราย พื้ นที่ ๕๗๓ ไร่ ๑) กลุ่ ม มีก าร
จดทะเบี ย นเป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยมี น างบุ ญ โฮม จิ ต จั ก ร เป็ น ประธานแปลงใหญ่ แ ละผู้ จั ด การแปลงใหญ่
โดยคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่จะมีการการกาหนดบทบาทหน้าที่ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ ๓ ปี
โดยจะมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ICS
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ฝ่ายการตลาด
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก ๓,๐๐๐ บาทต่อไร่ เป็น ๒,๗๐๐ บาทต่อไร่ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพควบคู่กับ
ปุ๋ยเคมี/น้าหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตัดแต่งกิ่งลดการใช้สารเคมี
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก ๑,๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพสินค้า จากเดิมสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน ๑๐ ราย เป็น ๓๗ ราย
มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการขนส่ง รูปแบบสวยงาม
3.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาด ส่ งบริษัท ปริ้นท์เซส ฟรุ้ทต์ ร้อยละ 80 เกรด A น้าหนัก
300 – 400 กรัมต่อผล เกรด B มีตาหนิ น้าหนัก 390 กรัมต่อผล ส่งตลาดมาเลเชียและจีน ร้อยละ ๑๕ น้าหนัก
๒๕๐ กรัมต่อผล ไม่มีแผลเน่า ตลาดในท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ ร้อยละ ๕ และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า เช่น
ตลาดออนไลน์ facebook line บริษัทคู่ค้ามารับซื้อ การออกร้านแสดงสินค้า ตลาดชุมชน ขายรถเร่
5. ปัญหา อุปสรรค
5.1 ด้านการผลิต แมลงศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย) ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่สามารถแปรรูป
ผลผลิตได้ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก
5.2 ด้ า นการตลาด ขาดความรู้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ การตลาดออนไลน์ ยั ง ขาดประสบการณ์ แ ละ
องค์ความรู้ เกิดวิกฤตไม่สามารถส่งออกได้ ไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
5.3 ด้านการบริหารกลุ่ม สมาชิกบางคนยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ
5.4 ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุน ขาดการสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต ขาดการสนับสนุนด้านการ
จัดทาระบบการให้น้า
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ด้านการผลิต ส่งเสริมให้กลุ่มมีการผลิตสารชีวภัณฑ์สาหรับใช้เอง ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิต
6.2 ด้านการตลาด ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ หน่วยงาน
หาตลาดรองรับผลผลิต
6.3 ด้านการบริหารกลุ่ม มีการสร้างกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่
แนะนาให้มีการวางแผนการบริหารกลุ่มอย่างมีระบบ
6.4 ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุน สนับสนุนเทคโนโลยีในการแปรรูปสินค้า ขอการสนับสนุนบ่อบาล
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
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แปลงใหญ่กล้วยไข่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
“กล้วยไข่กาแพงเพชร” (Gluay Kai Kamphaeng Phet) คือ กล้วยไข่ที่มีรสชาติหวาน เนื้อกล้วย มีสีครีม
อมเหลือง เนื้อแน่นละเอียด เปลือกบาง ผลมีขนาดกลางและเล็ก ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร จากลั กษณะ
ภูมิอากาศและปัจจัยทางธรรมชาติ ส่งผลให้กล้วยไข่มีคุณภาพดี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดกาแพงเพชร
จนได้ฉายาว่าเป็น “เมืองกล้วยไข่” ด้วยความอร่อยมีเอกลักษณ์ และความมีชื่อเสียงของกล้วยไข่กาแพงเพชร จึงได้รับ
การยอมรั บ จากผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและต่ า งประเทศ จนได้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องจั ง หวั ด
กาแพงเพชร (Geographical Indication : GI) และเป็นส่วนหนึ่งของคาขวัญประจาจังหวัดที่ว่า “กรุพระเครื่อง
เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้าค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” อีกทั้งกล้วยไข่
ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม คืองานเทศกาลสารทไทย กล้วยไข่เมืองกาแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424
เป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2545 มีการรวมกลุ่มสมาชิก จานวน 10 คน ในนาม “กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชกล้วยไข่ ” เพื่อการ
อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร และวางแผนการปลูกกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2555 มี ก ารรวมกลุ่ ม และสร้ า งเครื อ ข่ า ยสมาชิ ก ระหว่ า งวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนฟื้ น ฟู ก ล้ ว ยไข่ เ มื อ ง
กาแพงเพชร 1 (เกษตรกรที่ป ลู ก กล้ ว ยไข่ ห มู่ ที่ 1, 2, 6, 8 ต าบลสระแก้ ว ) และวิ ส าหกิจ ชุ ม ชนฟื้ นฟู ก ล้ ว ยไข่
เมืองกาแพงเพชร 2 (เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่หมู่ที่ 3 และ 4 ตาบลสระแก้ว ) มีจานวนสมาชิก 35 คน และต่อมา
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่หมู่ที่ 13 ตาบลเทพนคร ได้เข้ามารวมกลุ่ มเพิ่มเติม โดยมีแนวคิดร่วมกันในการอนุรักษ์
กล้วยไข่สายพันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร ที่มีพื้นที่เพาะปลูกลดลงประกอบกับเพื่อสืบสานวิธีการปลูกกล้วยไข่ ซึ่งขั้นตอน
และวิธีการปลูกกล้วยไข่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การรวมกลุ่ม
จึงเป็นมากกว่าการรวมกันผลิตและจาหน่าย แต่เป็นการรวมเพื่อให้ยังคง มีกล้วยไข่สายพันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร
อยู่คู่คนจังหวัดกาแพงเพชร ต่อไป
ปี พ.ศ. 2559 ทางกลุ่มได้เตรียมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานราชการสังกัดภายในจังหวัดกาแพงเพชร จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งพื้นที่ คน สินค้า ของกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ในนาม “แปลงใหญ่
กล้วยไข่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร” และได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
มี ก ารบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในจั ง หวั ด และพื้ น ที่ ท าให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ได้ รั บ ความรู้ เกิ ด การถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไข่สายพันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร และเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มและเครือข่าย
2. สถานการณ์
ปี พ.ศ. 2560 แปลงใหญ่กล้วยไข่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
มีสมาชิก 60 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 8 ตาบลสระแก้ว และหมู่ที่ 13
ตาบลเทพนคร พื้นที่ปลู กกล้ วยไข่ 235 ไร่ และมีความเหมาะสมสู ง (S1) ของพื้นที่ ในการปลู กกล้ ว ยไข่ โดยดิ น
มี ลั ก ษณะดิ น ร่ ว นปนทรายอยู่ ใ นเขตชลประทาน ต้ น ทุ น การผลิ ต เฉลี่ ย 8,050
บาทต่ อ ไร่ ผลผลิ ต เฉลี่ ย
1,500 – 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มาตรฐานการผลิตอินทรีย์ GAP และ GI
กลุ่ ม แปลงใหญ่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การแปลงใหญ่ ก ล้ ว ยไข่ หมู่ ที่ 2 ต าบลสระแก้ ว
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี นายนพพล เทพประถม เป็นประธานแปลงใหญ่ ในการพัฒนา
การผลิตกล้วยไข่ เน้นการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยต้นทุนการผลิตลดลง เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแปลง การลดการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20 รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรู ป เช่น การทา
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แป้งกล้วย การทาขนม การทาโดนัท และเส้นสปาเกตตี้ เป็นต้น และมีการออกหาตลาดในกลุ่ม ตลาดที่มีพันธะสัญญา
กับบริษัทคู่ค้า
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต เป้าหมายลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20 จาก 13,780 บาทต่อไร่ เป็น 11,024 บาทต่อไร่
โดยใช้ปุ๋ ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บ ตัว อย่างดิน เพื่อวิเคราะห์ ดินด้วยชุดวิเคราะห์ ดินอย่างง่าย หรือ ส่งวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ คานวณสูตรปุ๋ย ปริมาณที่จะใช้ การผสมปุ๋ยใช้เอง ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ลดการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงด้วยการใช้ Solar Cell Mobile การทาบัญชีต้นทุนการผลิต มีการรวมกลุ่มเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
3.2 การเพิ่มผลผลิต เป้าหมายเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 จาก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่
โดยใช้พันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร มีการปรับปรุงบารุงดิน และดูแลรักษาระหว่างการเพาะปลูก ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช มีการวางแผนในการปลูกกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกาแพงเพชร
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป้าหมายได้รับมาตรฐาน GAP GI และมาตรฐานอินทรีย์ โดยมีการจัดอบรม
ให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน GAP, Geographical Indications (GI) และมาตรฐานอินทรีย์ โดยสานักงาน
เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานเกษตรอาเภอเมืองกาแพงเพชร และสานักงานพาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร
พัฒนาคุณภาพกล้วยไข่ โดยเน้นการใช้สารชีวภาพ และชีวภัณฑ์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกัน และกาจัด
โรคแมลงศัตรูพืช มีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ อาทิเช่น การทาแป้งกล้วย การทาขนม การทาโดนัท
และเส้นสปาเกตตี้ โดยได้รับการอบรมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.)
3.4 การตลาด มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด มีการวางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ตลาดพ่อค้าคนกลาง และตลาดด้านคุณภาพ โดยตลาดพ่อค้าคนกลาง จะมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อที่กลุ่ม
เพื่อนาไปจาหน่ายตามแผงริมทาง ตลาดทั่วไป ส่วนตลาดด้านคุณภาพ จะมีการจัดทาสัญญาซื้อขายกับบริษัทคู่ค้า
อาทิเช่น บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด และห้างสรรพสินค้าชั้นนา เป็นต้น มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สมาชิกภายในกลุ่มมีการเรียนรู้การขายของออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆ ทาให้กลุ่มมี
การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ได้โดยอาศัยสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิเช่น Facebook Line และร้านขาย
สินค้าออนไลน์ Shopee เป็นต้น
3.5 การบริหารจัดการ สมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ได้รับการอบรมการจัดทาแผนธุรกิจ เพื่อให้
มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี และไม่ให้ผลผลิตของสมาชิกออกพร้อมกันเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด มีการส่งเสริม
การปลูกตามความต้องการของตลาด โดยยึดหลัก “ตลาดนาการผลิต” มีแหล่งรวบรวมผลผลิต และมีการคัดบรรจุ
ให้ได้ตามมาตรฐาน มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ อาทิเช่น ปุ๋ย มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร
จากศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตรจั ง หวั ด ก าแพงเพชร และมี ก ารสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ ผสมปุ๋ ย
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก. หลักระดับ
อาเภอเมืองกาแพงเพชร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมืองกาแพงเพชร
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน และการสนับสนุน
4.1 เกษตรอ าเภอเมื อ งก าแพงเพชร ในบทบาทผู้ จั ด การแปลง พร้ อ มนั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร
ในบทบาทผู้ ช่ว ยผู้ จั ด การแปลง มีห น้ า ที่บู รณาการโครงการ กิจ กรรม งบประมาณจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ให้ ความรู้ เรื่ อ งเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม ได้ แก่ การจั ดการโรคและแมลงศัต รูพืช การจั ดการแปลงตามระบบ GAP
การจั ดการปุ๋ย และน้าในการผลิ ต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการผลิตกล้ว ยไข่ปลอดภัยในรูปแบบ
แปลงใหญ่ การเชื่อมโยงการตลาด การผลิตตามความต้องการของตลาด อีกทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาคีเพื่อ
ขับเคลื่อนแปลงใหญ่กล้วยไข่
4.2 สานักงานเกษตรจั งหวัดกาแพงเพชร ร่ว มวิเคราะห์ ศักยภาพพื้นที่ บูรณาการโครงการกรมส่งเสริม
การเกษตร งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัดลงในพื้นที่เป้าหมาย
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4.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร สนับสนุนจัดทาโครงการทากระดาษและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ที่ทาจากเปลือกกล้วย อาทิเช่น กล่องใส่ทิชชู่
4.4 สถาบั น วิจั ย วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย สนั บสนุน จัด ท าโครงการแปรรูป สิ น ค้ า
จากกล้วยไข่ อาทิเช่น แยม ไวน์ ไซรัป โดนัท เส้นสปาเกตตี้ แป้งกล้วย ชาปลีกล้วย เป็นต้น และสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องผสมปุ๋ย
4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร เข้ามาวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้านเสื้อผ้าไทยจากเส้นใยกล้วยไข่ วิจัยพัฒนา
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ ร่วมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงสภาพดินในการเพาะปลูกกล้วยไข่ให้เหมาะสม
4.6 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่
4.7 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาแพงเพชร อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
4.8 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาแพงเพชร สนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตน้าหมักชีวภาพ และการปลูกพืช
เพื่อการปรับปรุงสภาพดิน อาทิเช่น ปอเทือง และถั่ว เป็นต้น
4.9 ส านั กงานเกษตรจั ง หวัด กาแพงเพชร ส านัก งานเกษตรอาเภอเมื องกาแพงเพชร ร่ว มกั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร สนับสนุนปัจจัยการผลิต อีกทั้งการให้ความรู้การจัดทา
แผนรายแปลงและแผนธุรกิจ
4.10 สานักงานสหกรณ์จังหวัดกาแพงเพชร อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายจัดทาแผนธุรกิจและแผนการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร สหกรณ์
และผู้ประกอบการ
4.11 โครงการชลประทานกาแพงเพชร เข้าร่วมติดตาม และชี้แจงสถานการณ์น้า
4.12 ยูนิเซฟ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
5.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตกล้วยไข่ จากเดิม 13,780 บาทต่อไร่ เป็น
8,050 บาทต่อไร่ โดยสามารถลดต้นทุนจากเดิม 5,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.58 แสดงให้เห็นว่าวิธีการลด
ต้นทุนที่กลุ่มได้นามาใช้นั้นประสบความสาเร็จ เกินค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
5.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตกล้วยไข่ จากเดิม 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าวิธีการเพื่มผลผลิตที่กลุ่มได้นามาใช้
นั้นประสบความสาเร็จ เกินค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
5.3 ด้านการตลาด มีการรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม เพื่อส่งขายตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตลาดพ่อค้า
คนกลาง (จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดโคราช) และ
ตลาดด้านคุณภาพ ได้มีการจั ดทาสั ญญาซื้อขายกับบริษัทคู่ค้ากับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด จานวน
5,000 กิโลกรัมต่อเดือน และมีการส่งวางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนา
5.4 ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดตั้งขึ้น ถือเป็นจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์กล้วยไข่เพื่อจาหน่าย
ให้กับตลาดทั้ง 2 กลุ่ม และทางกลุ่มมีการร่วมกันคิดและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตจากกล้วยไข่
5.5 ด้านการบริห ารจัดการ มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคี เช่น สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานพาณิชย์ สถานีพัฒนาที่ดิน และโครงการชลประทาน เป็นต้น
6. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
6.1 ด้านสังคม เมื่อมีการรวมตัวกันในรูปแบบแปลงใหญ่ ส่ งผลให้สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทาให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และเกิดการพัฒนาของกลุ่มในอนาคต
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6.2 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อสมาชิกรวมตัว กันบริห ารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกันซื้อปัจจัยการผลิ ต
รวมกันขายผลผลิต โดยมีแปลงใหญ่เป็นศูนย์กลางทาให้ลดความเสี่ยงของสมาชิกในการจาหน่ายผลผลิต มีตลาด
ในการขายสินค้าแน่นอน อีกทั้งได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทางาน
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ และยั่งยืน
7.1 ต้องทาความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่มในเรื่องคุณภาพของสินค้า และความต้องการของตลาด
7.2 มีการอบรมทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
7.3 ประธานแปลงใหญ่ ได้รับการอบรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้กับสมาชิกในกลุ่ม
7.4 จัดหากองทุนหมุนเวียน ปัจจัยการผลิต อีกทั้งมีการระดมทุน หุ้น
7.5 มีการบริหารจัดการ มีการจัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในกลุ่มให้พร้อมใช้งาน
7.6 ผู้จั ดการแปลง เป็น บุ คคลที่มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อประสานงานบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ลงสู่พื้นที่มีการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ
7.7 ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ดการแปลง เป็ น ผู้ ที่ มีวิ สั ยทั ศ น์ กว้ า งไกลมี ค วามสามารถ มี ความมุ่ง มั่ นทุ่ ม เทที่ จ ะพั ฒ นา
ประกอบกับเป็นคนในพื้นที่ เข้าใจบริบทชุมชนเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงสมาชิก สามารถที่จะอานวยความสะดวก
การดาเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
7.8 มีการใช้หลักของตลาดนาการผลิต
7.9 สมาชิกเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา
8. ปัญหาและอุปสรรค
8.1 การตรวจวิเคราะห์ดินได้ผลค่าการวิเคราะห์ดินล่าช้า ทาให้ล่วงเลยช่วงเวลาในการปลูกกล้วยไข่ ส่งผลให้
เกษตรกรไม่ได้ทาการปรับปรุงสภาพดินก่อนการปลูกกล้วยไข่
8.2 ภัยธรรมชาติ คือลมพายุ ซึ่งภายใน 1 ปี จะเกิดขึ้น 2 ช่วง ที่จะพัดเข้ามาทางจังหวัดกาแพงเพชร ช่วงแรก
เป็นลมพายุช่วงฤดูแล้ง จะพัดผ่านช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน โดยในช่วงนั้นกล้วยไข่กาลังเจริญเติบโต ความรุนแรง
ของลมทาให้ต้นกล้วยไข่หักและโค่นล้ม ช่วงที่สองเป็นลมพายุช่วงฤดูฝน จะพัดเข้ามาช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน
โดยในช่ ว งนี้ กล้ ว ยไข่กาลั งตกเครื อ ขณะเดียวกั นเป็นช่ ว งที่กล้ ว ยไข่มีราคาสู ง พอมีล มพั ดเข้ามา ทาให้ กล้ ว ยไข่
ได้รับความเสียหาย
8.3 โรคกล้วยไข่ ซึ่งที่พบมากคือ โรคใบไหม้ ซึ่งโรคนี้เกิดการระบาดมาก และขณะเดียวกันเกษตรกรนาพันธุ์
ที่เป็นโรคไปปลูกต่ออีก จึงทาให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 มีการจัดทาแผนการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้กลุ่มสามารถมีแนวทาง
ในการปฏิบัติของกลุ่มและสามารถขับเคลื่อน เดินหน้าไปสู่ความสาเร็จ
9.2 กาหนดให้สมาชิกทุกราย จัดทาแผนธุรกิจของตนเอง หลังจากที่ได้รับการอบรม
9.3 มีการจัดทาแผนการตลาดของกลุ่ม โดยยึดหลักตลาดนาการผลิต ก่อนจะปลูกกล้วยไข่ ควรทราบก่อนว่า
ตลาดของกลุ่มอยู่ที่ไหน ตลาดต้องการในช่วงไหน ตลาดต้องการในปริมาณเท่าไหร่ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริง
อีกทั้งทาให้ไม่เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด
9.4 นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา และต่อยอดทั้งในกระบวนการผลิต การตลาด การพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากล้วยไข่
9.5 สมาชิกทุกรายได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น มาตรฐานอินทรีย์ GAP และ GI
9.6 จัดทากองทุนหมุนเวียนปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การบารุงรักษาและเครื่องมือเครื่องใช้
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
10.1 สมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ควรมีความรัก ความสามัคคี ความตั้งใจ ในการร่วมกันพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่
ของตนให้คงอยู่ และพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน
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10.2 ประธานแปลงใหญ่ ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นผู้นาให้กับสมาชิกทุกๆคนในกลุ่ม เพื่อทาให้
กลุ่มแปลงใหญ่มีความก้าวหน้า และพัฒนาต่อไป
10.3 กลุ่มแปลงใหญ่ควรมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจน และมีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วม และร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกลุ่ม
ไปในทิศทางเดียวกัน
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แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 9 ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่มังคุด ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
มังคุด ตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน
76 ราย พื้น ที่ การผลิ ตมังคุด จ านวน 458 ไร่ ซึ่งในแต่ล ะปีมักมีปัญหาเรื่องต้นทุน การผลิ ตสู ง ค่ าจ้างแรงงาน
ด้านการเกษตร ราคา และปริ มาณผลผลิ ตที่ไม่แน่นอน สมาชิกส่วนใหญ่มีการจาหน่ายผลผลิตในรูปแบบต่างคน
ต่างขาย และส่วนใหญ่เป็นการขายผลผลิตแบบคละเกรด ทาให้เกิดการขาดอานาจต่อรองของเกษตรกร ผลผลิตราคา
ตกต่า จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อาเภอนายายอาม จึงได้รวมตัวกันสมัครเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกลุ่มได้วางเป้าหมายของการรวมกลุ่ม ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต
และมี ก ารบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น เพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ที่มี คุ ณ ภาพราคาเป็ น ธรรม เพื่ อลดต้ น ทุ น
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิต
สารชีวภัณฑ์ การผลิตและ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตและใช้น้าหมักคุณภาพสูง นาเครื่องจักรกลมาปรับใช้เพื่อทดแทน
แรงงานคน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การให้ปุ๋ยทางระบบน้า การปลูกพืชแบบผสมผสาน
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบนิ เ วศ ฝึ ก อบรมการผลิ ต สิ น ค้ าให้ ไ ด้ มาตรฐานตรงความต้ องการของตลาด และการ
ขอรั บ รองมาตรฐาน GAP จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นหิ น กอง มี ค ณะกรรมการเพื่ อ มอบหมายหน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และจัดทาระเบียบข้อกาหนดของกลุ่ม มีการผลิตตามรูปแบบตลาดนาการผลิต โดยการ
เพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุดให้มากขึ้น ขายผลผลิตมังคุดได้ทุกเกรดคุณภาพ ให้สมาชิกมีการ
คัดแยกเกรดคุณภาพมังคุดให้ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมีการขยายผลให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ และ
กลุ่มชาวสวนมังคุดในพื้นที่อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้เข้ามาเรียนรู้ หรือเชิญให้ไปเป็นวิทยากร เกิดการ
เรี ย นรู้ ซึ่ง กัน และกั น ที่ส ามารถน ามาปรั บ ใช้กับ กลุ่ ม ได้ เป็น การขยายเครือข่า ย และ สร้ างความเข้ม แข็ง ให้ กั บ
เกษตรกรชาวสวนมังคุดต่อไป
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 9 ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ในปี 2560 มีสมาชิก 76 ราย พื้นที่การผลิตมังคุด 458 ไร่ ส่ว นใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ปลู ก
ประมาณ 3 - 5 ไร่ ปริมาณผลผลิตมังคุด เฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,650 บาทต่อไร่ สมาชิก
ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลิตมังคุดได้ปริมาณน้อย
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP และขายผลผลิตมังคุดแบบเหมารวมไม่มีการคัดเกรด สานักงานเกษตร
อาเภอ จึงได้ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการ และจัดเวทีวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 3 ปี
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต เป้าหมายปี 60/61 ลดลงร้อยละ 20 จาก 8,650 บาทต่อไร่ เป็น 6,747 บาทต่อไร่
เป้าหมายปี 61/62 ลดลงร้อยละ 20 จาก 6,540 บาทต่อไร่ เป็น 4,870 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต เป้าหมายปี 60/61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่
เป้าหมายปี 61/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 800 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 พัฒ นาคุณภาพ เป้ าหมายปี 60/61 ผ่ า นการรับ รองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ จานวน
76 ราย เป้าหมายปี 61/62 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ จานวน 76 ราย
3.4 การตลาด เป้าหมายปี 61/62 มีการรวบรวมผลผลิตมังคุด ขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์/ไปรษณีย์ไทย
จัดทาแผนธุรกิจของกลุ่ม
3.5 การบริหารจัดการ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานตามแผนที่วางไว้เช่น การประชุม
เครือข่ายคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข , การจัดประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่
มังคุด ที่ทาการตลาดแบบประมูลเพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม , สนับสนุนปัจจัย กับกลุ่มแปลงใหญ่
มังคุดตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม เป็นตระกร้าพลาสติกใส่ผลผลิต ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม จานวน 912 ใบ
งบประมาณ 114,000 บาท
4.2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตาบลวัง
โตนด อาเภอนายายอาม เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้าหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลผลิต ณ ศพก. ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
4.3 สานั กงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
4.4 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้สมาชิกได้เข้ารับการอบรมการทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
จากครู บั ญชีของส านั กงานตรวจบั ญชีส หกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นต้นแบบด้านการทาบัญชี
พร้อมสอนแนะนาเกษตรกรให้ทาบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งจะทาให้เกษตรกรรู้รายรับ
รายจ่ า ย สามารถค านวณก าไร - ขาดทุ น ต่ อ รอบการผลิ ต และรู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกอบอาชี พ ของตนเอง
ขณะเดียวกันสามารถนาข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการผลิต และปรับลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นซึ่งจะทาให้สมาชิกมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น มีเงินเหลือเก็บและปลดหนี้ได้ และสามารถบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดของตนเองได้ในอนาคต
4.5 สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน GAP และให้บริหาร
ตรวจให้การรับรองกับเกษตรกร
ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนงานและการดาเนินงานของกลุ่มกับสมาชิก จะสื่อสารโดยได้มี การจัดประชุมสมาชิก
เป็นประจาตลอดช่วงฤดูการผลิต เพื่อเป็นการติดตาม รับฟัง และร่วมกันปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ
สมาชิก ในช่วงที่มีการรวบรวมผลผลิตมังคุดสมาชิกกลุ่มมีการสื่อสารกันตลอดเวลา ผ่านทางไลน์กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด
วังโตนด เช่น แจ้ งเรื่ องการรวบรวมผลผลิ ตมังคุด ราคาผลผลิ ตที่ได้ในแต่ล ะวัน กฎ กติกา และระเบียบซึ่งกลุ่ ม
ได้กาหนดขึ้น รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่สมาชิกได้ไปเรียนรู้ก็จะนามาแบ่งปันกันภายในกลุ่ม และตลอดการจัดตั้งกลุ่ม
5. การสนับสนุน
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้งบประมาณสนับสนุนปัจจัย กับกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม
เป็นตระกร้าพลาสติกใส่ผลผลิต ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม เพื่อใช้ในกิจกรรมการคัดเกรดมังคุดขายในรูปแบบการ
ประมูลและออนไลน์ และสร้างเครือข่ายกลุ่มประมูลมังคุดเพื่อช่วยในการทาการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ด้านการลดต้นทุน ลดต้นทุนการผลิตจาก 6,540 บาทต่อไร่ เป็น 4,870 บาทต่อไร่ลดลง 1,670 บาท
คิด เป็ น ร้ อยละ 25.54 ทาให้ เ กษตรกรมีร ายได้เ พิ่ม จากการลดต้ นทุ นการผลิ ต เกษตรกรมีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ และน้าหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการลดต้นทุนได้
6.2 ด้านการเพิ่มผลิต ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 600 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็น 800 กิโลกรัม ต่อไร่ เพิ่มขึ้น
200 กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ทาให้ผลผลิตได้ราคาสูง
6.3 ด้านการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิต สมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP ทุกราย ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน มีการคัดเกรดคุณภาพสินค้า
6.4 ด้านการตลาด เกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิต จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 76 ราย ราคาเฉลี่ย 45.47 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งได้ราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปที่ขายได้ราคาเฉลี่ย
40.09 บาทต่อกิโลกรัม ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรวบรวมผลผลิต สามารถขายสินค้าได้ทุกเกรด คุณภาพ
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6.5 ด้านการบริ หารจัดการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีการ
กาหนดกฎระเบียบของกลุ่ม และมีการบริหารจัดการร่วมกัน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ด้านเศรษฐกิจ การให้ปุ๋ยทางระบบน้า ช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงงานในการให้ปุ๋ย เนื่องจากการใส่ปุ๋ยโดย
ใช้แรงคนต้องอาศัยแรงงานค่อนข้างมาก และการให้ปุ๋ยมักไม่ค่อยทั่วถึง การให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้าพืช นอกจาก
จะสะดวกในการให้ปุ๋ยแล้ว ยังสามารถให้ปุ๋ยได้บ่อยครั้งตาม ความเหมาะสม ระบบการให้น้าพืชสมัยใหม่สามารถ
ทาให้ปุ๋ยกระจายในแปลงปลูกพืช ทาให้พืชได้รับปุ๋ย อย่างทั่วถึง และสม่าเสมอตลอดแปลงเพาะปลูก โดยการใช้ท่อ
ส่งน้า และหัวจ่ายน้า ช่วยให้เกษตรกรประหยัดปุ๋ย ช่ วยลดการสูญเสียเนื่องจากการตกค้างในดิน ช่วยลดการสูญเสีย
จากการชะล้างปุ๋ยออกไปเลยเขตรากพืช ช่วยลดการสูญเสียจากการขนส่งปุ๋ยเข้าไปในแปลงปลูกพืช ช่วยลดปัญหา
การถูกชะล้างเมื่อฝนตกหลังจาก การให้ปุ๋ยไปแล้ว ช่วยลดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ย เพราะปุ๋ยที่ใช้เป็น ปุ๋ยน้า
ไม่ใช่ปุ๋ยเม็ดซึ่งจาเป็นต้องใช้แรงงาน และเครื่องมือในการเตรียมการและการขนย้ายมากกว่า และสามารถให้ปุ๋ย
ตามปริ มาณและความต้องการของพืช ได้ สามารถกาหนดปริมาณ และสั ดส่ ว นปุ๋ยที่แน่นอนในการให้ แต่ล ะครั้ง
นอกจากนี้ ยั ง สามารถเพิ่ ม ธาตุ อ าหารพื ช บางชนิ ด ที่ พื ช ต้ อ งการเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต โดยผสม
ลงในสารละลายปุ๋ยที่จะให้แก่พืช ซึ่งการให้ปุ๋ยแก่พืชโดยวิธีอื่นทาไม่ได้ เพิ่มช่องทางการตลาดโดยร่วมกับไปรษณีย์ไทย
เปิดรับออเดอร์มังคุด โดยผ่านทางหน้าเว็บของไปรษณีย์ ไทย และกลุ่มบริหารจัดการโดยรวบรวมผลผลิตส่งให้กับ
ไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งต่อลูกค้าปลายทาง
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ความเข้ ม แข็ ง ของกลุ่ ม เกษตรกร ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นหิ น กอง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและกาหนดบทบาทที่ชัดเจน ตั้งกฎระเบียบ และข้อตกลงที่เกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันของสมาชิก
มีการประชุม และพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นประจา
8.2 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ มีความรู้ความสามารถในเรื่องการผลิต
มังคุดคุณภาพ มีความเสียสละ และมีบุ คลิกเป็นผู้นา มีความสามารถในการบริหารและเป็นผู้นาด้านต่างๆ มีความคิด
ก้าวหน้า และยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการทาการเกษตร และถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้
8.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด ลดการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยน้าหมักชีวภาพคุณภาพสูง สมาชิกมีการปลูกพืชหลากชนิด เช่น ปลูกหมากแซมในสวนมังคุด เพื่อใช้พรางแสง
การปลูกพืชแนวกันชน การปลูกพืชผักสมุนไพร การตัดหญ้าแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ
ภายในสวน และนาเศษหญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในสวน
8.4 การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า การใช้น้าตามความต้องการของมังคุด การให้ปุ๋ยพร้อมกับระบบน้า ทาให้ลด
การให้น้าจากการใส่ปุ๋ย สมาชิกมีการปรับรูปแบบการให้น้าแบบลากสาย มาเป็นระบบน้าแบบสปริงเกอร์ เพื่อโดย
ระบบรดน้าสปริงเกอร์สามารถตั้งเวลารดน้าได้ รดน้าได้เป็นวงกว้าง ประหยัดแรง และเวลา ประหยัดน้า เนื่องจาก
สามารถคุม และกาหนดเวลา ปริมาณในการรดน้าต้นไม้ได้ ช่วยทาให้พื้นที่บริเวณสวนของคุณมีอุณหภูมิเย็นขึ้น
เพิ่มความชื้นในอากาศได้ดี
8.5 การทาการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ การใช้น้าตามความต้องการของมังคุด ลดการใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้าหมัก - ชีวภาพคุณภาพสูง สมาชิกมีการปลูกพืชหลากชนิด
เช่น ปลูกหมากแซมในสวนมังคุด เพื่อใช้พรางแสง การปลูกพืชแนวกันชน การปลูกพืชผักสมุนไพร การตัดหญ้าแทน
การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศภายในสวน และนาเศษหญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดิน
เพื่อรักษาความชื้นภายในสวน
8.6 สมาชิกมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต ในการดาเนิน
ระบบการเกษตรที่มีเพียงกิจกรรมเดียว ที่มีการผลิตเป็นจานวนมาก ผลผลิตที่ได้ เมื่อออกสู่ตลาดพร้อมกัน ไม่ว่า
จะเป็น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผั ก เมื่อมีปริมาณเกินความต้องการของตลาดย่อมทาให้ ราคาของผลผลิ ตต่าลง
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การแปรเปลี่ยนพื้นที่นาหรือไร่บางส่วนมาดาเนินการ ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันแปร
ของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ มีสมาชิกที่ทาการผลิตปลูกพืชแบบผสมผสาน
8.7 ลดการใช้ส ารเคมีที่มีผลเสี ยกับสิ่ งแวดล้อม ให้ส มาชิกมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
ตามมาตรฐาน GAP กล่าวคือ ให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการสารวจ
ตรวจสอบตัดสินใจ เลือกวิธีการที่เหมาะสม และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมให้สมาชิกผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมี เช่น การผลิต เชื้อราไตรโคเดอร์มา การผลิตน้าหมักชีวภาพคุณภาพสูง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ไม่สามารถผลิตมังคุดคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้
9.2 เกษตรกรบางรายยังมีการขายมังคุดแบบเหมารวมไม่มีการคัดเกรด
9.3 ขาดแคลนแรงงานในช่วงที่มีผลผลิตมาก
9.4 สภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวยทาให้ ไม่สามารถควบคุณปริมาณผลผลิตได้
9.5 การวางแผนการตลาดยังทาไม่ได้สมบูรณ์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน
9.6 ไม่มตี ลาดล้งในพื้นที่
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตาบลวังโตนด “เป็นกลุ่มผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ และมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน ”
โดยรวบรวมผลผลิตเพื่อขายร่วมกัน เพื่อให้ได้ราคาที่ดี และมีตลาดรองรับในช่วงที่ผลผลิตออกมาในปริมาณมาก โดยมี
ตลาดโดยตรงในการขาย และนาสินค้ามาใช้ในการแปรรูป
10.2 การใช้เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจาหน่าย
ให้กับสมาชิก การรวบรวมผลผลิตมังคุดเพื่อทาการตลาดแบบประมูล และจาหน่ายในรูปแบบออนไลน์
10.3 ขยายกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับบุคคลอื่นนอกกลุ่มเพื่อเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับกลุ่ม
10.4 ผู้ที่ทาหน้าที่ผู้จัดการแปลง เป็นตัวแทนในการประสานงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง อื่น
เพื่อเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงาน
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ปลงใหญ่ลาไย ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เดิมก่อนจะมีการปลูกลาไย เกษตรกรปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง เป็นต้น แต่ประสบปัญหา ผลผลิต
ตกต่าไม่ได้คุณภาพ โรคและแมลงระบาดหนักเกษตรกรจึงเปลี่ยนแนวคิดหันมาปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ลาไย อินทผาลัม
ซึ่งเกษตรกรผู้ ที่หันมาปลูกลาไยส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ในด้านการปลูกและการดูแลรักษา รวมถึงด้านการผลิ ต
ให้มีคุณภาพ จึงมีการรวมตัวกัน ในหมู่ 11 , 15 ,16 ,18 และ 19 ตาบลท่ากระดานและตาบลอื่นๆในพื้นที่อาเภอ
สนามชัยเขต ตั้งเป็นกลุ่ม ผู้ปลูกลาไยตาบลท่ากระดาน ในปี 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปลูกลาไย และ
ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชน ผู้ปลูกลาไยตาบลท่ากระดานขึ้น ในปี 2560 ตามคาแนะนาขอเจ้ าหน้าที่สานักงาน
เกษตรอาเภอสนามชัยเขตและหน่วยงานรัฐก็เข้ามาสนับสนุน และในปีเดียวกันได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ของรัฐบาล
และได้รับเลือกจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลาไยตาบลท่ากระดาน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 50 ราย และได้มีเจ้าหน้าจาก
กรมส่งส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาให้ ความรู้ด้านการผลิตลาไยคุณภาพ ได้มีการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชนและใช้แนวทางการพัฒนากลุ่มตามแบบโครงการแปลงใหญ่ คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต
การบริ ห ารจั ดการ การพัฒ นาคุณ ภาพ การตลาด โดยเฉพาะด้า นการลดต้ นทุนและการพัฒ นาคุณ ภาพผลผลิ ต
ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีความพอใจอย่างมาก
ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ลาไยมีสมาชิกทั้งหมด 60 ราย และได้มกี ารดาเนินการกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2. สถานการณ์
กลุ่มแปลงใหญ่ลาไย ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ทั้งหมด 490 ไร่
เกษตรกร 60 ราย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 5600 บาทต่อไร่ ผลผลิตรวม 300 ตันต่อปี ราคาผลผลิต 10- 40
บาทต่อกิโลกรัม ได้รับความช่วยเหลือและงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานตรวจบัญชีจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระดาน
3.เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1. การลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 9.8 จาก 9,765 บาทต่อไร่ เป็น 8,800 บาทต่อไร่
3.2. การเพิ่มผลผลิต จาก 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,620 กิโลกรัมต่อไร่
3.3. การเพิ่มคุณภาพ/การสร้างมูลค่าเพิ่ม เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน GAP จานวน 50 ราย และมีการแปรรูป
ลาไยอบแห้ง
3.4. การตลาด มีการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น จากขายผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นขายผ่านโรงรับซื้อลาไย
โดยตรง ตลาดเกษตรกร ตลาดออนไลน์
3.5. การบริหารจัดการ มีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว กลุ่มมีความ
เป็นระบบการทางานมากขึ้น โดยกรมการกลุ่มจะจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกกลุ่ม มีกองทุนหมุนเวียนในกลุ่ม โดยมีการ
เปิดบัญชีของกลุ่ม คือ มีเหรัญญิกและกรรมการเบิกจ่าย 2 ใน 3 คน และมีการจดบันบันทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่ม
รวมถึงบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง มีคณะกรรมการในการตรวจสอบแปลงสมาชิกให้ความรู้ ให้คาแนะนาเมื่อ
สมาชิกกลุ่มมีปัญหา ด้านการผลิตลาไย มีกฎระเบียบข้อตกลงกันภายในกลุ่ม โดยใช้มติของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการกลุ่มร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ผู้จัดการแปลง โดยมีสานักงานเกษตรอาเภอสนามชัยเขต
เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาแนะนา
5. การสนับสนุน
กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนั บสนุน ปัจจัยการผลิ ต แม่ปุ๋ย สารใช้ส าหรับทาแคลเซียมโบรอน งบประมาณ
200,000 บาท และสานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นาผลผลิตไปขายตลาดเกษตรกร
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 42.6 โดยการรวมกันซื้อแม่ปุ๋ยมาทาปุ๋ยสั่ งตัด รวมกันทาแคลเซียมโบรอน
รวมการทาฮอร์โมนไข่ รวมกันซื้อสารราดลาไยนอกฤดู และทาน้าหมักชีวภาพ โดยคณะกรรมการกลุ่มมีการจัดหา
ปัจจัยการผลิตให้กับสามชิกกลุ่ม ทาให้เกิดการรวมตัวซื้อปัจจัยการผลผลิตและมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม
6.2 เพิ่มผลผลิ ต ได้ ร้ อยละ 25.9 (ล าไยอายุ 5 – 15 ปี) โดยใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่ง ช่อและผล
การราดสารทาลาไยนอกฤดู
6.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน GAP จานวน 18 ราย ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึก ช่วงที่ผลผลิตออกไม่ตรงกับช่วงที่เจ้าหน้าที่มาตรวจ
ประเมินแปลง
7.ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เกษตรกรก็สามารถลดรายรายในครัวเรือนลงตามไปด้วย
7.2 ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนบ้านและมีเพื่อนบ้านหรือกลุ่มข้างเคียงมาศึกษาดูงานและเรียนรู้เพิ่มเติม
การทาลาไยนอกฤดูจากกลุ่ม
7.3 สมาชิกกลุ่มสามารถตัดแต่งกิ่งของต้นลาไยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตามมาด้วย
7.4 เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหลักการทาเกษตรที่ดีและเหมาะสมจากเมื่อก่อนใช้แต่สารเคมีแต่ตอนนี้
ปรับมาใช้อินทรีย์ร่วมกับเคมีอย่างถูกต้องตามความต้องการของพืชทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
8.ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน/ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาลดลง
หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลาไยทาให้ เกษตรกรเกิดความรู้ใหม่ๆ
ทั้งเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP มีการ
บริ ห ารจั ด การกลุ่ ม การท าบั ญ ชี อย่ า งเป็ น ระบบและเที่ ย งตรง เป็ น ธรรม โดยเกษตรกรดู แลจั ด การกั น เอง
ซึ่งในอนาคต กลุ่มจะยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สมาชิกผ่านมาตรฐานได้จานวนมากขึ้นเพื่อส่งตลาดต่างประเทศ
10. ปัญหา อุปสรรค
10.1 ปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของการส่งออกลาไย
ของเกษตรกร เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดจีนและตลาดประเทศแถบอาเซียนปิดตลาดไม่รับซื้อเนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดดังกล่าว ทาให้ผลผลิตล้นตลาดราคาลดลงอย่างมาก ราคาไม่แน่นอน
10.2 ระยะทางการขนส่งค่อนข้างไกล ทาให้ เป็นปัญหาของสมาชิกที่จะมาขายตลาดสดทั่วไป เช่น ตลาดไท
ตลาดเกษตรกร เป็นต้น
10.3 แหล่งน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วงปีที่ผ่าน ทาให้ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควร
11. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
11.1 สร้างจุดรวมรวบผลผลิต ตามมาตรฐาน GMP ให้สมาชิกกลุ่มได้นาผลผลิตมารวมกันขาย
11.2 แปรรูปผลผลิตจากลาไยผลสดร่วง เป็น ลาไยอบแห้งสีทอง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
11.3 สมาชิกกลุ่มต้องผ่าน มาตรฐาน GAP ทุกราย
12. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
กลุ่มควรเพิ่มช่องทางกาตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น
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แปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ขนุนตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม เริ่มก่อตั้งโดยมีสมาชิกครั้งแรก 43 ราย พื้ นที่ 403 ไร่
ในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวสวนในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตขนุน มีเป้าหมายของกลุ่มดาเนินการในพื้นที่ร่วมโครงการปัจจุบัน 622 ไร่ มีหน่วยงานภาคีต่าง ๆ
ปั จ จุ บั น จั ดตั้ งเป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปลงใหญ่ ขนุ นต าบลหนองเหี ยง อ าเภอพนัส นิค ม มี การบริห ารจั ดการโดยมี
คณะกรรมการดาเนินงานแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทางานกันอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันด้านองค์กรเครือข่าย
มีการจัดตั้งกลุ่มมีคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม เพื่อทางานเชื่อมโยง เครือข่ายซึ่งกันและกัน สมาชิก ปัจจุบัน 67 ราย
พื้น ที่ 622 ไร่ มีก ารดาเนิ น การอย่ า งต่อเนื่อง มีการบริห ารจัด การร่ว มกั นตั้งแต่ก ารผลิ ตจนถึงการแปรรูปและ
การตลาดร่วมกันจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันยังมีแนวโน้มเกษตรกรผู้สนใจและเตรียมพร้อมเข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่
ขนุนอีกหลายราย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการรวมกลุ่มใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกทั้งหมดในอาเภอต่อไป
2. สถานการณ์
ปี 2563 แปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีสมาชิก 67 ราย พื้นที่ปลูกขนุน
622 ไร่ ผลผลิตขนุน 3,850 กิโลกรัมต่อไร่ (เก็บเกี่ยว 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน และช่วงเดือน
ธันวาคม - กุมภาพันธ์) การพัฒนาการดาเนินงานกลุ่มของสมาชิกแปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ได้ยืนขอรับรองมมาตรฐาน GAP จานวน 40 ราย และอีก 27 ราย อยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐาน GAP
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก ๙,๘๔๐ บาทต่อไร่ เป็น 7,872 บาทต่อไร่
3.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 4,200 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตผลผลิตของสมาชิกทุกรายให้ได้คุณภาพ (GAP หรือเทียบเท่า)
3.4 การตลาด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตาบลหนองเหียงรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเพื่อการส่งออก
ไปประเทศจี น โดยมี จุ ด รั บ ซื้ อ ที่ ท าการของกลุ่ ม ในพื้ น ที่ ขนุ น อ่ อ นที่ ไ ด้ จ ากการตั ด แต่ ง ผล น าไปขายตลาด
ทางภาคเหนือขนุนแปรรูป จากสินค้าตกเกรดไม่สามารถส่งนอกได้ แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย เช่น ขนุนแกะผลสด
ขนุนเชื่อมอบแห้ง ขนุนลอยแก้ว แยมขนุน
3.5 การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับด้านการตลาด พัฒนาสมาชิกให้เป็น Smart Farmer
และ Smart Farmer ต้นแบบ ส่งเสริมการปลูกพืชอื่น หรือกิจกรรมด้านอื่น เพื่อสร้างรายได้เสริม ประชุม/ติดตาม/
แก้ไขปัญหา
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีการบู ร ณาการการทางานกับ หน่ ว ยงานภาคีในระดับพื้นที่ ทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อประสานงานการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ใ ห้ประสบผลสาเร็จ ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงาน
เกษตรอาเภอ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ธกส. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหียง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี กรมปศุสัตว์
มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานกับหน่วยงานภาคประชาชน เอกชน มีการเชื่อมโยงการตลาดภายในชุมชน
เพื่อจาหน่ายสินค้าแก่เกษตรกรในชุมชน และภายนอกชุมชน เชื่อมโยงกับบริษัทรับซื้อภายนอกประเทศส่งออกจีน
โดยการมารับถึงแหล่งผลิต สื่อทีวีในการประชาสัมพันธ์กลุ่มแปลงใหญ่ขนุนตาบลหนองเหียง ได้แก่ รายการครูอินดี้พาลุย
การบูรณาการการทางาน การนาปัญหา ความต้องการของกลุ่มขนุนแปลงใหญ่หนองเหียง มาพิจารณาและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของเกษตรกรให้ตรงจุด
และลดขั้นตอนการทางานให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วตรงตามความต้องการของกลุ่ม เช่ น ปัญหาการ
ระบาดของโรคและแมลงในขนุน การลดต้นทุนการผลิตขนุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น การขยายตลาด
เพื่อจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และการแปรรูปผลผลิตขนุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ขนุนอบแห้ง ขนุนทอด
แยมขนุน ขนุนในน้าเชื่อม เป็นต้น

166
โดยนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรประจาตาบล ของสานักงานเกษตรอาเภอพนัสนิคม เป็นผู้ประสานและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ขนุน ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้สมาชิกสามารถบริหารจัดการสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
กลไกในการขับเคลื่อน การใช้การตลาดนาการผลิต เพื่อพัฒนาต่อยอดให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สามารถผลิต
สิน ค้าให้ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ สมาชิกมีความมั่นใจว่าถ้ามีการรวมกลุ่ มกันผลิตแล้ ว
ผลผลิตที่ได้จะสามารถขายได้ในราคาที่สูง มีตลาดรับซื้อที่แน่ นอน มีการประกันราคาให้กับสมาชิกในช่วงที่ผลผลิต
มีจานวนมาก (ล้นตลาด) โดยใช้กลไกในการขับเคลื่อน ดังนี้ คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่
การทางานชัดเจน มีหน่วยงานภาคี ร่วมบูรณาการทางานร่วมกัน ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ในการ
พัฒนาต่อยอดกิจกรรม มีแผนการผลิต การบริหารจัดการ พัฒนาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย ของกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรที่สนใจทั้งนอกและในพื้นที่
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย
5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
5.1 ลดต้นทุนการผลิต จาก ๙,๘๔๐ บาทต่อไร่ เป็น 7,872 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20
5.2 เพิ่มผลผลิต จาก 3,800กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 4,200 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10
5.3 เพิ่มคุณภาพผลผลิต เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน GAP จานวน 67 ราย
5.4 การตลาด มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้ น มีอัตราการการรับซื้อจากโรงงานที่เพิ่มขึ้นโรงงานแปรรูป
ตลาดส่งออก (จีน) ตลาดท้องถิ่น
5.5 การบริหารจัด มีการวางแผนการผลิตให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี
6. ผลที่เกิดขึ้นเป้นอย่างไร
6.1 ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัย GAP ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้ลดการใช้สารเคมี
ทาให้ระบบนิเวศดีขึ้น มีความสมดุลในสภาพแวดล้อม แมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับ
ที่สมดุล ไม่เกิดการระบาดในระดับที่รุนแรง
6.2 ด้านสุขภาพ จากการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP ทาให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี เน้นให้เกษตรกร
ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ส่งผลให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น
6.3 ด้านสังคม เมื่อมีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ทาให้สมาชิกมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้
สมาชิกมีการพัฒ นาการผลิ ตสิ น ค้าของตนเองให้ มีประสิ ทธิภ าพ เกิดการเกื้อหนุนกันแองของสมาชิกแปลงใหญ่
เกิดความรักความสามัคคีภายในกลุ่ม ฯ สมาชิกแปลงใหญ่
6.4 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรรร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ ร่วมกันคิด วางแผนการตลาด
รวมกันขาย ทาให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในปริมาณที่มาก และได้ราคาสูงขึ้น
6.5 ความยั่งยืนในการพัฒนา “การพัฒนาแบบพี่สอนน้อง” สมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง
จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในเรื่องของความรู้ เทคโนโลยีการผลิตขนุนให้ได้คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การลดการใช้
สารเคมี การป้องกันกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การแปรรูปต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ให้สามารถ
ผลิตขนุนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน “การร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ วางแผนร่วมกัน ” โดยการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง ร่วมกับประชุม คิดวิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงานร่วมกัน ผ่านการประชุม
สมาชิกแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แสดงผลประกอบการของกลุ่ม ฯ ข้อมูล
ปริมาณของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย นามาพัฒนากลุ่มฯ ให้ประสบผลสาเร็จต่อไป
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ และยั่งยืน
7.1 คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่การทางานชัดเจน สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ได้
7.2 มีหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณ
7.3 มีแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
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7.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรที่สนใจทั้งนอก
และในพื้นที่
8.ปัญหา อุปสรรค
8.1 ปัญหาเกี่ยวกับโรงคัดแยกและแปรรูปผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
8.2 ปัญหาด้านการจัดการผลผลิตที่ตกเกรด ในช่วงฤดูฝนมักพบโรคสนิมในซังและผลขนุน ทาให้ผลผลิต
ไม่น่ารับประทาน
8.3 ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
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แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 7 ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ เกิดขึ้นนายอุดมศักดิ์ เพิงจันดา เกษตรกรหมู่บ้านหัว
นาคา ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีแนวคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่เป็นข้าว และพืช
ไร่เชิงเดี่ยวอื่นๆ มาปลูกกล้วยหอมทอง เป็นพืชทางเลือกของเกษตรกรในชุมชน ต่อมาได้มีบริษัทเอกชนติดต่อรับ
ซื้อผลผลิตและส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีหลักประกันด้านตลาด ราคา
และมีเงื่อนไขการผลิตตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนด ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติจึงจะสามารถส่งออก
กล้วยหอมทองไปประเทศญี่ ปุ่นได้ และบริษัทยังมีเงื่อนไขอีกหนึ่งข้อ คือ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันผลิต ร่วมกัน
บริหารจัดการผลผลิต ในช่วงแรกเริ่มก่อตั้งกลุ่มมีเกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่ม 12 คน บริษัทได้นาเกษตรกรไปศึกษา
ดูงานที่ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองส่งออกให้ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นเวลา
มากกว่า 20 ปี โดยได้รับคาแนะนาจากบริษัท หลังจากการศึกษาดูงานสมาชิกได้ตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองเพื่อ
การส่งออกในปลายปี 2556 และมีบริษัท แพนแปซิฟิคฟู้ดคอร์เปอร์เรชั่น จากัด เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกกล้วยหอมทอง
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทได้ลงพื้นที่อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และได้ข้อสรุปว่า
ในเขตอาเภอหนองบัวแดงปลูกกล้วยหอมทองได้ แต่มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าต้องปลูกกล้วยหอมทองให้มีมาตรฐาน ไม่ใช้สารเคมี
สารกาจัดวัชพืชทุกชนิด และต้องรวมกลุ่มกันผลิต บริษัทจะรับซื้อผลผลิตตลอดปี รวมถึงรับประกันราคาด้วย
เริ่มมีการเรีย นรู้และปลูกกล้วยหอมทอง เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยเกษตรกรทดลองปลูกแล้ว ปรากฏว่า
ได้ผลดี มีบริษัทมารับซื้อจริง และให้ผลตอบแทนสูง จึงมีเกษตรกรสนใจปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการปลูก
แบบปลอดภัยจากสารเคมี ดูแลง่ายให้ผลผลิตสูง จึงมีการรวมกลุ่มผู้ปลูกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558
เป็นต้นมา เมื่อมีสมาชิกสนใจและปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการรวมกลุ่มและขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง เมื่อปี 2559
ในปี 2560 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นกลุ่มแปลงใหญ่
ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง ที่ตั้งกลุ่ม บ้านหัวนาคา หมู่ที่ 7 ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
2.สถานการณ์
แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 7 ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิก จานวนรวม
74 ราย ขนาดพื้นที่รวม 571 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลี่ย 5,350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,280
บาทต่อไร่ (จากเดิม 12,660 บาทต่อไร่) รายได้เฉลี่ย 107,000 บาทต่อไร่ต่อปี เครือข่ายผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ได้โควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น 1,400 กล่อง หรือ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 17.5 ตัน
(กล้วยสด 1 กล่อง บรรจุประมาณ 12.5 กิโลกรัม) ได้รับโควตาการส่งออ 5.3 ตัน ต่อสัปดาห์ แต่ ณ ปัจจุบัน
มีสินค้าเพียงประมาณ 3.0 ตันต่อสัปดาห์ กล้วยสด 1 ลูก น้าหนักประมาณ 110 กรัม
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
4.1 การลดต้นทุน จาก 12,660 บาทต่อไร่ เป็น 11,280 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.90
4.2 การเพิ่มผลผลิต จาก 4,7900 กิโลกรัมต่อไร่เป็น เป็น 5,350 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.69
4.3 การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP แล้วจานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 31
4.4 การตลาด มีการเพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท คิงฟรุ๊ต บริษัท บานาน่าเจ
จังหวัดนครราชสี มา บริ ษัท พีพีเอฟซีส่ งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทผู้ รับซื้อกล้ วยประกันราคารับซื้อที่เป็นมาตรฐาน
ตามช่วงเวลา
4.5 การบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กาหนด
ระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม การประชุมสมาชิกเพื่อรับทราบทาความเข้าใจการรวมกลุ่ม มีกฎ ระเบียบ กติกาของกลุ่ม
มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจน และนามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สมาชิกรับทราบและทาความเข้าใจ
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ในกฎ ระเบียบ กติกาของกลุ่มและสามารถปฏิบัติได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลง โดยได้รับการพัฒนา
ความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้
ผลผลิตต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด โดยทีมผู้จัดการจัดประชุมชี้แจง วางแผนการผลิต การตลาดร่วมกับ
สมาชิก และการออกติดตามให้คาแนะนา แก้ไขปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลุ่ม พัฒนาสมาชิก
4.การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง มีการดาเนินงานขับเคลื่อนภายในกลุ่ม และบูรณการกับ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่ม เครือข่ายส่งออกประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งหมด และหน่วยงานภาครัฐ การขับเคลื่อน
การดาเนินงานร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีการสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
ทั้งทางเอกสาร ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวการผลิต การตลาด การจัดประชุม
การอบรม การร่วมแสดงสินค้า กลุ่มมี Facebook วิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง
ไว้คอยสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป และมีการประชุม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ ทั้งการผลิต ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
เครือข่ายส่งออกประเทศญี่ปุ่นรวม
1) กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2) กลุ่มเกษตรทาสวนกล้วยตาบลถ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร
3) กลุ่มเกษตรกรทาสวนทุ่งคาวัด จังหวัดชุมพร
4) กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง
6) กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7) สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมี จังหวัดชุมพร
5.การสนับสนุน
กลุ่มได้รับการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้การผลิตกล้วยหอมทอง การตลาด เงินทุน จากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได้แก่
1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการจัดตั้งกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้การผลิต ติดตามให้คาแนะนา
2) กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ ปรับปรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน
3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้การทาบัญชี
4) กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการ ถ่ายทอดความรู้ ตรวจรับรองแปลง ตรวจรับมาตรฐานสินค้า
5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนสินเชื่อ
6) บริษัทเอกชนเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ให้คาแนะนาการจัดการผลผลิต การจัดการกลุ่ม และการผลิต
สินค้าให้ได้มาตรฐาน
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
กลุ่ มดาเนิ นการตามเป้าหมาย เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิ ต จาก 12,660 บาทต่อไร่ เหลื อ
11,280 บาทต่อไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 10.90 และเพิ่มผลผลิ ตจาก 4,7900 กิโ ลกรัมต่อไร่เป็น เป็น 5,350
กิโ ลกรั มต่อ ไร่ คิด เป็ น ร้ อ ยละ 11.69 ทาให้ ก ลุ่ ม แปลงใหญ่มี มูล ค่าเพิ่ม จากการลดต้น ทุน 787,980 บาท
(ค่าส่วนต่างต้นทุนการผลิตก่อน – หลัง x พื้นที่แปลงใหญ่) และมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิต 6,395,200 บาท
(ค่าส่วนต่างผลผลิตก่อน – หลัง x พื้นที่แปลงใหญ่ x ราคาขายเฉลี่ยที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม) รวมมูลค่าเพิ่มจาก
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 7,183,180 บาท
การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP แล้วจานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนสมาชิกที่เหลือ
พบปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และยังพบปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลทาให้ยังไม่ผ่านการรับรอง นอกจากนี้ยังได้
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รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงงานรวบรวมผักและผลไม้ GMP (มกษ.9047-2560) และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้น่าสนใจ
ด้ า นการตลาด กลุ่ ม แปลงใหญ่ มี ต ลาดที่ แ น่ น อน มี สั ญ ญาซื้ อ ขายกั บ บริ ษั ท ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
โดยแบ่งเป็นตลาดต่างประเทศกว่าร้อยละ 20 ประเทศญี่ปุ่น ตลาดในประเทศร้อยละ 80 และยังเพิ่มช่องทาง
การตลาดอาทิ เช่น ตลาดออนไลน์ นักท่องเที่ยว
โดยสรุปผลลัพธ์จากการดาเนินงานที่ผ่านทาให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรมีอาชีพการเกษตรที่มั่นคง
มีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ดี กินดี มีสุข อย่างยั่งยืน
7.ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรนาเทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และเก็บผลผลิตในห้องเย็น
เพื่อรั กษาคุณภาพก่อนส่ งจ าหน่ าย เป็ นการควบคุมคุณ ภาพสิ นค้าลู กคาพึ่งพอใจ และสามารถยืดระยะเวลา
การรั กษาสินค้า เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นจาการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการผลผลิ ต มีกาลังในการใช้จ่าย
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ด้านสังคม พบว่ากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไปในชุมชนมีความสามัคคี
และจากแบบอย่างการประกอบอาชีพการเกษตรที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน ทาให้ ดึงดูดแรงงานในครัวเรือน
ที่ไปทางานในเมืองใหญ่ กลับบ้านมาทาอาชีพการเกษตรในชุมชนมากขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีความรู้ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น จากการลดใช้สารเคมีการเกษตร
ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองและชุมชนมากขึ้น
8.ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
1. เกษตรกรมีความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อการรวมกลุ่มกันบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมทาให้กลุ่มเข้มแข็ง
2. ทีมผู้จัดการมีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการงานภายในกลุ่ม
3. เจ้าหน้าที่ทั่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนให้การสนับสนุน
4. สภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกกล้วย
5. กล้วยหอมทอง อาเภอหนอนบัวแดง มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีกลิ่นหอม เนื้อเหนียวนุ่ม ผลไม่ใหญ่มากพอดีคา
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
9.ปัญหา อุปสรรค
1. ต้องการขยายพื้นที่การผลิตแต่ติดปัญหาขาดแหล่งน้าการเกษตร
2. ประสบภัยธรรมชาติ น้าท่วม โรค แมลงศัตรูพืช ทาให้ผลผลิตลดลง
3. ปัจจุบันมีคู่แข่งการตลาดหลายเจ้า
4. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดาเนินการยังไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดปัจจัยการผลิต และมีราคาสูง
5. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทาให้มีปัญหาการขอรับรองมาตรฐาน
6. เกษตรกรบางรายสูงอายุ และขาดทายาทสืบทอด
7. สมาชิกใหม่ยังขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตกล้วยให้ได้มาตรฐาน พบว่าสมาชิกใหม่ผลิตกล้วยตกเกรด
เช่น เนื้อกล้วยสุกเกินไป ผิวกล้วยลาย ผลกล้วยช้า และกล้วยหัวแตก
10.แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
1. พัฒนาองค์ความรู้สมาชิ ก และทีมผู้จัดการแปลงให้มีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น
2. เพิ่มพื้นที่การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง
3. จัดตั้งกองทุนหน่อพันธุ์กล้วย เพื่อเป็นแหล่งจาหน่ายหน่อพันธุ์ให้เกษตรกรที่สนใจปลูกกล้วยหอมทอง
เป็นจุดเรียนรู้ด้านการขยายพันธุ์กล้วย
4. จัดตั้งกองทุนน้าหมักชีวภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมี และปุ๋ยเคมี
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5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของกลุ่ม อาทิเช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
11.ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
1. แม้ว่าจะไม่มีงบประมาณถึงกลุ่ม อยากให้มีกิจกรรมพัฒนาสมาชิก ทีมผู้จัดการอย่างต่อเนื่อง เช่น
การติดตามให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด การอบรมฝึกทักษะด้านต่างๆ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการรับรองมาตรฐานในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงการเพิ่มช่องทางการตลาดในอนาคต
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แปลงใหญ่อะโวคาโด หมู่ 4 ตาบลรวมไทยพัฒนา อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอพบพระ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก ด้วยความเป็นพื้นที่สูง มีฝนตกชุก เนื่ องจากได้รับอิทธิพลมรสุมจาก
อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ สภาพอากาศทั่วไปหนาวเย็นและมีความชุ่มชื่น
“อะโวคาโด” เป็นไม้ผลที่กาลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม ถือเป็นพืชสาคัญ และ
มีแนวโน้มทางด้านการตลาดสูง แม้ว่าจะสามารถปลูกได้ในประเทศ เกษตรกรจานวนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการปลูก ทาให้ผลผลิตขาดคุณสมบัติทางด้านคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมีการนาเข้าอะโวคาโดจากต่างประเทศ
มาขายในตลาดบ้านเราในราคาค่อนข้างสูง จึงเกิดการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะและความ
ชานาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป และการประกวด และในพื้นที่ทั่วไป
ที่มี ศั ก ยภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการสิ น ค้า เกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ และได้ ม าตรฐานของผู้ บ ริโ ภคภายในและ
ต่างประเทศ และเพื่อการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระบบการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุ ณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคของประเทศไทยต่อไป
2. สถานการณ์
พื้นที่ปลูก จานวน 300 ไร่ ความเหมาะสมพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าเขา อุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน และความสูงจาก
ระดับน้าทะเล สมาชิก 30 ราย เป็น Smart Farmer 5 ราย ผลผลิตรวม จานวน 300 ตันต่อปี จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดอาเภอพบพระ โดยมี นางอรพินทร์ แสงมณี เกษตรอาเภอพบพระ เป็นผู้จัดการแปลง
นายสุระวิทย์ ปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง และมีนายชลอ เอี่ยมสะอาด
ประธานแปลงใหญ่
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20
3.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยปฏิบัติตามหลัก GAP
3.4 การบริหารจัดการ การแต่ตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ
3.5 การตลาด หาช่องทางตลาดให้หลากหลาย
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยการบูรณาการการทางานของ สานักเกษตรอาเภอพบพระ ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศจช.) และเกษตรกรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้
โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ เครื่องมือ เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ ทั้งการดูแล ซ่อมแซม บารุงรักษา
รวมถึงการการบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากเครื่องมือ อุปกรณ์ และมีหน่วยงานบูรณาการร่วมดังนี้
5.2 สานักงานเกษตรจังหวัดตาก ทาหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วมดาเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอ และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม
5.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และให้ความรู้เรื่อง
GAP และตรวจประเมินแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองแปลงตามระบบ
5.4 ส านั ก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ จัง หวั ด ตาก ให้ ค วามรู้ ด้า นการจัด ทาบั ญชี ค รัว เรือ น และท าหน้ า ที่
เก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร
5.5 สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
5.6 สถานีพัฒนาที่ดินตาก ให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทาปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพและการปรับปรุงบารุงดิน
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5.7 หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒
จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่ตามบทบาทภารกิจ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิต จาก 10,000บาทต่อไร่ เป็น 9,000 บาทต่อไร่
6.2 เพิ่มผลผลิต จาก 1 ตันต่อไร่ เป็น 1.2 ตันต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20
6.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP จานวน 30 ราย
6.4 การบริหารจัดการ บริหารจัดการการผลิต การรวมกลุ่ม และการตลาด บริหารจัดการใช้เทคโนโลยี
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้
6.5 ตลาด สร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตกับผู้ซื้อขาย สร้าง Brand และการโฆษณา เชื่อมโยงการผลิ ต
การตลาดกับผู้ซื้อรายใหญ่ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 สร้างอัตลักษณ์ของอาเภอพบพระให้มีพืชที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด
7.2 เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
7.3 เกษตรกรมีอาชีพที่มีความมั่นคง ความเข้มแข็ง และยั่งยืนถาวร
7.4 สร้างขวัญและกาลังให้กับเกษตรที่ส่งผลผลิตเข้าประกวด และทาให้ได้รับชื่อเสียง ส่งผลให้มีแรงผลักดัน
ทีจ่ ะพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้น
7.5 ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์พื้นเมืองเดิมที่มีพื้นที่ จานวนกว่า 3,000 ไร่ เริ่มปรับเปลี่ยนมาปลูกพันธุ์
ที่มีราคาขายที่สูงกว่า และสามารถแปรรูปได้ว่า ซึ้งมีแปลงพันธุ์ดีในพื้นที่ไม่ต่ากว่า 500 ไร่
7.6 กลุ่มมีการรวมกลุ่มจากกลุ่มธรรมชาติเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกอะโวคาโด จานวน 11 กลุ่ม
7.7 จากการที่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ด้านการผลิต แปรรูป การทาการเกษตรแบบปลอดภัยซึ้งได้
พัฒนาไปสู่การทาการเกษตรแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ้งทาให้เกิดไม้ยืนต้นมากขึ้นจึงทาให้เกิดพื้นที่ป่ามากขึ้น โดยเป็น
ป่าที่สร้างรายได้และไม่ทารายสิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษ สารตกค้างจากการใช้สารเคมี
7.8 อะโวคาโดของตาบลคีรีราษฎร์เป็นที่ต้องการของตลาด ปริมาณไม่น้อยว่า 10 ตันต่อสัปดาห์
สร้างมูลค่าการจาหน่ายไม่น้อยว่า 5 ล้านบาทต่อปี
7.9 เกษตรกรสามารถเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิต การปรับเปลี่ยนยอดพันธุ์จากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ดีให้
ตรงกับความต้องการของตลาด
7.10 เกษตรกรนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดโดยการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม
7.11 สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ให้ กั บ เกษตรที่ ส่ ง ผลผลิ ต เข้ า ประกวด และท าให้ ไ ด้ รั บ ชื่ อ เสี ย ง ส่ ง ผลให้ มี
แรงผลักดันที่จะพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้น
7.12 ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์พื้นเมืองเดิมที่มีพื้นที่ จานวนกว่า 3,000 ไร่ เริ่มปรับมาปลูกพันธุ์ที่มี
ราคาขายที่สูงกว่า และสามารถแปรรูปได้ว่า ซึ้งมีแปลงพันธุ์ดีในพื้นที่ไม่ต่ากว่า 500 ไร่
การจัดการประกวดอะโวคาโดเพื่อสร้างขวัญและกาลังให้กับเกษตรที่ส่งผลผลิตเข้าประกวด ภายใต้โครงการของดี
อาเภอพบพระ
7.13 ศพก. อาเภอพบพระ เป็นจุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้สาหรับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ และผู้สนใจทั่วไป
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอะโวคาโดทุกกระบวน
7.14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะโวคาโดแปลงใหญ่ สามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการให้สินเชื่อปรับเปลี่ยนการผลิต หรือโครงการ XYZ จานวนเงิน 2,000,000 บาท
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 จัดทาแผนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อะโวคาโด) เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค และจัดวิชาตามความต้องการของเกษตรกร
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8.2 ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดการประกวด โดยใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าว
8.3 นาผลผลิตที่ถูกคัดออกมาเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยประยุกต์ส่วนผสมให้เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ปัญหา สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดขาดองค์ความรู้
ด้านการจัดการดูแลรักษา ขาดการรวมกลุ่ม และขาดแหล่งเงินทุน
9.2 อุปสรรค ผู้บริโภคขาดความรู้เรื่องระยะเวลาการสุกของอะโวคาโด พ่อค้าคนกลาง ต้องการปริมาณ โดย
ไม่คานึงถึงคุณภาพ ทาให้เกิดผลกระทบให้ชื่อเสียงผลผลิต ไปในทางลบ
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 สร้างอะโวคาโดให้เป็นอัตลักษณ์ของอาเภอพบพระ โดยผลิตให้มีคุณภาพและตรงต่อต้องการของตลาด
10.2 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด
10.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการรวมกลุ่มเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของหน่วยงานๆ
10.4 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด
10.5 ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ ตามโอกาสงานต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบปะกับผู้ผลิต และสร้างความเข้ารู้
เข้าใจในการบริโภคอะโวคาโด
10.6 ศึกษาและพัฒนาด้านสายพันธุ์อะโวคาโดให้ตรงต่อความต้องการของตลาดโดยการจัดทาประมาณการ
ผลผลิตให้มีความเหมาะสม
10.7 อบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและสร้างกฎระเบียบในการจาหน่ายผลผลิต
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
11.1 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด โดยใช้
ศพก. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ ศพก. ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับฤดูการผลิต และบริบทของพื้นที่ จัดทาแปลงเรียนรู้ต้นแบบ ให้เกษตรกรได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพก. และแปลงเรียนรู้ต้นแบบควรจะมี
หลายจุดตามสภาพของพื้นที่ การถ่ายทอดความรู้ และเน้นย้าให้เกษตรกรเห็นความสาคัญของการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เพื่อเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรต้นแบบ เป็นวิทยากรประจาฐานเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่า ผลผลิต
ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ
11.2 ศึกษาและพัฒนาด้านสายพันธุ์อะโวคาโดให้ตรงต่อความต้องการของตลาดโดยการจัดทาประมาณ
การผลผลิตให้มีความเหมาะสม โดยศึกษาปริมาณผลผลิตของแต่ละสายพันธุ์ ในพื้นที่ เพื่อวางแผนการส่งเสริมให้กับ
เกษตรกร ศึกษาความต้อ งการของตลาด เพื่ อวางแผนการผลิ ตให้ ตรงต่อความต้องการของตลาดและผู้ บ ริโ ภค
ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตแต่ละสายพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน วางแผนการจัดการผลผลิตที่ไม่ได้
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน โดยการแปรรูปเพื่อส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
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แปลงใหญ่มะขามเทศ ตาบลถนนโพธิ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เดิมวิถีอาชีพของเกษตรกรอาเภอโนนไทยจะปลูกข้าว และปลูกมันสาปะหลังเพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัว
มาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสภาพพื้นที่อาเภอโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับการเกิดอุทกภัยเป็นบางปี อีกทั้งมีสภาพ
ดิ น เค็ ม ท าให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต น้ อ ย มี ร ายได้ ต่ า ประสบปั ญ หาขาดทุ น มี ห นี้ สิ น เกษตรกรต้ อ งต่ อ สู้ แ ละหาทางออก
ในการแก้ปัญหาของตนเอง โดยปี 2537 สานักงานเกษตรอาเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทาง
การเกษตร (คปร.) โดยนายสุพรรณ เกิดกลาง เจ้าหน้าที่เกษตรประจาตาบลถนนโพธิ์ ได้นาเกษตรกรไปดูงานในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี และพบว่าพื้นที่ของเกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศที่ไปดูงานมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็ม น่าจะเป็นพืชที่มี
ความเหมาะสมกับอาเภอโนนไทยเช่นเดี ยวกัน จึงได้นามะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาท มาให้เกษตรกรอาเภอโนนไทย
ทดลองปลูก ในเบื้องต้นมีเกษตรกรทดลองปลูก โดยเกษตรกรตาบลถนนโพธิ์ และเห็นว่าการปลูกมะขามเทศในพื้นที่ดินเค็ม
เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร เนื่องจากให้ผลตอบแทนเร็วภายใน 1 ปี และพบว่ามะขามเทศที่นามาปลูกที่อาเภอ
โนนไทย ในลักษณะสภาพดินเค็มให้ผลผลิตที่แตกต่างจากพันธุ์เดิมอย่างชัดเจน โดยสังเกตจากรสชาติที่หวานมัน
เนื้ อ กรอบ ฝั ก อวบใหญ่ เป็ น คุ ณลั ก ษณะเด่ น แตกต่ า งจากพั น ธุ์ พระพุ ท ธบาท ที่ น ามาปลู ก โดยสภาพแวดล้ อ ม
ทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ต่างกัน จึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่เป็น ชื่อ “มะขามเทศเพชรโนนไทย” เป็นที่นิยมและ
เผยแผ่อย่างรวดเร็วเป็นที่ต้องการของตลาด ทาให้กลุ่มเกษตรกรจึงได้เริ่มขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิม โดยการตอนกิ่ง
และสานักงานเกษตรอาเภอโนนไทยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีการจัดงานเทศกาลมะขามเทศ
เพชรโนนไทยและของดีอาเภอโนนไทย และได้มีการจัดตั้งกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่ ขึ้นในปี พ.ศ.2560 และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดมะขามเทศเพชรโนนไทยให้กับเกษตรกร และเป็นไม้ผลที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
2. สถานการณ์
สถานการณ์ปัจจุบันปี 2560 แปลงใหญ่มะขามเทศ ตาบลถนนโพธิ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
มีสมาชิก 137 คน พื้นที่ผลิตข้าวที่มีเอกสารสิทธิ์ รวม 815 ไร่ และสมาชิกทุกคนผลิตมะขามเทศที่ได้มาตรฐาน GAP
ทั้งหมด 90 ราย โดยมีตลาดล่ ว งหน้ าในการรับซื้อผลผลิ ตทั้ งหมด อนาคตจะมีการวางแผนการพัฒ นาการผลิ ต
มะขามเทศให้ได้มาตรฐาน GI ทุกราย และมีการเพิ่มมูลค่าการตลาดโดยการส่งออกขายให้กับต่างประเทศในแบรนด์
ของชมรมมะขามเทศ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 25,000 บาทต่อไร่ เป็น 20,000 บาทต่อไร่ โดยรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้น้าหมักชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนพืช
3.2 การเพิ่มผลผลิต จากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีการตัดแต่งกิ่ง
3.3 การพัฒนาคุณภาพ การใช้หลักการผลิตตามเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) โดยสมาชิกกลุ่มมะขามเทศ
แปลงใหญ่ จานวน 90 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP การใช้สารที่ผลิตได้เองทั้งฮอร์โมน สารป้องกันกาจัดโรค แมลง
3.4 การบริหารจัดการ จากการเกษตรมีการต่างคนต่างทา ทาให้ไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ เกษตรกร
ผู้ปลูกมะขามเทศ จึงได้มีการรวมกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่ โดยมีการประชุมหาข้อตกลง และวางแผนการดาเนินการ
ในการเป็นเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีการกาหนด การปรับเลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกมะขามเทศ เพื่อเป็นพืชทางเลือก
ในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่ กาหนดแนวทางการดาเนินการกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่
เพื่อรวมกลุ่ มซื้อปัจ จัย การผลิตของสมาชิก การตั้งคณะกรรมการแต่ล ะด้านเพื่อดาเนินการ การประชุมวางแผน
การตลาด ก่อนการปลูกเพื่อกาหนดเป้าหมายผลผลิต การจาหน่ายผลผลิต
3.5 การตลาด เมื่อมีการรวมกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่จึงได้มี การประชุมวางแผนการตลาด ก่อนการปลูก
เพื่อกาหนดเป้าหมายผลผลิตและช่องทางการตลาด และกาหนดเป้าหมายสาคัญ คือ การผลิตสินค้า โดยการใช้
สัญลักษณ์ “มะขามเทศเพชรโนนไทย” จากพื้นที่ปลูก 815 ไร่ สามารถผลิตมะขามเทศตั้งแต่ปลูกในเดือนพฤษภาคม
และเก็บเกี่ยวในช่วงปลายธันวาคม – มีนาคมของทุกปี คิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจ รวม 40,750,000 บาท และมี
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ช่องทางตลาด ดังนี้ จาหน่ายตลาดในประเทศ ประมาณ 2,000 ตันต่อวัน ราคากิโลกรัมละ 50 บาท (ราคาหน้าสวน)
จาหน่ายตลาดต่างประเทศ จานวน 1,000 ตันต่อวัน ราคากิโลกรัมละ 100 บาท (ราคาหน้าสวน) สร้างแบรนด์
ของตนเอง โดยมีการออกแบบโลโก้ “มะขามเทศเพชรโนนไทย” โดยท่านนายอาเภอธงชัย โอฬารพัฒนชัย เป็นผู้ออกแบบ
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่ตาบลถนนโพธิ์ ซึ่งเป็นโลโก้ที่ใช้กัลป์เกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทย
ทั้ง 10 ตาบล ในอาเภอโนนไทย
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน เช่น
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร กรรมการมะขามเทศแปลงใหญ่ และสานักงานเกษตรอาเภอโนนไทย
เพื่อวางแผนแนวทางการดาเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกัน
กาหนดเป้ า หมายและวางแผนการพั ฒ นา ส านั กงานเกษตรอ าเภอโนนไทย ได้มีก ารประสานในหน่ ว ยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ดังนี้ สหกรณ์เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ต้นทุนการผลิต และการตลาดของกลุ่มมะขามเทศแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การผลิต
มะขามเทศ GAP พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประสานงานในเรื่องการของมาตรฐาน GI มะขามเทศเพชรโนนไทย
ให้เป็นพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทา
บัญชีครัวเรือน สานักงานพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทาปุ๋ยหมัก
เทคนิคการบูรณาการการทางาน การนาปัญหาของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง แล้วบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ
เข้ามาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เช่น การอบรมเพื่อให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การทานา เนื่องจากประสบปัญหาดินเค็ม ให้มาปลูกมะขามเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยการใช้
Zoning by Agri Map โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง เป็นต้น
กลไกการขับเคลื่อน กลุ่มเกษตรกรมะขามเทศแปลงใหญ่มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็น ศพก.เครือข่าย และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง ศพก.
มีประธานศูนย์ คือ นายสมหวัง แงดสันเทียะ เป็นวิทยากรประจา ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก. เป็นศูนย์รวม
ของหน่วยงานภาครัฐ ๑๔ หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ๑ หน่วยงาน ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แห่งนี้ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานการลดต้นทุน ฐานการเพิ่ม
ผลผลิตมะขามเทศ ฐานการเพิ่มคุณภาพมะขามเทศ และฐานการทาปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้นาความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิก สมาชิก
แปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่นามาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การผลิตมะขามเทศคุณภาพ การผลิตน้าหมักชีวภาพ และ
การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น
5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
5.1 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการผลิตมะขามเทศลงได้จากเดิม 5,000 บาทต่อไร่
5.2 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยกระบวนการผลิตแบบ GAP สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
เป็น 1,200 กิโ ลกรั มต่อไร่ คิดเป็น ร้อยละ 20 โดยวิธีการตัดแต่งกิ่ง และสร้างรายได้จากการตัดแต่งกิ่ง
ไร่ละ 105,100 บาทต่อปี
5.3 การตลาด เกษตรกรมีเป้าหมายในการผลิตมะขามเทศ เพื่อจาหน่ายตามช่องทางที่ได้กาหนดตลาด
ไว้ล่วงหน้า 3 ตันต่อวัน มีการจาหน่ายผลผลิตทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
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5.4 การบริหารจัดการ มีการจัดตั้งคณะกรรมด้านต่างเพื่อดาเนินการ อาทิ คณะกรรมการตรวจแปลง
6. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
6.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิต GAP ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดสมดุลแก่ระบบนิเวศ
6.2 ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ทาให้เกษตรกร
สุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี
6.3 ด้านสังคม เมื่อมีการผลิตมะขามเทศเป็นสินค้าของกลุ่ม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผล
ลดปัญหาภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ลดปัญหาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะขามเทศ (ฝน) ลดความขัดแย้งต่างๆ
6.4 ด้า นเศรษฐกิจ เมื่ อเกษตรกรรวมตัว กันบริห ารจัด การในรู ปแบบแปลงใหญ่ รวมกั นผลผลิ ต
ตลาดต่างประเทศเข้ามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ และยั่งยืน
“การวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน การมีส่วนรวม การสื่อสาร การกาหนดเป้าหมาย”
ทีมผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพื้นที่
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และ
เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ เ กษตรกรในการบริ ห ารจั ด การแปลงใหญ่
และการประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด
การบูรณาการในพื้นที่อย่างแท้จริง
ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็นสถานที่
ทาให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันทามากขึ้น
เช่น การจัดอบรม การรวมจัดทาสารสกัด น้าหมัก สารป้องกันกาจัดโรค แมลง เป็นต้น
เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
8. ปัญหา อุปสรรค
หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน บางครั้งทาให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่ามะขามเทศได้

178
แปลงใหญ่มังคุดอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอลานสกา เป็นอาเภอที่มีการปลูกมังคุดมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ของพื้นที่ มีพื้นที่เพาะปลูก 21,540 ไร่ เกษตรกรผู้เพาะปลูก 3,847 ครัวเรือน และมังคุดถือเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนลานสกา ตามที่ปรากฏในคาขวัญของอาเภอว่า “เมืองมังคุดหวาน หมู่บ้านพัฒนา ถ้าผาสวยงาม น้าตกกระโรม
ตระหง่าน สืบตานานอู่ข้าวอู่น้า” และอีกนัยยังเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมังคุดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งสามารถพบเห็นมังคุด
อายุ 100 – 300 ปี ในพื้ น ที่ จ านวนมาก และอีกทั้ งด้ว ยตั ว ผลผลิ ต มังคุ ดเองเป็ นไม้ ผ ลที่มีศั กยภาพในการส่ ง ออก
ในปี พ.ศ. 2562 มีผลผลิตรวม 9,115 ตัน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 182 ล้านบาท โดยประเทศคู่ค้าส่งออก
ที่สาคัญ ได้แก่ ประเทศจีน
2. สถานการณ์
เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตมังคุด ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สืบเนื่องจากคุณภาพผลผลิต เกษตรกร
โดยทั่วไปยังผลิตมังคุดในลักษณะการเกษตรตามธรรมชาติ ไม่มีการจัดการสวนที่ดี ทาให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ จาหน่าย
ไม่ได้ร าคาตามที่เกษตรกรต้องการ ในปี พ ศ. 2560 .ส านัก งานเกษตรอาเภอลานสกา ได้เล็ งเห็นความส าคัญและ
ศักยภาพของพื้นที่ จึงได้จัดตั้งแปลงใหญ่มังคุดอาเภอลานสกา เพื่ออบรมให้ความรู้และกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพมังคุดทั้งอาเภอลานสกา ให้มีคุดภาพตามความต้องการของตลาดส่งออก
ปัจจุบันมีสมาชิก จานวน 102 ครัวเรือน พื้นที่ 737 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วม
บริหารจัดการด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนด้านการจัดการด้านตลาด
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จากเดิม 13,346.5 บาทต่อไร่ตอ่ ปี เป็น 10,677.5 บาทต่อไร่ตอ่ ปี
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จากเดิม 507 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 608 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
3.3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพ/พั ฒ นาให้ ไ ด้ ม าตรฐาน สมาชิ ก แปลงใหญ่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ดีและเหมาสม สาหรับพืช (GAP) ร้อยละ 100 สมาชิกผลิตมังคุดที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด
3.4 การบริ ห ารจั ด การ กลุ่ ม มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารจดทะเบี ย นกลุ่ ม มี ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
คณะกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน
3.5 จัดการด้านการตลาด กลุ่มสามารถรวบรวมผลผลิ ตให้แก่สมาชิก เพื่อการคัดแยกคุณภาพและจาหน่าย
ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจาหน่ายผลผลิตกับกลุ่ม ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การบริหารจัดการที่ส่ งผลให้เกิดการทางานในพื้นที่ สร้างความตระหนักให้ เกษตรกร รู้สึกถึ งความเป็น
เจ้ าของของกลุ่ มเอง แต่งตั้ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่ มให้มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
ของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดกฎกติการ่วมกันให้ชัดเจน โดยคณะกรรมการและเกษตรกรเป็นผู้ร่วมกาหนดกฎ
กติกา อบรมพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรสมาชิก โดยผ่านกลไกของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อาเภอลานสกา ดาเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเกษตรตาบลทาหน้าที่ในการเชื่อมโยงกลไกต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ต้องมีความเสมอภาค และยุติธรรมสร้างเครือข่ายด้านการตลาด
ทั้งเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมผลผลิตมังคุด อาเภอต่างๆ และประสานงานผู้ประกอบการส่งออกมังคุด
ทั้งในอาเภอ ต่างอาเภอ เพื่อเชิญให้เข้าร่วมประมูลราคา
4.2 รู ป แบบ เทคนิ ค และกระบวนการทางาน สร้า งความรู้ค วามเข้าใจแก่เกษตรกรสมาชิก และก าหนด
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา โดยแบ่งประเด็นย่อยออกเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และ
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การรวบรวมผลผลิตเพื่อการจาหน่าย อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิก ตามประเด็นในการพัฒนา โดยเชิญวิ ทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนั้น ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ในการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน โรค แมลงศัตรูพืช ติดตามผล
การนาองค์ความรู้หลังการอบรมไปปฏิบัติ โดยทีมคณะกรรมการกลุ่มฯ สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกนาผลผลิตมาจาหน่าย
ในรูปแบบกลุ่ม และมีมาตรการสาหรับสมาชิก ที่ไม่นาผลผลิตมารวบรวมกับทางกลุ่ม ในการรับปัจจัยการผลิตในฤดูกาล
ถัดไปจะได้รับการสนับสนุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าสมาชิกรายที่รวบรวมผลผลิตกับกลุ่ม เจรจากับผู้ประกอบการส่งออก
มังคุด โดยมุ่งเน้นข้อตกลงที่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5. การสนับสนุน
5.1 จัดทาแผนพัฒนา โดยผู้จัดการแปลง ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงร่วมกับเกษตรกรสมาชิก จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
จัดทาแผนการพัฒนาตามความต้องการของกลุ่ม จัดเก็บ/วิเคราะห์ ข้อมูล กาหนดเป้าหมาย แนวทางและแผนการพัฒนา
ให้ชัดเจน รวมถึงวางแผนปฏิบัติในการ ดาเนินงานแปลงใหญ่ ทั้งนี้แผนประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ แผนลดต้นทุนการผลิต
แผนเพิ่มผลผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการตลาด
5.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทราบถึงแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการแปลงใหญ่
5.3 ติดตามและควบคุม การดาเนินงานร่วมกับทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม ให้มีการดาเนินงานตามระบบส่งเสริม
การผลิตแบบแปลงใหญ่
5.4 แก้ไขปัญหา/อุปสรรคจากการดาเนินงาน
5.5 จัดส่งแผนการพัฒนา และแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แก่คณะ อนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในระดับจังหวัด
5.6 ประสานงานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ทั้งในกระทรวงเกษตรและต่างกระทรวง ตลอดจนภาคเอกชน อาทิ
1) สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
2) สานักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนเจาเผาถ่าน และองค์ความรู้การเผาถ่านมังคุด
เพื่อใช้ประโยชน์และกาจัดของเสียจากกระบวนการผลิต (Green zero waste agriculture)
3) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมศึกษางานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตมังคุดเชิงพาณิชย์
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการให้น้าแบบ Smart Farming เพื่อการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ
4) มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป มังคุดกวน ไวน์มังคุด
มังคุดลอยแก้ว (ตามโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่)
5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยวิจัยพืชเขตร้อนร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวินทรีย์ ในสวนไม้ผล
6) สานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริม ติดตาม การจัดทาบัญชีต้นทุน
อาชีพของเกษตรกรสมาชิก
7) สานักงานสหกรณ์จังหวัด ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ติดต่อประสานผู้ค้าในการ
จาหน่ายผลผลิตมังคุดของกลุ่มโดยวิธีการประมูลราคา
8) ห้ างเซ็น ทรั ล พลาซ่านครศรี ธ รรมราช สนับสนุนพื้นที่จาหน่ายสิ นค้า ให้ กลุ่ มนามังคุดและผลไม้
ตามฤดูกาลเข้าวางจาหน่าย โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ด้านลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต (ค่าปุ๋ย เคมี) จาก 2,763 บาทต่อไร่ เป็น
2,204 บาทต่อไร่ ลดลงไร่ละ 559 บาท คิดเป็นร้อยละ 20
6.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 783 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรทั่วไปอาเภอลานสกา
ที่ 507 กิโลกรัมต่อไร่ (คิดเป็นส่วนต่างที่ 276 กิโลกรัมต่อไร่)
6.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วทั้งสิ้น จานวน 56 ราย
คิดเป็นร้อยละ 54.90 (ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแล้ว 46 แปลง อยู่ระหว่างการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร)
การพัฒนาคุณภาพมังคุดเพื่อการส่งออก กลุ่มส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาคุณภาพของมังคุดให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดส่งออก โดยมังคุดต้องมีคุณลักษณะ ผิวมัน หูเขียว น้าหนักต่อผลไม่ต่ากว่า 80 กรัม โดยมีการจัดทาคู่มือการผลิต
มังคุดคุณภาพ ให้สมาชิกทุกคนถือเป็นคู่มือการปฏิบัติในสวน และมีการติดตามเยี่ยมเยียนให้ คาแนะนาโดยเกษตรตาบล
และคณะกรรมการกลุ่ม จากการเก็บข้อมูลการรวบรวมผลผลิตให้แก่สมาชิก พบว่ามังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น
6.4 การบริหารจัดการ กลุ่มมีการจัดทาระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม เพื่อเป็นระเบียบในการถือปฏิบัติร่วมกัน
ในการบริหารจัดการกลุ่ม
6.5 การตลาด สมาชิกร่ ว มจ าหน่ ายผลผลิ ตกั บกลุ่ มจ านวน 32 ราย คิด เป็นร้ อยละ 31.37 นอกฤดูกาล
ปี 2561 สมาชิกร่วมจาหน่ายผลผลิต 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.25 และ ในฤดูกาล ปี 2562 สมาชิกร่วมจาหน่าย
ผลผลิต 68 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66.66 และในฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 2562 ได้มีก ารขยายกาลังการรวบรวมผลผลิ ต
มากยิ่งขึ้น เปิดทาการรวบรวมผลผลิตให้แก่สมาชิกเพื่อรองรับผลผลิตจากสมาชิก ที่กระจายทุกตาบลทั่วพื้นที่อาเภอลานสกา
และมีกาลังรองรับผลผลิตให้แก่สมาชิก
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านสิ่ งแวดล้อม เกษตรกรสามารถลดการใช้ส ารเคมี ในกระบวนการผลิ ต ส่ งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้ อม
ระบบนิเวศน์ในชุมชนดีขึ้น พบแมลงศัตรูธรรมชาติ ในสวนมากยิ่งขึ้น
7.2 ด้านสุขภาพ ผลผลิตมังคุด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้ผลิตมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น เมื่อลดการใช้สารเคมี
7.3 ด้านสังคม เกิดกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาในมิติอื่นๆได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มากยิ่งขึ้น
7.4 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินใช้ จ่าย
หมุนเวียนในชุมชน ซึ่งส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ความเสียสละของประธาน และคณะกรรมการ ในการสละเวลา ลงทุน ลงแรงร่วมกันในการขับเคลื่อนกลุ่ม
ในขั้นแรก
8.2 ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิก สมาชิ กมีความเป็นเจ้าของกลุ่ม เข้าใจจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ของกลุ่ม สมาชิกมีอานาจในการตัดสินใจร่วมกันภายในกลุ่ม
8.3 คณะกรรมการมีความเชี่ยวชาญคร่าวอดในวงการค้าขายมังคุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าส่งออก สามารถ
เจรจาต่อรองกับผู้ค้าส่งออกมังคุดได้ โดยเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมผลผลิตให้แก่สมาชิก
9.2 คณะกรรมการดาเนินการมีภาระงานส่วนตัวมาก ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเต็มศักยภาพ
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9.3 สมาชิกกลุ่ม มีอายุมากโดยเฉลี่ย (60-70ปี) ทาให้ขาดแคลนแรงงานในสวน และแรงงานในการบริหาร
จัดการผลผลิตที่กลุ่ม
9.4 คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่ม ขาดแคลนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 ยกระดับศักยภาพกลุ่มเป็นผู้ส่งออกมังคุดโดยตรง (พัฒนาคน, อุปกรณ์ สถานที่ และเงินทุน)
10.2 สร้างแบรนด์สินค้า “มังคุดหวานลานสกา” ให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคภายในประเทศ และเพิ่มศักยภาพใน
การจาหน่ายผลผลิตตรงแก่ผู้บริโภคภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณมังคุดในตลาด
การค้าส่งออก
10.3 เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวที่สาคัญ ของอาเภอลานสกา อาทิ หมู่บ้านคีรีวง น้าตกกะโรม น้าตกวังไทร
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วังโบราณลานสกา งานประจาปีอาเภอลานสกาได้แก่ งานมังคุดหวานลานสกา และ
งานวิ่งลานสกามาราธอน เพื่อการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และจาหน่ายผลผลิต ทั้งผลสด และแปรูป
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
11.1 ควรมีมาตรการช่วยเหลือด้านเงินทุน แก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
11.2 รัฐเป็นตัวกลาง ประสานงานความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ค้าส่งออกมังคุด
11.3 มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกร สามารถยกระดับเป็นผู้ส่งออกมังคุดได้ด้วยกลุ่มเอง
11.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
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แปลงใหญ่ทุเรียนอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
จั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ ชื่ อว่ า เป็ น แหล่ ง ปลู ก ทุ เรี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศไทย เป็ น ต้น ก าเนิ ด ของทุ เ รี ย น
หลากหลายสายพันธุ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปัจจัยสาคัญที่ทาให้ทุเรียนของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี มีรสชาติอร่อย และ
มีคุณภาพมีคุณลักษณะแตกต่างจากที่อื่น มีวิถีชาวสวนตั้งแต่การทาสวนแบบยกร่อง การปลูกการเตรียมดิน การเก็บเกี่ยว
อย่างประณีต รวมถึงรักษาสายพันธุ์มาช้านานนับร้อยปี ซึ่งสายพันธุ์ทุเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อาเภอบางกรวย ได้จาก
การปลูกด้วยเมล็ดและได้มีการพัฒนาพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ กันต่อๆ มาจึงได้พันธุ์ทุเรียนที่หลากหลายสายพันธุ์ จนเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย ด้วยสภาพอากาศ สภาพดินที่เหมาะสมต่อการปลูก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการทาสวนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทาให้ทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรีมีคุณภาพเฉพาะ มีชื่อเสียงเป็นทุเรียนที่ดีที่สุด
ของประเทศ
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอาเภอบางกรวย ได้เกิดจากการรวมตัวกั นของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ภายในอาเภอ
บางกรวย และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2549 ในชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนนนท์อาเภอบางกรวย”
โดยมี จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ มีสมาชิกเริ่มต้น 7 ราย ดาเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วิถี
การปลูกทุเรียนแบบภูมิปัญญาดั่งเดิมและการรักษาพันธุ์ทุเรียนนนท์ ไว้ในพื้นที่ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อุทกภัย ปี 2554 น้าท่วมใหญ่ที่ผ่านมาทาความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่
ปลูกทุเรียนเสียหายเกือบทั้งหมดเกษตรกรอาเภอบางกรวยที่ ปลูกทุเรียนและผลไม้อื่นๆ ได้รับความเสียหายอย่างมาก
อาเภอบางกรวย สวนถูกภัยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ล้มสลายทั้งหมด เกษตรกรหลายรายขายพื้นที่ ให้แก่บ้านจัดสรร
ไม่ทาอาชีพการเกษตรต่อ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอาเภอเริ่มลดน้อยถอยลง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ปลูกทุเรียนอาเภอบางกรวย ได้รวมตัวกัน เพื่อพยายาม ผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่รักษาสวนทุเรียนไว้เพื่อการอนุรักษ์
โดยส่งเสริมองค์ความรู้ในการปลูกและเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
ปี 2557 ทางสานักงานเกษตรอาเภอบางกรวยได้ จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอาเภอบางกรวย (ศพก.) ขึ้นโดยใช้สวนของ จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ เป็นแปลงสาธิต ซึ่งจากการจัดตั้ง ศพก.
นี้เอง ทาให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันอย่างชัดเจนมากขึ้น คณะกรรมการได้มีบทบาทในการพัฒนาและดาเนินงาน
ได้ดขี ึ้นมีการพัฒนาเป็นเกษตรกรผู้นา ทาให้กลุ่มมีศักยภาพมากขึ้น
ปี 2560 ทางกรมส่งเสริมโดยสานักงานเกษตรอาเภอบางกรวยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่ม จึงได้ส่งเสริม
ให้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนากลุ่มได้ตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม เช่นการพัฒนากระบวนการผลิต การลดต้ นทุน การพัฒนาคุณภาพ และการตลาด ในการจัดตั้งนั้นได้มี
การรั บ สมั ค รสมาชิ ก จ านวน 50 ราย มี พื้ น ที่ ป ลู ก ทุ เ รี ยน 100 ไร่ ได้ รั บ การพิ จ ารณาจากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทาให้กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอาเภอบางกรวย จัดตั้งเมื่อวันที่
31 มกราคม 2562โดยมี นาย มนตรี แย้มทรัพย์ ดารงตาแหน่งประธานแปลงใหญ่ต่อมาปี 2561 กิจกรรมการ
ของกลุ่ มได้ มีการฟื้น ฟู การปลู กทุเ รี ย นในพื้น ที่อาเภอบางกรวยและเน้น การอนุรักษ์ ส ายพันธุ์ทุ เรียนพันธุ์ดั้ งเดิ ม
ของนนท์ ทาให้กลุ่มมีการพัฒนาและเติบโตขึ้น โดยปัจจุบัน แปลงใหญ่ทุเรียนอาเภอบางกรวย มีสมาชิก 77 ราย
โดยสมาชิกทั้งหมด ได้เป็นเกษตรกรทาสวนปลูกทุเรียนและไม้ผลต่างๆในพื้นที่ตลอดจนมีสมาชิกที่มิได้ทาสวนแต่ยังมีใจรัก
ในถิ่นกาเนิด รักการทาสวนทุเรียน มีภูมิปัญญา เป็นผู้ปกป้องรักษาอนุรักษ์ ปราชญ์ท้องถิ่น แม้มิได้ทาการเกษตรแล้ว
ก็เป็นสมาชิกด้วย การรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ ในทิศทางเดียวกันคือ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและสมาชิกทั้งหมด สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ให้ คงอยู่ และมีประธานแปลงใหญ่คือ นายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยมีคาสั่ ง
ของนายอาเภอรับรองการดาเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ทุเรียนอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ 51/4 หมู่ 2ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี พิกัด x =657554 y = 1527709 สมาชิก จานวน 77 ราย พื้นที่ จานวน 249ไร่ 3 งาน
50 ตารางวา กลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมี นายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี เป็นประธานแปลงใหญ่
3. การบริหารจัดการกลุ่ม
กลุ่มแปลงใหญ่อาเภอบางกรวยมีการจัดตั้งและประชุมกลุ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เพื่อขับเคลื่อน
การทางานในระบบแปลงใหญ่โดยมีการประชุมรับสมัครสมาชิก จั ดตั้งคณะกรรมการแปลงใหญ่ กาหนดแนวทางและ
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มนั้นสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
4. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต
3.2 เพิ่มผลผลิต สร้างสภาพแวดที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนและ เปลือกสวน สร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกษตรกร
มีความรู้เรื่องโรคและแมลงและมีเกราะป้องกันองค์ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ สร้างต้นทุเรียนที่สมบูรณ์พร้อมให้ผลผลิต
3.3 พั ฒ นาคุณ ภาพ กาหนดมาตรฐานสิ น ค้า กลุ่ ม ใช้ ภ ายใต้ สั ญลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม ฯ ส่ งเสริม ขอรั บ มาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนนนท์
3.4 การบริหารจัดการ รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ รวมกลุ่มสร้างองค์ความรู้ นาไปถ่ายทอด
และเข้าสู้การนาไปใช้ รวมกลุ่มแก้ปัญหา ในทุกด้าน เช่น การผลิตทุเรียน โรคแมลง ภัยธรรมชาติ น้าเค็ม น้าแล้ง และ
สิ่งกระทบจากสภาพแวดล้อม การรวมตัวกัน ช่วยคิด ช่วยลงมือทา ในการสร้างและหาวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรม และ
คุณภาพดี
3.5 การตลาด สร้างแบรน สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมคุณค่าของสินค้าให้เป็นที่ต้องการ สร้างผลผลิตให้เป็น
สินค้า Premium ทั้งสินค้าหลักและสินค้ารอง สร้างช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิก ทั้งการช่องทางตลาดออนไลน์
และหน้าร้าน
5. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
5.1 กิจกรรมรวมกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มเป็นการให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ระเบียบข้อปฏิบัติ แต่จะเน้น
ในเรื่องความสุขความสบายใจของสมาชิกเป็นหลัก รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ นาการเกษตรยุค 0.4. มาปรับใช้ และ
ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันเพื่อการรักษาถิ่นฐาน
5.2 กิจ กรรมฟื้น ฟูและอนุ รั กษ์ ส วนทุเรียน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แ ก่ส มาชิกให้ ส มาชิกรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายในสวนของตนเอง
5.3 กิจ กรรมการพัฒ นาคุณภาพสิ นค้าทางกลุ่มมีมติในการพัฒนาคุณภาพสินค้าจากการรับรอง 3 ส่ว น
การใช้ตราสัญลักษณ์แปลงใหญ่ การรับรองมาตรฐาน GAP และการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
5.4 กิจ กรรมการพัฒนาการตลาดเป็นกิจกรรมที่ส่ งเสริมให้ สมาชิก และกลุ่ มมีรายได้จากการขายสิ นค้า
ซึ่งทางกลุ่มมีสินค้าหลักคือ ทุเรียน แต่ผลผลิตผลิตทุเรียนในช่วงที่ผ่ านมา มีจานวน น้อย 50 - 100 ลูก ช่องทาง
จาหน่ายของทุเรียนที่ได้นั้น จะเป็นการซื้อขายกับผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากยังเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากทาให้
ผลผลิตยังมีไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย
5.5 การทาการตลาด จะเน้นในเรื่องคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี มีตรารับรอง เพิ่มเติม เรื่องราวต่างๆ
ดังกล่าวมาลงไปในสินค้าของกลุ่ม เพื่อให้ความรู้ กับผู้ซื้อ เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วย จะเน้นทาตลาดจากการคุณภาพ
ของผลผลิต กาหนดทาจุดรวมสินค้า ที่สมาชิกให้ข้อมูลผลผลิต สร้างตลาดให้สมาชิก ให้กลุ่มผู้ซื้อไปเข้าใจในสินค้า
คุณภาพ เข้าถึงโดยตรงสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสื่อออนไลน์ การทาตลาดให้สมาชิกขายผลผลิตโดยส่งตรง
ให้ผู้บริโภค หรือให้ผู้บริโภคจองผลผลิตล่วงหน้าผ่านสื่อกลางโดยตรง. กาหนดพื้นที่ส่งสินค้าผลผลิต ใกล้เคียงในพื้นที่
นาเสนอผู้บริโภค จัดทาสื่อให้ผู้ซื้อทราบก่อน ถึงระยะเก็บผลผลิต
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แปลงใหญ่ทุเรียน อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตรเป็นหลัก โดยจะมีสินค้าหลัก
คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ข้าว และไม้ผล พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด 85,853 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
จานวน 58,548 ไร่ (ยางพารา จานวน 41,244 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 7,604 ไร่ และไม้ยืนต้นอื่นๆ จานวน
9,700 ไร่) พื้นที่ปลูกข้าว จานวน 6,412 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ผล จานวน 16,612 ไร่ อาเภอเจาะไอร้อง
จึงดาเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ขึ้นมา ในปี 2560 แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน และ
แปลงใหญ่ทุเรียน ปี 2561 แปลงใหญ่มังคุด
แปลงใหญ่ทุเรียนตาบลบูกิต หมู่ที่ 7 ตาบลบูกิต อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกจานวน 50 ราย
พื้นที่ 150 ไร่ สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร จึงไม่มี
อานาจต่อรองในทางการค้า
จากปัญหาดังกล่าว อาเภอเจาะไอร้องมีความจาเป็นต้องการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร การบริห ารจัดการผลผลิต รวมทั้งบูรณาการของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร มีอานาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจาหน่ายผลผลิต
เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนที่ต่าลง และมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตทุเรียนคุณภาพ จัดทาฐานข้อมูลของกลุ่ม วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม
จัดทาแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม ติดตาม ประเมินผลของกลุ่ม สรุปผลการดาเนินของกลุ่ม
3. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ แจ้งผลการวิเคราะห์ดินและแนะนา
ให้ใส่ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดินแก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุกราย การปรับปรุงบารุงดิน ได้ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดิน
นราธิวาสในการส่งเสริม การผลิตการทาปุ๋ยหมักและน้าหมักเพื่อเติมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน การถ่ายทอดความรู้ มี การ
บรรยายความรู้ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ลดต้นทุน การจัดทาบัญชีครัวเรือน
3.2 การเพิ่มผลผลิต กาหนดเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต จากเดิม 350 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่
โดยดาเนินการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดิน
3.3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการอบรมเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจัดการดูแลสวน
ที่เหมาะสม
3.4 การตลาด เชื่อมโยงการตลาด โดยการจาหน่ายผ่านปิดทองหลังพระ พัฒนาการตลาด เพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายออนไลน์
3.5 การบริหารจัดการ ทาให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้
4. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
4.1 สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการแปลงใหญ่อื่นๆ ของอาเภอเจาะไอร้องต่อไป
4.2 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกทุเรียนได้
5. ปัญหา อุปสรรค
สมาชิกแปลงใหญ่มีอายุมาก และการสนับสนุนของหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ ไม่บูรณาการเท่าที่ควร
เพราะมีข้อกาหนดเฉพาะแต่ละโครงการ
6.ข้อเสนอแนะ
6.1 การสนับสนุนที่เป็นเอกภาพและยึดตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่
6.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนแบบเน้นหนักและการประสานงานเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน
กับหน่วยงานต่างๆ
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แปลงใหญ่ลาไยบ้านตึ๊ดใหม่ ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ลาไยบ้านตึ๊ดใหม่ ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ดาเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ข องจั ง หวั ด (Single command) โดยมี น ายบุ ญ พร้ อ ม สมศิ ริ
เกษตรอาเภอเชียงกลางเป็นผู้ จัดการแปลง และนายสิทธิพงษ์ ปรังการ นักวิชาการส่ งเสริมการเกษตรประจาตาบล
เชียงคานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแปลง อยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 255 เมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่มภูเขา มีการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรและเป็นที่ตั้งของชุมชนมีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตก แหล่งน้า
ที่สาคัญ คือ น้าน่าน
2. สถานการณ์
พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 525 ไร่ สมาชิก 68 ราย ผลผลิตจานวน 500 ตัน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิต
สานักงานเกษตรจั งหวัดน่าน ส านักงานเกษตรอาเภอเชียงกลาง และจากหน่ว ยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒ นาที่ดิน
สนับสนุนสารปรับสภาพดิน กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตลาไยคุณภาพ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ด้านการลดต้นทุน เน้นการสนับสนุนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในทุกแปลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์
ฮอร์โ มนต่างๆ เพื่อทดแทนสารเคมีให้ มากขึ้น การทาบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ทางบัญชีเพื่อนามาปรับปรุงการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา วิจัย คิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต และผลัก ดันให้มีการนามาใช้อย่างจริงจัง กลุ่มวางเป้าหมาย
ในการผลิตลาไยไว้ คือลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ดังนี้ ด้านการรวมซื้อปัจจัยการผลิตในรูปแบบของกลุ่ม เช่น การซื้อ
แม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง การผลิตแคลเซียมโบรอนใช้เอง และการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดิน โดยเน้นให้
เกษตรกรทาปุ๋ยหมักใบลาไยใต้ต้นลาไยโดยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ทาให้ดินดีขึ้น เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
3.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต เน้นการนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตลอดกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่อง
3.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกร
ในโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ภาคเอกชนมีการสนับสนุนช่วยเหลือ
เกษตรกรในการพัฒ นาคุณภาพผลผลิ ตให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ส ากล
ทุกแปลงต้องได้รับมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมวิชาการเกษตร
3.4 ด้ า นการตลาด มี ก ารวางแผนการตลาดร่ ว มกั น ในทุ ก ภาคส่ ว น ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ขบวนการผลิ ต
การประเมินผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้า ด้วยการศึกษาสถานการณ์
การผลิตและการตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตสินค้าในรูปแบบตลาดพันธะสัญญา (Contract Farming) เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคา
3.5 ด้านการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดัน
เกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ Young Smart Farmer
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสืบทอดการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายในพื้นที่แปลงใหญ่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
โครงการเช่นการใช้กิ่งไม้หลังจากการตัดแต่งกิ่งเป็นฟืน ใช้ใบลาไยคลุมโคนต้นให้กลายเป็นปุ๋ยหมักใต้ต้นลาไย
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง
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4.2 มีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชน
4.3 มีการเปิดรับสมาชิกเพิ่ม
4.4 มีการถ่ายทอดความรู้อย่างสม่าเสมอตามความต้องการของเกษตรกร/ชุมชน
5.การสนับสนุน
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยผ่ า นคณะกรรมการแปลงใหญ่ ใ นระดั บ จั ง หวั ด และ
การขั บ เคลื่ อ นผ่ า นคณะกรรมการ ศพก.พญาแก้ ว คณะกรรมการแปลงใหญ่ ล าไยบ้ า นตึ๊ ด ใหม่ ต าบลเชี ย งคาน
เป็น แผนการพัฒ นาแปลงใหญ่ที่เกิดจากการจัดเวทีแต่ละครั้ง โรงเรือนคัดแยกผลผลิ ตทางการเกษตร สนับสนุน
สารปรับสภาพดิน อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตลาไยคุณภาพ
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ด้านการลดต้นทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือเกษตรกรทุกรายมีการผสมปุ๋ยใช้เอง และมีการทาปุ๋ย
หมักใต้ต้นลาไย โดยการใช้ใบลาไยคลุมโคนต้นร่วมกับจุลินทรีย์ย่อยสลาย
6.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต จากเป้าหมายที่วางไว้คือเพิ่มผลผลิตจาก 800 กก.ต่อไร่เป็น 900 กก.ต่อไร่
6.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกทุกรายทุกแปลงที่เข้าร่วมโครงการได้รับมาตรฐานการผลิต
6.4 ด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงด้านการตลาดไว้ล่วงหน้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง
6.5 ด้ า นการบริ ห ารจั ดการ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ คื อ การเน้ น กระบวนการผลิ ต ที่ เป็ น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดันเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสืบทอดการบริหาร
จัดการให้มีความยั่งยืน ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการเช่นการใช้กิ่งไม้หลังจากการตัดแต่งกิ่งเป็นฟืน
ใช้ใบลาไยคลุมโคนต้นให้กลายเป็นปุ๋ยหมักใต้ต้นลาไย
7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การผลิตลาไยคุณภาพ
7.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
7.3 มีการเชื่อมโยงการตลาดกับผู้ประกอบการล่วงหน้า
7.4 ผลผลิตลาไยเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดมีพ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อผลผลิตมากกว่าเดิม
7.5 เกษตรกรมีความสมานสามัคคีกัน
7.6 มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8. 1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการแปลงใหญ่
8.2. ได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
8.3. บริบทของชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน
8.4. ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรมีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยม ทาให้การดาเนินงาน ของคณะกรรมการ ศพก.
เป็นไปอย่างราบรื่น ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน
8.5. เกษตรกรมีความพึ่งพอใจในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆเช่น กิจกรรมแปลงใหญ่
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 ผลักดันการสร้างอ่างเก็บน้ากอน เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในระบบน้าแปลงใหญ่
9.2 การผลักดันการสร้างระบบท่อส่งน้าน้าจากถังพักน้าสู่แปลงลาไยของเกษตรกร
9.3 การพัฒนาคุณภาพลาไยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกตะกร้าขาว
9.4 การพัฒนาด้านการแปรรูปผลผลิต ลาไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลาไยอบแห้งทั้งเปลือก
9.5 การพัฒนาแปลงใหญ่ลาไยสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบยั่งยืน
9.6 การพัฒนาระบบการโรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
9.7 ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้าธรรมชาติ
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9.8 ลดการใช้สารเคมี มุ่งสู่การผลิตแบบอินทรีย์ในอนาคต
10.ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
10.1 การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตลาไยคุณภาพ
10.2 คณะกรรมการจะต้องมาจากความตั้งใจจริงที่จะทางานเพื่อกลุ่มด้วยความเสียสละ
10.3 กลุ่มจะต้องมีการประชุมและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
10.4 มีแผนการผลิตที่ชัดเจนและเชื่อมโยงการตลาดอย่างต่อเนื่อง
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แปลงใหญ่มะม่วง อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวม 72,602.75 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ ในอาเภอหัวหิน
อาเภอสามร้อยยอด และอาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอดมีลักษณะลาดเอียงจากตะวันตกไปทางตะวันออกโดย
ด้านทิศตะวันตกเป็ นพื้น ที่สูง ติดภูเขาและอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนปราณบุรี เป็ นแหล่งน้าขนาดใหญ่ เรียกว่ า
“ทุ่งสามร้อยยอด” ตอนกลางของพื้นที่เหมาะสาหรับทาการเกษตร ปลูกพืช ไม้ผล สับปะรด อ้อย ฯลฯ
ในปี 2560 อาเภอสามร้อยยอด ได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ม.6 ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด
มีสมาชิกจานวน 55 ราย พื้นที่ 1,500 ไร่ ตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อรวมกันผลิต
และเชื่อมโยงไปยังตลาด ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจมีสมาชิกบางส่วนเข้าจั ดตั้งกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการนาร่อง
การดาเนินงานด้านแปลงใหญ่แก่สมาชิกกลุ่ม มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม โดยปัญหาหลักของกลุ่ม คือดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ดินมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากปี 2560 เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน
ได้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้ผลผลิตตามรอบการผลิต แต่มีการลงทุนสูงกระทบต่อการลงทุนครั้งใหม่ในปี 2562
จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มได้ประชุมสมาชิกและมีมติหากจะพัฒนาการผลิตมะม่วงนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพ
ต้องวางแผนการผลิตที่ชัดเจน มีการเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศแปรปรวนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ อีกทั้งต้อง
ลงทุนในเรื่องการจัดการสวนอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค
2.สถานการณ์
แปลงใหญ่มะม่วง ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิก 55 ราย พื้นที่ 885 ไร่
สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกมะม่วงพันธุ์ น้าดอกไม้สีทอง ซึ้งต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ 20 – 25 บาทต่อกิโลกรัม
หลังเข้าร่วมโครงการ 15 - 20 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตก่อนร่วมโครงการ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หลังร่วมโครงการ 1,500
กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
สภาพแวดล้อมในการผลิต มีการผลิตในพื้นที่เหมาะสม ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri map) เพื่อเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ ซึ่งในเขตพื้นที่อาเภอ สามร้อยยอดเกษตรกรปลูกมะม่วงในเขต
พื้นที่ S2 ทั้งหมด ทาให้ต้องมีการปรับปรุงบารุงดิน เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินมีสภาพเป็นกรด คุณภาพ/
ความเพียงพอของน้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการขุดสระน้าในไร่นาและใช้น้าจากอ่างเก็บน้าของ
กรมชลประทาน ซึ่งบางปีก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์มะม่วง สมาชิกส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 85 ใช้ปลูกพันธุ์มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ
ปุ๋ยและสารปรับปรุงบารุงดิน สมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง ร้อยละ 90 มีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์และใช้ปุ๋ย
ตามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น โดยใช้ ค วบคู่ กั บ ปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย คอกน้ าหมั ก ชี ว ภาพต่ า งๆ และใช้ ปู น โดโลไมด์ ป รั บ สภาพดิ น
การป้องกันกาจัดศัตรูพืช สมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 50 พบการดื้อยาของศัตรูพืช แต่ปัจจุบันสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง
มีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ใช้กาจัดเชื้อราลดการใช้สารเคมีลง สมาชิกแปลงใหญ่
มีการใช้เทคโนโลยีที่เ หมาะสมในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการกาหนดมาตรฐานการผลิต เข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีตลาดรองรับและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ตลาดที่กว้าง
ทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรแปลงใหญ่ดาเนินการลดต้นทุนการผลิตโดยการรวมกลุ่มกันซื้อและ
การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจาเป็น ตลอดจนการผสมปุ๋ยใช้เอง
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จากเดิม 20 – 25 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงเหลือ 15 – 20 บาทต่อกิโลกรัม และ
วางแผนการผลิตมะม่วงให้ออกในช่วงตามที่ตลาดมีความต้องการ
3.2 การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีการ บริหารจัดการน้า
ติดตั้งระบบการให้น้า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
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3.3 การเพิ่มคุณภาพสินค้า เกษตรกรทุกรายต้องผ่านมาตรฐาน GAP จานวน 55 ราย โดยการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ตามหลัก GAP ให้แก่เกษตรกร เพื่อปฏิบัติและกาหนดแผนการติดตามประเมินแปลง
3.4 การตลาด เกษตรกรมีจุดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน มีการตกลงการซื้อขายอย่างเป็นธรรมให้ราคาที่เหมาะสม
โดยวางแผนการผลิต การตลาดให้สอดคล้อง เป้าหมาย มีจุดรวบรวมผลผลิตในหมู่บ้าน อาเภอ เพื่อส่งไปขายในตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ
3.5 การบริหารจัดการ เกษตรกรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการสมาชิกแปลงใหญ่ในแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านการซื้อปัจจัยการผลิต ด้านการบริหารจัดการผลผลิต ด้านการตลาดและการจาหน่ายผลผลิต เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน เกษตรกรสามารถบริ หารจัดการได้ด้วยตนเอง ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่ นให้ เข้ามาช่วยเหลื อ
เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ จานวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมลดต้นทุน
ทีมบริหารจัดการ ทีมการตลาด และทีมผู้จัดการแปลง เพื่อบูรณาการทางานในแต่ละด้าน จัดการประชุมเพื่อบูรณาการ
แผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกร กาหนดวิธีดาเนินงาน
โดยการจัดเวทีขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลู กมะม่ว งให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
วัสดุอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นหน่วยงานประสานการบูรณาการ
5.2 กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดการมาตรฐานสินค้า GAP
5.3 กรมพัฒ นาที่ดิน การทาธนาคารปุ๋ยน้าหมักชีว ภาพ วัส ดุการทาปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ ดิน
สารปรับปรุงดิน แผนที่ชุดดิน
5.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน
5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม/การตลาด
5.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม/การตลาด
5.7 ภาคเอกชน บริษัท ไรชิง สยาม และบริษัท สิงคโปร์ ให้ความรู้เรื่องตลาดส่งออก รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 20 - 25 บาทต่อกิโลกรัม เป็น
15 - 20 บาทต่อกิโลกรัม จากการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตผ่านกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งได้มาในราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไป
เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองทาให้ได้ปุ๋ยที่ถูกกว่าท้องตลาด วิเคราะห์ดิน จานวน 55 แปลง ถ่ายทอดความรู้และผลิตปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์ อบรมจัดทาบัญชีลดต้นทุน
6.2 การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็น 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
(ร้อยละ 50) โดยการถ่ายทอดความรู้การให้น้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้คุณภาพ
6.3 การเพิ่มคุณภาพสินค้า สมาชิกผลิตตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และผ่านการรับรองมาตรฐาน
แหล่งผลิตพืช (มะม่วง) ทุกราย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพและปลอดภัยตรงตามความต้องการของตลาด
6.4 การตลาด สมาชิ ก กลุ่ ม มี ก ารจ าหน่ า ยผลผลิ ต ผ่ า นบริ ษั ท ส่ ง ออกโดยตรง ปั จ จุ บั น มี ต ลาดส่ ง ออก
ในหลากหลายประเทศ ประกอบด้ วย จีน เกาหลี ฮ่องกง รัสเซีย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ เป็นต้น กลุ่ มจึงมีการเตรียม
ความพร้อมด้านการตลาดโดยมีการจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานทุกราย และมีการวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด
6.5 การบริหารจัดการ ด้านการซื้อปัจจัยการผลิต ด้านการบริการจัดการผลผลิต และด้านการตลาด เช่น
บริหารจัดการผลผลิตให้มะม่วงออกช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้อง วางแผนการผลิตเป็นรายบุคคล เช่น การตัดแต่งกิ่ง
บังคับผล เก็บเกี่ยวผลผลิต ด้านการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น การซื้อสารเคมี ปุ๋ย มีการจัดการร่วมกัน
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถทาแผนการผลิตรายบุคคล การลดต้นทุนโดยการตรวจวิเคราะห์ดิน
การผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรีย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยจาหน่ายให้กับสมาชิก
ในกลุ่มและผู้ที่สนใจ การพัฒนาคุณภาพสินค้า ตามระบบมาตรฐาน GAP เน้นการผลิตโดยตลาดนาการผลิต ทาให้
เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาได้ที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี
7.2 ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม (แปลงใหญ่มะม่วง ) มีการรวมซื้อวัสดุ สารเคมี ปุ๋ยเคมี รวมขายผลผลิต
มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตมาตรฐาน GAP เป็นการผลิตที่เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์
7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาแปลงใหญ่
โดยเน้นการตลาดนาการผลิต
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
“การบูร ณาการของหน่ วยงาน เกษตรกรเข้มแข็ง บริห ารจัดการร่ว มกัน ” การบูรณาการของหน่วยงาน
ในการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานของเกษตรกรแปลงใหญ่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรกรให้
ความร่วมมือ ตั้งใจพัฒนาการผลิตของตนเอง มีความสามัคคีในกลุ่ม บริหารจัดการร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ เกษตรกร
ผู้ซื้อ ทั้ง 3 ส่วน ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ร่วมด้วยช่วยกันบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ให้สินค้า
มีจาหน่ายตลอดทั้งปี
9. ปัญหา อุปสรรค
การผลิตมะม่วงมีปัญหาเรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ) และเชื้อราในดอกมะม่วง ในกรณีที่ฝนตก
ติดต่อกันเกิน 3 วัน สมาชิกยังไม่สามรถจัดการได้ และภัยแล้งส่งผลให้น้าไม่เพียงพอต่อการผลิตมะม่วง
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 การทาการตลาดออนไลน์ นอกเหนือจากการรวบรวมผลผลิตส่งออกต่างประเทศ ยังมีการเปิดช่องทาง
การตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อมะม่วงเกรดพรีเมี่ยมส่งออกเป็นของขวัญของฝาก
10.2 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยี และการเลือกช่วงบังคับนอกฤดูที่เหมาะสม และพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ตรงกับความต้องการของตลาด ผลผลิตมะม่วงมีคุณภาพมาตรฐาน มีช่องทางในการ
จาหน่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
10.3 การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยผู้ ป ลู ก มะม่ ว งจากกลุ่ ม ผู้ ค้ า มะม่ ว งจากจั ง หวั ด ต่ า งๆ และหน่ ว ยงานภาค
การเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรสมาคมผู้ผลิตมะม่วง ฯลฯ เพื่อนา
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมาบอกต่อได้
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ให้มีการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการป้องกันกาจัดศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ) และเชื้อรา
ในการผลิตมะม่วงต่อไปในอนาคต เพื่อลดการการใช้สารเคมีต่อไปในอนาคต
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แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เดิมสมาชิกส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากโดนเวนคืนที่ดินจากการสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิจึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ตาบล ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และได้นากิ่งพันธุ์ทุเรียน
ชะนี หมอนทอง และก้านยาว มาจากจังหวัดนนทบุรีติดมาด้วยจานวนหนึ่ง และได้นามาขยายพันธุ์เพื่อปลูกในพื้นที่
ต่อมาเกษตรกรโดยการนาของ นายมนัส ฮวดจึง ได้เข้าร่วมโครงการส่ งเสริมการทาการเกษตรรูปแบบใหม่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นการบริหารการเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management in Selected
Fruit – IPM) ได้ร่วมกลุ่มกันในชื่อกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลปราจี นบุรี เริ่มแรกมีสมาชิกเพียงแค่ 5 คน ในปัจจุบัน
มีสมาชิกทั้งสิ้น 198 ราย และได้เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) กับกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี
พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรที่เน้นในเรื่องของการจัดการคุณภาพของผลผลิตและใช้กฎความสมดุล
ตามธรรมชาติเป็นตัวกาหนดเป็นส่วนใหญ่ และมีการลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง หรือจนกระทั่งไม่มีการใช้สารเคมีเลย
จากการที่กลุ่มมีการเติบโตมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ในปี 2560 รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการแปลงใหญ่
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจึงมาเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ไม้ผล (ทุเรียน) โดยมีที่ตั้งของอยู่ที่บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 8
ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ทุ เรี ย น หมู่ ที่ 8 ตาบลดงขี้เหล็ ก อาเภอเมืองปราจี นบุรี จังหวัดปราจีน บุรี จั ดตั้งตามมติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีจานวนสมาชิก 50 ราย
พื้นที่ 398 ไร่ ปัจจุบันรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 17,380 บาทต่อไร่ เป็น 13,904 ลดลง 3,476 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 923 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,108 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 185 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 เพิ่มคุณภาพผลผลิต สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนทุกรายต้องได้การรับรองมาตรฐาน GAP และได้รับการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (ทุเรียนปราจีน)
3.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาด สมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดที่แน่นอน
3.5 การบริหารจัดการ มีการดาเนินการในรูปแบบกลุ่ม มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กลุ่มมีการดาเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสานักงานเกษตรอาเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นผู้จัดการแปลง
และสานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพี่เลี้ยง
4.1 หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ถ่ายทอดความรู้
และให้คาปรึกษาแนะนา สานักงานเกษตรจังหวัด /สานักงานเกษตรอาเภอ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัย การผลิต
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด/น้าหมัก สารปรับปรุงบารุงดิน และถ่ายทอดความรู้ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด อบรมให้ความรู้การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ถ่ายทอด
ความรู้ บัญชีต้นทุนอาชีพ แนะนาการทาบัญชี สานักงานประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุ์ปลา และถ่ายทอดความรู้
สานักงานปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ โครงการชลประทานจังหวัด ดูแลระบบน้าชลประทานและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้า
ศูน ย์วิจัย และพัฒ นาการเกษตรปราจี นบุ รี ถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษาแนะนา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เยี่ยมเยียนและจัดเก็บข้อมูล
4.2 หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สานักงบประมาณสังกัดสานักนายกรัฐ มนตรี เยี่ยมเยียนพร้อมให้คาปรึกษา
แนะนา สานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการนางานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรองตรา
สินค้า/จัดงานแสดงสินค้า รับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI ทุเรียนปราจีน) พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
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สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์สาหรับขายปลีก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้ /สนับสนุน
สินเชื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้า
4.3 หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ฟูจิ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่นกรุ๊ป จากัด สนับสนุนโซล่าสูบน้าอัจฉริยะ
บริษัท อูวา ซอฟท์ จากัด สนับสนุน Application ระบบจัดการสวนทุเรียนและการจองผลผลิตล่วงหน้า บริษัทปุ๋ย
ยารา ถ่ายทอดความรู้ ให้คาแนะนา บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ถ่ายทอดความรู้ ให้คาแนะนา
4.4 ภาคเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรปลูกทุเรียน เครือข่ายด้านการเรียนรู้ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
เครือข่ายด้านการเรียนรู้ การรวมกลุ่ม การตลาด เครือข่าย ศพก. ในพื้นที่ เครือข่ายด้านการเรี ยนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 2 ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เครือข่ายด้านการเรียนรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร การเตือนภัยการระบาดของโรคและแมลงในทุเรียน
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน จานวน 3 ปี งบประมาณ 415,00 บาท
5.2 พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์สาหรับขายปลีก
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานีสูบน้า จานวน 821,000 บาท
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้า
5.4 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานีสูบน้า จานวน 821,000 บาท
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้า
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม สนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าสาหรับใช้ในสถานีสูบน้า
จานวน 702,000 บาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้า
5.6 บริษัท ฟูจิ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่นกรุ๊ป จากัด สนับสนุนโซล่าสูบน้าอัจฉริยะ
5.7 บริษัท อูวา ซอฟท์ จากัด สนับสนุน Application ระบบจัดการสวนทุเรียนและการจองผลผลิตล่วงหน้า
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ด้านลดต้นทุนการผลิต ปี 2560 ลดต้นทุนการผลิตเหลือ 16,330 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.04
ปี 2561 ลดต้นทุนการผลิตเหลือ 15,490 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.87 ปี 2562 ลดต้นทุนการผลิตเหลือ
14,770 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.02
6.2 ด้านเพิ่มผลผลิต ปี 2560 ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,023 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.83 ปี 2561
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,150 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.59 ปี 2562 ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 940 กิโลกรัมต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.84 (ผลผลิตได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย ทาให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลง)
6.3 ด้านเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปี 2560 สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 39 ปี 2561 สมาชิก
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (ทุเรียนปราจีน) ครบ 50 ราย
6.4 ด้านการตลาด สมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดที่แน่นอน ทา Contract Farming กับผู้ประกอบการ โดยการ
จัดงานวันดอกทุเรียนบานมีการจองต้นทุเรียนรายต้น นาผลผลิตขายในงานวันเกษตรปราจีนบุรี ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกร
เป็ น ผู้ ก าหนดช่ ว งระยะเวลาด าเนิ น การงานวั น เกษตร พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ขายปลี ก ในปั จ จุ บั น ผลผลิ ต
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทาให้ ไม่เพียงพอกับความต้องการ และมีแนวโน้มที่จะมีราคาที่สูงขึ้นทุกปี
6.5 ด้านการบริหารจัดการ การบริห ารจัดการ มีการดาเนินการในรูปแบบกลุ่ม มีการวางแผนการผลิ ต
ร่วมกัน รวมกลุ่มกันบริหารจัดการและร่วมกันโดยกลุ่ม IPM ปัจจุบันจดทะเบียนในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมการทา
อาชีพเสริมรายได้
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 กลุ่มได้ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาสมาชิกในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะกับพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอาเภอเมืองปราจีนบุรี เช่น มีการพัฒนาแปลงเรียนรู้ในเรื่องของการวางระบบน้าโดยใช้พลังงาน
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แสงอาทิ ต ย์ ใ นการสู บ น้ า เพื่ อ แปลงเป็ น ต้น แบบให้ เกษตรกรนาไปประยุ กต์ ใ ช้ใ นสวนเพื่อ ลดต้น ทุ นค่ า ไฟฟ้ า ได้
โดยบริษัท ฟูจิ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่นกรุ๊ป จากัด เป็นผู้สนับสนุน และบริษัท อูวา ซอฟท์ จากัด ได้มีการ
ให้ความรู้และสนับสนุน Application ระบบจัดการสวนทุเรียนและการจองผลผลิตล่วงหน้า ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
ตลาดนาการผลิตอีกทั้งยังมีการร่วมกันพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สาหรับขายปลีกอีกด้วย โดยพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ได้มีเข้ามาสนับสนุนจนได้กล่องผลิตภัณฑ์ในการจาหน่ายผลผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
7.2 มีการใช้พื้นที่การเกษตรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้
ภายในสวน การวางระบบน้าในสวนทุเรียน โดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงาน
ในการสูบน้าเพื่อใช้รดสวนทุเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าและยังประหยัดน้าอีกด้วย
7.3 มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) โดยการนาเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
มาช่วยในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่า เพื่อลดการใช้สารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีกล
ในสวนผลไม้ เช่น กับดักแมลง การใช้สารล่อแมลงวันทอง (เมธิล ยูจินอล) แทนการใช้สารเคมี สามารถลดต้นทุน
การใช้สารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 1,800 บาทต่อไร่ตอ่ ปี
7.4 มีการปรับปรุงบารุงดิน เพื่อปรับโครงสร้างดินให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชโดยการใช้
ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลไก่ มูลวัว แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ป้องกันรักษาความชื้นของดินโดยใช้
เศษวัชพืชและเศษใบไม้ปกคลุมดิน การใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการในระยะต่างๆ ตามความต้องการของพืช
เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มีการนาวัสดุเหลือใช้จากการทาการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น เปลือกของผลไม้ภายในสวน เป็นต้น
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
กรรมการกลุ่มมีความเสียสละ จิตอาสา มีวิสัยทัศน์ และดาเนินการเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมหลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง สมาชิกตระหนักถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักษาระบบนิเวศน์
จึงเกิดการระเบิดจากภายในส่งผลต่อการเรียนรู้และมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผู้นากลุ่มและสมาชิกให้ ความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือกันการดาเนินงานอย่างเต็มที่ เช่น สนับสนุนเงิน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทางานส่ วนรวม
ทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง การพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิต จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ให้สมาชิก
มีความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับประโยชน์และสมาชิก
มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับสมาชิก โดยให้สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ในด้านต่างๆ
รวมทั้งมีการประชุมวางแผน ร่ว มกัน ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ มีการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน
ในอนาคต คือ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่คานึงถึงลูกหลานเพื่อรักษาระบบนิเวศในชุมชน และส่งเสริมคนรุ่นใหม่
กลับคืนถิ่นเพื่อสืบทอดและพัฒนาอาชีพของบรรพบุรุษ
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
9.2 ปัญหาภัยธรรมชาติ เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนและเตรียมการรับมือหากเกิดขึ้นอีกสัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น กระรอก
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
สมาชิกกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้า เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า
ในช่วงฤดูแล้ง ให้เพียงพอจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นทุเรียนไม่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง และได้แนวทาง
ในการบริหารจัดการน้าในปีต่อ ๆ ไป
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกษตรกรสามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่อไปได้ แม้จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ตาม คือ ความเข้มแข็งของกลุ่มเอง
ถ้ากลุ่มมีความเข้มแข็ง ผู้นามีความสามารถก็จะทาให้ การดาเนินงานของกลุ่มสามารถพัฒนาและเดินต่อไปได้
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แปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 9 ตาบลลาเลียง อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
แปลงใหญ่มังคุด ม.9 ตาบลลาเลียง อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เริ่มดาเนินการโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2560 โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 53 ราย ซึ่งสมาชิกทั้ง 53 ราย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer ทุกราย โดยมีแปลงมังคุดที่เข้าร่วม จานวน 53 แปลง พื้นที่ปลูกรวม
300 ไร่ ผลผลิ ตรวม ประมาณ 250 ตันต่อปี สมาชิกแปลงใหญ่ มีการรวบรวมผลิ ตมั งคุดคุณภาพเพื่ อประมู ลราคา
และมีแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด ได้แก่ มังคุดกวน และน้ามังคุด
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่มังคุด ม.9 ตาบลลาเลียง อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปัจจุบันมีพื้นที่ 300 ไร่ เกษตรกร 53 ราย
โดยมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ โดยมี นายสุ ริยา ศิริว งษ์ ประธานแปลงใหญ่ สมาชิกแปลงใหญ่ได้นานวัตกรรม
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุ กต์ใช้ในการผลิตมังคุด เช่น การปรับใช้ปุ๋ยเคมีโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง
การทาปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้า/จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา การจัดการศัตรูพืชโดยใช้กับดักกาวเหนียว
ไม้สอยมังคุด มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด การนาผลงานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต มีการสร้างสินค้าที่เป็น
นวัตกรรมเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบไปสู่สินค้านวัตกรรม และเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ
e – Commerce
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากสานักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สนับสนุนการจัดตั้งรวบรวม/กระจายผลผลิต
เป็นค่าตะกร้าผลไม้ จานวน 1,000 ใบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนอาคารสถานที่ในการประมูลผลผลิตมังคุด
และอาคารพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรวบรวมผลผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ มังคุดกวน และน้ามังคุด
สานักงานเกษตรจังหวัดระนอง สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ในการแปรรูปมังคุ ด ดังนี้ สติ๊กเกอร์ คิวอาร์โค้ด ขวดน้ามังคุด
กล่องบรรจุมังคุดกวน ถุงหิ้ว ฯลฯ
3. เป้าหมาย 5 ด้าน
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 หรือ 900 บาทต่อไร่ จากเดิม 4,500 บาทต่อไร่ ลดเหลือ 3,600 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 หรือ 102 กิโลกรัมไร่ จากเดิม 518 กิโลกรัมไร่ เพิ่มเป็น 622 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช 16 แปลง เพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุด
เบอร์ 1 จากเดิม ร้อยละ 24 เป็น ร้อยละ 30
3.4 การตลาด การคัดเกรดตามคุณภาพผลผลิต จาหน่ายผลผลิตโดยวิธีการประมูล เพิ่มช่องทางการตลาด
(ค้าตรง) ราคาจาหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม เฉลี่ย 50 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 70 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น
20 บาทต่อกิโลกรัม
3.5 การบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง จัดหาปัจจัยการผลิต บริหารจัดการ
ผลผลิต จาหน่ายผลผลิตร่วมกัน สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กาหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม
4.2 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ สมาชิ ก ในแปลงโดยได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ จ าก ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
4.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและความก้าวหน้าของแปลงตามที่กาหนดและความครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ co-farm.doae.go.th ให้เป็นปัจจุบัน
4.4 มีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5. การสนับสนุน
มีการประสานงานกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 3,500 บาทต่อไร่ เป็น 2,800 บาทต่อไร่
6.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 พั ฒ นาคุณ ภาพ พั ฒ นาด้ า นคุ ณภาพผลผลิ ต มัง คุ ด เพิ่ม ปริ ม าณมั ง คุ ด เบอร์ 1 เป็ น ร้ อ ยละ 20
ของผลผลิตทั้งหมด จากปริมาณผลผลิตมังคุดเบอร์ 1 ปริมาณร้อยละ 24.71 ของปริมาณมังคุดทั้งหมด เป็นร้อยละ
37.51 ของปริมาณมังคุดทั้งหมด
6.4 ด้านการตลาด สมาชิกแปลงใหญ่มีการรวบรวมผลผลิตมังคุดเพื่อคัดคุณภาพ และประมูลผลผลิตมังคุด
ทาให้ขายได้ราคาได้สูงกว่าท้องตลาด โดยมีพ่อค้าจากภายในและนอกจังหวัด พ่อค้าส่งออก มาประมูลเพื่อซื้อผลผลิต
มากกว่า 10 ราย โดยมีเกษตรกรมาร่วมกันจาหน่าย ทั้งสิ้น จานวน 104 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นสมาชิกแปลงใหญ่
และไม่ได้เป็นสมาชิกมาร่วมจาหน่าย
6.5 ด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีตลาดเป็นของตนเอง โดยมีการรวบรวมผลผลิตกันจาหน่ายโดยการประมูลทาให้
ผลผลิตมีราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด เกษตรกรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และ
มีตลาดรองรั บ การแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์ ของกลุ่ มมีตลาดรองรับที่ชัดเจน เช่น กลุ่ มน าไปจาหน่ายที่ ร้านจาหน่า ย
ของฝากภายในจังหวัดระนอง
7.2 ด้านสังคม กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนภายใน
ชุมชน กลุ่มสามารถช่วยเหลือเกษตรกรนอกกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งอยู่ภายในชุมชนโดยรับซื้อผลผลิตมังคุด โดยรับซื้อราคา
สูงกว่าจุดรับซื้อภายในชุมชน กลุ่มมีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลภายในชุมชุม
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า การทาการเกษตร
ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม Zero Waste
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
การผลิ ต มั ง คุ ด ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดภายในและนอกประเทศ มี ต ลาดรองรั บ ที่ แ น่ น อน
เนื่ องจากกลุ่ มทีการรวบรวมผลผลิ ตเพื่อการประมูล มีพ่อค้าทั้งในและต่างประเทศ มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล ค่า
เกษตรกรมีป ระสบการณ์ ภูมิปั ญญาและน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและการแปรรูป ได้รับการสนับสนุนจาก
ทางราชการ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้รับมาตรฐาน
9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 ด้านการผลิต สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยแก่การผลิตมังคุด เช่น ปริมาณฝนเยอะ ก่อให้เกิดปัญหาเนื้อแก้ว
ยางไหล ศัตรูพืช ที่พบส่วนใหญ่ คือ ผีเสื้อมวนหวาน หนอนกินใบ และเพลี้ยไฟ ซึ่งทาให้มังคุดไม่มีคุณภาพ
9.2 การบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
เพื่อเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เพื่อรองรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ
10. แผนพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 พัฒนาการจุดรวบรวมผลผลิตมังคุดให้ได้มาตรฐาน GMP
10.2 พัฒนาการสินค้าแปรรูป ให้ได้รับมาตรฐาน อย.
10.3 พัฒนาโรงงานแปรรูปและจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
10.4พัฒนาระบบประมูลมังคุดแบบออนไลน์
11. ข้อเสนอแนะ
11. 1 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนในส่วนที่กลุ่มแปลงใหญ่ต้องการพัฒนาต่อไป
11.2 การเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่เพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องการผลิต และการตลาด
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แปลงใหญ่ลาไย ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินนโยบายการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยเน้น
การรวมกลุ่ มเกษตรกรเพื่อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ต ให้ มี คุ ณภาพได้ มาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการ
ของตลาด และลดต้นทุนการผลิต พัฒนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยในการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว ประกอบกับ
ปัญหาราคาผลผลิ ตล าไยไม่เป็ น ไปตามต้องการของเกษตรกร และเกษตรกรก็ทาล าไยคุณภาพให้ แก่ต ลาดไม่ได้
ตามความต้องการ ประกอบกับสถานการณ์ด้านการตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของประเทศคู่ค้า จึงเป็นปัญหาวนเวียนในเรื่องราคาผลผลิตไม่ได้ตามคาด กลุ่มแปลงใหญ่ลาไย ตาบลวังผาง เป็นกลุ่ม
แปลงใหญ่แรกของอาเภอเวียงหนองล่องเกษตรกรในพื้นที่ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ได้รวมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตลาไยเป็นกลุ่มลาไยแปลงใหญ่ตาบลวังผาง จานวน 85 ราย พื้นที่ 388.50 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(ลาไยในฤดู) 3,000 กิโลกรัม และ (ลาไยนอกฤดู) 2,600 บาท เฉลี่ยผลผลิตของแปลงใหญ่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
2,800 กิโลกรัม และรวมผลผลิตต่อปีประมาณการอยู่ที่ 1,087,800 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสภาพอากาศ
ในแต่ละปี) เกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มการผลิต เกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้และรับเทคโนโลยีให้สามารถผลิตลาไย
ได้ตรงความต้องการของคู่ค้าและเกษตรกรเองจะได้พัฒนาการทาลาไยคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด
ประกอบกับพื้นที่อาเภอเวียงหนองล่องมีจุดรับซื้อผลผลิตลาไยอยู่ในพื้นที่จานวนมาก แต่ยังไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดกาหนด
กล่าวคือ เป็นการกระตุ้นการพัฒนาการผลิตลาไยของเกษตรกรให้มีคุณภาพ มีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการผลิตอย่าง
มีแบบแผน และเกษตรกรมีช่องทางการเชื่อมโยงตลาดกับจุดรับซื้อโดยตรง เป็นการแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มา
เอาเปรียบตัดราคารับซื้อของเกษตรกร ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรได้รับองค์ความรู้มากขึ้นในหลายมิติ ด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาร่วมบูรณาการ ทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาตนเองและกลุ่ ม
อย่างเป็นระบบต่อไป
แปลงใหญ่ลาไยตาบลวังผางได้กาหนดระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่มขึ้นเพื่อง่ายต่อการดาเนินงานในขั้นตอนต่อ ๆ
ไปในอนาคต เพื่อให้สมาชิกรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองพร้อมทั้งเคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมทางสังคมที่ดีต่อไป
และได้มีการจัดการประชุมสมาชิกทุกปีประมาณการ เพื่อสรุปการดาเนินการพร้อมทั้งการเสนอและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในทุกรอบการผลิตลาไย พร้อมจัดประชุมต่อเนื่องเมื่อมีงบสนับสนุนโครงการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น การทา
ปุ๋ยหมัก การทาน้าหมักชีวภาพ และยังมีการรวมกลุ่มกันจัดเก็บเงินออมในทุก ๆเดือน มีการจัดทารายงานการประชุม
2. สถานการณ์
พื้นที่ปลูก จานวน 388.5 ไร่ ความเหมาะสมพื้นที่ S2 แปลงย่อย จานวน 85 แปลง สมาชิก จานวน 85 ราย
เป็น Smart Farmer 45 ราย ผลผลิตรวม จานวน 1,087.80 ตันต่อปี ต้นทุนการผลิต 11,000 บาทต่อไร่ ราคาขาย
ล าไยในฤดู 15 บาทต่อกิ โลกรั ม และล าไยนอกฤดู 30 บาทต่อกิ โลกรั ม โดยมี ผู้ จัดการแปลง นางเกศริ น เมฆลา
เกษตรอาเภอเวียงหนองล่อง นางจิรัฏฐญา บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแปลง
และนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เป็นประธานแปลงใหญ่
กลุ่มลาไยแปลงใหญ่ตาบลวังผาง ได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลาไยแปลงใหญ่ตาบลวังผาง ก่อตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิต การแปรรูป การตลาด และมีการช่วยเหลือซึ่งกันในรูปแบบกลุ่ม
เกษตรกรอย่างเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จานวน 85 ราย มีการปรับจานวนสมาชิกลงเนื่องจาก เกษตรกรมี
ภารกิจ ไม่สามารถมาประชุมอย่างต่อเนื่องได้ เกษตรกรมีการผลิตลาไยทั้งในฤดูและนอกฤดู เทคโนโลยีที่กลุ่มได้รับ
การเรียนรู้ และนาไปปรั บใช้ในแปลง ประกอบด้ว ย การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งช่อผล กลุ่มได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขายสินค้าได้ และมีการออมเงินจากสมาชิกเป็นประจาทุกเดือนคนละ
100 บาทต่อเดือน แต่ด้วยจากสถานการณ์โควิด ทาให้กลุ่มได้คืนเงินออมแก่สมาชิก ไม่ได้ดาเนินการออมต่อ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งคัดเลือกจากตัวแทนเกษตรกรมาเป็นคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม มีการ
ดาเนินงานตามแนวนโยบายโครงการแปลงใหญ่ และให้สอดคล้องตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของ
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ตาบลวังผาง โดยมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ศพก .เครือข่าย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ
3. เป้าหมาย 5 ด้าน
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ 20
3.2 เพิ่มผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
3.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยปฏิบัติตามหลัก GAP ร้อยละ 100
3.4 การบริหารจัดการ การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ
3.5 การตลาด หาช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งขายในตลาดท้องถิ่น และตลาดออนไลน์
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการทางานด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ ประธานแปลงใหญ่ เป็นประธานแปลงใหญ่ระดับอาเภอ/เขต
และเป็นคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ คณะกรรมการแปลงใหญ่ /ทีมงาน มีความเสียสละ มีความสนใจ
เรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ เพื่อนาไปปรับใช้ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ติดตามข่าวสาร นโยบายของภาครัฐ
ถึงสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ แสวงหาความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝนหลวง สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ฯลฯ
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้
โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ เครื่องมือ เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ ทั้งการดูแล ซ่อมแซม บารุงรักษ า
รวมถึงการการบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากเครื่องมือ อุปกรณ์
5.2 สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน ทาหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วมดาเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอ และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม
5.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลาพูน ให้ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือน และทาหน้าที่เก็บ
ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร
5.4 สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาพูน ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
5.5 สถานีพัฒนาที่ดินลาพูน ให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทาปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพและการปรับปรุงบารุงดิน
5.6 หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน , สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่ตามบทบาทภารกิจ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิต จาก 7,400บาทต่อไร่ เป็น 6,400 บาทต่อไร่
6.2 เพิ่มผลผลิต จาก 2,100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,800 กิโลกรัมต่อไร่
6.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP จานวน 85 ราย
6.4 การบริหารจัดการ บริหารจัดการการผลิต การรวมกลุ่ม และการตลาด บริหารจัดการใช้เทคโนโลยี
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้
6.5 การตลาด สร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตกับผู้ซื้อขาย การขายผลผลิตออนไลน์ เชื่อมโยงการผลิต การตลาด
กับผู้ซื้อรายใหญ่ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกมีการลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้มีเพิ่มมากขึ้น คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น ราคา
สินค้าดีขึ้น เป็นจุดที่งานวิจัยร่วมเก็บข้อมูล และนามาขยายผลในพื้นที่ เปิดขายในตลาด On line และขายให้กับ
โรงงาน บริษัท ฟูจิสตาร์โฮลดิ้ง จากัดได้มากขึ้น สมาชิกดาเนินกิจกรรมได้ด้วยตัวเองอย่างชานาญและยั่งยืน
7.2 ด้านสังคม สมาชิกได้พบปะ เกษตรกรทั่วไปได้รับการถ่ายทอดความรู้ และขยายผล
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
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8. ปัจจัยทาให้การพัฒนาลดลง (แปลงที่มีทิศทางการพัฒนาลดลง)
8.1 มีการประสานงานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทางกลุ่มมีการประสานกับภาคีเครือข่าย
ตลอดปี เป็ นการพัฒ นาการเรี ย นรู้ เพิ่มเติม การจัดการอบรม ประชุมสั มมนา การจัดนิทรรศการขายสิ นค้าทาง
การเกษตร การจัดทาปุ๋ยหมัก การอบรมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ การตัดแต่งกิ่งและดอกผลลาไย
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเครือข่าย ศพก. เป็นการขยายผลการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาเภอเวียงหนองล่อง
โดยคุณนิโรจน์ แสนไชย ผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวนระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 และได้รับรางวัล
เกษตรกรดีเด่น สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระดับประเทศ ปี 2559
8.2 นาความรู้จาก ศพก/สถาบันการศึกษา มาปรับใช้กับแปลงของตนเองได้อย่างเหมาะสม
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ปั ญหา สมาชิกมีอายุ มาก การรวมกลุ่ มยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร การรับเทคโนโลยี การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมใช้เวลานาน ไม่ค่อยมีความรู้ในแปรรูป/เพิ่มมูลค่าสินค้า แต่ขาดแคลนแรงงาน ขาดความรู้การขายสินค้า
ออนไลน์ เนื่องจากสมาชิกอายุมาก และผลผลิตเป็นของสด
9.2 อุปสรรค ผลผลิตกระจุกตัว ทาให้เกิดผลผลิตราคาตกต่า การประชาสัมพันธ์สินค้ามีไม่มากนัก
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
10.2 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลาไย
10.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการรวมกลุ่มเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของหน่วยงานๆ
10.4 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด
10.5 ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ ตามโอกาสงานต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบปะกับผู้ผลิต และสร้างความเข้ารู้
เข้าใจในการบริโภค
10.6 อบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและสร้างกฎระเบียบ
10.7 การปรับปรุงสมาชิก ที่มีความสนใจ สมัครใจ
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
ส่ งเสริ มการเพิ่มมู ล ค่าผลผลิ ต โดยเกษตรกรต้น แบบให้ ความรู้แก่เ กษตรกร โดยใช้ศู นย์เรี ยนรู้ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของ ศพก.
ในโครงการหรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ฤดู ก ารผลิ ต และบริ บ ทของพื้ น ที่ จั ด ท าแปลงเรี ย นรู้ ต้ น แบบ
ให้ เ กษตรกรได้ มีโ อกาสมาเรี ย นรู้ ในงานวันถ่ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อเริ่ มฤดูการผลิ ตใหม่ หรื องานกิจ กรรมต่ างๆ
ของ ศพก. และแปลงเรี ย นรู้ ต้ น แบบควรจะมี ห ลายจุ ด ตามสภาพของพื้ น ที่ การถ่ า ยทอดความรู้ และเน้ น ย้ า
ให้เกษตรกรเห็ นความส าคัญของการเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ตเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ เกษตรกรต้นแบบ เป็นวิทยากรประจา
ฐานเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ
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แปลงใหญ่ส้มโอ ตาบลโรงหีบ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
กลุ่ มแปลงใหญ่ส้ มโอ ตาบลโรงหี บ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มแรกได้รวมตัว เกษตรกร
หมู่ที่ 2 ตาบลโรงหีบ เป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล กลุ่มส้มโอ ตาบลโรงหีบ มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องของการ
เพิ่มผลผลิต ตามนโยบายและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มสมาชิกกลุ่มส้มโอ 32 คน พื้นที่ 200 ไร่
เกษตรกรในกลุ่มมีการจาหน่ายสินค้ากับพ่อค้าคนกลาง ยังไม่มีการแปรรู ป มีเพียงหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
เท่านั้น ที่เข้ามาดูแล
จากการสารวจสถานการณ์การผลิตส้มโอของจังหวัดสมุทรสงคราม ในปีการผลิต 2560 พบว่า จังหวัด
สมุทรสงคราม มีพื้นที่ปลูกส้มโอทั้งหมด 12,995 ไร่ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกส้มโอ (S1) ทั้งหมด พื้นที่
ให้ผลผลิตแล้วจานวน 12,495 ไร่ มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 19,367.25 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,033 ผลต่อไร่ต่อปี
หรือ 1,550 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ขนาดผลน้าหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม ต่อผล) โดยส้มโอที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ
พันธุ์ขาวใหญ่ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพดิน ส่วนพันธุ์อื่นๆที่มีปลูกบ้างในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่ พันธุ์ขาวน้าผึ้ง
และพันธุ์ทองดี
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ได้แก่อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม (ตาบลบางขันแตก/ตาบลท้ายหาด) อาเภออัมพวา (ยกเว้นตาบลยี่ สาร ตาบลแพรกหนามแดง) และ
อาเภอบางคนที (ทุกตาบล) รวมคลอบ คลุ มพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ไร่ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิช ย์
ลักษณะส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่ส้ มโอ ตาบลโรงหี บ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ปลู กส้ มโอทั้งหมด 200 ไร่
ความเหมาะสมของพื้นที่ S1 ทั้งหมด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จานวน 32 ราย เป็น Smart Farmer
จานวน 15 ราย พื้นที่ป ลูก จานวน 200 ไร่ ชนิดสิ นค้า คือ ส้ มโอพันธ์ขาวใหญ่ คุณภาพผลผลิต ของเกษตรกร
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน GAP จานวน 20 ราย ผลผลิตรวม 760 ตันต่อปี ดาเนินการในรูปของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ส้มโอตาบลโรงหีบ โดยมี นาวาโทชัยยุทธ โพธิ์ไทย เป็นผู้จัดการแปลงและประธานแปลงใหญ่
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 จาก 15,000 บาทต่อไร่ตอ่ ปี เป็น 14,500 บาทต่อไร่ต่อปี
3.2 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 จาก 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,800 กิโลกรัมต่อไร่
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า GAP ให้ครบทุกแปลง และพัฒนาเป็นสินค้าพรีเมี่ยมเกรด
3.4 การบริหารจัดการ มีการวางแผนการผลิตให้ส้มโอออกผลผลิตในช่วงที่ต้องการ เช่น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
และช่วงเทศกาลสารทจีน มีการวางแผนการผลิตให้ส้มโอไม่ออกผลในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม เนื่องจาก
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ส้มโอมีราคาตกต่าเป็นประจาทุกปี และรสชาติของผลส้มไม่อร่อย จะเปรี้ยวกว่าในช่วงเวลาอื่นๆ
สนับสนุนการผลิตสินค้ารองเพื่อเสริมรายได้ เช่น ส้มแก้ว มะเหมี่ยว กล้วย ลิ้นจี่ มะพร้าว พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่
ให้เป็น Smart Farmer ทุกราย มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ถุงบรรจุส้มโอ กล่องส้มโอบรรจุส้มโอเกรดพรีเมี่ยม และ
กล่ อ งส้ ม โอบรรจุ ส้ ม โอสี ท อง มี ก ารรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า โดยใช้ ส ติ ก เกอร์ รั บ รองคุ ณ ภาพ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indication : GI)
3.5 การตลาด ผลลิตส้มโอเกรดพรีเมี่ยม สีเขียว จาหน่ายพ่อค้าคนกลาง
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีการบู ร ณาการการทางานร่ ว มกันระหว่ างหน่ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้
ยังร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนางานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ใน
เรื่องของการการแปรรูป เช่น ส้มโอแกะแพ็ค การแปรรูปเปลือกส้มโอต่าง ๆ การนาน้ามันหอมระเหยจากเปลือกส้ม
มาทาเป็นน้ามันไล่ยุง
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5. การสนับสนุน
กลุ่ มได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณการด าเนิ นงาน ระหว่า งปี 2560-2562 จากหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อครบกาหนดดาเนินงานปีที่ 4 ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงต้อง
พึ่งพาตนเอง หางบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น งบจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการแปรรูป
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ทางกลุ่มได้ดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
และกลุ่มได้ตั้งเป้าหมายไว้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาส้มโอตกเกรด ที่ขายไม่ได้ราคา โดยการแปรรูปแกะแพ็คตู้ เย็น
ต่อไป การแปรรูปส้มโอแกะแพ็คจึงยังไม่สามารถดาเนินการได้
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
กลุ่มส้มโอแปลงใหญ่ ตาบลโรงหีบ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีการพัฒนาด้านการตลาดร่วมกับ
สหกรณ์บางคนที เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการตลาด
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 นา Young Smart Farmer เข้ามาต่อยอด เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม Young Smart Farmer
ระดับจังหวัดและระดับเขต
8.2 เด็กรุ่นใหม่ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการมาพัฒนาด้านการแปรรูป
8.3 เด็กรุ่นใหม่ พัฒนาด้านการตลาด การจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 พัฒนาให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ส้มโอสีเขียว
9.2 พัฒนาให้เป็นสินค้าอินทรีย์
9.3 พั ฒ นาการผลิ ต ส้ ม โอแบบครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต จนถึ ง ขั้ น ตอนการจ าหน่ า ย และการแปรรู ป
โดยจาหน่ายส้มโอเกรดพรีเมี่ยม สาหรับส้มโอตกเกรดจะนามาแปรรูปโดยการแกะส้มโอและแพ็คจาหน่าย
9.4 สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอในพื้นที่ใกล้เคียงและกลุ่มในจังหวัด คือ กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ
ตาบลบางสะแก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และแปลงใหญ่ส้มโอ ตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม สร้างเครือข่ายในเรื่องขององค์ความรู้ในด้านการผลิตและด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9.5พัฒนาแปลงใหญ่ส้มโอ ตาบลโรงหีบ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ ศพก.เป็นโรงเรียน
เกษตรกรส้มโอ และพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer ด้านส้มโอในอนาคต
10 ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ
10.1 นา Young Smart farmer ในพื้นที่ มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดาเนินงาน
10.2 สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ ในจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและองค์ความรู้
10.3 สร้างเครือข่ายกับ กลุ่ม องค์กร ในชุมชน
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แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในปี 2560 เกษตรกรในพื น ที่ ต าบลโพประจั ก ษ์ อ าเภอท่ า ช้ า ง จ านวน 22 ราย ได้ มี ก ารรวมตั ว กั น
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และราคาข้าวตกต่า จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่นามาปลูก
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช เพื่อเพิ่มรายได้และลดพื้นที่ทานาตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่
โดยการรั บ รองแปลงจากคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบา ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ บบเบ็ ด เสร็ จ
(Single Command :SC) และมีหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในด้านความรู้และปัจจัยการผลิต
ที่จาเป็นสาหรับการผลิต
แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีเริ่มก่ อตั้ง
โดยการรวมกลุ่มกันของสมาชิก เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จานวน 327 ไร่ สมาชิก จานวน 22 ราย โดยมีนายสมบัติ เชื้อนาค เป็นประธานแปลงใหญ่
การจัดทาขอบเขตที่ตั้งรายแปลงที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ โดยยึดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กาหนด คืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ระแวกเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารจัดการน้าและดินมีความเหมาะสม
โดยการมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ เช่นสานักงานโครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
มหาราช สถานีพัฒนาที่ดิน สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรกรผู้นาที่รอบรู้
ในเรื่องพื้นที่ ร่วมกันกาหนดขอบเขตของโครงการ
2. สถานการณ์
กลุ่ ม แปลงใหญ่ ก ล้ ว ยหอมเขี ย วคาเวนดิ ช อ าเภอท่ า ช้ า ง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี โดยเริ่ ม จากการรวมตั ว กั น
ของเกษตรกร ในตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 22 ราย พื้นที่จานวน 327 ไร่ และมี
นายสมบัติ เชื้อนาค เป็นผู้นา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและราคา
ข้าวตกต่า โดยการปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ต่อมาได้จัดตั้งเป็นกลุ่ มแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียว
คาเวนดิชและเมื่อปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกาหนดเป้าหมาย
การพัฒ นาทั้ง 5 ด้าน คือการลดต้น ทุน การผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒ นาคุณภาพผลิต การบริห ารจัดการและพัฒนา
ด้านการตลาด
ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ราย พื้นที่ 302.50 ไร่
มีการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) ลดต้นทุนการผลิต ได้ร้อยละ 5.5 2) ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 3) ผลผลิตได้รับรอง
คุณภาพมาตรฐาน GAP จานวน 20 ราย 4) การบริหารจัดการกลุ่ม มีนายสมบัติ เชื้อนาค เป็นประธานแปลง มีการ
สร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ ส มาชิกเชื่อ มโยงกับ ภาคีเครือข่ าย อย่ างต่ อเนื่อง มีร ะบบการจัด การบัญ ชีและตรวจสอบ
อย่างถูกต้อง และ 5) การพัฒนาด้านการตลาด มีการเพิ่มช่องทางการตลาด นอกจากนี้ยังมีการบริหารลดความเสี่ยง
จากการผลิตข้าวอย่างเดียว โดยการส่งเสริมให้สมาชิกดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ ประมง ทาการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
3. เป้าหมายในการพัฒนา
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 5 โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้หน่อพันธุ์ที่มีอยู่ การใช้
สารชีวภาพ กาจัดและป้องกันโรคพืช
3.2 เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 5 โดยการคัดเลือกพันธุ์ที่สมบูรณ์และพร้อมบารุงหน่อพันธุ์ทุกระยะ
3.3 เพิ่มคุณภาพ เกษตรกรสมาชิกได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP ทุกราย
3.4 การตลาด สมาชิกมีแหล่งจาหน่ายสิ นค้าที่แน่นอนร้อยละ 60 และทาข้อตกลงซื้อขาย (MOU) กับ
ผู้ประกอบการ
3.5 การบริหารจัดการ สามารถรวมกันจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ให้สมาชิกร้อยละ 40
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4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ในแต่ละปีก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูการปลูก คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ได้มีการประชุม
และจัดทาแผนการปฏิบั ติงานรายแปลง พร้อมทั้งจัดทาแผนธุรกิจรายบุคคลโดยมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ ม ทบทวนผลงานในรอบปี ที่ผ่านมา และมีการชี้แจงกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจะได้เข้ามาสนับสนุน
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม รวมทั้งใช้แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และมี
การถ่ายทอดความรู้ต่างๆเพื่อนาไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา การจัดทาโดยแผนปฏิบัติงานรายแปลง แผนปฏิบัติงาน
ของผู้จัดการแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด
และการบริหารจัดการ
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุน สารปรับสภาพดิน การปรับสภาพดิน การเก็บตัวอย่างดิน
การตรวจวิเคราะห์ดนิ
5.2 สหกรณ์ท่าช้าง สนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ เงินกู้ลงทุน
5.3 สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ห่อเครือ/ผลกล้วย การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
5.4 สานักงานเกษตรอาเภอท่าช้าง สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด
การประชาสัมพันธ์สินค้า
5.5 การสื่ อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ คณะกรรมการแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช มีการ
กาหนดเป็นระเบียบของกลุ่ม จะมีการประชุมสามัญประจาปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงผลการดาเนินงานประจาปี และ
ยังมีการประชุมคณะกรรมการหรือประชุมสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก และประชุมสมาชิก
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเข้าสู่ฤดูก่อนผลิ ต และหลังฤดูการผลิต และมีการประชุมเฉพาะกิจเรื่องที่ต้องให้
สมาชิกรับทราบโดยด่วน
5.6 การจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ ทางสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช พร้อมทั้งสอนการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพอย่างละเอียด
แก่สมาชิกทุกราย 1 ครั้ง ต่อปี กากับและให้คาแนะนา จานวน 1 ครั้ง ต่อปี พร้อมติดตามการจัดทาบัญชีอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิต จาก 18,000 บาทต่อไร่ตอ่ ปี ลดลงเป็น 17,000 บาทต่อไร่ตอ่ ปี (ลดลงร้อยละ 5.5 )
6.2 เพิ่มผลผลิต จาก 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 4,300 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.5 )
6.3 เพิ่มคุณภาพ เกษตรกรได้มาตรฐาน GAP 20 ราย
6.4 การตลาด ทาข้อตกลงซื้อขาย MOU กับผู้ประกอบการ แต่ผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
6.5 การบริหารจัดการ การจัดแผนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดหาหน่อพันธุ์ดี รวมกันซื้อปุ๋ย
และปัจจัยการผลิตต่างๆ
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทัง้ ด้านนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกข้าว
อย่างเดียว โดยการแปรรูปผลผลิตกล้วย เช่น กล้วยกระยาสารท แป้งกล้ วย กล้วยตาก ทาให้เกษตรกร มีรายได้เสริม
อย่างต่อเนื่อง
7.2 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิต
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรตาบลโพประจักษ์ เมื่อได้ผลดีแล้วจึงถอดองค์ความรู้ จัดทาเป็นแผนการผลิต
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช พร้อมจัดทาแบบบันทึกข้อมูลการปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช แจกจ่ายให้กับสมาชิกแปลงใหญ่
นาไปปรับใช้แต่ละแปลง การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่มาใช้ทดแทนแรงงานตั้งแต่เริ่มปลูก การเก็บเกี่ยวจันถึงการแปรรูป
เพื่อจาหน่าย
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7.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประหยัด และใช้น้าอย่างรู้คุณค่า กลุ่มมีความตะหนักถึงการส่งเสริมให้ใช้
น้าอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วว่าสภาพพื้นที่ของตาบลโพประจักษ์เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด
แต่ถ้าในฤดูแล้งปีใด เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้งพื้นที่ตาบลโพประจักษ์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน จึงมีการส่งเสริม
ให้ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
7.4 การทาการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ กลุ่มมีความตะหนักถึงความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการ
รักษาสภาพแวดล้อมให้ฟื้นคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ข้าวปลา อาหาร ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกกล้วยหอมเขียว
คาเวนดิช ให้มีคุณภาพปลอดภัย ตะหนักถึงความสาคัญของสุขภาพสมาชิก ผู้บริโภคและการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ฟื้นคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชให้มีคุณภาพปลอดภัย
9. ปัจจัยที่ทาให้เกิดการพัฒนาลดลง
8.1 ภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตน้อยและไม่ได้คุณภาพ
8.2 สมาชิกไม่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
8.3 ความไว้วางใจกันในกลุ่ม
8.4 หน่วยราชการลดระดับให้ความสนับสนุน
8.5 หนี้สินรายบุคคลในการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ปลูกกล้วย
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ภัยแล้ง/น้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
9.2 ความไว้วางใจกันในกลุ่ม
9.3 การจาหน่ายต้องพึงพาพ่อค้าคนกลาง
9.4 ขาดแรงงานคน
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 ลดต้นทุนการผลิต ปี 2563 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 5 ปี 2564 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 5
ปี 2565 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 5 ปี 2566 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 5
10.2 เพิ่มผลผลิต ปี 2563 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ปี 2564 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ปี 2565
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ปี 2566 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
10.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน ปี 2563 สมาชิกได้รับความรู้เรื่องมาตรฐาน GAP ทุกราย
ปี2564 ได้รับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ ๒๐ ปี 2565 ได้รับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ ๕๐ ปี 2566 ได้รับรอง
มาตรฐาน GAP ร้อยละ ๘๐
10.4 การบริหารจัดการกลุ่ม ปี 2563 รวมกันจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ได้ร้อยละ 20 ปี 2564 รวมกัน
จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ได้ร้อยละ 30 ปี 2565 รวมกันจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ได้ร้อยละ 40 ปี 2566
รวมกันจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ได้ร้อยละ 60
10.5 การตลาด ปี 2563 มีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่แน่นอน ร้อยละ 40 ปี 2564 มีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่
แน่ น อน ร้ อยละ 50 ปี 2565 มีแหล่ งจ าหน่ายสิ นค้าที่แน่นอน ร้อยละ 60 และท าข้อตกลงซื้อขาย MOUกั บ
ผู้ประกอบการ ปี 2566 มีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่แน่นอน ร้อยละ 70 และทาข้อตกลงซื้อขายMOUกับผู้ประกอบการ
และมีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มขึ้น มากกว่า 2 ช่องทาง
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การส่ งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการพัฒ นาที่
ครอบคลุม ทั้ง 5 ด้าน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและมีการทางานแบบบูรณาการของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
11.2 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ เป็นแนวทางในการนาเกษตรกรนานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการควรชี้แจงทาความเข้าใจกับเกษตรกรให้พร้อมสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
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แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตาบลน้าขุม อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ตาบลน้าขุม อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ถือเป็นแหล่งปลูกมะม่วงโชคอนันต์แหล่งใหญ่ของประเทศไทย
โดยมีพื้นที่ปลูกจานวน 10,220 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,997 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรที่นี่ทานาเป็นหลัก
แต่ประสบปัญหาในการปลูกข้าวเนื่องจากภูมิอากาศไม่เหมาะสม ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จากปัญหา
ดังกล่าว ทาให้เกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกมะม่วงโชคอนันต์ เนื่องจากภูมิอากาศของที่นี่จะสม่าเสมอตลอดปี
หน้าฝนไม่ค่อยมีฝน หน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาว แต่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมะม่วงโชคอนันต์เนื่องจากมะม่วงโชคอนันต์
ไม่ชอบฝน ไม่ชอบหนาว ชอบอากาศร้อนและอุณหภูมิเฉลี่ยคงที่ตลอดปี
การปลูกมะม่วงโชคอนันต์เพื่อให้ผ ลผลิตทั้งปีหรือโดยเฉลี่ยให้ผลผลิต 3 ครั้งต่อปี ระยะในการปลูกให้ มี
ระยะห่าง 2 x 3 เมตร จะได้ประมาณ 250 ต้นต่อไร่ มีการตัดแต่งกิ่งพุ่มไม่ให้สูงเกินไปเพื่อสะดวกในการเก็บผลผลิต
และใช้เ ลื่ อ ยมื อ ส่ ว นพื้ น ที่ ให้ ทายกร่ อ งสู งเพื่อ ป้อ งกั นน้ าท่ ว มขัง เนื่อ งจากมะม่ว งโชคอนั นต์ ไม่ ช อบน้ า ส าหรั บ
การขยายพันธุ์ เริ่มแรกใช้ต้นพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น มะม่วงกะล่อน ปลู กให้ได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง จากนั้น
ให้ทาการเสียบยอดโดยใช้กิ่งพันธุ์โชคอนันต์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ทนต่ออากาศได้ดีในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเทคนิคในการผลิต
กิ่งพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ของที่นี่ นอกจากนี้ จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งปีละ 2 ครั้ง ถ้าเจอกิ่งแห้ง มีเชื้อรา ให้ รีบตัดทิ้ง
หรือเจอกิ่งกระโดงให้ตัดออก ไม่ควรให้มีพุ่มในแต่ละต้นมาชนกัน หากต้องการทานอกฤดู จะตัดแต่งกิ่งช่วงปลายเดือน
เมษายน - พฤษภาคม และราดสารเคมีเพื่อชะลอพุ่ม ประมาณ 20 วัน เมื่อถึงเวลาดึงช่อ ให้ใช้สารดึงช่อฉีดทุก ๆ
15 วัน ซึ่งมะม่วงจะให้ผลผลิตประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถเก็บขายเป็นมะม่วงนอกฤดูได้
ปัญหาด้านการผลิตมะม่วงโชคอนันต์
1. พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทาให้ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ การขอ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตพืช (GAP)
2. เกษตรกรขาดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต อาทิ
เช่น การผสมปุ๋ยใช้เอง การผสมธาตุอาหารรองใช้เอง การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชการใช้ถุง
คาร์บอนในการห่อผลผลิตและเทคนิคการทามะม่วงนอกฤดู เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อขยายตลาดของมะม่วงโชคอนันต์ เช่น การทามาตรฐานคุณภาพการผลิต
พืช (GAP)
4. การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อต่อรองราคาผลผลิตของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตและการรวมกลุ่มเพื่อการ
แปรรูปมะม่วงโชคอนันต์
ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปว่า จากสถานการณ์ ประเด็นปัญหา ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปมะม่วง
โชคอนันต์ จึงมีรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ตาบลน้าขุม เพื่อเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่มะม่ว งโชคอนัน ต์เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ผลิตมะม่วงโชคอนันต์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตพืช (GAP) ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด
โดยการแปรรูป เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดในประเทศและต่างประเทศ
2. สถานการณ์
แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตาบลน้าขุม อาเภอศรีนคร เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2560 สมาชิกจานวน 65 ราย มีพื้นที่รวม 620.25 ไร่ เกิดจากการรวมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ในพื้นที่ ผ่าน
การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการผลิต การรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การต่อรองราคาสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงการตลาดกั บ ตลาดภายในประเทศ ตลาด
ต่ า งประเทศ และตลาดการแปรรู ป ผลผลิ ต มะม่ ว งโชคอนั น ต์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด พั ฒ นาการผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด โดยกลุ่มฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงใหญ่ดีเด่น อันดับ 1 จังหวัดสุโขทัย ปี 2562 และ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพแปลงใหญ่ใน
ระดับ A ๒ ปีต่อเนื่อง
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3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ด้านลดต้นทุนการผลิต จาก 12,523 บาทต่อไร่ เป็น 10,724 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.37
3.2 ด้านเพิ่มผลผลิต จากเดิมผลผลิต 2,725 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,075 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 12.84
3.3 ด้านพัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 ด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดกับ ตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และตลาดการแปรรูป
ผลผลิตมะม่วงโชคอนันต์
3.5 ด้านการบริ หารจั ดการกลุ่ม มีการวางแผนการผลิ ตเพื่อสอดคล้ องกับความต้องการของตลาด และ
คณะผู้จัดการ ประธานแปลง และคณะกรรมการ มีการวางแผนร่วมกันมีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการดาเนินงาน
ของแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ๕ ด้าน โดยสานักงานเกษตรอาเภอศรีนคร ในฐานะหน่วยงาน
ผู้จัดการแปลง ร่วมกับแปลงใหญ่จัดเวทีวิเคราะห์จัดทาแผน กาหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน และประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการด้วย
4.2 เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดสุโขทัย ในด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้ามะม่วง
โชคอนัน ต์ของกลุ่ม ผ่านเวทีการประชุมต่า งๆ และ การสนับสนุนของหน่ว ยงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดสุโขทัย
4.3 ได้มีการขยายผลองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในและต่างจังหวัด ส่งเสริม
ขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัด ส่งเสริมการปลูกมะม่วงโชคอนันต์เพื่อเป็นอาชีพเสริมรองจากพืชหลั ก
ของเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงราย
พะเยา น่ า น จากเดิ ม เคยขายมะม่ ว งผลแก่ เปลี่ ย นมาเป็ น ขายมะม่ ว งผลอ่ อ น ท าให้ ร าคาผลผลิ ต และรายได้
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรในเรื่องเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงระยะชิด ทางาน
ร่วมกับ SCG ส่งเสริมการปลูกมะม่วงเพื่อสร้างป่าและลดพื้นที่การบุกรุกทาลายป่าเพื่อทาการเกษตรเชิงเดี่ยวข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
5. การสนับสนุน
5.1 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทาปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพและการปรับปรุงบารุงดิน
5.2 กรมวิช าการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน และให้ความรู้เรื่อง GAP และตรวจประเมินแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองแปลงตามระบบ
5.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ให้ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือน และทาหน้าที่เก็บ
ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร
5.4 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
5.5 สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ทาหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอ และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม
5.6 หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย , สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒
จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่ตามบทบาทภารกิจ
5.7 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จากัด บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จากัด
โรงงานดอง 7 - eleven และตลาดท้องถิ่น
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ด้านลดต้นทุนการผลิต จาก 12,523 บาทต่อไร่ เป็น 10,724 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.37
6.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต จาก 2,725 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,075 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.84
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6.3 ด้านการพัฒ นาคุณ ภาพผลผลิ ต พัฒนาศักยภาพการผลิ ตของเกษตรกรแปลงใหญ่ มะม่วงโชคอนันต์
จะยึ ดแนวทางการผลิ ตที่ เ ปรี ย บเสมื อนต้ นน้ าที่ มี ความส าคั ญในการท าให้ มะม่ ว งมี คุ ณภาพ มุ่ งเน้ นให้ ผู้ บริ โ ภค
มีความปลอดภัยได้ บริ โภคมะม่วงที่มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ ให้ สามารถผลิ ตสิ นค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP จานวน 65 ราย
คิดเป็น 100 %
6.4 ด้านการตลาด การตลาดมะม่วงโชคอนันต์ มีตลาดที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ มีการทาสัญญา
MOU ร่วมกันกับบริษัท เพื่อทาสัญญาคู่ค้าระหว่างกลุ่มกับบริษัทเอกชน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ พม่า มาเลเซีย
กัมพู ชา ลาว จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้ ตลาดในประเทศ ได้ แก่ บริ ษั ท ฟรุ ตต้ า เนเชอรั ล จ ากัด บริ ษั ท แกรนด์ เอเชี ย
อุตสาหกรรมอาหาร จากัด โรงงานดอง 7-eleven ตลาดท้องถิ่น
6.5 ด้ านการบริ หารจั ดการกลุ่ ม มี การวางแผนการผลิ ตเพื่ อสอดคล้ องกั บความต้ องการของตลาด และ
คณะผู้จัดการ ประธานแปลง และคณะกรรมการ มีการวางแผนร่วมกันมีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ระยะชิด 2x3 เมตร ได้ผลผลิตเยอะ เก็บเกี่ยวง่าย ใช้แรงงานน้อย
ปลอดโรคและแมลง เนื่องจากต้องตัดแต่งกิ่งบ่อย ลดปริมาณวัชพืชใต้ทรงพุ่ม การจัดการฉีดพ่นยา/ฮอร์โมน ง่ายขึ้น
ลดต้นทุนเรื่องยาและฮอร์โมน ลดปริมาณสารพาโคลบิวทราโซล (ทรงพุ่มเล็ก) ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด
7.2 ด้ า นสั ง คม กลุ่ ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง การด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาให้
กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กลุ่มสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า การทาเกษตรที่สอดคล้อง
กับระบบนิเวศ ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม Zero waste
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 การวางแผนการผลิต ผลิตมะม่วงทั้งในฤดู - นอกฤดู สัดส่วน 1:3
8.2 การวางแผนการตลาด การทา MOUกับบริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จากัด และบริษัท แกรนด์เอเชีย
อุตสาหกรรมอาหาร จากัด
8.3 การวางแผนซื้อปัจจัยการผลิต รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตกระจายให้แก่สมาชิก
8.4 มีแผนการติดตามการดาเนินงานของแปลงใหญ่ ทีมผู้จัดการแปลงและทีมประธานแปลง มีการประชุม
เพื่ อ จั ด ท าแผนรายแปลงใหญ่ ม ะม่ ว งโชคอนั น ต์ น าเสนอแก่ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในช่ ว งเดื อ น
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 และมีการดาเนินการประชุมเชื่อมโยงการทางานกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่ เพื่อรวบรวมแผนการ
ดาเนินงานให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่
8.5 มีการแก้ไขปัญหาที่พบหลังจากติดตามการดาเนินงาน มีการจัดเวทีชุมชนเพื่อพบปะสมาชิกแปลงใหญ่
เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานโครงการระบบส่ ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่ น ภั ย ธรรมชาติ
ด้านแหล่งน้า หรือปัญหาการผลิตต่างๆ พร้อมรวบรวมปัญหาต่างๆนาเสนอแก่คณะกรรมการในระดับต่างๆ เพื่อจัดทา
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แหล่งน้า เครื่องจักรกลการเกษตร และนาบริษัทเอกชนเข้ามาพบเกษตร
เพื่อเชื่อมโยงตลาดของสินค้า
8.6 การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิตและรายได้) รายได้รายปี (อ้อย ข้าว ข้าวโพด มะม่วง)
รายได้รายเดือน (เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่) รายได้รายสัปดาห์ (เลี้ยงปลา ข่า ตะไคร้ ฯลฯ) รายได้รายวัน (ผักสวนครัว)
9. ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาศัตรูธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง โดยมีการพูดคุยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 พัฒนาสินค้ามะม่วงโชคอนันต์ต่อไป
10.2 เชื่อมโยงด้านการตลาดกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์พื้นที่ใกล้เคียง
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10.3 ดาเนินกิจกรรมกองทุนปัจจัยการผลิตต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
10.4 พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
11.1 ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าของแปลงใหญ่ให้เกิดเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่องต่อไป
11.2 ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ทั้งชนิดเดียวกันและต่างชนิดสินค้ากัน เพื่อช่วยเหลือกันในเรื่อง
การผลิต และการตลาด
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แปลงใหญ่กล้วยหอมทองตาบลบ้านโคก อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ตาบลบ้านโคก อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดธานี มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองทั้งหมด 100 ไร่ โดยใช้น้าจาก
ห้ว ยเสื อโก้ก ขนาดพื้น ที่จานวน 35 ไร่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพการทานา และมีเกษตรกรบางส่ว นที่
หันมาปลูกกล้วยหอมทองเป็นอาชีพเสริมแต่เป็นในลักษณะเกษตรกรรายย่อยต่างคนต่างทาต่างคนต่างอยู่ไม่รวมกัน
เป็นกลุ่มทาให้การเข้าถึงบริการของภาคราชการทาได้ยากและไม่ทั่วถึง เช่น การรับบริการด้านความรู้ทางวิชาการ
ข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆทาให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรคือ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ราคาผลผลิตตกต่า และมีปัญหาด้านโรคกล้วยหอมทองทาให้เกษตรกรมีภาวะขาดทุน มีหนี้สินเกิดขึ้นและเพิ่มพูน
รวมทั้ง ขาดพลั งในการต่อ รองในการรวมกลุ่ มซื้อ รวมกลุ่ ม ขายแต่ เกษตรกรเหล่ า นี้ยั งยึ ดมั่ นที่ จะประกอบอาชี พ
ด้านการเกษตร เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตาบลบ้านโคกเป็นที่ราบลุ่มมีน้าท่วมถึง สภาพดินเป็นดินปนทราย
ดินส่วนใหญ่เป็นหินมีดินชุดต่างๆดังนี้ ดินชุดเพ็ญ ดินชุดโพนพิสัย และดินชุดร้อยเอ็ด
2. สถานการณ์
โดยพื้นฐานของเกษตรกรตาบลบ้านโคกนั้นประกอบอาชีพปลูกกล้วยหอมทองเป็นอาชีพเสริม เนื่องจาก
ในการปลู กกล้ วยหอมทองนั้ นทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกา และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของท้องตลาด ดั งนั้ น เพื่ อแก้ ปั ญหาต่า งๆที่ เกษตรกรประสบจึง เกิด การรวมกลุ่ มเกษตรกรตามนโยบายส่ งเสริ ม
การเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ดาเนินการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตาบลบ้านโคก อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี สมาชิก 30 ราย พื้น ที่
ดาเนินการ 100 ไร่ ชั้นความเหมาะสมของชุดดิน คือ N ชนิดพันธุ์กล้วยหอมทอง Gross Michel ผลผลิต เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 ก่อนร่ วมโครงการ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ หลั งร่วมโครงการ 5,000 กิโ ลกรัมต่อ ไร่ ต้นทุนการผลิ ต
ก่อนร่ว มโครงการ 20,000 บาทต่อไร่ (5 บาทต่อกิโ ลกรัม ) หลั งร่ว มโครงการ 15,000 บาทต่อไร่ (3 บาทต่อ
กิโลกรัม) รายได้การจาหน่ายหน่อกล้ วยหอมทอง ราคา 15-20 บาทต่อหน่อ ณ กลุ่มแปลงใหญ่กล้ วยหอมทอง
การจาหน่ายกล้วยหอมทอง ราคา 20 - 25 บาทต่อกิโลกรัม ณ. กลุ่มแปลงใหญ่แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
การได้รั บ ความช่ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานบูรณาการ ในด้านต่ างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ต
กล้วยหอมทองที่เหมาะสม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม GAP แบบกลุ่ม การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกและการปรับปรุง
บารุงดิน การพัฒนาแหล่ งน้า ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การจัดทาแผนการผลิตรายบุคคล การพัฒ นา
เกษตรกรปราดเปลื อง ( Smart Famer) การจัดทาบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรือน การรวมกลุ่ ม การพัฒนากลุ่ ม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
5.1 การลดต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ 25 จาก 20,000 บาทต่อไร่ เป็น 15,000 บาทต่อไร่
5.2 การเพิ่มผลผลิต
5.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต มาตรฐานการผลิต มาตรฐานจี เอ พี รายบุคคล จานวน 5 ราย
5.4 การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ ในรูปวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง การบริหารจัดการ
แบบกองทุนโดยการระดมหุ้นในกลุ่ม การร่วมกันผลิตร่วมกันจาหน่าย (การจัดการผลผลิต) มีเกษตรกรปราดเปรื่อง
จานวน 22 ราย มีกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
5.5 การตลาด มีแหล่งหรือช่องทางการจาหน่าย คือ จาหน่ายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง และ
จาหน่ายในร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป รวมถึงจาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง การสร้างความมั่นใจแก่ สมาชิกกลุ่ม
แปลงใหญ่โดย กลุ่มดาเนินการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและการปันผลกาไรสู่สมาชิก การสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
แปลงใหญ่ กลุ่ม ศพก. และอื่นๆ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 การบริหารจัดการคน ประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินงานและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
การบริหารจัดการเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
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4.2 การจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของพื้นที่ N จานวน 100 ไร่ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การจัดหาแหล่งน้า, ระบบน้าให้มีน้าเพียงพอ การใช้กลไกของ ศพก.ในการพัฒนาพื้นที่
4.3 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การรวมกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม การดาเนินกิจกรรมรวบรวม
ผลผลิต , การจาหน่าย , ตลาด MOU , เครือข่ายและการสร้างเครือข่าย เพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาด การปันผล
กาไรสู่สมาชิก , การพึ่งพาอาศัยและการสร้างความไว้วางใจในกลุ่มโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สินค้ามีคุณภาพ
สมาชิกทุกคนพึงพอใจ
5. การสนับสนุน
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกกล้วยหอมทองให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค วัสดุอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นหน่วยงานประสานการบูรณาการ
5.2 กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดการมาตรฐานสินค้า GAP
5.3 กรมพัฒ นาที่ดิน การทาธนาคารปุ๋ยน้าหมักชีว ภาพ วัส ดุการทาปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ ดิน
สารปรับปรุงดิน แผนที่ชุดดิน
5.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน
5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม/การตลาด
5.6 กรมวิชาการเกษตร การปลูกพืชใช้น้าน้อย/พืชหลังนา
5.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การให้สินเชื่อ ทาแผนธุรกิจกลุ่ม การตลาด
5.8 ภาคเอกชน บริษัท KUBOTA การซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น ส่งเสริมการปลูกพืช
หลังนา (ถั่วลิสง )
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
แปลงใหญ่กล้ ว ยหอมทองตาบลบ้ านโคกเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
จึงทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลดต้นทุนร้อยละ 25 การเพิ่มผลผลิตร้อยละ 50 มาตรฐานการผลิต
GAP และการบริหารกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถทาแผนการผลิตส่ว นบุคคล มีการวางแผนปลูกพืช ลดความเสี่ ยง
การลดต้นทุนโดยการตรวจวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง การพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาเครือข่าย เน้นการผลิต
โดยตลาดนาการผลิต ทาให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาได้ที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงแหล่ง เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน
7.2 ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม (แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง) รวมผลิต รวมซื้อ รวมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะด้านการปลูกกล้วยหอมทอง
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการแบบแปลงใหญ่เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเตรียมดิน
เช่น การไถ การใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด การผลิตมาตรฐาน GAP เป็นการผลิตที่เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์
ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาแปลงใหญ่โดยเน้น
การตลาดนาการผลิต กลุ่มและสมาชิกได้รับผลตอบแทนและมีความพึงพอใจทาให้เกิดความศรัทธาในระบบแปลงใหญ่
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
ความสามัคคีในกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม การมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์) กรรมการ
และสมาชิกมีศรัทธาร่วมกันมีความไว้วางใจ
9. แผนพัฒนาที่กลุ่มวางไว้
9.1 การพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมทอง การจัดทาแปลงสาธิตกล้วยหอมทองให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ
ศึกษาดูงาน สินค้าดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
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9.2 การพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรต้องมีแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพตนเอง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ต่อกลุ่ม เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด
9.3 การพัฒนาด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบป้อนตลาด การแปรรูป การสร้างแบรนด์ ตลาด MOU ตลาด
เครือข่าย ช่องทางการจาหน่าย ตลาดนาการผลิต การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิต
10. ข้อเสนอแนะ
ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การระดมหุ้นของสมาชิก
แปลงใหญ่และสมาชิกทั่วไป การบริหารกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์/สุจริตโปร่งใส และความจริงใจในการทางาน
ของคณะกรรมการและสมาชิก สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดศรัทธา การยอมรับเกิดขึ้นการบริหารคนสาเร็จงาน
ทุกอย่างก็สาเร็จ
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แปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่1 ตาบลบ้านเสี้ยว อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑ ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรในอาเภอฟากท่ ามีการปลู กมะขามหวานกั นเป็ นจ านวนมาก แต่ ผู้ ปลู กมะขามหวานในพื้นที่ ไม่ มี
การบริหารจัดการร่วมกัน โดยต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขายตามช่องทางของตนเอง ส่วนใหญ่ขายให้กับพ่อค้าคนกลาง
จากจั งหวัดเพชรบู รณ์ที่เข้ามารั บซื้อในพื้นที่ บางรายขายผ่ านญาติพี่น้องที่ทางานในต่างจังหวัด จุดเริ่มต้นของการ
รวมกลุ่ มเป็ นแปลงใหญ่ เกิ ดจากผู้ น าได้ รั บแนวทางจากทางราชการและมาถ่ ายทอดให้ คนในชุ มชนแต่ ยั งไม่ ได้ รั บ
ความสนใจมากนัก โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพียง 8 ราย ซึ่งไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ จากนั้น
สานักงานเกษตรอาเภอฟากท่าได้เข้ามาอธิบายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมทาให้มีผู้สนใจมากขึ้น โดยมีสมาชิกเพิ่มเป็น ๑๕ ราย
จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ในชื่อมะขามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ 1 ตาบลบ้านเสี้ยว อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายหลังมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตรสาหรับกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูง
ทาให้มีผู้สนใจเป็นจานวนมากและสมัครเป็นสมาชิกแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยมีสมาชิกรวม ๖๘ ราย ทางกลุ่มจึงได้
ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สาหรับการดาเนินกิจกรรมของแปลงใหญ่ อุปสรรคที่พบคือสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักการ การบริหาร
จัดการแปลง และขาดการให้ความสาคัญด้านการดาเนินงานร่วมกัน จึงได้แบ่งกลุ่มเพื่อกากับติดตามดูแลสมาชิกกลุ่มย่อย
โดยการดาเนินงานในช่วง 2 ปีแรกมีตลาดรับซื้อผลผลิตดี แต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากถูกกดราคาจึงมี
การประชุมกลุ่มย่อยและกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของสมาชิกในแปลงใหญ่ โดยให้ขายผลผลิตตามราคากลาง
ที่กาหนด โดยกลุ่มจะเป็นผู้กาหนดราคาและต่อรองพ่อค้าคนกลาง แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากสมาชิกในกลุ่ม
มีการขายตัดราคากันเอง ปัจจุบันกลุ่มสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ สร้างไลน์กลุ่ ม
เพื่อแจ้งราคา โดยให้สมาชิกยืนยันราคาขายตามที่กลุ่มกาหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีมาตรการของกลุ่มโดยตัดสิทธิ
บางอย่าง ส่วนการดาเนินงานในช่วงปีหลัง ๆ เริ่มมีการแปรรูปผลผลิต โดยสานักงานเกษตรอาเภอฟากท่าได้ให้คาแนะนา
ในการแปรรูปสินค้าสร้างความหลากหลาย เพิ่มช่องทางการตลาด ครอบคลุมลูกค้าหลายกลุ่มมากขึ้น แต่เกิดปัญหา
ของสมาชิกภายในกลุ่ ม สมาชิกเกิดความไม่พอใจ และไม่ทา เริ่มแรกมีสมัครใจร่ วมกันแปรรูปผลผลิ ตเพียง ๕ คน
โดยประธานแปลงใหญ่เป็ นผู้ นาในการแปรรูป โดยรับซื้อฝั กมะขามที่แตกในราคากิโลกรัมละ ๓๐ บาท แต่เมื่อผ่ าน
การแปรรูปแล้วสามารถเพิ่มมูลค่า โดยขายได้ที่กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
๒. สถานการณ์
แปลงใหญ่มะขาม วิส าหกิจ ชุมชนกลุ่ มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ ๑ ตาบลบ้านเสี้ ยว อาเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ 66/1 หมู่ 1 ตาบลบ้านเสี้ยว อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ๓๔๘ ไร่ สมาชิก
จานวน ๕๖ ราย เกิดจากการรวมกลุ่มผู้ปลูกมะขามในพื้นที่ ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการผลิต
การจั ดทาแผนการผลิ ต การรวมกลุ่ มผลิ ต และจาหน่าย สามารถลดต้นทุ นการผลิ ต เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต
การต่อรองราคาสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงกับบริษัท JJ Food รับซื้อผลผลิตและให้ความอนุเคราะห์ห้องเย็นสาหรับ
การเก็บรักษาผลผลิตโดยเสียค่าเช่าเป็นค่าไฟฟ้า ปีละ ๖,๐๐๐ บาท โดยในปี ๒๕๖๓ สามารถส่งผลผลิตได้ ๘๐ ตัน
ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่กลุ่มไม่สามารถส่งผลผลิตได้มากกว่านี้เนื่องจากยังไม่มีห้องเย็นที่จะรวบรวม และ
เก็บรักษาผลผลิตเป็นของกลุ่มเอง มีการแปรรูปผลผลิต มีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการรับประทาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
แปรรู ป ได้แก่ มะขามคลุ ก ๓ รส มะขามคลุกบ๊ว ย มะขามไร้เมล็ ด มะขามแช่อิ่ม และมะขามธรรมชาติ เป็นต้น
ทางกลุ่มได้รับ การสนั บ สนุ น จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์ โดยให้ ความรู้เรื่องการผลิ ตถ่านชีวภาพพร้อมทั้ง
สนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต จานวน ๑ ชุด และมีการต่อยอดส่งสมาชิกเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมอีก ๗ ราย เพื่อนาความรู้
ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอดให้สมาชิกและได้รับการสนับสนุนชุดเตาเผา ผลิตถ่านชีวภาพเพิ่มเติม ปัจจุบันมีชุดเตาเผา
จานวน ๑๘ ชุด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเก้าเกษตร ทาให้แปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิต และ
สามารถเพิ่มผลผลิตได้
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๓. เป้าหมาย ( ๕ ด้าน)
๓.๒ การลดต้นทุนการผลิต จาก ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาทต่อไร่ เป็น ๗๐๐ – ๘๐๐ บาทต่อไร่
๓.2 เพิ่มผลผลิต จาก ๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่
๓.๓ การพัฒนาคุณภาพการผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP คงไม่ได้รับจานวน ๑๙ คน
๓.๔ การบริหารจัดการกลุ่ม ก่อนเข้าร่วมโครงการ : ต่างคนต่างขาย แยกกันขายตัดราคากับพ่อค้าคนกลาง
เมื่อเข้าร่วม มีการรวมกลุ่มกันผลิต แปรรูป รับซื้อผลผลิต สามารถกาหนดราคาเองได้
๓.๕ การตลาด เดิม ที่ ต่า งคน ต่ างขาย รวมกั นขายในนามกลุ่ ม แปลงใหญ่ มี การกาหนดราคาขายของ
แปลงใหญ่เอง มีการแปรรูปผลผลิต
๔. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 มีการบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการดาเนินงาน
ของแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ๕ ด้าน โดยสานักงานเกษตรอาเภอฟากท่า ในฐานะหน่วยงาน
ผู้จั ดการแปลง ร่ ว มกับ แปลงใหญ่จัดเวทีวิเคราะห์ จัดทาแผน กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาร่ว มกัน และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการด้วย
4.2 เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับอาเภอและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้า
๕. การสนับสนุน
5.1 สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ทาหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ สนับสนุนสานักงานเกษตรอาเภอฟากท่า และจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานแปลงใหญ่
5.2 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ในการทาปุ๋ยชีวภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทาน้าหมัก
และปุ๋ยหมัก การปรับปรุงบารุงดินด้วยปอเทือง และโดโลไมท์
5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สนับสนุนความรู้และวัสดุในการผลิตถ่านไบโอชา ปุ๋ยสูตรเร่งดอก
5.4 สานักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนความรู้ในการทาบัญชีต้นทุน บัญชีรายรับรายจ่าย
5.5 มูลนิธิเก้าเกษตรกร สนับสนุนความรู้และวัสดุในการใช้กรดน้าส้ม ปุ๋ยบารุง
5.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนความรู้ในด้านการตลาด
5.7 หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมวิชาการเกษตร สานักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่ตามบทบาทภารกิจ
5.8 ภาคเอกชนได้แก่ บริษัท JJ Food สนับสนุนให้เช่าใช้ห้องเย็นเพื่อยืดอายุผลผลิตและเก็บรวบรวมผลผลิต
๖. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
๖.๑ การลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณการใช้สารเคมี ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยคอก การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน
๖.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น
๖.๓ การพัฒนาคุณภาพการผลิต ได้รับการรับรองมาตร GAP
๖.๔ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดแบ่งกลุ่มเพื่อดูแลกลุ่มย่อย ในการรวบรวมผลผลิต การจาหน่ายผลผลิต
การดูแลบารุงรักษาผลผลิต มีการประชุมคณะกรรมการทุกระดับในการวางแผนการผลิต
๖.๕ การตลาด แปลงใหญ่ได้มีการวางแผนการตลาดของแปลงโดยการแจ้งราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง
ให้กับทางสมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึงและลงมติว่าจะขายหรือไม่ต่อไป การร่วมกับร้าน JJ Food ในการเก็บรักษา
ผลผลิตในห้องเย็นเพื่อจาหน่ายและแปรรูปต่อไป การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายทางตลาดออนไลน์ การร่วมออกบู ธ
จาหน่ายสินค้ากับหน่วยงานราชการต่างๆ
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้ า นเศรษฐกิ จ รายได้ เ พิ่ ม ขึ้น มี ค วามรู้ ใ นการเพิ่ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต ของเกษตรกร มี ทุ น หมุ น เวี ย น
มีกองทุนร่วมหุ้น ซื้อปัจจัยการผลิต มีโครงการสนับสนุนของกลุ่มจากหน่วยงานรัฐ ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
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7.2 ด้านสังคม มีตลาดรองรับที่กว้างมากขึ้น มีเครือข่าย พันธมิตรร่วมกัน สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การแต่งกายดีขึ้น ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ทาให้เ กิดการตกค้างน้อยลง มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ
ความสามัคคีของสมาชิก การผลิตสินค้าได้คุณภาพ ความซื้อสัตย์ต่อลูกค้า มีกฎระเบียบของกลุ่ม มีตัวอย่าง
ความสาเร็จ มีตัวชี้วัดความสาเร็จของกลุ่ม มีหน่วยงานสนับสนุน
9. ปัญหาอุปสรรค
มีผลกระทบจากการระบาดของหนอน เกิดเชื้อรากรณีมีฝนตกในช่วงติดผลผลิต สมาชิกส่วนใหญ่เริ่มเป็น
ผู้สูงอายุ ประมาณ ๔๕ – ๕๐ ปี ถนน ทางเข้าสวนยังไม่ดี ยังไม่ได้รับการสนับสนุน สภาพพื้นที่มีความลาบากในการ
ปฏิบัติงานของเกษตรกร ขาดห้องเย็นในการเก็บรักษาผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ขาดแคลนแหล่งน้าในการดูแลมะขาม
ในช่วงหน้าแล้ง แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การแปรรูป
และการตลาด แผนการผลิ ตในการคานวณผลผลิ ตจากสมาชิก การตลาด ขยายตลาดภายในประเทศ โดยเน้ น
การแปรรูป การคัดเกรด A,B,C และรวมเกรด มีห้องเย็นเป็นของแปลงใหญ่
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แปลงใหญ่ไม้ดอก ไม้ประดับ
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รหัส
จังหวัด
ชื่อแปลงใหญ่
แปลง
1405 กรุงเทพมหานคร แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2515 ปทุมธานี
619

เลย

แปลงใหญ่เตยหอม หมู่ที่ 13 ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
แปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับ ตาบลสานตม อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เกรด
BA
CB
AA
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แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
หญ้าสนามในพื้นที่มีนบุรี เป็นแหล่งผลิตหญ้าแห่งแรกของประเทศไทย ดาเนินการปลูกเพื่อการค้าอย่างจริงจัง
เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโดยคุณสุดใจ วงศ์อารี ซึ่งในขณะนั้นดารงตาแหน่งรองจุฬาราชมนตรี
ซึ่งได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ และชื่นชอบความสวยงาม เขียวขจี ของสนามหญ้า จึงนากลับมาลองปลูกในประเทศไทย
และได้นาพันธุ์หญ้ามาปลูกเพื่อการค้าเป็นคนแรกในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการทดลองปลูกในพื้นที่
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และมีการถ่ายทอดสอนให้ลูกหลานปลูกจากรุ่นมาสู่ รุ่น และได้เผยแพร่
ความรู้การปลูก ทาให้มีเกษตรกรสนใจปลูกหญ้าเพิ่มมากขึ้น จนทาให้จานวนของผู้ปลูกหญ้าเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้น
จนถึงปัจจุบัน โดยแหล่งปลูกหญ้าที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย คือ เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดกาแพงเพชร เป็นต้น
แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ซึ่งจากเดิม เป็นเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าสนามในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างดูแล ต่างคนต่าง
ขาย ทากันเองแต่ละครัวเรือน โดยเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วมี ราคาจาหน่ายอยู่ที่ ตารางเมตรละ 5 บาท ต่อมา
ในปี 2559 ได้ทราบถึงระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสานักงานเกษตรพื้นที่ 1
มาประชาสัมพันธ์ ทาให้เกิดการพูดคุยกันและเริ่มรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมแปลงใหญ่ มีสมาชิกเริ่มต้น 25 ราย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม ดังนี้ เพื่อต้องการให้มีความเข้มแข็งในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง เพื่อลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต เพื่อรักษาอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่ และรักษาพื้นที่ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของการปลูกหญ้าสนาม
แห่งแรกของประเทศไว้ เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
2. สถานการณ์
ปี พ.ศ. 2559 เป็นแปลงเตรียมความพร้อมไม้ดอกไม้ประดับ (หญ้าปูสนาม) โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจากสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 มาประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความสาคัญและวิธีการ
ดาเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และจัดเทวีวิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนและเป้ าหมายการพัฒนาของกลุ่มพร้อมทั้ง
ส่งเสริมการจัดทาแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าปูสนามได้เรียนรู้ ซึ่งตอนนั้ น
มีสมาชิกทั้งหมด 25 ราย
ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ (หญ้าปูสนาม) และมีการจดวิสาหกิจชุมชนกับ
สานักงานเกษตรพื้นที่ 1 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตหญ้า สรุปปัญหาสภาพการผลิตหญ้า จัดทาแผนผลิต
รายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
การวิเคราะห์การดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับสถานการณ์การดาเนินการวิสาหกิจชุม
โดยการจัดลาดับความเร่งด่วนของปัญหาและวิธีการเขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการตลาดและช่องทาง
การจัดจาหน่ายสินค้า
ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กลุ่มพยายามหาทายาทเพื่อสิบทอดและรักษาอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษ
ให้คงอยู่พื้นที่ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของการปลูกหญ้าสนามแห่งแรกของประเทศไว้ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพของ
คนในครอบครัวและชุมชนได้
ปัจจุบันแปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกจานวน 40 ราย พื้นที่
ปลูกหญ้าสนามรวม 175 ไร่ ผลผลิตภายในแปลงใหญ่ได้แก่ หญ้ามาเลเซีย หญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น โดยมีราคา
ซื้อขายหญ้าในปัจจุบันตามข้อตกลงภายในกลุ่มดังนี้ หญ้ามาเลเซีย 10 - 20 บาท หญ้านวลน้อย 12 บาท และ
หญ้าญี่ปุ่น 14 บาท แผนการผลิตสินค้า กลุ่มสามารถผลิตหญ้า ปีละ 5 ครั้ง รวมทั้งปีได้ 1,050,000 ตารางเมตร
ช่องทางการจาหน่าย ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง facebook เว็บไซต์ mingrass.com
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3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุน จะลดต้นทุนการผลิตโดยการรวมกันซื้อปุ๋ยเคมีพร้อมๆ กันจานวนมากเพื่อให้ราคาในการซื้อปุ๋ย
ถูกลง จะให้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์ม่า ใช้ป้องกันจากัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา และใช้สารสกัดสะเดากับสารบีที
ในการจากัดหนอน แทนสารเคมีและลดต้นทุน
3.2 เพิ่มผลผลิต หญ้าเป็นพืชที่มีข้อจากัดในการปลูก เพราะผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวจะเท่ากับพื้นที่ปลูกนั้นๆ
ไม่สามารถจะเพิ่มผลผลิตให้ขึ้นได้เหมือนกับพืชอื่นๆ หากจะเพิ่มผลผลิต คือ ชักชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมสมาชิก
แปลงใหญ่ของกลุ่มเรา
3.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตหญ้าคุณภาพเยี่ยม เต็มแผ่น ผลิตจากเกษตรกรมืออาชีพด้วยความพิถีพิถัน
3.4 การตลาด ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น
3.5 การบริ ห ารจั ดการ มีก ารจั ดตั้ง คณะกรรมการในการท างาน พร้อมทั้งแบ่ งบทบาทหน้า ที่ที่ชั ดเจน
เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการของกลุ่ม เมื่อของความร่วมมือขอสมาชิในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม
สมาชิกก็ต้องให้ความร่วมมือ ทุกคนมีสิทธิในการออกความคิดเห็น
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ผู้จัดการและคณะกรรมการ ได้มีการปรึกษาหารือกันอยู่เป็นประจา เพราะด้วยศาสนาอิสลาม ทุกวันศุกร์
จะต้องมีการละหมาดที่มัสยิด ทาให้ผู้จัดการแปลง คณะกรรมการ และสมาชิกได้พบปะกันเป็นประจา แบบไม่เป็นทางการ
และมีการแลกเปลี่ยนกัน
ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้อง มีหน่วยงานภาคีเข้ามาให้การอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ
สมาชิกก็ให้ความรู้มือเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนของกลุ่ม
5. การสนับสนุน
การจัดหาทุนสนับสนุน ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร และได้มีการจัดซื้อปัจจัยการผลิตของกลุ่ม
และยังคงเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
สร้างความเข้มเข้มให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) นางวาสนา ฤทธิเดช (ประธาน) และนายสมชาย เจ๊ะมะหะหมัด (รองประธาน) จะเข้าร่วมประชุม
เชื่อมโยงการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. กรุงเทพมหานคร และระดับอาเภอ และ
ถ่ายทอดความก้าวหน้าให้สมาชิกกลุ่มทราบทุกครั้งเมือมีการประชุมของกลุ่ม รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
ให้สมาชิกกลุ่มได้ทดลองและพัฒนา โดยมีแปลงของ นายสมชาย เจ๊ะมะหะหมัด เป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบ
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุน รวมกันซื้อปุ๋ยเคมีพร้อมๆ กันจานวนมากเพื่อให้ราคาในการซื้อปุ๋ยถูกลง ให้สารชีวภัณฑ์ เช่น
ไตรโคเดอร์ม่า ใช้ป้องกันจากัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา และใช้สารสะกัดสะเดากับสารบีทีในการจากัดหนอน แทนสารเคมี
โดยช่วงแรกเราใช้แปลงเรียนรู้ของนายสมชายเจ๊ะมะหะหมัด เป็นแปลงทดลองก่อนเพื่อให้เห็นและให้สมาชิกทาตาม
6.2 เพิ่มผลผลิต ในทางปฏิบัติห ญ้าไม่ส ามารถจะเพิ่มผลผลิ ตได้เพราะผลผลิ ตที่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ปลู ก
วิธีการเพิ่มผลผลิตของกลุ่ม คือ ชักชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมสมาชิกแปลงใหญ่ของกลุ่มเรา
6.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องควบคุมคุณภาพหญ้าโดยจะต้องพยายามให้แผ่นหญ้าที่เรา
จาหน่ายไปมีการปนของหญ้าวัชพืชให้น้อยที่สุด หรือไม่มี การแซะจะต้องได้อายุและเต็มแผ่นเพื่อรักษาคุณภาพของกลุ่มไว้
6.4. การตลาด ทางกลุ่มจะมีช่องทางการตลาดโดยมีการจาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการจาหน่ายทาง
facebook และมีเว็บไซต์ mingrass.com อีกทั้งเราได้มองการเห็นหน่วยงานราชการที่สามารถจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการจาหน่ายสินค้าของกลุ่ม เราได้มีการทาโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานราชการ เพื่อให้หน่วยงาน
ราชการทราบว่าหากท่านต้องการจะจัดสวนปูหญ้า สนามให้ท่านนึกถึงเราภายใต้สโลแกนที่ว่า “คิดถึงหญ้าสนาม
คิดถึงมีนบุรี”
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6.5 การบริหารจัดการ กลุ่มมีการบริหารจัดการตามตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ และทาตามบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการของกลุ่ม และเมื่อขอความร่วมมือของสมาชิในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่นการประชุม สมาชิกก็ต้องให้ความร่วมมือ ทุกคนมีสิทธิในการออกความคิดเห็น
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อได้เข้าร่วมแปลงใหญ่ แล้ว ได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆจากหน่วยงานเข้ามา
สนับสนุน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
ทาให้สามารถนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับใช้ทาให้มีรายจ่ายลดลงรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
เผยแพร่ให้ สมาชิกในกลุ่มและเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียง
7.2 สิ่งแวดล้อม มีการนาสารชีวภัณฑ์เข้ามาปรับใช้ภายในแปลง เพื่อลดการใช้สารเคมี และช่วยลดต้นทุน
การผลิต ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
7.3 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ กลุ่มและสมาชิกได้ปรึกษาหารือ และหาอาชีพเสริมจากการผลิตหญ้าปูสนาม
เพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เริ่มจากตอนแรก จะทาการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่แพะมีนบุรี โดยการปลูกพืช
อาหารสัตว์ตามคันหญ้า แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของแรงงาน เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก อีกทั้งเมื่อคิดการลงทุน
กับ กาไรที่ หั กแล้ ว จะได้ไม่ คุ้มทุ น จากนั้ น ก็ได้มี การส่ งเสริมจากส านักงานเกษตรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ร่ ว มกั บ
กรมวิช าการเกษตร แนะน าให้ ล องเพาะใบต่า งเหรี ยญ เพื่ อ เป็ น รายได้ เ สริม โดยการทดลองปลู ก แต่ไ ม่ เป็ น ผล
เพราะคุณลักษณะของใบต่างเหรียญไม่เหมือนหญ้า จึงไม่เป็นผลสาเร็จ แต่ก็มีการวางแผนกันต่อว่าหากใบต่างเหรียญ
ปลูกไม่เหมือนหญ้า ไม่สามารถแซะขายเป็นแผ่นได้ กลุ่มก็อาจจะทาการชาใส่ถุงและจาหน่าย
8.ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
มีความอดทนอดกลั้น พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา มีความสุข และสนุกกับการทาเกษตร มีความ
ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผู้อื่น ตามสโลแกนของกลุ่มที่ว่า หญ้าคุณภาพเยี่ยม เต็มแผ่น และมีการผลิตจากเกษตรกร
มืออาชีพด้วยความพิถีพิถัน “คิดถึงหญ้าสนาม คิดถึงมีนบุรี ” นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสานต่ออาชีพ
และอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของมีนบุรี
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ต้นทุนการผลิตสูง แก้ไขปัญหาโดย ใช้สารชีวภัณฑ์ ลดการใช้เคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตภายในแปลง
9.2 คู่แข่งทางการค้า แก้ไขปัญหาโดย ผลิตหญ้าที่มีคุณภาพ เต็มแผ่น ไม่ปน รักษาคุณภาพ
9.3 น้าเสีย ปรับสภาพน้าและดินด้วยปูนมาร์ล/ปูนขาว
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
-ต้องการให้กลุ่มสามารถผลิตสินค้าและส่งให้กับผู้สั่งสินค้าโดยตรง ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม-ลดปัญหาการตัดราคากันเอง
-สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
-มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
หน่ ว ยงานราชการเป็น ส่ ว นหนึ่ งในการสนับสนุน สมาชิกในแปลงใหญ่ต้องช่ว ยกันดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้ด้วยตนเองก่อน และนาสิ่งต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเคยสนับสนุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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แปลงใหญ่เตยหอม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
อาเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทาการเกษตรโดยมีข้าวเป็นพืชหลัก และเป็นพืชที่
ที่ถือว่าได้เปรียบกว่าพื้นที่อื่นในด้านการตลาด คือ อยู่ใกล้ตลาดสินค้าเกษตรที่สาคัญของประเทศ เช่น ตลาดไท
ตลาดสี่ มุมเมือง ตลาดไอยรา นอกจากนี้ยังมีศูนย์กระจายสิ นค้าของห้ างสรรพสิ้นค้าอีกหลายแห่ ง ด้วยเหตุนี้
จึงทาให้ศักยภาพทางการตลาดในพื้นที่มีสูงมาก นอกจากข้าวแล้วยังสามารถดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรอื่นได้
เกษตรกรในตาบลคลองสามจึงได้เห็นช่องทางและทาการศึกษาว่ามีพืชชนิดใดที่สามารถปลูกได้และมีการตลาดที่ดี
จึงปรับพื้นที่จากการทานาเดิมบางส่วนหันมาทาเตยหอม ซึ่งเป็นพืชที่ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปี ราคาดี
จาหน่ายได้หลายรูปแบบ และเริ่มขยายพืชที่ในการปลูกเตยหอมมากขึ้น
สานักงานเกษตรอาเภอคลองหลวง จึงได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่เตยหอม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ในปี 2560 โดยมี เกษตรกรเข้ า ร่ว มโครงการ จ านวน 40 ราย พื้ นที่ 320 ไร่ โดยพื้ น ที่
มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก S1 เพื่อวางรูปแบบการบริหารจัดการโดยเน้นให้เกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มกันเอง และมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
2. สถานการณ์
ปั จ จุ บั น แปลงใหญ่ เ ตยหอม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ก ารคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการกลุ่มและแบ่งโครงการการบริหารจัดการ ดังนี้ คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่เตยหอม ตาบลคลองสาม
อาเภอคลองหลวง จั ง หวัด ปทุ มธานี ประกอบด้ ว ย ประธานแปลงใหญ่ รองประธานแปลงใหญ่ เลขานุ ก าร
เหรัญญิก ประสัมพันธ์ การตลาด และคณะกรรมการ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ หน่อพันธุ์สาหรับซ่อม จากเดิม 6,000 บาทต่อไร่ เป็น 5,700 บาทต่อไร่
ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์กาจัดกาจัดศัตรูพืช จาก 3,700 บาทต่อไร่ เป็น 3,515 บาทต่อไร่
3.2 เพิ่มผลผลิต จากเดิม 10,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 11,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
3.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP แปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.4 การบริหารจัดการ ร่วมกันบริหารจัดการการผลิต การรวมกลุ่มจาหน่ายผลผลิต ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้
3.5 การตลาด เพิ่มช่องทางการจาหน่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิต
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 ร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ต้นพันธุ์
4.2 เกษตรกรมีส่วนร่วมดาเนินการ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การผลิตต้นพันธุ์ดี การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
การเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการเพิ่มผลผลิต
4.3 จัดทาแปลงต้นแบบในการแปลงผลิตตามมาตรฐาน การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
4.4 ร่วมกันจาหน่ายผลผลิต
5.ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
5.1 กลุ่มมีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5.2 เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมกลุ่มผลิต จาหน่าย โดยมีการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มช่องทาง
การตลาด
6.ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
6.1 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปจาหน่าย ตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด และภายนอก
6.2 ส่งเสริมให้กลุ่ม ทาเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
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7.แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
7.1 สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มและสมาชิกในพื้นที่แปลงใหญ่ตามแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จ
ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวทาให้เกษตรกรลดรายจ่ายและมีรายได้
เพิ่มขึ้นเกิดผลเป็นรูปธรรม
7.2 ให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาด
8. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
8.1 การพัฒนากลุ่มต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกร จะทาให้สามารถพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทั่วถึง
8.2 อยากให้ มีการบู ร ณาการการทางานของทุกหน่ว ยงาน เช่น เก็บข้อมูล ประชุม อบรม จะทาให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเวลาในการทางานได้
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับ ตาบลสานตม อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในอดีต สมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาไร่ข้าวโพด มันสาปะหลัง แต่ต้องเจอกับปัญหาหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องต้น ทุนการผลิต แรงงาน การใช้สารเคมี โรคแมลงรบกวน ราคาที่ไม่แน่นอนของสินค้าทาให้
สมาชิกกลุ่ มต้องประสบปัญหาขาดทุน สมาชิกกลุ่ มเลยมาผลิตต้นคริสต์มาส ซึงมีสมาชิกบางคนได้เข้าไปเป็น
แรงงานและเรียนรู้ กับท่าน ดร.ระพี สาคริก ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นาต้นคริสต์มาสมาปลูกที่อาเภอภูเรือ ยังได้มีโอกาส
ไปเห็นตลาดของต้นคริสต์มาสและราคาที่จูงใจให้สมาชิกกลุ่มได้มาผลิตต้นคริสต์มาส กันมาจนถึงปัจจุบั นแต่ก็ต่างคน
ต่างผลิต ต่างขาย ไม่สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้
ในปี 2560 สานักงานเกษตรอาเภอภูเรือได้นานโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการ
ดาเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตามนโยบายการตลาดนาการผลิต นาไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพ
ของราคาสิ นค้าเกษตรได้อย่ างมั่นคงในอนาคต เพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของสิ นค้าเกษตร และ
เพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิต กลุ่มจึงได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตาบลสานตมขึ้น
ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. สถานการณ์
กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตาบลสานตม จัดตั้งขึ้นใน ปี 2560 มีสมาชิกทั้งหมดจานวน 53 ราย
พื้นที่เพาะปลูก จานวน 185 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 55 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกจานวน 198 ไร่ ความเหมาะสม
ของพื้นที่ที่ตั้งอยู่ตามความเหมาะสมของเขตพื้นที่ (Zonning) S1 อยู่นอกเขตชลประทาน สมาชิกกลุ่มมีการจัดทา
แผนการผลิตรายบุคคล จานวน 55 ราย พัฒนาเป็น Smart Farmer จานวน 53 ราย โดยมี นางสาวเกษรินทร์
แสงโสดา เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ นางเสถียร ธัญญารักษ์ เป็นประธานแปลงใหญ่ จากการร่วมกลุ่มเป็นเกษตร
แปลงใหญ่ ทาให้กลุ่มมีการลดต้นการผลิตได้จาก ต้นทุน 7 บาทต่อถุง สามารถลดลงเหลือ 6 บาทต่อถุง มีการ
กาหนดราคาร่วมกันทาไห้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งความสาเร็จนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้มาช่วยเหลือทั้งปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ ระบบน้า
ขุดเจาะบ่อบาดาล
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายลดต้นทุนการจากปัจจุบันต้นทุน 7 บาทต่อถุง ให้เหลือ 6
บาทต่อถุง โดยรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ถุงพลาสติกดา สารป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช จะ
ได้ราคาถูกเนื่องจากการสั่งซื้อครั้งละมากๆ ผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันกาจัดทดแทนการใช้สารเคมี
ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง
3.2 การเพิ่มผลผลิต กลุ่มมีเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตโดยลดอัตราการตายของต้นคริสต์มาสต่อไร่ให้เหลือ
ร้อยละ 3 ดังนี้ การคัดเลือกและดูแลต้นพันธุ์ให้ปลอดโรคก่อนตัดชา การวางต้นคริสต์มาสบนภาชนะหรือกระถาง
เพื่อไม่ให้ต้นคริสต์มาสสัมผัสกับพื้นดินช่วยป้องกันเชื้อโรค ถ่ายทอดเทคนิคการปลูกคริสต์มาสตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ตน้ คริสต์มาสแข็งแรงปลอดโรคได้คุณภาพ
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต กลุ่มมีการเพิ่มมูลค่า โดยจาหน่ายสินค้าโดยการแบ่งเกรดสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตต้นคริสต์มาสให้หลากสี ผลิตต้นคริสต์มาสต้นเล็กโดยใส่กระถางพลาสติก ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เช่นจากถุงพลาสติกดามาเป็นใส่กระถางพลาสติก
3.4 การบริหารจัดการ กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มโดยการทาแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล
กาหนดให้สมาชิกได้ปรับปรุงข้อมูลการทาแผนการผลิตทุกๆปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน การจัดหาปัจจัยการผลิตและการ
ใช้เครื่องจักกลร่วมกันกลุ่มมีเป้าหมายโดยการระดมทุนจากสมาชิกและหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งร้านค้าแปลงใหญ่
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ตาบลสานตมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตจาหน่ายให้กับสมาชิก การจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เมื่อมีผล
กาไรจะแบ่งเข้ากลุ่ม ร้อยละ 70 ใช้ในการบริหารจัดการร้อยละ 25 และสาธารณะประโยชน์ร้อยละ 5
3.5 การตลาด กลุ่มมีเป้าหมายการตลาดโดยสร้างเพจ Facebook และกลุ่มไลน์แปลงใหญ่ตาบลสานตม
เครือข่าย พ่อค้าทั้งในและนอกพื้นที่ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ แบ่งเกรดสินค้า และต่อรองราคา
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ด อกไม้ประดับ ตาบลสานตม มีกลไกลขับเคลื่อนโดยใช้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)เครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐในการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ศพก.นับว่าเป็นกลไกหลักที่ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยศพก. เป็นการ
ดาเนินงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดาเนินงานที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา ศพก. ภายใต้หลักคิด
“เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ” ดังนั้น ศพก. จึงเป็นศูนย์ของเกษตรกร
และชุมชนในระดับอาเภอ มีการดาเนินงานที่สาคัญคือ 1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน และ
3) การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมี ศพก. เป็นหลักในการดาเนินงานและมีศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้
อื่น ๆ ที่ เ ป็ น จุ ดเรี ย นรู้ เ ฉพาะทาง เช่ น ศู นย์ จั ด การศัต รู พืช ชุ มชน (ศจช.) ศู น ย์ จัด การดิ นปุ๋ ย ชุ มชน (ศดปช.)
ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ เป็นเครือข่า ยในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์
และครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งภาคราชการ
จะต้องเข้าไปร่วมดาเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง
รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
5. การสนับสนุน
ในปี 2561 กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตาบลสานตมได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตงบประมาณ
200,000 บาท จากงบพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2561 และได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลจานวน 15 บ่อ งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ด้านลดต้นทุนปัจจุบันกลุ่มสามารถลดต้น ต่อถุง จาก 9 บาท เหลือ 7 บาท และในอนาคตกลุ่มตั้ง
เป้าจะลดต้นทุน ต่อถุงให้เหลือ 6บาท ซึงกลุ่มลดต้นทุนได้จากการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
6.2 การเพิ่มผลผลิต กลุ่มสามารถลดอัตราการตายจากโรคราคราเน่าโคนเน่าได้ โดยการนาเทคโนโลยี
การอบดินมาใช้ร่วมกับเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ช่วยลดอัตราการตายถึง ร้อยละ 90
6.3 เพิ่มมูล ค่าสิน ค้า กลุ่มสามารถเพิ่มมูลค่าได้จาก การผลิตคริสต์มาสสีชมพู และการทาคริสต์มาส
ต้นเล็ก และการแบ่งเกรดสินค้า
6.4 การบริหารจัดการ กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นเพราะสมาชิกมีแผนการผลิตรายบุคคลเพื่อวางแผนการผลิต
มีการลดต้นทุนการผลิตจากการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต มีการระดุมทุนจากสมาชิกกลุ่ม
6.5 การตลาด กลุ่ มมีการกาหนดราคาสิ นค้าร่ว มกันทาให้ ได้ราคาสิ นค้าที่ส มาชิกพอใจ ช่ว ยกันขาย
โดยผ่าน application line
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7. ผลที่เกิดขึ้น
7.1 ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิ ตมีอัตราการตาย
ลดน้อยลงจึงมีสินค้าจาหน่ายมากขึ้นจากการนาเทคโนโลยีการอบดินมาใช้ร่วมกับเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
7.2 ด้านสั งคม จากการร่ว มกลุ่มทาให้ สมาชิกมีโอกาสได้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกันไม่ได้
ต่างคนต่างทา แต่ปัจจุ บัน สมาชิกทุกคนร่วมกันผลิ ต ร่วมกันวางแผน ร่วมกันขาย ร่ว มกันกาหนดราคาทาให้
กลุ่มเป็นผู้กาหนดราคาสินค้าเอง
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการลดการใช้สารเคมี ลดปริมาณถุงพลาสติก โดยการเปลี่ยนการผลิตแบบเดิม
เป็นแบบใหม่โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ ผลิตตามแผนธุรกิจรายแปลง
8. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมีการผลิตที่หลากหลาย ตลาดนาการผลิต
8.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มกลุ่มมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ มีกฎระเบียบกลุ่ม มีการระดมทุน
มีการพัฒนาต่อยอดสินค้าและสร้างคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
8.3 ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงใหญ่ในการบริหารงานในอนาคต
ผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงใหญ่ เป็นผู้มีความรู้และเสียสละมีทัศนคติที่ดีที่จะพัฒนากลุ่มให้เป็นเลิศเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มทั้งเป็นที่เครารพของสมาชิกภายในกลุ่มด้วย
8.4 มีตลาดซื้อขายที่แน่นอนเพราะมีลูกค้าประจาที่ซื้อ ขายกันมาหลายปีที่ไว้ใจในคุณภาพสินค้าของกลุ่ม
และการสร้างเพจ Facebook และสร้างกลุ่มไลน์แปลงใหญ่ตาบลสานตม เครือข่าย พ่อค้าทั้งในและนอกพื้นที่
8.5 การได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเอกชน
9. แผนการพัฒนากลุ่ม
9.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายโดยการระดมทุนจากสมาชิกและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
จัดตั้งร้านค้าแปลงใหญ่ตาบลสานตมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตจาหน่ายให้กับสมาชิก
9.2 ด้านการเพิ่มมูลค่า กลุ่มได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่จะมาถ่ายทอดความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เทคโนโลยีการผลิต การทากระถาง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การบรรจุ ภัณฑ์ กลุ่ มสามารถน าความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้มาต่อยอดและพัฒ นาสิ นค้าของกลุ่ มให้ มีคุณภาพ
ยิ่งมากขึ้นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มในอนาคต
9.3 ด้านการตลาด กลุ่มมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อจะสร้างตลาดให้ได้
ทั้งในและนอกประเทศ
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
การพัฒนาบุคคล ทั้งผู้จัดการแปลงและประธานกลุ่มเพื่อให้มีความพร้อมที่จะพัฒนากลุ่มให้ก้าวต่อไป
ในวันข้างหน้าด้วยกลุ่มเอง
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แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ประมง แมลงเศรษฐกิจ หม่อนไหม และอื่นๆ
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รหัส
จังหวัด
แปลง
1040 ยะลา

กลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่บันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

AA

783

แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

AA

วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
แปลงใหญ่รังไหมกกแดง ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

BA

พัทลุง

1291 สงขลา
1320 มุกดาหาร
5231 สมุทรสาคร

ชื่อแปลงใหญ่

แปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ที่ 9 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

เกรด

AA
BB
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แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่บันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
นายมะสุกรี มะแตหะ ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า แต่เดิมเมื่อประมาณ 15 ปี
ที่ผ่านมา ในพื้นที่ตาบลบันนังสตา เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปลูกยางพารา รองลงมาเป็นไม้ผล และบางคนรับจ้างกรีดยาง
ปัจจุบันราคายางพาราไม่ค่อยดีเกษตรกรจึงหันมาหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา โดยการเลี้ยงแพะขึ้นมา
เป็นแพะพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากเลี้ยงง่าย ดูแลไม่ยาก ในลักษณะการเลี้ยงปล่อยในสวนยางพาราและแปลงไม้ผล
โดยสิ นค้าแพะสามารถทารายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น เดิมเกษตรกรต่างคนต่างเลี้ ยงต่างคนต่างขาย โดยการผลิ ต
แทบจะไม่มีความรู้ทางวิชาการมากนัก ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ เล่าว่าในสมัยก่อน ตนเองประกอบอาชีพ
ท าสวนยางพาราเป็ น หลั ก เวลาว่ า งที่ เ หลื อ จากการกรี ด ยาง ก็ ล องมาเลี้ ย งแพะพั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง ท าให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้
สะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคนิค เช่น การขยายพันธุ์แพะ การดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคต่างๆ การให้น้า ให้อาหารแพะ
เมื่อมีองค์ความรู้มากพอแล้วจึงตัดสินใจซื้อพันธุ์แพะมาเลี้ยงเพิ่มและเกษตรกรทั่วไปเริ่มมีการเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2559 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสานักงานปศุสัตว์อาเภอบันนังสตา ได้คัดเลือก นายมะสุกรี
มะแตหะ เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ทาให้
เป็นที่รู้จักโดยทั่วภายในจังหวัด จนทาให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาและให้การสนับสนุนกาดาเนินงาน
ในปี 2560 กลุ่มจึงได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีปศุสัตว์อาเภอบันนังสตา
เป็นผู้ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และดาเนินงานโครงการมาจนถึงปี 2562 จนได้เป็นแปลงใหญ่แพะ
ที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรทั่วไปเข้ามาเรียนรู้
2. สถานการณ์
กลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่บันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีการรวบรวมเกษตรกรสมาชิก จานวน
41 ราย พื้นที่ดาเนินการ 80 ไร่ จานวน 1,257 ตัว เกษตรกรสมาชิกพัฒนาเป็น Smart Famer จานวน 41 คน
ได้ผลักดันให้สมาชิกเลี้ยงในระบบฟาร์มตามมาตรฐาน เช่น ฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงละการป้องกันโรคที่ดี (Good
Farming Management) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) จานวน 3 คน และมีการทดสอบโรคฯ
ที่สาคัญเป็นประจาจะทาให้สัตว์ปลอดโรคผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชน
จานวน 1 กลุ่ม
ผลผลิตรวมต่อปี จานวน 6,000 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 65 บาทต่อกิโลกรัม มีพ่อค้าหลายรายมารับซื้อแพะ
ที่กลุ่มและจากสมาชิก นาไปขายทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ
3. เป้าหมายในการดาเนินงาน
3.1 การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 10.7 จากเดิม 65 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 58 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตในปริมาณมากสาหรับให้กับสมาชิกทาให้ราคาถูกว่าราคา
ในท้องตลาด ผสมอาหารสัตว์ตามสูตรต่างๆ ทดแทนการซื้ออาหารส าเร็จรูป และปลู กพืชอาหารสั ตว์ที่ให้คุณค่า
ทางอาหารสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.2 การเพิ่มผลผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากเดิม 120 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 130 บาทต่อกิโลกรัม
โดยปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์แพะ ใช้พ่อ แม่พันธุ์ที่ได้รับการรับรองสายพันธุ์มาปรับปรุงพันธุ์ให้กับแพะของสมาชิก
พัฒนาสูตรอาหารแพะ เพื่อให้สัตว์ให้ ผลผลิตสู งสุดตามความสามารถที่มีอยู่ ปรับปรุงระบบการให้น้าแปลงหญ้า
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี เพิ่มทักษะและความรู้การเลี้ยงแพะโดยการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
3.3 การพัฒนาคุณภาพ มีการกาหนดมาตรฐานการผลิต และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เกษตรกรปฏิบัติตาม
และพัฒนาไปสู่มาตรฐานการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP รับรองสินค้าที่สามารถทาได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด
มีการทดสอบโรคต่างๆ ที่สาคัญเป็ น ประจ าจะทาให้ สั ตว์ปลอดโรคผู้ บริโ ภคมีความมั่นใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์
โดยผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 มีแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 แปลง ได้แก่ นายอับดุลกอเดร์
เจ๊ ะแวกู นิ ง ตั้ง ที่ห มู่ 1 ตาบลเขื่อนบางลางและนายมะสุ กรี มะแตหะ ตั้งที่ห มู่ ที่ 1 ตาบลบันนั งสตา ให้ ส มาชิ ก
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ มีการปลูกหญ้าเนเปียปากช่อง การทาอาหารข้น ตั้งที่หมู่1 ตาบลเขื่อนบางลาง
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3.4 การตลาด สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดผู้บริโภคโดยตรง และพัฒนาสินค้าให้มีความเป็นสากล
เพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยกลุ่มสามารถกาหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
การจัดทาแผนธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน ซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาเนื้อแพะเฉลี่ยอยู่ที่ 175 – 190 บาทต่อกิโลกรัม มีการ
เชื่อมโยงการตลาด/การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า โดยการแปรรูป เช่น เนื้อแพะแช่แข็ง แพะเส้น ข้าวหมกแพะ
สามารถจาหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ facebook ส่งจาหน่ายทั่วประเทศโดยทางไปรษณีย์ และมีหน่วยงานภาคีเข้ามา
เชื่อมโยงการตลาด เช่น พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด
3.5 การบริ ห ารจั ด การ มี ก ระบวนการกลุ่ ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยประธานแปลงใหญ่ แ ละคณะกรรมการมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ
คุณภาพ สามารถเข้ามาศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,111,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุในการทาแปลงหญ้า
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนกระบวนการทางานแปลงใหญ่ เป็นการบูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นทีมงานบริหารจัดการแปลงใหญ่ เป็น 4 ทีม
ประกอบด้วย คณะทางานด้านการตลาด สหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ดูแลหลัก คณะทางานด้านการ
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ปศุสัตว์จังหวัด เป็นผู้ดูแลหลัก คณะทางานบริหารจัดการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นผู้ดูแลหลัก และคณะทางานทีมผู้จัดการแปลง ปศุสัตว์อาเภอบันนังสตา (ผู้จัดการแปลง) เป็นผู้ดูแลหลัก
กลุ่ ม เกษตรกรแปลงใหญ่ แ พะ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คื อ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ลี้ ย ง
แพะบ้านเขื่อนบางลางหมู่ ที่1 ตาบลเขื่อนบางลาง และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง ศูนย์เรียนรู้แปลงใหญ่แพะบันนังสตา
มีประธานศูนย์ คือ นายมะสุกรี มะแตหะ เป็นวิทยากรประจาศูนย์ ให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่อง การขยายพันธุ์แพะ
การดูแลรักษาโรค การจัดการอาหาร การแปรรูปเนื้อแพะ การจัดการตลาดแพะ เพื่อส่งของ ทาให้สมาชิกได้พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้นาความรู้และปัจจัยการผลิตมาสนับสนุนแก่สมาชิก
สมาชิกแปลงใหญ่เอง ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ จะถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนอื่นๆ โดยการพูดคุย พบปะ และ
ไปทาให้ดูถึงในแปลงแพะ แปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จานวน 2 แปลงให้สมาชิกได้เข้าไปเรียนรู้
การเลี้ยงแพะให้ผลผลิตมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
แนวทางการดาเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นน้า จะดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะที่มีอยู่
ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อกิโลกรัม เนื่องจากพื้นที่อาเภอบันนังสตา เป็นพื้นที่ภูเขาสลับกับที่ราบซึ่งทาให้
มีปริมาณพื้นที่จากัด ไม่สามารถขยายพื้นที่การเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น โดยพัฒนากระบวนการเลี้ยงแพะ เช่น การดูแลรักษา
โรคต่างๆ การจั ดการอาหาร การเพิ่มเนื้ อที่ปลู กหญ้า กลางน้า ดาเนินการพัฒ นาสินค้าเนื้อแพะ ให้ เป็น Smart
Product โดยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตั้งแต่การให้อาหาร กระบวนการจัดการโรค โดยสารวจและเฝ้าระวังโรค
ที่จะเข้าทาลายแพะ และปลายน้า ดาเนินการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อได้รับการยอมรับของตลาด ทั้งต่างประเทศ
และตลาดในประเทศ โดยส่งเสริมการตลาด เช่น
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด บริหารจัดการแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพ
5.2 สานักงานเกษตรจังหวัดพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5.3 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ติดตามให้คาแนะนาการทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.4 สานักงานสหกรณ์จังหวัด การรวมกลุ่มสหกรณ์ การเชื่อมโยงตลาด
5.5 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด การประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ผ่านสื่อ
5.6 พาณิชย์จังหวัด สนับสนุนการจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิ ตในการเลี้ยงแพะ จากเดิม 65 บาทต่อกิโลกรัม
คงเหลือ ฃ 58 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารแพะรวมกัน
ผสมอาหารแพะตามสูตรต่างๆ แทนการซื้อสาเร็จรูป ปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง
6.2 การเพิ่มผลผลิต กลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตเนื้อแพะ จากเดิม 120 กิโลกรัมต่อตัว เป็น 130 กิโลกรัมต่อตัว
ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.6 โดยปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูง พัฒนาสูตร
อาหารสั ตว์ เ พื่อ ให้ สั ต ว์ ให้ ผ ลผลลิ ตสู งสุ ด ขยายพื้ นที่ ป ลู ก หญ้ า และปรั บปรุง ระบบการให้ น้ าภายในแปลงหญ้ า
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี
6.3 การเพิ่มมูลค่า โดยการอบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรดีและเหมาะสม GAP เกษตรกร
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองสินค้าที่สามารถทาได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด
อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
6.4 การตลาด เกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 กลุ่ม ได้ทาการประชาสัมพันธ์สินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวาง สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเพื่อกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจร่วมกันไม่ขัดแย้งกัน ตั้งราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมไม่เอาเปรียบผู้ บริโภค รักษาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้ สม่าเสมอทาให้ ผู้บริ โภคมีความมั่นใจในมาตรฐานการผลิ ตโดยมีใบรับรองจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันคุณภาพ
6.5 การบริหารจัดการ บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ
ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประชุมกลุ่มเป็นประจาเพื่อทบทวนการดาเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และผู้จัดการแปลงคอยควบคุมกากับดูแลคณะกรรมการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิตสินค้าทาให้ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
7.2 ด้านสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงขึ้น จากการลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
7.3 ด้านสังคม เกษตรกรได้รู้จักกันจากการมาร่วมประชุม และหลังจากนั้นจะมีการสนทนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใ นวงเล็ ก ๆ มี ก ารแนะน าเพื่ อ นเกษตรกรด้ ว ยกั น ท าให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยเป็น วงกว้ า งจนถึ ง เครื อ ข่ า ย
ในต่างจังหวัด ในการขอคาชี้แนะ เทคนิคในการเลี้ยงแพะ
7.4 ด้า นเศรษฐกิจ รู ป หลั กวิธี ล ดต้ นทุ นการผลิ ต และหลั ก การเพิ่ มผลผลิ ต ท าให้ เป็น ที่รู้ จักของตลาด
ตลาดเข้ามาหาเอง
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
8.1 ผู้จัดการแปลง เข้าใจ เข้าถึง รู้จักพื้นที่ และไม่เปลี่ยนผู้จัดการบ่อย จนงานไม่ต่อเนื่อง
8.2 ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะอย่างครบวงจร ทาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกและ
เกษตรกรทั่วไป
8.3 เกษตรกร มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและเต็มใจถ่ายทอดปรารถนาให้เกษตรกรท่านอื่นประสบความสาเร็จ
เช่นเดียวกับตนเอง
9. ปัญหาอุปสรรค
9.1 เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเลี้ยงแบบปล่อยหากินเอง
9.2 สิ น ค้าของกลุ่ มยั งมีไ ม่เพีย งพอต่อความต้องการของตลาด จึงทาให้ ไม่ส ามารถทาสั ญญาซื้อขายได้
ผลผลิต/สินค้าเกือบทั้งหมดจาหน่ายให้ผู้บริโภคในพื้นที่ ยังไม่เพียงพอต่อการส่งออก
10. แผนการพัฒนากลุ่มที่ได้วางไว้
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ ตาบลบันนังสตา มีแผนที่จะนาการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
ที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ต่ า งๆ ได้ ศึ ก ษาถึ ง บริ บ ทสภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ก่ อ น จึ ง มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ ทาให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
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11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ควรเลี้ยงแพะแบบประณีต (intensive farm) ทาให้สมาชิกใช้เวลาในการเลี้ยงแพะอย่างคุ้มค่า
11.2 ควรพัฒนาสินค้าให้มีความเป็นสากลและเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
11.3 ควรร่วมกันซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อผสมให้เองภายในกลุ่ม
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แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
พื้นที่ตาบลปันแต มีการทาการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเกษตรกร ใช้เป็นพื้นที่
ในการท านา ทั้ ง นาปี แ ละนาปรั ง และพื้ น ที่ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสภาพมาปลู ก ยางพารา รวมถึ ง ปาล์ ม น้ ามั น
ตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ช่วง จนทาให้เกษตรกรมีการทาการเกษตรในลักษณะพืชเชิงเดี่ยว ประสบปัญหาทางด้านราคา
เกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ก็จะได้รับผลกระทบทางด้านรายได้ตามไปด้วย จนเกษตรกรในพื้นที่ต้องหาอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ครอบครัว ตามความถนัดและความเหมาะสมทางด้านพื้นที่ของแต่ละคน
นายวีระพล ห้วนแจ่ม เกษตรกรผู้นา ซึ่งออกจากงานประจาในขณะนั้น ย้ายครอบครัวกลับภูมิลาเนา
เพื่อมาทาการเกษตรที่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ 11 ตาบลปั นแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนาความรู้เดิมด้าน
การเลี้ยงผึ้งจากการทางานวิจัยผึ้ง มาทดลองใช้ในพื้นที่หมู่ 11 ตาบลปันแต และพื้นที่ข้างเคียงจนเห็นผลเป็นที่น่าพอใจ
และสร้างรายได้ให้ตนเอง จึงได้มีการขยายไปสู่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรผู้สนใจโดยรอบ เข้าศึกษาเรียนรู้
การเลี้ ย งผึ้ ง ตลอดไปถึง การน าสายพัน ธุ์ผึ้ ง ที่เหมาะสมกับ พื้นที่ม าทาการศึ กษาเพิ่ ม เติม เมื่อ ได้พัน ธุ์ผึ้ ง และ
พันธุ์ชันโรง ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงได้ขยายให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้นาไปเลี้ยงต่อ จนสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ เลี้ ยงอย่ างเป็น ที่น่ าพอใจ จนมีการรวมกลุ่ มกันมาเรื่อย ๆ และมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี
2559 และเมื่อปี 2560 สานักงานเกษตรอาเภอควนขนุน จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่ มทาการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่
ภายใต้กระบวนการการบริหารจัดการกลุ่มในลักษณะแปลงใหญ่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
ที่จะส่งเสริ มการทาการเกษตรในลักษณะกลุ่ มเกษตรกร รวมไปถึงส่งเสริมภาคการตลาด การสร้างมาตรฐาน
แบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับเข้าสู่ระบบการส่งเสริมภาคการเกษตรต่อไป
2. สถานการณ์สมาชิก
จากเดิม 30 ราย ปั จ จุบั น มีส มาชิกทั้งหมด 50 ราย พื้นที่ครอบคลุม 247 ไร่ จานวนรังผึ้งปัจจุบัน
มีมากกว่า 1,500 รัง และยังมีการเพิ่มพื้นที่และจานวนรังผึ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง ที่เข้ามาศึกษา
ดูงานและผู้สนใจ ที่นาไปต่อยอดในพื้นที่ตนเอง
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มีทั้งในส่วนของน้าผึ้งดิบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้าผึ้งเป็นสินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
รวมไปถึงในส่วนของส่วนผสมในเครื่องสาอางค์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิ ต เนื่องจากการเลี้ยงผึ้ง มีต้นทุนหลั กๆ เพียงในส่วนของรังผึ้ งและวัส ดุอุปกรณ์
การติดตั้งรั งเพีย งช่ว งแรกเท่านั้น การลดต้นทุนในปีห ลังๆ จึงยังไม่เห็ นภาพที่ชัดเจนมากนัก โดยจะเน้นไปที่
การเพิ่มผลผลิต การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาคุณภาพ เป็นหลัก
3.2 เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิต 10 กิโลกรัมต่อรังต่อปี ให้ได้ผลผลิตเป็น 15 กิโลกรัมต่อรังต่อปี
3.3 เพิ่มคุณภาพ เป้าหมายยกระดับคุณภาพผลผลิต ที่ได้จากผึ้งให้ได้คุณภาพ หรือเกิดของเสียจาก
ผลผลิตน้อยที่สุด โดยดูจากคุณภาพน้าผึ้งจากสมาชิกที่รวบรวมเข้ามาที่กลุ่ม ในส่วนของสีน้าผึ้ง ปริมาณน้าผึ้ง
แต่ละช่วง ความชื้นในน้าผึ้ง สิ่งเจือปน และอื่นๆ ตามมาตรฐานน้าผึ้งสากล และเป็นที่ยอมรับของประเทศปลายทาง
หรือกลุ่มลูกค้าปลายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่ต่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อปีที่ผ่านมา
3.4 การตลาด ทุกปีกลุ่มดาเนินการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การบริหารจัดการเรื่ องการตลาด การจั ดการความพร้อม เช่น การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ การจัดหาตลาด การขนส่ ง
ส่งข้อมูลการประมาณการไปยังเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์การตลาดในอนาคต เพื่อเตรียมรับสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของสมาชิกกลุ่มให้ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด อีกทั้งยังต้องเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและมีผู้สนใจ เช่น ช่องทาง facebook line
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เพื่อเชื่อมโยงการตลาด เพิ่มช่องทางการจาหน่าย เช่น ตลาดออนไลน์ การทาสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรม
การค้าภายใน เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศและภายนอกเพิ่มขึ้น
3.5 การบริหารจัดการ กาหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลง ข้อบังคับการอยู่ร่วมกัน เช่น หากสมาชิกท่านใด
ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งติดต่อกันในที่ประชุม ให้ขาดจากการเป็นสมาชิกกลุ่มในปีนั้นหรือดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ น้าผึ้งที่นามาเข้ากลุ่มจะต้องไม่มีการเจตนาเจือปน หากสมาชิก จงใจทาให้เกิดปัญหากับกลุ่มทาง
คณะกรรมการได้กล่าวตักเตือน หากมีครั้งต่อไปจะประกาศรายชื่อต่อที่สาธารณะเพื่อตัดออกจากการเป็นสมาชิก
ห้ามมิให้สมาชิกนาน้าผึ้งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมจาหน่ายให้กับกลุ่ม
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายการผลิตและฝ่ายการตลาด สมาชิกที่ผลิต
น้าผึ้งได้นาน้าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งมาจาหน่ายที่กลุ่ม ฝ่ายการตลาดก็จะนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
มาวางจาหน่ายที่กลุ่ม ออกบูธแสดงสินค้าเนื่องในงานต่าง ๆ และจาหน่ายออนไลน์ทางเฟจ และ LINE
5. การสนับสนุน
5.1 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี งบประมาณ 1.25 ล้านบาท
5.2 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สานักงานเกษตรอาเภอควนขนุน สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
กรมส่งเสริมการเกษตร
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ผลสาเร็จการดาเนินงานแปลงใหญ่ผึ้ง ตาบลปันแต มีพื้นที่ดาเนินการโดยประมาณ 247 ไร่ จานวนสมาชิก
แปลงใหญ่ 50 ราย จานวนรังผึ้ง 1,500 รัง เป้าหมายหลัก คือ ให้สมาชิกมีรายได้จากการจาหน่ายน้าผึ้งเพิ่มเติม
จากปี ที่ ผ่ า นมาและยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ใ นครอบครั ว ให้ ดี ขึ้ น ในระดั บ หนึ่ ง มี ร ายได้ ใ นครอบครั ว เพิ่ ม ขึ้ น
10 เปอร์เซ็นต์ ในปีการผลิต 2563
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการผลิตรังให้ลดลง รังละ 50 บาท
7.2 เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิตจาก 10 กิโลกรัมต่อรังต่อปี ให้เป็น 15 กิโลกรัมต่อรังต่อปี
7.3 เพิ่มคุณภาพ เป้าหมายยกระดับคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
8. ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
กลุ่มมีการสนับสนุนให้ทายาทของสมาชิกและเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ระบบการทางาน
ของกลุ่ม เพื่อสืบทอดและสืบสานความรู้ ส่ง ต่อสู่การเกษตรในรุ่นต่อไป มีการวางแผนการศึกษาเรียนรู้เรื่องของ
การเลี้ยงผึ้งสู่สถานศึกษา รองรับการศึกษาดูงานจากหลายๆ หน่วยงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่เข้ามาศึกษา
เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ส มาชิกเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้ามามีบทบาทในการทากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรต้นแบบ
รุ่นใหม่ของกลุ่ม
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น
9.2 พัฒนาคุณภาพน้าผึ้ง ในส่วนของความชื้น และสิ่งเจือปน
9.3 จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ มากขึ้น ทั้งในและนอกประเทศ
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
10.1 ปัญหาอุปสรรค
10.1.1 สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 มีผลต่อการส่งออกของ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
10.1.2 ปริมาณน้าฝนในพื้นที่บางช่วง ที่ส่งผลต่อความชื้นของน้าผึ้ง
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10.1.3 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล
10.2 ข้อเสนอแนะ
นโยบายภาครัฐ ต้องมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และการตลาด
ในแต่ละช่วง รวมไปถึงส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรสู่ปลายทาง
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วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
เกษตรกรในอาเภอคลองหอยโข่ง ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นหลัก นิยมปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งหลายปี
ที่ผ่านมาพบว่ายางพารามีราคาต่ามาก ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอ
ต่อ ค่า ใช้จ่ าย จนเมื่ อ มีโ อกาสได้รั บ การถ่ า ยทอดความรู้ ใ นโครงการขยายผลฟาร์ มตั ว อย่ างตามพระราชด าริ
เรื่องการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงผึ้งตามหลักวิชาการ และประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้ง ทาให้
เกษตรกรนาแนวคิดความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ สร้างอาชีพจนทาให้อาเภอคลองหอยโข่งมีผู้เลี้ยงผึ้งเป็นจานวนมาก
มีการพั ฒ นาต่อ ยอดจนจั ด ตั้งเป็ น แปลงใหญ่ ผึ้ งโพรง และวิส าหกิ จชุ มชนตามล าดับ อี กทั้ งสมาชิ กกลุ่ มมี การ
ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งอาหารของผึ้งโพรง
2. สถานการณ์
ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จานวน 52 ราย มีรังผึ้งอยู่ประมาณ 700 รัง มีการผลิตรังผึ้งใช้เองและจาหน่าย
ลดต้นทุนจาก 550 บาทต่อรัง เป็น 450 บาทต่อรัง สามารถลดต้นทุนได้เป็นเงิน 30,000 บาท มีการผลิตน้าผึ้งโพรง
ที่มีคุณภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยเกษตรมีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5,000 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาทต่อปี อีกทั้งสมาชิกกลุ่มมีการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ และยังสามารถเป็นแหล่งอาหารของผึ้งโพรงได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งน้าผึ้งและผลิตภัณฑ์จาก
น้าผึ้งทาให้คนในชุมชนมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในการดาเนินการได้รับงบประมาณ และ
การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทศบาลตาบลโคกม่วง และ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น (เทสโก้ โลตัส)
3. เป้าหมาย 5 ด้าน
3.1 ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 550 บาทต่อรัง เป็น 450 บาทต่อรัง
3.2 เพิ่มผลผลิต จากเดิม 157 ขวดต่อปี เป็น 250 ขวดต่อปี
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต พัฒนาคุณภาพน้าผึ้งให้ถูกสุขลักษณะ พัฒนาคุณภาพน้าผึ้ง ให้มีความชื้น
น้อยที่สุด แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
3.4 บริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้มี ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชที่ผึ้งชอบ
หาน้าหวาน เพื่อเสริมรายได้เสริม และมีผลผลิตน้าผึ้งที่มากขึ้น มีแหล่งรวบรวมผลผลิตและการบรรจุที่สะอาด
พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ ให้เป็น Smart Farmer
3.5 การเชื่อมโยงตลาด สินค้าส่งผู้บริโภคที่สั่งซื้อโดยตรง ส่งตลาดท้องถิ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แปลงใหญ่ผึ้ งโพรงต าบลโคกม่ว ง มีการประชุ มคณะกรรมการและสมาชิก เพื่ อสร้างความเข้าใจกั บ
เกษตรกรสมาชิกเพื่อ ให้เข้าใจประเด็นของการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีการร่วมกันกาหนดระเบียบ และ
แนวทางในการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ผึ้งโพรงตาบลโคกม่วง โดยในขณะนี้จะเน้นในการแปรรูป เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ มีการระดมทุนจากสมาชิก และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐของ
กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. การสนับสนุน
งบประมาณในการซื้อเครื่องมือ ปัจจัยการผลิต การตลาดได้มาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2560-2562 เป็นเงิน 415,600 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนับสนุน
150,000 บาท
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 ลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 550 บาทต่อรัง เป็น 450 บาทรัง ต้นทุนลดลงร้อยละ 18.18%
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6.2 เพิ่มผลผลิต เป้าหมายเพิ่มจาก 157 ขวดต่อปี เป็น 250 ขวดต่อปี ผลการดาเนินงานสามารถเพิ่ม
ได้เป็น 300 ขวด เพิ่มขึ้นร้อยละ 91
6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต พัฒนาคุณภาพน้าผึ้ง มีกระบวนการเก็บผลผลิตน้าผึ้งให้ที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักวิชาการและอยู่ในระหว่างการเตรียมการขอมาตรฐาน เช่น อย. พัฒนาคุณภาพน้าผึ้ง ความชื้นลดลงจาก
มากกว่า 23 % ให้ มีความชื้น น้อยที่สุ ดเป็นไม่เกิน 22 % ซึ่งได้ค่าเฉลี่ ย 21% แปรรูปผลิ ตภัณฑ์ เพิ่มมูล ค่า
โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้แก่ สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู ไซรับ ผงน้าผึ้งเสารส (ผงชงน้า)
6.4 การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้มี ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีเฉลี่ยเดือนละ 25 ขวด มีการเพิ่ม
การปลู ก พื ช ดอก ไม้ ผ ล เช่ น ดอกพวงชมพู เสาวรส มะพร้ า ว ข้ า วโพด อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าโรงเรื อ นแปรรู ป
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมีทักษะความรู้และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ได้
6.5 การเชื่อมโยงตลาด จาหน่ายในร้านค้าท้องถิ่น ร้านโอท็ อปสงขลา และจาหน่ายผ่านช่องทางไลน์
เฟสบุ๊ค พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้าผึ้งเป็นขวดแก้ว พัฒนาให้มีกล่องบรรจุภัณฑ์ของสบู่
7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ (การนาเทคโนโลยี งานวิจัยมาปรับใช้) มีการทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว ยาสระผม มีการนาเทคโนโลยี spray dry มาใช้ในการทาผงสกัด
เสาวรส มะขามซึ่งใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
7.2 ด้านสังคม (ทั้งสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนบ้านใกล้เคียง) เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ทาให้เกิด
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน
7.3 ด้านสิ่ งแวดล้ อม (ความยั่ งยืนของแปลงใหญ่) การเลี้ ยงผึ้ งโพรงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ กับ
ครัวเรือน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่า อีกทั้งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของ
ผึ้งโพรง ทาให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงผึ้งได้ และมีการพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
8.1 มีการประชุมวางแผนแนวทางการดาเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเข้าร่วมอบรมสัมมนา
อย่างต่อเนื่อง
8.2 มีการวางแผนการบริหารจัดการเงินทุน และระดมทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม
8.3 สร้างเครือข่ายในการทางานทั้งหน่วยงานราชการ และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
9. ปัญหา อุปสรรค
9.1 ไม่สามารถควบคุมปริมาณน้าผึ้งได้ เนื่องจากเป็นการเลี้ยงผึ้งโพรงโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก แก้ไข
โดยวางแผนการผลิต และจัดซื้อน้าผึ้งไว้ใช้ในการแปรรูปตลอดทั้งปี
9.2 ขาดโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน ทาให้ยังไม่ได้รับมาตรฐาน อย. แก้ไขโดยการระดมทุนเพื่อสร้างโรงเรือน
ที่ได้มาตรฐาน
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
10.1 สร้างโรงผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และโรงผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง เพื่อให้ได้สถานที่
ผลิตที่สะอาดได้มาตรฐาน สามารถขอการรับรองมาตรฐานจากสานักงานสาธารณสุขได้
10.2 พัฒนาให้น้าผึ้งได้รับมาตรฐาน และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวย หลากหลาย เช่นเพิ่มบรรจุภัณฑ์แบบหลอดบีบ
แบบซองขนาดเล็ก
10.3 เพิ่มจานวนชนิดผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้าผึ้งไซรัป ผงน้าผึ้งเสาวรสชนิดผงชงดื่ม ไวน์ แชมพู และ
ครีมบารุงผิว
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11. ข้อเสนอแนะ และคาแนะนาต่าง ๆ
11.1 ขยายผลด้านงบประมาณให้มีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อดาเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้
11.2 สร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับผลผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
11.3 วางแผนการตลาดออนไลน์ ตลาดพรีเมี่ยมสาหรับสินค้าเกรดเอ
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แปลงใหญ่รังไหมกกแดง ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1. ความเป็นมาของแปลงใหญ่หม่อนไหม (แปลงปี 2560)
อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดมุกดาหารเริ่มต้นขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2520 โดยสมาชิก ผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมส่วนมากเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จั งหวัดมุกดาหาร สมัยนั้น
เทคโนโลยีด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไม่เพียงพอ มีปัญหาในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาก เช่น มีปัญหาเรื่องพันธุ์ไหม
พันธุ์หม่อน โรคหม่อน ราคารังไหม ล้วนเป็นปัญหาอุปสรรค ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
และแสวงหาความรู้อย่างสม่าเสมอ
ปี พ.ศ. 2539 นิคมสร้างตนเองคาสร้อยให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กลุ่มบะ 1 สมาชิกกลุ่มได้เลือกให้เป็นประธานกลุ่มเพื่อให้บริหารงานกลุ่มซึ่งมีสมาชิก จานวน 10 ราย โดยมี บริษัท
อุต สาหกรรมไหมไทย จ ากั ด (จิ ม ทอป์ ม สั น ) เข้ามาส่ งเสริ มรั บ ซื้ อ รั ง ไหม จนกระทั่ งในปี พ.ศ. 2541-2542
ชมรมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสายใยนิคมคาสร้อย มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ราย
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2543 ราคารังไหมเริ่มตกต่า เกษตรกรจึงได้เปลี่ยนให้บริษัท อุดรแสงรุ่ง เข้ามาส่งเสริม
รับซื้อรังไหมจนถึงปลายปี 2544 บริษัท อุดรแสงรุ่ง ก็มีปัญหาในการรับซื้อรังไหม ปลายปี พ.ศ.2544 ราคารังไหม
ตกต่าอย่างมาก ไม่มีบริษัทใดเข้ามารับซื้อรังไหมและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประธานกลุ่มจึงได้เข้าไป
ขอคาแนะนากับสถานีทดลองหม่อนไหมมุกดาหาร (ในขณะนั้น) และได้นาไข่ไหมจากสถานีทดลองหม่อนไหมมาให้
สมาชิกกลุ่มเลี้ยง และได้ติดต่อพ่อค้าเข้ามารับซื้อรังไหมในราคากิโลกรัมละ 60-70 บาท โดยพ่อค้าจะมีข้อตกลงว่า
จะทารังไหมไปสาวเส้นและนาเส้นไหมที่ได้ไปขายก่อน แล้วจึงจะเอาเงินค่ารังไหมมาคืนให้กับเกษตรกร เกษตรกร
มีการขายรังไหมแบบนี้อยู่ประมาณ 2 ปี พ่อค้าก็หยุดรับซื้อ
ปี พ.ศ.2546 ประธานกลุ่มได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบางส่วน ซึ่งทาการได้ฟื้นฟูสวน
หม่อนขึ้นมาใหม่ โดยมี บริษัท ระนองไหมไทย (บริษัท บดินทร์ไหมไทย โคราช จากัด) เข้ามาส่งเสริมและรับซื้อรังไหมของ
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนถึงปี พ.ศ.2553 บริษัท ระนองไหมไทย หยุดการส่งเสริม ทาให้สมาชิก บางส่วน
หันไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ยางพารา มันสาปะหลัง เป็นต้น จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2553 บริษัท จุลไหมไทย จากัด
ได้ เ ข้ า ท าการส่ ง เสริ ม การปลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหมและรั บซื้ อ รั ง ไหมจากสมาชิ ก จนถึ งปั จ จุ บั น และศู น ย์ห ม่ อ นไหม
เฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร ได้เข้ามาสนับสนุนวิชาการและเทคนิคการเลี้ยงไหม พร้อมทั้งนาหม่อนพันธุ์ดีมาสนับสนุน
ให้กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสายใยนิคมคาสร้อย
2. สถานการณ์
ในปั จ จุ บั น ราคารั ง ไหมมี ก ารปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ท าให้ ส มาชิ ก ที่ ยั ง ประกอบอาชี พ สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
โดยสมาชิกที่ยังประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รวมตัวกลุ่ มกันและเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ แบ่งเป็น 2 แปลง ได้แก่แปลงปี 2560 สมาชิกจานวน 99 ราย และแปลงปี
2561 สมาชิกจ านวน 60 ราย และมีบริ ษัทที่เข้ามาส่งเสริมและรับซื้อรังไหมจากเกษตรกรอยู่ 3 บริษัท ทาให้
เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลิตและมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น
กิ จ กรรมที่ ส มาชิ ก ของแปลงใหญ่ ห ม่ อ นไหมทั้ ง หมดเป็ น การเลี้ ย งไหมอุ ต สาหกรรม หรื อ การเลี้ ย งไหม
เพื่อจาหน่ายรังไหมสด ทั้งรังสีขาวหรือสีเหลือง และจะเลี้ยงเพื่อขายรังให้กับบริษัทรับซื้อรังไหมที่ตน เป็นสมาชิกอยู่
สมาชิกแต่ละคนจะทาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมในพื้นที่ของตนเอง แต่ก็จะมีแปลงหม่อนกลาง ที่เป็นพื้นที่ที่สมาชิกกลุ่ม
ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 9 แปลง เนื้อที่ 125.38 ไร่ ภายในแปลงหม่อนกลาง
จะแบ่งเป็นแปลงหม่อนสาหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อน ไหมวัยแก่และแปลงเพาะชากิ่งหม่อนไว้ให้สมาชิกที่ต้องการกิ่งชา
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หม่อนพันธุ์ดี ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเอง คาสร้อย ตั้งอยู่ที่ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร (พิกัดแปลง 48Q 448931E 1813568N)
นอกจากแปลงหม่อนทั้งหมด 9 แปลง ภายในแปลงหม่อนกลางยังประกอบไปด้วยโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อนที่สร้างขึ้น
เพื่อให้กรรมการกลุ่มนาไข่ไหมมาเลี้ยงเพื่อจาหน่ายไหมวัยอ่อนให้กับสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ เป็นการลดต้นทุนการผลิต
อีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากปกติการเลี้ยงไหมขายรังสมาชิกจะซื้อไหมวัยอ่อนจากบริษัทที่เข้ามาส่ งเสริมแต่หากสมาชิก
สามารถเปิดเลี้ย งไหมวัยอ่อนได้เองก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไหมวัยอ่อน เป็นเพียงการซื้อไข่ไหมเพื่อมา
เปิดเลี้ยงเท่านั้น ซึ่งไข่ไหมจะมีราคาถูกกว่าไหมวัยอ่อนอยู่มาก และยังเป็นการใช้แปลงหม่อนกลางให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับสมาชิก เพราะเงินที่ได้จากการขายไหมวัยอ่อนให้กับสมาชิ กแล้วนั้น จะหักค่าใช้จ่ายในการซื้อไข่ไหมให้กับ
บริษัทหรือศูนย์ฯ และค่าแรงงานในการเลี้ยงไหมวัยอ่อนซึ่งเป็นกรรมการกลุ่มที่ต้องการหารายได้เพิ่มจากการเลี้ยงไหม
และเงินจากการการขายไหมวัยอ่อนหลังจากหั กค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีการนาเข้าไปเป็นรายได้ของกลุ่มเพื่อที่จะได้ มี
เงินทุนสารองในการทากิจกรรมอื่นๆของกลุ่มต่อไป
3. เป้าหมาย 5 ด้าน
3.1 ด้านการลดต้นทุน
3.1.1 มีการร่ว มกัน เพาะชาท่อนพันธุ์ห ม่อนพันธุ์ดีไว้สาหรับให้ ส มาชิกได้นาไปขยายพันธุ์แทน
การไปขอซื้อท่อนพันธุ์จากบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นอกจากการนาท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลง
หม่อนกลางแล้ว สมาชิกก็ยังมีการแบ่งปันท่อนพันธุ์กันภายในกลุ่มเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อท่อนพันธุ์หม่อน
อีกด้วยกิจกรรมการปลูกหม่อนและระบบน้าในแปลงเพาะชาหม่อน
3.1.2 นาไข่ไหมมาเลี้ ยงเพื่อจาหน่ายไหมวัยอ่อนให้ กับสมาชิกกลุ่ มคนอื่นๆ เป็นการลดต้นทุน
การผลิตอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากปกติการเลี้ยงไหมขายรังสมาชิกจะซื้อไหมวัยอ่อนจากบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมแต่หาก
สมาชิกสามารถเปิดเลี้ยงไหมวัยอ่อนได้เองก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไหมวัยอ่อน เป็นเพียงการ ซื้อไข่ไหม
เพื่อมาเปิดเลี้ยงเท่านั้น
3.1.3 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และปลูกปอเทืองระหว่างร่องหม่อน
เพื่อใช้ปรับปรุงบารุงดินลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี และเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตใบหม่อนและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
นาไปเลี้ยงไหม
3.1.4 การซื้อปัจจัยการผลิตแบบรวมกลุ่ม ได้แก่ อุป กรณ์ในการเลี้ยงไหม และสารเคมีหรือยาโรย
ตัวไหม เมื่อรวมกลุ่มซื้อจะได้ราคาที่ถูกกว่าการแยกซื้อ
3.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต
3.2.1 นอกจากการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองและปลูกปอเทืองระหว่างร่องหม่อนเพื่อใช้ปรับปรุง
บารุงดินและลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว วิธีการนี้ยัง เป็นการช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตใบหม่อน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ
และมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนาไปเลี้ยงไหม เนื่องจากในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้น ใบหม่อน
เป็ น หัว ใจของความส าเร็ จ ในการประกอบอาชีพ เพราะใบหม่อนเป็นอาหารเพียงชนิดเดียวของหนอนไหม หาก
เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนที่มีคุณภาพเหมาะส าหรับหนอนไหมในแต่ละวัย และมีปริมาณที่เพียงพอสาหรับ
ใช้เลี้ยงไหมแล้ว ผลผลิตรังไหมที่เกษตรกรจะได้รับย่อมมีปริมาณและคุณภาพที่สูงตามไปด้วย และสมาชิกมีการสุ่ม
ตัวอย่างดินเพื่อนาไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารที่สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (รอผลการตรวจวิเคราะห์)
3.2.2 การทาระบบน้ าเพื่อให้ น้าในแปลงหม่อน เกษตรกรบางรายอาศัยน้าฝนในการให้ น้า
ในแปลงหม่อนซึ่งบางปีมีปริมาณฝนน้อย ส่งผลให้มีปริมาณใบหม่อนไม่เพียงพอในการเลี้ยงไหม จึงจาเป็นต้องทา
ระบบน้าเพื่อให้น้าให้แปลงหม่อน
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3.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
สมาชิกมี การเข้ ารั บ การฝึ กอบรมจากศูนย์ ห ม่ อนไหมเฉลิ มพระเกียรติฯ มุก ดาหาร เพื่อพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการปลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหม ได้ รั บ ความรู้ จ ากหน่ ว ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นการ
เพิ่มศักยภาพการผลิต เช่น ได้รับความรู้เรื่องดินและการปรับปรุงบารุงดินจากสานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
และได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงไหมของบริษัทที่เกษตรกรเป็นสมาชิกอยู่ด้วย
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการรังไหมให้ได้คุณภาพ” ประจาปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การพัฒนา
สิ น ค้ า เกษตรสู่ ม าตรฐาน GAP” ประจ าปี ง บประมาณ 2562 หลั ก สู ต ร “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไหม
อุตสาหกรรม” ประจาปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนใบตามมาตรฐาน
GAP” ประจ าปี ง บประมาณ 2561 และการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต หม่ อ นใบ
ตามมาตรฐาน GAP” ประจาปีงบประมาณ 2562
3.4 ด้านการตลาด
3.4.1 จาหน่ายรังไหมสด เกษตรกรแปลงใหญ่มีตลาดที่ค่อนข้างชัดเจนและมั่นคง ซึ่งเกษตรกร
สามารถเลือกที่จะจาหน่ายรังไหมให้กับบริษัทที่ตนเองพอใจในราคาและมาตรฐานการรับซื้อ ที่เข้ามาส่งเสริมและ
รั บ ซื้ อรั งไหมสดมี ทั้งสิ้ น จ านวน 3 บริ ษั ทได้แ ก่ บริษั ท จุล ไหมไทย จ ากั ด ,บริษั ท อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากั ด
(จิม ทอป์มสัน) ,บริษัท ดิ่งเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด และเกษตรกรได้ทาสัญญาข้อตกลงการซื้อขายรังไหม
กับบริษัทที่ตนสังกัด
3.4.2 จ าหน่ ายใบหม่อน เพื่อนาไปแปรรูปเป็นอาหารสั ตว์โ ดยศูนย์วิจัยและพัฒ นาอาหารสั ตว์
จังหวัดมหาสารคาม เข้ามาส่งเสริมและรับซื้อใบหม่อนป่นแห้งจากสมาชิกเพื่อนาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อ
ส่งจาหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นครั้งแรกที่มาการนาใบหม่อนมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และมีการส่งออกไปจาหน่าย
ยังต่างประเทศ
3.4.3 เป็นแหล่งผลิตเส้นไหมสีเหลือง เนื่องจากทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องสาวเส้นไหม
ขนาด 6 หั ว สาว จากกรมหม่ อนไหมมาตั้ งไว้ ณ จุดจ าหน่ ายรั งไหมมุก ดาหาร เพื่ อสร้ างเป็นโรงสาวเส้ นชุ มชน
ให้สมาชิกที่ทาการเลี้ยงไหมรังสีเหลือ งนารังไหมมาสาวเป็นเส้นไหม เป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกร หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์ราคารังไหมตกต่า
3.5 ด้านการบริหารจัดการ
มีการกาหนดคณะกรรมในการดูแลกิจ กรรมด้า นต่างๆของกลุ่ มอย่ างชัดเจน และมีก ารประชุ ม
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน การวางแผนการผลิตและจาหน่ายรังไหมรวมถึงการร่ว มมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สมาชิกในแปลงได้รับการดูแลเมื่อเกิดปัญหาในด้านต่างๆ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.1 ร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
4.2 เกษตรกรมีส่วนร่วมดาเนินการ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การผลิตต้นพันธุ์ดี การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
การเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการเพิ่มผลผลิต
4.3 จัดทาแปลงต้นแบบในการแปลงผลิตตามมาตรฐาน
4.4 ร่วมกันจาหน่ายผลผลิต
4.5 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการร่วมประชุมเพื่อหารือสถานการณ์และ
แนวทางในการด าเนิ น กิ จ กรรมการปลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหมของเกษตรกรแปลงใหญ่ ห ม่ อ นไหมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นิคมสร้างตนเอง
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คาสร้อย) อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของอาเภอนิคมคาสร้อย ในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ
การจัดการในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
4.6 การสื่ อ สารกั บ เกษตรกรสมาชิ ก แปลงใหญ่ สมาชิ ก แปลงใหญ่ ห ม่ อ นไหมมี ก ารร่ ว มประชุ ม เพื่ อ
วางแผนการดาเนิ นกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่เสมอ ทั้งการประชุมของกรรมการกลุ่มและประชุมสมาชิก
ทั้งหมด ยังและมีการประชุมร่วมกับบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมและรับซื้อรังไหมอีกด้วย โดยมีการประชุมเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
4.7 การจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
4.8 การจัดหาทุนสนับสนุน (เงิน/ปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) ในปี พ.ศ. 2560 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ที่มี
ความประสงค์ต้องการหาเงินทุนเพื่อนามาพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รวมตัวกันยื่นโครงการขอสนับสนุน
เงินทุน และได้รับเงินทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดมุ กดาหาร ให้เกษตรกร
สามารถกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาส่งคืนเงิน
จานวน 5 ปี เริ่มส่งคืนเงิน กู้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 - 2566 มีส มาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้ น
จานวน 81 ราย
5. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
5.1 กลุ่มมีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5.2 เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมกลุ่มผลิต จาหน่าย โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
ภาคี ภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ และทาให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอนอย่างต่อเนื่อง
6.ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
6.1 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปจาหน่าย ตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด และภายนอก
6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มทาเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
7.แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
7.1 สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มและสมาชิกในพื้นที่แปลงใหญ่ตามแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จ ได้แก่
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวทาให้เกษตรกรลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น
เกิดผลเป็นรูปธรรม
7.2 ให้ ความร่ วมมือของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่ว มกันทาข้อตกลงและวางการผลิตและ
การตลาด MOU/สัญญาซื้อขายผลผลิต
8. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
8.1 การพัฒนากลุ่มต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกร จะทาให้สามารถพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทั่วถึง
8.2 การบูรณาการการทางานของทุกหน่วยงาน จะทาให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเวลาในการทางานได้
8.3 ควรสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนการดาเนินงาน/กิจการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีศักยภาพและมี
ความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญา นวัตกรรม สู่ลูกหลานในชุมชนต่อไป
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แปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
ในการดาเนินการประกอบอาชีพนาเกลือทะเลก่อนเริ่มต้นรวมเป็นแปลงใหญ่เกลือทะเล เกษตรกรต่างคน
ต่างผลิต ต่างคนต่างขาย เป็นสาเหตุให้เกษตรกรถูกผู้รับซื้อเกลือกดราคา หรือให้ราคา ที่ไม่เป็นธรรม ทาให้เกษตรกร
สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับตามความเป็นจริง
ต่ อ มาเมื่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได้ ด าเนิ น นโยบายการส่ ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบาย
ของรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อให้ เ กษตรกรรวมกลุ่ ม ทาการผลิ ต เพิ่ม อานาจการต่อรอง
ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้แก่เกษตรกร
ได้รับทราบโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุน การเพิ่ม
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม เมื่อเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพนาเกลือ
ได้รับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว จึงได้รวบรวมสมาชิกผู้ทานาเกลือ จานวน 28 ราย พื้นที่
ดาเนินการ 1,120 ไร่ สมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โดยมี นายสาอางค์ รอดพิสา เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งคณะคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สาคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
และพิจ ารณาให้ การรั บรองการเป็ นแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจดทะเบียนกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ คือเป็น "กลุ่มสหกรณ์" และใช้กลไกของกลุ่มสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานแปลงใหญ่
โดยมีสหกรณ์กรุงเทพ จากัด ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดาเนินงานร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ในการวางแผนการผลิตเกลือทะเล
การจัดหาปัจจัยการผลิต การแปรรูปเกลือทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่า (สนับสนุนการจั ดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน) การตลาด
รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
2. สถานการณ์
กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
มีจานวนสมาชิก 28 ราย พื้นที่ดาเนินการ 1,120 ไร่
ผลผลิต เกลือทะเล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล
สมาชิกมีต้นทุนการผลิตเกลือทะเลเฉลี่ย 1,514 บาทต่อเกวียน
กิจกรรมที่กลุ่มดาเนินการ ประกอบด้วย การผลิตเกลือทะเล และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพการทานาเกลือ ประกอบด้วย ค่าเครื่องมือทานาเกลือ
อุปกรณ์ทานาเกลือ ค่าแรงงานลงมือนา (เก็บขี้แดดนาเกลือ, ขุดนาเกลือ, ขุดรางน้าลาประโดงนาเกลือ, ละเลงนาเกลือ)
ค่าแรงงานทาเกลือ (นายนา และลูกนา) ค่าแรงงานรื้อ -หาบ ค่าน้ามั นเชื้อเพลิง (น้ามันดีเซล-เบนซิน) และค่าซ่อม
บารุง สมาชิกมีต้นทุนการผลิตเกลือทะเลเฉลี่ย 1,514 บาทต่อเกวียน ในการดาเนินงานปัจจัยค่าแรงงาน รวมถึงค่า
น้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตเกลือทะเล ยังคงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ยาก อย่างไรก็ตามกลุ่มได้มี
การวางแนวทางการลดต้น ทุน โดยรวมกัน ซื้อน้ามันเชื้อเพลิ งในการทานาเกลื อทะเล รวมถึงการนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุน เช่น การใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้กับรถกลิ้งเกลือ กังหันวิดน้า
เข้านาเกลือเพื่อทดแทนการใช้น้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงการใช้เครื่ องดูดเกลือ และสายพานลาเลียงเกลือในการขนส่ง
แทนการใช้แรงงานคน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เข้ามาทาการศึกษาวิจัยเรื่องการทานาเกลือ
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยทุ่นแรง ลดแรงงานหรือขั้นตอนการทานาเกลือ ซึ่งหากมีการนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมดังกล่าวมาใช้คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละ 20
3.2 เพิ่มผลผลิต การทานาเกลือในภาคกลางจะเริ่มในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ถึงประมาณ
เดือนมิถุนายนของปีถัดไป ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกชุก เกษตรกรจะผลิตเกลือ
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ได้ลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแผนงานที่กาหนด และจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ ประมาณกลางเดือนมกราคม เป็นต้น
ไปการประกอบอาชีพการทานาเกลือ จึงเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ มีฤดูการทานาที่แน่นอน ผลผลิตของเกลือ
ไม่เหมือนผลผลิตพืช/สินค้าอย่างอื่นที่สามารถควบคุมการผลิตได้ ดังนั้น ในการเพิ่มผลผลิตเกลือทะเลจึงค่อนข้าง
ทาได้ยาก อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูฝนสมาชิกไม่สามารถทานาเกลือได้ กลุ่มจึงได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการแปรรูปเกลือทะเล รวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้าในบ่อขังน้า
3.3 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน กลุ่มแปลงใหญ่ ได้มีเป้าหมายให้สมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนผลิตเกลือ
ทะเลให้ ป ลอดภั ย และได้ ม าตรฐาน แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ เ กลื อ ยั ง ไม่ มี ก ารรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เหมื อ นพื ช ชนิ ด อื่ น
(อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างข้อกาหนดของการตรวจประเมิน)
3.4 การบริหารจัดการกลุ่มร่ว มกัน ในการบริหารจัดการกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ่
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานแปลงใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม เน้นการรวมคน (เกษตรกรผู้ทานาเกลือ
ทะเล) รวมพื้นที่ (พื้นที่นาเกลือ) รวมสินค้า (เกลือทะเล) เพื่อรวมกันผลิต รวมกันจาหน่าย ร่วมกันบริหารจัดการกลุ่ม
โดยเน้นการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงการตลาดที่รวมไปถึงตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยมี
การบริหารจัดการที่เข้มแข็งในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์
3.5 การตลาด เป้าหมายการทา Mou กับสหกรณ์ กรุงเทพฯ จากัด และการแปรรูปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารแปลงใหญ่ มีก ารกาหนดบทบาทหน้าที่ค ณะกรรมบริห ารแปลงใหญ่
มีการประชุมร่ ว มกัน อย่ างสม่าเสมอ ทั้งในส่ ว นของกลุ่ มแปลงใหญ่เ อง อย่ างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง การ ประชุ ม
เมื่อพบปะกันตามเวทีอบรม หรือเวทีเฉพาะกิจต่าง ๆ รวมถึงการประชุมร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งได้ดาเนินงานควบคู่กันอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของผู้นาและสมาชิก ดังนั้น การขับเคลื่อน
การดาเนินงานดังกล่าวจึงมีการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย
มีหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม และภาพกิจกรรมอย่างชัดเจน
5. การสนับสนุน
5.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สนับ สนุนความรู้เรื่องการผลิตเกลือทะเลให้ได้คุณภาพการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบย้อนกลับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทานาเกลือการจัดทาแผนการตลาด/การซื้อขาย
และการเชื่อมโยงการตลาด
5.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร สนับสนุนความรู้ คาแนะนา การทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.3 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สนับสนุนความรู้ด้านการแปรรูปเกลือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนกังหันลมเพื่อเป็นจุด Check in เพื่อการท่องเที่ยว
5.5 สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองสมุทรสาครให้การสนับสนุนความรู้
การศึกษาดูงาน
5.6 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตเกลือให้แก่กลุ่ม
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
6.1 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน กลุ่มแปลงใหญ่ ได้มีเป้าหมายให้สมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนผลิตเกลือ
ทะเลให้ ป ลอดภั ย และได้ ม าตรฐาน แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ เ กลื อ ยั ง ไม่ มี ก ารรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เหมื อ นพื ช ชนิ ด อื่ น
(อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างข้อกาหนดของการตรวจประเมิน) แต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ทีมตรวจสอบเกลือของชุมนุมเกลือทะเลไทย จากัด ร่วมในการกากับดูแลและให้คาแนะนาในการผลิตเกลือทะเล
ให้กับสมาชิก นอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่ก็ได้มีการวางแผนการจัดตั้งโรงผลิตเกลือทะเลแบบครบวงจร ประกอบด้วย
โรงล้ าง โรงโม่ ง และโรงอบร่ ว มกั น ในการจัดระบบการผลิ ต และการตลาดเกลื อ เพื่อพั ฒ นาเกลื อให้ มีคุณ ภาพ
การจัดเก็บรักษา รวมถึงระบบการขายเกลือ เพื่อยกระดับราคาเกลือ และป้องกันราคาเกลือตกต่า
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6.2 การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ในการดาเนินงานแปลงใหญ่ เริ่มจากการประชุมเพื่อชี้แจงวั ตถุประสงค์
และทาความเข้าใจ การดาเนินงานแปลงใหญ่ให้กับสมาชิก มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ มีการกาหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม และกาหนดบทบาทหน้าที่แบ่งงานผู้ดูแลด้านต่างๆ ตามศักยภาพ ความสามารถ
ของสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมกับงาน กลุ่มได้มีการกาหนดกฎระเบียบของกลุ่ม ที่ชัดเจน รวมถึงการประชุม
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพูดคุย สร้างการรับรู้ พูดคุยถึงปัญหาและค้นหา แนวทางแก้ไขปัญหาร่ว มกัน โดยเน้น
ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งในการประชุมได้มีการกาหนดระเบียบวาระ
และรายงานการประชุมที่ชัดเจน
6.3 การตลาด ในการผลิตเกลือสมาชิกจะผลิตเกลือตามแผนการตลาดที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน สมาชิกแปลง
ใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ได้มีการทาพันธะสัญญา MOU กับผู้รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มแปลงใหญ่ คือ สหกรณ์กรุงเทพ จากัด
รวมถึงการประมูลเกลือ เพื่อให้สมาชิกแปลงใหญ่ขายเกลือในราคาที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน าเกลื อ จากแปลงใหญ่ ม าแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ เช่ น เกลื อ สมุ น ไพรขั ด ผิ ว
เกลือสปาขัดผิว สบู่เหลวอาบน้า เกลืออโรมาปรับอากาศ สบู่ก้อน เกลือเม็ดแช่เท้า ซึ่งอยู่ในรูปแบบและบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงาม สะดวกใช้เพื่อเป็นชุด ของขวัญปีใหม่ ภายใต้ชื่อ "Samutsakhon Sea salt ชุดของขวัญปีใหม่" ซึ่งเป็นการ
เพิ่มช่องทางการตลาดเกลือทะเล ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงสมาชิกแปลงใหญ่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลต่อ
การยกระดับราคาของเกลือทะเลในอนาคต
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
7.1 ด้านเศรษฐกิจ ในช่วงฤดูฝนสมาชิกไม่สามารถทานาเกลือได้ กลุ่มจึงได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการแปรรูปเกลือทะเล รวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้าในบ่อขังน้าช่วยให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่ให้เป็นแหล่งท่ องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งผลให้สมาชิกแปลงใหญ่และคนใน
ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
7.2 ด้านสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแปลงใหญ่ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรในชุมชนและเกษตรกร/นักท่องเที่ยวจากภายนอก การส่งเสริม
สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ เข้าสู่กระบวนการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อช่วยขับเคลื่อน
การดาเนินงานแปลงใหญ่ และการพัฒนาการเกษตรในชุมชน โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ รวมถึงเพื่อเป็น
การสืบทอดอาชีพการเกษตรไม่ให้หายไปจากชุมชน
7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้และได้รับการสนับสนุนให้มีการผลิตเกลือที่มีความปลอดภัย
ทั้งตัวผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม มากกว่าการผลิตเพื่อให้ได้ราคาที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว
8. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
8.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานแปลงใหญ่เกลือทะเล ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ
และดินฟ้าอากาศ เหมาะสมกับการผลิตเกลือทะเล มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และปราชญ์เกษตร
8.2 การคัดเลื อกผู้น า ไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดการแปลง หรือคณะกรรมการกลุ่ ม จะต้องคัดเลื อกผู้ ที่มีค วาม
เป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
8.3 การคัดเลือกสมาชิก คัดเลือกสมาชิกที่มีความสนใจ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกับกลุ่ม สมาชิก
จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ การอยู่ร่วมกันจะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่ ร่วมกันคิด ร่วมกัน
วางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย และร่วมกันรับผลประโยชน์
8.4 การให้ความร่วมมือกับของภาครัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการรับความรู้ หรือ
การนาไปปฏิบัติตาม เป็นต้น
8.5 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างแปลงใหญ่กับศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่
8.6 มีการแปรรูปผลผลิตของแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
8.7 การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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8.8 การส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้ามาเป็นสมาชิก และร่วมกันขับเคลื่อน
การดาเนินงานกลุ่ม
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
9.1 การใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล
9.2 พัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9.3 การทาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างแพร่หลาย
10. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่าง ๆ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการที่ดี ที่สร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกร ปัจจัย
ที่จะทาให้การดาเนินงานแปลงใหญ่ประสบความสาเร็จได้ คือ ผู้นา จะต้องมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ
และเห็นแก่ประโยชน์ส่ วนรวมเป็นหลัก สมาชิก จะต้องให้ความร่ว มมือกับผู้นา คณะกรรมการ ในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานกลุ่ม การรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม ควรจะต้องเกิดจากความต้องการของตัวเกษตรกรเอง ไม่ใช่เกิดจาก
การบังคับจากหน่วยงานภาครัฐ นโยบายภาครัฐ นโยบายที่ดีควรมีความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน เพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
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ภาคผนวก
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แนวทางการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้การดาเนินงานและบริหารจัดการแปลงใหญ่
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้การดาเนินงานและบริหารจัดการแปลงใหญ่ที่เหมาะสม สาหรับขยายผลต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการถอดบทเรียน
1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ปี 2560 จานวน 1 แปลง เพื่อดาเนินการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นแปลง
ที่ผ่านการประเมินจัดชั้นคุณภาพในปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 โดยแปลงที่คัดเลือกสาหรับ
การถอดบทเรียน ได้แก่ แปลงที่ยังคงรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม (AA) หรือแปลงที่มีทิศทางการพัฒนาเพิ่มขึ้น หรือ
แปลงที่มีทิศทางการพัฒนาลดลง อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 แปลง
2. ดาเนินการถอดบทเรียน ตามประเด็นการถอดบทเรียน
3. ส่งผลการถอดบทเรียนเป็นไฟล์ .doc
4. ส่ งผลการถอดบทเรียนให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือนกันยายน 2563 ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ padaranee5.3@gmail.com หรือ rbowichean@gmail.com หรือช่องทาง Line “แปลงใหญ่ กสก.”
ตัวอย่างผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2560

BA

ผลการจัดชั้นคุณภาพประจาปีงบประมาณ 2562
ผลการจัดชั้นคุณภาพประจาปีงบประมาณ 2563

แปลงใหญ่ที่คงรักษาคุณภาพให้เกรด A เท่าเดิม (AA) หมายถึง แปลงใหญ่ปี 2560 ที่มีผลการประเมินจัด
ชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2562 ได้เกรด A ทั้ง 2 ปีงบประมาณ (AA)
แปลงใหญ่ที่มีทิศทางการพัฒนาเพิ่มขึ้น หมายถึง แปลงใหญ่ปี 2560 ที่มีผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพ
แปลงใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563 สูงกว่าผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจาปีงบประมาณ 2562
(แปลงที่ได้เกรดดีขึ้น) เช่น BA CA CB
แปลงใหญ่ที่มีทิศทางการพัฒนาลดลง หมายถึง แปลงใหญ่ปี 2560 ที่มีผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพ
แปลงใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563 ต่ากว่าผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจาปีงบประมาณ 2562
(แปลงที่ได้เกรดแย่ลง) เช่น AB AC BC
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ประเด็นในการถอดบทเรียน
ประเด็น
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่
2. สถานการณ์
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)
4. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. การสนับสนุน
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
8.1 ปัจจัยทาให้ประสบความสาเร็จ และยั่งยืน
(แปลงที่ยังคงรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม
(AA)/แปลงที่มีทิศทางการพัฒนาเพิ่มขึ้น)
8.2 ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาลดลง
(แปลงที่มีทิศทางการพัฒนาลดลง)
9. ปัญหา อุปสรรค
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป
11. ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ

รายละเอียด
พืชที่ปลูก สภาพการผลิต การตลาด ปัญหาต่างๆ ทาไมถึงเข้า
มาดาเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่
พื้นที่ สมาชิก ผลผลิต ต้นทุน รายได้ การได้รับความช่วยเหลือ
งบประมาณ ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร
ตั้งแต่แปลงปีที่ 1 ถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดอย่างไร
กลไกการบริหารงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการ
เช่น เครื่องมือทางการเกษตร การตลาด งบประมาณ มาจาก
แหล่งไหน ทาอย่างไรถึงได้มา มีการบริหารจัดการอย่างไร
ผลที่ได้ในแต่ละเป้าหมายเป็นอย่างไร ทาอย่างไรถึงได้ตรงตาม
เป้าหมาย หรือเกิดอะไรขึ้นจึงทาให้ได้ผลไม่ตรงกับเป้าหมาย
และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ด้านเศรษฐกิจ (การนาเทคโนโลยี งานวิจัยมาปรับใช้) สังคม
(ทั้งสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนบ้านใกล้เคียง) ด้านสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนของแปลงใหญ่
อะไรที่ทาให้กลุ่มอยู่ได้ และสามารถดาเนินการได้จนถึงปัจจุบัน
มีหลัก หรือแนวทางในการบริหารอย่างไร
อะไรที่ทาให้กลุ่มมีการพัฒนาที่ลดลง มีแนวทางในการแก้ไข
อย่างไร
ปัญหา อุปสรรค ที่กลุ่มได้ประสบมีอะไรบ้าง ได้ดาเนินการ
แก้ไขอย่างไรบ้าง และผลที่ได้เป็นอย่างไร
กลุ่มได้วางแผนที่จะพัฒนาด้านไหนต่อ และมีวิธีการดาเนินงาน
อย่างไร
สิ่งที่จะฝากไว้สาหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ในอนาคตจะต้อง
ดาเนินการเอง โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการ
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ตารางผลการถอดเรียนแปลงใหญ่ ปี 2560 แยกตามรายจังหวัด
รหัส
แปลง

จังหวัด

ชื่อแปลง

ชนิดพืช

1148 กระบี่

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลสินปุน-โคกหาร อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปาล์มน้ามัน

AA

1405 กรุงเทพมหานคร

แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หญ้าสนาม

BA

1421 กาญจนบุรี

แปลงใหญ่กล้วยไข่ ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กล้วยไข่

AA

4869 กาฬสินธุ์

1709 ขอนแก่น

แปลงใหญ่มะม่วงมหาชนกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุม
มะม่วงมหาชนก AA
หมู่ที่ ๒ ตาบลหนองหิน อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แปลงใหญ่กล้วยไข่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองกาแพงเพชร
กล้วยไข่
BA
จังหวัดกาแพงเพชร
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ที่ 1 ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ข้าว
AB

749

จันทบุรี

แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 9 ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

มังคุด

AA

794

ฉะเชิงเทรา

BB

785

ฉะเชิงเทรา

22

ชลบุรี

แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ 4 ตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ข้าว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แปลงใหญ่ลาไย หมู่ 18 ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต
ลาไย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ขนุน

1088 กาแพงเพชร

เกรด

AB
BA

2279 ชัยนาท

แปลงใหญ่มันสาปะหลังบ้านเขาราวเทียน ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท มันสาปะหลัง BB

2227 ชัยภูมิ

แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 7 ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ ๑๖ ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร

31

ชุมพร

กล้วยหอมทอง AA
ปาล์มน้ามัน

AA

แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 บ้าน ข้าว
ทุ่งงิ้วเหนือ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
กาแฟ
เชียงใหม่
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปาล์มน้ามัน

AA

1035 ตราด

แปลงใหญ่ยางพารา ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ยางพารา

AA

1680 ตาก

แปลงใหญ่อโวคาโด หมู่ 4 ตาบลรวมไทยพัฒนา อาเภอพบพระ จังหวัดตาก อโวคาโด

AA

1886 นครนายก

แปลงใหญ่นาข้าวบ้านวังปลาไหล หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา ข้าว
AA
จังหวัดนครนายก
แปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอม ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มะพร้าวน้าหอม BC

1493 เชียงราย
1393 เชียงใหม่
728

759

ตรัง

นครปฐม

AA
AA

1007 นครพนม

แปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผักชีฝรั่ง

AA

1995 นครราชสีมา

แปลงใหญ่มะขามเทศ ตาบลถนนโพธิ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

มะขามเทศ

AA

55

แปลงใหญ่มังคุด ตาบลลานสกา อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มังคุด

AA

แปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยน้าหอม หมู่ 5 ตาบลห้วยน้าหอม อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

ข้าว

BB

นครศรีธรรมราช

2781 นครสวรรค์
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949

นนทบุรี

แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 2 ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทุเรียน

AA

837

นราธิวาส

แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ตาบลบูกิต อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทุเรียน

BB

2473 น่าน

แปลงใหญ่ลาไยบ้านตึด๊ ใหม่ ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

AA

1978 บึงกาฬ

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 6 ตาบลถ้าเจริญ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ยางพารา

1846 บุรีรัมย์

ลาไย

BB

แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านตะครอง
หมู่ที่ 15 ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2515 ปทุมธานี
แปลงใหญ่เตยหอม หมู่ที่ 13 ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
885 ประจวบคีรีขันธ์ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
916 ปราจีนบุรี
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1679 ปัตตานี
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะเปาะ อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
1895 พระนครศรีอยุธยา แปลงใหญ่พืชผัก ตาบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าว

AB

ไม้ดอกไม้
ประดับ
มะม่วง

CB

ทุเรียน

AA

ปาล์มน้ามัน

BA

พืชผัก

AA

3521 พะเยา

แปลงใหญ่ข้าว 1 ทุกตาบล อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ข้าว

AA

772

พังงา

ปาล์มน้ามัน

BA

783

พัทลุง

แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งคาโงก อาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผึ้งโพรง

AA

1223 พิจิตร

แปลงใหญ่พืชผัก ตาบลห้วยแก้ว อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

พืชผัก

BA

2365 พิษณุโลก

ข้าว

BA

ผักเหมียง

AA

แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน ตาบลโคกก่อ อาเภอเมืองมหาสารคาม
ข้าว
จังหวัดมหาสารคาม
แปลงใหญ่รังไหมกกแดง ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย
หม่อนไหม
จังหวัดมุกดาหาร
แปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 ตาบลนาปู่ป้อม อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระเทียม

BA

แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 1 ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
กลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่บันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ข้าวอินทรีย์

BA

แพะเนื้อ

AA

แปลงใหญ่ข้าวบ้านเมืองบัว หมู่ 1 ตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 9 ตาบลลาเลียง อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ข้าว

AA

มังคุด

AA

919

แพร่

แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเจริญผล หมู่ที่ 3
ตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง 1 หมู่ 2 ถ้ารงค์ หมู่ 3 ท่าเสน อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
แปลงใหญ่พริก หมู่ที่ 3 ตาบลหนองม่วงไข่ อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

891

ภูเก็ต

แปลงวิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่

568

เพชรบุรี

2188 เพชรบูรณ์

4939 มหาสารคาม
1320 มุกดาหาร
1428 แม่ฮ่องสอน
2658 ยโสธร
1040 ยะลา
1773 ร้อยเอ็ด
811

ระนอง

AA

กล้วยหอมทอง AA
ข้าวโพดเลีย้ ง AA
สัตว์
พริก
AA

AA
CB

249
1098 ระยอง

แปลงใหญ่สับปะรด ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สับปะรด

AA

2964 ลพบุรี

แปลงใหญ่ผัก ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พืชผัก

AA

647

ลาปาง

แปลงใหญ่ข้าว ตาบลล้อมแรด ตาบลเถินบุรี อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

ข้าว

AA

699

ลาพูน

แปลงใหญ่ลาไย ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน

ลาไย

BC

619

เลย

แปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับ ตาบลสานตม อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ไม้ดอกไม้
ประดับ
ข้าว

AA

ข้าว

BB

วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ผึ้งโพรง

BA

ปาล์มน้ามัน

AA

แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
แปลงใหญ่สม้ โอ ตาบลโรงหีบ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้าว

AB

ส้มโอ

AA

เกลือทะเล

BB

1039 สระบุรี

แปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ที่ 9 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
แปลงใหญ่มันสาปะหลัง หมู่ 8 ตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2630 สิงห์บุรี

แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรุ ี

กล้วยหอม

BB

983

แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตาบลน้าขุม อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

มะม่วงโชค
อนันต์
มะม่วง

AA

มะพร้าว

BA

1316 ศรีสะเกษ
2853 สกลนคร
1291 สงขลา
13

สตูล

5056 สมุทรปราการ
2820 สมุทรสงคราม
5231 สมุทรสาคร
1020 สระแก้ว

สุโขทัย

1129 สุพรรณบุรี
687

สุราษฎร์ธานี

แปลงใหญ่นาแปลงใหญ่บ้านอีต้อม ตาบลคาเนียม อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
แปลงใหญ่ข้าว ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

แปลงใหญ่ทั่วไปไม้ผล (มะม่วง) ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
แปลงใหญ่มะพร้าว ตาบลบ้านใต้ อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

BA

มันสาปะหลัง BA
มันสาปะหลัง AA

BA

2668 สุรินทร์

แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ ๒ ตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้าวอินทรีย์

AA

1522 หนองคาย

แปลงใหญ่ไม้ผล ตาบลด่านศรีสุข อาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

AA

1482 หนองบัวลาภู

แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ข้าว

BA

880

แปลงใหญ่ผัก ตาบลวังทอง หมู่ที่ ๒ ตาบลวังทอง อาเภอนาวัง
ผัก
จังหวัดหนองบัวลาภู
แปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 2 ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผัก

AA

หนองบัวลาภู

1652 อ่างทอง
1564 อานาจเจริญ
1255 อุดรธานี
1207 อุตรดิตถ์

ไม้ผล

BC

แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตาบลโพนเมืองน้อย อาเภอหัวตะพาน
ข้าว
AA
จังหวัดอานาจเจริญ
แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านโคก อาเภอสร้างคอม
กล้วยหอมทอง CA
จังหวัดอุดรธานี
แปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุม่ มะขามแปลงใหญ่ หมู1่ ตาบลบ้านเสีย้ ว มะขาม
AA
อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

250
1158 อุทัยธานี
4977 อุบลราชธานี

แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสาปะหลังบ้านหนองผักแพว ตาบลทองหลาง มันสาปะหลัง AA
อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตาบลหนองเมือง อาเภอม่วงสามสิบ
ข้าว
AA
จังหวัดอุบลราชธานี

