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ค าน า 

  ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะท างานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลเบื้องต้นในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แต่ละแปลงก าหนด
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัด  
ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ ปี 2561 จ านวน 1 แปลง ในการด าเนินการถอดบทเรียน เพ่ือเรียนรู้ 
การด าเนินงานและบริหารจัดการแปลงใหญ่ ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานแปลงใหญ่เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายผลองค์ความรู้นั้นต่อไป  
  ในการจัดท าสรุปผลการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้รับความร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และเกษตรกร ในการร่วมกัน
ด าเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผล
การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป 
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กลุ่มข้าว 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

5565 กาฬสินธุ์ 
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่6 ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์  (กลุ่มข้าว
เกษตรอินทรีย์เป็นสุข) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้าว BA 

4047 ชลบุร ี แปลงใหญ่ข้าว ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ข้าว AA 

2962 นครปฐม 
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งขวาง  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ข้าว AA 

7996 นครสวรรค์ 
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 

ข้าว BA 

4313 นนทบุรี แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ข้าว AA 

4325 น่าน 
แปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนแก้วต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน 

ข้าว AA 

4350 บุรีรัมย์ 
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าว BA 

5257 ปทุมธานี 
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

ข้าว AA 

4452 พิษณุโลก 
แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มบึงคล้าย – ชัยพัฒนา อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ข้าว AA 

4694 ร้อยเอ็ด แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าว AA 

2987 ลพบุรี กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ข้าว AA 

5785 ศรีสะเกษ 
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 โนนสัง ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ข้าว AA 

4518 สิงห์บุรี ข้าว ม.1,2,3,6 ต าบลบางน  าเชี่ยว อ าเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงห์บุร ี ข้าว AB 

4521 สุโขทัย แปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน  าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ข้าว AA 

4592 หนองบัวล าภู แปลงใหญ่ข้าว ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ข้าว AA 

5251 อุตรดิตถ์ 
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน ต าบล
บ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ข้าว AA 
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
(กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสขุ) 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ (กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 
เริ่มต้นกลุ่มด้วยการท าอินทรีย์ และเป็นสมาชิกเครือข่าย  
 ปี 2556 มีการการรวมกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพ จ านวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรมี
สุขภาพดี มีรายได้ดี โดยการปลูกข้าวปลอดสารพิษ เพ่ือกินเอง จึงชักชวนสมาชิกรวมกลุ่มได้ 15 คน เพ่ือปลูกข้าวอินทรีย์
ข้าวจ้าวพันธุ์สินเหล็ก 
 ปี 2557 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และรับสมัครสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 30 คน 
 ปี 2560 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ niche market (กลุ่มข้าวโภชนาการสูง) กับ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และวางแผนการตลาดร่วมกับ บริษัท Heytech 
Passion Mall จ ากัด พัฒนาการแปรรูปข้าวเป็นไอศกรีม 
 ปี 2561 เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็น
สุข ต าบลนาโก รวมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 30 ราย พ้ืนที่ 523 ไร่ และมีความต้องการลดต้นทุนการผลิตข้าว รวบรวม
ขายผลผลิตโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และมีเงินทุนส ารองในการบริหารงานของกลุ่ม ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ นอกจากนั้นกลุ่มมีการท าเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูก
ผักสวนครัวตามคันนาของสมาชิก ปลูกไว้กินเองเหลือกินก็ขายให้คนในชุมชน เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ในฤดูหลังนา  
 ปี 2562 เกษตรกรมีความต้องการใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้มีมูลค่ามากขึ้น จึงสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์   
1 ล้านไร่ โดยมีสมาชิกทั้งหมด จ านวน 26 ราย พ้ืนที่ 110 ไร่ 
 ปี 2563 กลุ่มแปลงใหญ่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพ่ือ
พัฒนาการผลิตของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  ลดแรงงาน ประหยัดเวลา สามารถรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกเพ่ือรวมขาย และสามารถจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ พัฒนาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ท าให้
กลุ่มมีรายได้เป็นเงินทุนส าหรับด าเนินการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จากการให้บริการเครื่องจักรกล สมาชิกกลุ่มมีรายได้มาก
ขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอกุฉินารายณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 
สนับสนุนส่งเสริม ให้ค าปรึกษาและอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี วิธีการลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าว การผลิตข้าวสู่มาตรฐานอินทรีย์ และ GAP ระบบควบคุมภายใน (ICS) ของอินทรีย์ และ GAP 
แบบกลุ่ม การจัดท ากองทุนเมล็ดพันธุ์ไว้ให้สมาชิกกู้ยืมในยามขาดแคลน เป็นต้น นอกจากนั้นกลุ่มยังได้ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ภายในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเกษตร
อ าเภอให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
2. สถานการณ์ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่6 ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ (กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข) มีสมาชิก จ านวน 35 ราย 
พ้ืนที่ 523 ไร่ สามารถผลิตข้าวเปลือกทั้ง 4 พันธุ์ ได้แก่ กข6, ขาวดอกมะลิ 105, มะลินิลสุรินทร์ และสินเหล็ก ได้เฉลี่ย 
480, 470, 440 และ 360 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ จ านวน 3,666.96 บาท รายได้ต่อไร่ 
4,821.43 บาท ผลตอบแทนต่อไร่ 1,154.46 บาท  
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 ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ถือหุ้นกองทุนเมล็ดพันธุ์ 35 ราย จ านวน 43 หุ้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 21,500 บาท ผู้ถือ
หุ้นกองทุนข้าวกล้องอินทรีย์ 23 ราย จ านวน 461 หุ้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 46,100 บาท ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่ม
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 50 ตัน  เป็นเงิน 1,250,000 บาท (25 บาท/กก. ข้าวเปลือก)  จ าหน่ายข้าวสารแปรรูป 
จ านวน 70 ตัน  เป็นเงิน 2,800,000 บาท (40 บาท/กก. ข้าวสาร)  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ขนมป๊อบ
ไรซ์) เป็นเงิน 300,000 บาท 
 การได้รับความช่วยเหลืองบประมาณสนับสนุน 
 ปี 2559 ได้รับการสนับสนุนเครื่องซีลสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ตลาดเฉพาะ niche market (กลุ่มข้าวโภชนาการสูง) 
 ปี 2560 ได้รับการสนับสนุนเครื่องท าไอศกรีม จ านวน 1 เครื่อง ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาด
เฉพาะ niche market (กลุ่มข้าวโภชนาการสูง) 
 ปี 2561 ได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 3,025 กิโลกรัม และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 500 ใบ 
 ปี 2562 ประธานกลุ่มจัดซื้อ เครื่องสีข้าวกล้อง จ านวน 1 เครื่อง จากเงินทุนของประธานกลุ่ม 
 ปี 2563 ได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จ านวน 1 เครื่อง ได้จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่
 ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร และสิ่งปลูกสร้าง จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รายละเอียดดังนี้ 
  1. รถแทรกเตอร์ 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ (ใบมีดดันหน้า , ผานพรวน, จอบหมุน  
(โรตารี่) ) จ านวน 1 ชุด 
  2. รถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า พร้อมรถลากรถเกี่ยว (เทรลเลอร์) จ านวน 1 ชุด 

3. เครื่องคัดแยกสีข้าว ก าลังผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ชั่วโมง จ านวน 1 เครื่อง 
4. รถยกไฟฟ้า รับน้ าหนักได้ 1,500 กิโลกรัม จ านวน 1 คัน 
5. กระสอบพลาสติกสาน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 32 นิ้ว จ านวน 6,460 ใบ 

  6. ลานตากข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 18 x 0.15 เมตร จ านวน 1 ลาน 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 ก าหนดเป้าหมายในการรวมกันผลติข้าวคุณภาพแปลงใหญ่ โดยมีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต การ บริหารจัดการ 
การตลาด แผนการสนับสนุน ได้แก่ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ เพ่ือเป็นรายได้เสริมเกษตรกรในโครงการเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมาย 
 การลดต้นทุนการผลิต 
 ได้ท าการบันทึกต้นทุนการผลิต เพ่ือหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
มีต้นทุนการผลิตลดลง 393.98 บาท/ไร่ โดยมีค่าจ้างแรงงานและค่าเมล็ดพันธุ์ลดลง เนื่องจากมีการลดอัตรา 
การใช้เมล็ดพันธุ์ และมีการเลือกใช้วิธีการปักด า แบบต้นเดียว 
 การเพิ่มผลผลิต 
 เดิมเกษตรกรมีผลผลิตข้าว 386 กก./ไร่ มีเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 470 กก./ไร่ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
2. การปรับปรุงดินโดยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าวและใช้โดโลไมค์ปรับสภาพดิน  
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
4. ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีภาพ  
5. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดโรคแมลง  
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6. การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตโดยสร้างกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 เกษตรกรมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยผ่านการรับรองแล้วร้อยละ 60 และผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน Organic Thailand จากกรมการข้าวตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และจะมีการตรวจรับรอง เพ่ือต่อ
อายุใบรับรองในฤดูกาลผลิตนี้ นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์จ าหน่ายของกรมการข้าวอีกด้วย 

 
 
การตลาด  ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ 
พันธุ ์ ประเภทผลผลิต ช่องทางจ าหน่าย 

กข6 เมล็ดพันธุ์ โรงสีกิจเจริญ, ร้านปิยะกุล, ร้านไทยเกษตรรุ่งเรือง 
ข้าวสาร ร้านค้าทั่วไป, งานแสดงสินค้า 

ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวสาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, ร้านค้าทั่วไป, งานแสดงสินค้า 
มะลินิลสุรินทร์ ข้าวสาร บริษัท บางกอก ฟู้ดส์ ชาร์แนล, โรงเรียนคุมอง, งานแสดงสินค้า 

สินเหล็ก ข้าวสาร บริษัท สุขสาธารณะ จ ากัด, บริษัท เฮเทค ฟรีสคูล, แอพพลิเคชั่นช้อปปี้, 
บริษัท หยดทิพย์ ชื่นจิต จ ากัด, งานแสดงสินค้า 

ไอศกรีม งานโรงเรียน, งานบุญประเพณี 
ขนมป๊อบไรซ์ ร้านค้าทั่วไป, งานแสดงสินค้า, อาหารว่างจัดประชุม 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต   
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล  
4. บริหารจัดการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์/น้ าหมัก   
5. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กระบวนการการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ในส่วนภาครัฐประกอบด้วยหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงาน เกษตรอ าเภอ 
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยเกษตรอ าเภอในบทบาทผู้จัดการจัดประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็น
ประธาน เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมี คณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรีและนายกอบต. ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุขอ าเภอ ประมง
อ าเภอและปศุสัตว์อ าเภอ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งมีการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าาเนินงานในรูป
แปลงใหญ่ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน แปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
3. ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
4. สรุปผล ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

5. การสนับสนุน 
 ปี 2559 ได้รับการสนับสนุนเครื่องซีลสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ตลาดเฉพาะ niche market (กลุ่มข้าวโภชนาการสูง) 



6 
 

 

 ปี 2560 ได้รับการสนับสนุนเครื่องท าไอศกรีม จ านวน 1 เครื่อง ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาด
เฉพาะ niche market (กลุ่มข้าวโภชนาการสูง) 
 ปี 2561 ได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 3,025 กิโลกรัม และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 500 ใบ 
 ปี 2562 ประธานกลุ่มจัดซื้อ เครื่องสีข้าวกล้อง จ านวน 1 เครื่อง จากเงินทุนของประธานกลุ่ม 
 ปี 2563 ได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จ านวน 1 เครื่อง ได้จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่
 ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร และสิ่งปลูกสร้าง จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รายละเอียดดังนี้ 
   1. รถแทรกเตอร์ 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ (ใบมีดดันหน้า,  ผานพรวน, จอบหมุน  
(โรตารี่) ) จ านวน 1 ชุด 
   2. รถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า พร้อมรถลากรถเกี่ยว (เทรลเลอร์) จ านวน 1 ชุด 

3. เครื่องคัดแยกสีข้าว ก าลังผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ชั่วโมง จ านวน 1 เครื่อง 
4. รถยกไฟฟ้า รับน้ าหนักได้ 1,500 กิโลกรัม จ านวน 1 คัน 
5. กระสอบพลาสติกสาน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 32 นิ้ว จ านวน 6,460 ใบ 

  6. ลานตากข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 18 x 0.15 เมตร จ านวน 1 ลาน 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 5 ด้าน เกษตรกรผลิตข้าวได้ปลอดภัยมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตต่ า ผลผลิตสูง มีความรู้ใน การผลิตพืช
ปลอดภัยตามระบบการผลิตพืชอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มกันผลิต แปรรูป และจ าหน่าย กลุ่มมีความเข็มแข็ง สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 

1. การลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจาก 4,300 บาท/ไร่ เป็น 3,400บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 20) 
2. การเพ่ิมผลผลิต ผลผลิตเพ่ิมจาก 386 กก./ไร่ มีเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 470 กก./ไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

17.9) 
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน Organic Thailand เมล็ดพันธุ์คุณภาพ มูลค่าข้าวเพ่ิมขึ้น   
4. การตลาด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวแน่นอน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
5. การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด มีความมั่นคงในเรื่องราคาและตลาด 

7. ผลที่เกิดขึ้น 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งเป็นผลจาการท าการเกษตรที่ดีและปลอดภัย ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ย
คอก ปุ๋ยพืชสดไถกลบลงดินเพ่ือปรับปรุงดิน สภาพของดินดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพ สิ่งแวดล้อมสร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศน์สังเกตจากการพบไส้เดือนในดินมีมากขึ้น 
 2. ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อหยุดมาใช้สารเคมีในการผลิตส่งผลดีต่อ สุภาพท าให้
ร่างการแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล  
ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี คนในชุมชนมีความปลอดภัยในเรื่องอาหาร อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นเขตปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ  
 3. ด้านสังคม เกษตรกรในสมาชิกแปลงใหญ่มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคีเพ่ิม มากขึ้น ท าให้
ชุมชนเข็มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน     
 4. ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลผลิตท าให้พ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลิตมี ความ
น่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง และจาก การรวมกลุ่ม
จัดท าแปลงใหญ่ที่มีการรวมกันชื้อรวมกันขาย ในรูปกลุ่ม 
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8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 ผู้จัดการแปลงใหญ่ บริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องท าด้วยใจ เข้าใจในสิ่งที่ท า
ปฏิบัติร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว วิเคราะห์ คน พ้ืนที่ สินค้าให้ถูกต้อง 
อย่าตัดสินใจหรือคิดแทน ต้องเข้าใจ เข้าถึงนักพัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล  
 ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นสถานที่ให้สมาชิกได้ พบปะพูดคุย
กัน มากขึ้น มีกิจกรรมร่วมกันท า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในแปลงของต้นเองได้ 
 เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นคนขยัน เก่ง และซื่อสัตย์  เป็นผู้ที่รักในสิ่งที่ท า ไม่เห็นแต่ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตสาธารณะ 
  คณะกรรมการแปลงใหญ่ ต้องท าให้กลุ่มมีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงตลาด คณะกรรมการต้องมี ความเสียสละ
อย่างยิ่งที่จะน าพากลุ่มและสมาชิกไปสู่จุดหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชุมชนอ่ืนสามารถ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดู
งาน น าไปปฏิบัติได้ 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 ด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่นาเป็นพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง และสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินต่ า ด้านวิชาการ ขาดอุปกรณ์การสาธิตในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจาก
ค่าจ้างแรงงานสูง สินค้าถูกกดราคา ด้านสังคม เยาวชนมั่วสุม ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ที่สนใจ
เรื่องเกษตรอินทรีย์ 
 การแก้ไขปัญหา 

ด้านพ้ืนที ่สร้างแหล่งน้ าประจ าไร่นา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือของบประมาณขุดหนองสระไว้เป็นแหล่งน้ า
ส ารอง การปลูกปอเทืองเพ่ือไถกลบซากเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นพืชหมุนเวียนและบ ารุงดินหลังการท านา ไถกลบตอฟาง การเลี้ยง
แหนแดงเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และปรับปรุงโครงสร้างดินเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน  

ด้านวิชาการ จัดหาเอกสารวิชาการ หรือสื่อความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ประจ าที่ศูนย์เรียนรู้ ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาให้ความรู้  

ด้านเศรษฐกิจ ศึกษาหาแนวทางในการลดต้นทุนโดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้และประยุกต์ให้เข้ากับพ้ืนที่ของตน
เน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก สร้างเพจจ าหน่ายข้าวสินเหล็กนาโก หาตลาดเพ่ิมโดยการท าสัญญาซื้อขายข้าวกล้องหอมมะลิ 
105 กับโรงพยาบาลร้อยจ านวน 1 ปี หรือ 30 ตัน  

ด้านสังคม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และให้ค่าตอบแทนในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นศูนย์เรียนรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจร 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต 
 2. การขยายผลแก่ส่วนรวม 
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. การขยายช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1. อย่าเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่เพราะหวังผลการช่วยเหลือจากรัฐ เพราะจะท าให้เราไม่โตทั้งความคิดและศักยภาพใน
การพัฒนา 
 2. การเกษตรแปลงใหญ่เน้นการจัดการเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเอง พ่ึงกันเอง และเรียนรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 3. หากไร้ซึ่งความรู้ ปัญหา และนวัตกรรมแล้ว โอกาสที่จะแข่งขันกับคนอ่ืน ๆ ก็ท าได้น้อย และจะหายจากไปในที่สุด 
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แปลงใหญ่ข้าว ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 แปลงใหญ่ข้าว อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2560 มีสมาชิกจ านวน 36 ราย โดยการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ าเภอเกาะจันทร์ 
เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว มีการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการด าเนินงานแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบการท างานกันชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนร่วมกับเครือข่ายแปลงใหญ่
ในจังหวัดชลบุรีและรับการอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ในพื้นที่ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึง
การแปรรูปและการตลาด ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 42 รายและยังมีแนวโน้มเกษตรกรผู้สนใจและเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานการณ์ 
 ปี 2564 แปลงใหญ่ข้าว อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีสมาชิก 42 ราย พ้ืนที่ปลูกข้าว 810 ไร่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 
700 กิ โลกรัม/ไร่  มีการปลูกข้าวทั้ งนาปี  และนาปรัง (ช่ วงระยะเวลาเก็บเกี่ ยวข้าวนาปี  อยู่ ระห ว่ างเดือน  
พฤศจิกายน – ธันวาคม และนาปรัง อยู่ระหว่างเดือน เมษายน -พฤษภาคม) 
 การพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน GAP 
3. เป้าหมายการด าเนินงานแปลงใหญ่ 5 ด้าน 
 1. การลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 5,020 บาท/ไร่ ลดลงเหลือ 4,540 บาท/ไร่ โดยวิธีการ ดังนี้ 
  1.1 การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง (ข้าวปลูก) 
  1.2 ลดการใช้ปุ๋ย โดยการหมักฟาง การหว่านปอเทือง(ปุ๋ยพืชสด) 
  1.3 ผลิตสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง 
  1.4 มีการส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ ก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี   
  1.5 มีการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  1.6 มีการเก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ 
 2. การเพ่ิมผลผลิต 
  2.1 การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
  2.2 การให้น้ าที่เหมาะสม ตามช่วงอายุของข้าว 
  2.3  การเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม (ลดการเข้าท าลายของโรคและแมลง) 
  2.4 การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) 
  2.5 การใส่ปุ๋ย และฮอร์โมนตามก าหนด 
  2.6 การใส่ปุ๋ยคอกรองพ้ืนก่อนปลูก 
 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
  3.1 มีโรงสี เพ่ือแปรรูปข้าวจ าหน่าย มีเครื่องบรรจุสุญญากาศ เพ่ือจัดเก็บรักษาคุณภาพข้าวได้นานขึ้น 
  3.2 ขา้วที่แปรรูปเป็นข้าวสาร สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูง อยู่ที่กิโลกรัมละ 35-37 บาท/กิโลกรัม 
  3.3 ได้รับรอง PGS จ านวน 2 ราย และคาดว่าจะมีการท าเพ่ิมอีก 
  3.4 มีการยื่นขอรับรอง GAP จ านวน 15 ราย อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 
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 4. ด้านการตลาด  
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าโดยการแปรรูป และจ าหน่ายในรูปแบบของการรับออเดอร์ และผลิตตามความต้องการของ

ลูกค้า มีการขายปลีกในชุมชน โรงงาน ห้างร้านที่สั่งตรงเข้ามาที่กลุ่ม แต่ติดปัญหาที่ทางกลุ่มไม่มีสถานที่เก็บข้าวเปลือก
จ านวนมากไว้ส าหรับแปรรูปเป็นข้าวสาร จึงจ าหน่ายข้าวได้ปีต่อปี ไม่สามารถสต็อกข้าวไว้ได้ 
 5. การบริหารจัดการกลุ่ม 
  - การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าว อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
  - วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับด้านการตลาด 
  - มีการระดมหุ้นของสมาชิก และเปิดให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินได้ 
  - พัฒนาสมาชิกให้เป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ 
  - ส่งเสริมการปลูกพืชอ่ืน หรือกิจกรรมด้านอ่ืน เพ่ือสร้างรายได้เสริม 
  - มีการประชาสัมพันธ์ /ประชุม/ติดตาม/แก้ไขปัญหา ( 3 เดือน / 1 ครั้ง) 
  - มีการตั้งกลุ่ม Line เพ่ือแจ้งข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกภายในกลุ่มทราบ 
  - มีการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอเกาะจันทร์ เข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการท านา
เปียกสลับแห้งกับกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และน ามาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มทราบ 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของแปลงใหญ่ข้าวเกาะจันทร์ ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีมีการรวมกลุ่มขับเคลื่อน
การท างานกันแบบกลุ่ม มีการประชุมกันเป็นรายเดือน มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานภาคีในระดับพ้ืนที่  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือประสานงานการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้ประสบผลส าเร็จ  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
5. การสนับสนุน 
 ได้รับกาสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีท่ีเข้ามาร่วมบูรณาการดังนี้ 
  1. ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ความรู้วิชาการ ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและการแปรรูป 
  2. กรมวิชาการเกษตรให้ค าแนะน าการท า GAP 
  3. กรมการขา้ว สนับสนุนในเรื่องวิชาการเกษตร การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 
  4. กรมชลประทาน สนับสนุนเรื่องใช้น้ าเพ่ือท าการเกษตร การปล่อยน้ าให้กับเกษตรกรใช้ท านาข้าว 
  5. กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบสภาพดิน  ปูนมาร์ล เมล็ดปอเทือง และน้ าหมักชีวภาพ 
  6. ตรวจบัญชีสหกรณ์  อบรมการจัดท าบัญชี ( รายรับ- รายจ่าย) 
  7. ธกส. สนับสนุนด้านสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ า 
  8. พาณิชย์จังหวัด ให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนทางการค้า การน าสินค้าไปจ าหน่าย 
  9. ก านันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ให้ความร่วมมือ และประสานงาน 
  10. เป็นเครือข่าย ศพก.เกาะจันทร์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
และเป็นจุดเรียนรู้การผลิตข้าวครบวงจรให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษา 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 5 ด้าน ในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพของกลุ่ม โดยใช้แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตจาก 5,020 บาท/ไร่ เป็น 4,5๔๐ บาท/ไร่ ลดลงร้อยละ 10 
  2. เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิตจาก 700 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 900 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 
  3. เพ่ิมคุณภาพผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทั้ง 42 ราย เกษตรกร 42 ราย 
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  4. ตลาด มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น มีการแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น แป้งทาหน้า โลชั่นบ ารุงผิว ลิป
บาล์ม เป็นต้น แปรรูปผลผลิตข้าวให้มีจ าหน่ายตลอดทั้งปี 
  5. การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี  
7. ผลที่เกิดขึ้น 
 การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 
4 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัย GAP ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ลดการใช้สารเคมี ท าให้ระบบ
นิเวศดีขึ้น มีความสมดุลในสภาพแวดล้อม แมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่สมดุล ไม่เกิดการ
ระบาดในระดับที่รุนแรง 
  ด้านสุขภาพ จากการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP ท าให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี เน้นให้เกษตรกรใช้สารชีว
ภัณฑ์ทดแทนสารเคมี และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ส่งผลให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น 
  ด้านสังคม เมื่อมีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ท าให้สมาชิกมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมาชิกมีการ
พัฒนาการผลิตสินค้าของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเกื้อหนุนกันเองของสมาชิกแปลงใหญ่ เกิดความรักความสามัคคี
ภายในกลุ่ม ฯ สมาชิกแปลงใหญ่ 
  ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ ร่วมกันคิด วางแผนการตลาด รวมกันขาย 
ท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในปริมาณที่มาก และได้ราคาสูงขึ้น 
8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และความยั่งยืนในการพัฒนา 
 “การพัฒนาแบบพ่ีสอนน้อง” สมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอเกาะจันทร์ จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในเรื่อง
ของความรู้ เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต การลดการใช้สารเคมี การป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธี
ผสมผสาน การแปรรูปต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ให้สามารถผลิตข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน 
 “การร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ วางแผนร่วมกัน” โดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอเกาะจันทร์ 
ร่วมกับประชุม คิดวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ผ่านการประชุมสมาชิกแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ น ามาพัฒนากลุ่มฯ ให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 
 การพัฒนาควรเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ กับสมาชิก สร้างความเข้าใจถึงกระบวนงาน สร้างการเรียนรู้ ประสาน
เครือข่าย เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที่ สินค้า ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  1. คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่การท างานชัดเจน 
  2. คณะกรรมการกลุ่มสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 
  3. มีหน่วยงานมาสนับสนุนงบประมาณ 
  4. มีแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
  5. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ใช้เทคนิคของการรวมกลุ่ม มีการจัดประชุมคณะกรรมการและ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง (3 เดือน /1 ครั้ง) โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกน าเสนอปัญหา และอุปสรรคในการท าการผลิตข้าว และ
รวบรวมปัญหาที่พบแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด เพ่ือบูรณาการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้
ตรงจุด และตรงตามความต้องการของเกษตรกร ได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการท างาน เช่น ปัญหาการระบาดศัตรูพืช 
สามารถประสานส านักงานเกษตรอ าเภอเข้ามาดูแล หรือประสานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
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ชลบุรี เข้ามาดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนในเรื่องสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัด ด้านการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมให้สมาชิก
ลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยพืชสด การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปูนมาร์ล เป็นต้น  
 โดยเทคนิคการท างานร่วมกันต้องมีการร่วมแรง รวมใจในการที่จะพัฒนาสมาชิกทุกคนให้มีความรู้ การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย องค์ความรู้ต่างๆที่ทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาถ่ายทอดความรู้น ามาปรับใช้ และถ่ายทอดให้สมาชิกใน
กลุ่มได้รับรู้เท่าเทียมกัน จึงเป็นการพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะจันทร์ เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรท านาอ าเภอเกาะ
จันทร์ จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลเข้ามา
ติดตาม ให้ความรู้ ประสานงานบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ 
ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถผลิตข้าว และกลุ่มมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม
ในการบริหารจัดการด้วยตัวเอง 
9. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง (ฤดูนาปรัง) 
 2. ปัญหาสถานที่จัดเก็บผลผลิตไม่เพียงพอ ในการเก็บผลผลิตข้าวไว้แปรรูป 
 3.ปัญหาเรื่องโรคและแมลงในข้าว 
 เงื่อนไข/ข้อจ ากัด 
  1. ขาดสถานที่จัดเก็บข้าวเปลือก โรงสีข้าว ท าให้การแปรรูปข้าวไม่สามารถผลิตขายได้ทั้งปี 
  2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัย 
  3. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร  
 แนวทางการแก้ไข 
  1. ประสานหน่วยงานชลประทานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในการผลิตข้าว 
  2. เสนอของบประมาณในการจัดท าโรงเรือนส าหรับเก็บข้าเปลือกไว้แปรรูป 
  3. ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนมากขึ้น 
  4. ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว และแนวทางการป้องกันก าจัดที่ถูกต้อง เหมาะสม ประสานหน่วยงาน
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ 
 การใช้การตลาดน าการผลิต เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด เพ่ือให้สมาชิกมีความมั่นใจว่าถ้ามีการรวมกลุ่มกันผลิตแล้ว ผลผลิตที่ได้จะสามารถขายได้ในราคาที่สูง มี
ตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยใช้กลไกในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่การท างานชัดเจน 
  2. มีหน่วยงานภาคี ร่วมบูรณาการท างานร่วมกัน  
  3. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม 
  4. มีแผนการผลิต การบริหารจัดการ พัฒนาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
  5. มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย ของกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
  6. จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรที่สนใจทั้งนอกและในพ้ืนที่ 
  7. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย  
 การเชื่อมโยงการด าเนินงานกับหน่วยงานภาคประชาชน เอกชน 
  1. มีการเชื่อมโยงการตลาดภายในชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้าแก่เกษตรกรในชุมชน และภายนอกชุมชน  
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  2. มีการสร้างเครือข่ายในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป(ข้าวสาร) กับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง และจ าหน่ายผ่านห้าง
ร้าน ตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามาที่กลุ่ม 
  3. มีการสร้างแบรนท์สินค้าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่าน Line QR Code ซึ่งสามารถสั่งสินค้ากับผู้ขายผ่าน
ช่องทาง Line ส่วนตัวโดยตรง 
  4. มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวให้มากขึ้น สร้างความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ตรงตาม
ความต้องการตลาด และผู้บริโภค 
 
11. ข้อเสนอแนะ และค าแนะน า 
 แปลงใหญ่ที่จะประสบความส าเร็จต้องเกิดจากความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถ
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์  โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในแปลงใหญ่เพ่ือพัฒนา 
และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เปิดช่องทางการตลาดผ่านระบบทางออนไลน์ ปรับรูปแบบการท า
การเกษตรแบบเดิม ๆ มาใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดการใช้แรงงานภาค
การเกษตรลงได้ จึงท าให้แปลงใหญ่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
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กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 1.1 ประวัติกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  เกษตรกรต าบลทุ่งขวาง มีการผลิตข้าวแบบดั้งเดิม ไม่ค านึงถึงคุณภาพของผลผลิต นิยมปลูกพืชชนิดเดียวกัน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ต่างคนต่างขายผลผลิต เน้นการก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี ส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิต
ตกต่ า ราคาขายขึ้นอยู่โรงสี คุณภาพชีวิตเกษตรกรไม่ดี จากปัญหาการที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้เกษตรกรรวมตัวกันคิดหา
วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของต าบลทุ่งขวาง ซึ่งถือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตา
ยาย จะท าอย่างไรให้การท านายังคงอยู่คู่กับชุมชนต าบลทุ่งขวาง และเกษตรกรอยู่ดีกินดี มีสุขภาพ ที่ไม่เสื่อมโทรม 
ปลอดภัยจากสารเคมี จึงรวมกลุ่มกันผลิตข้าวปลอดภัยขึ้น แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการผลิต การลดต้นทุนการ
ผลิต การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และการตลาด ในปี 2561 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน   ได้เข้ามาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่ง
ความรู้ทางวิชาการด้านการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการตลาด จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้เห็นความส าคัญของ
การรวมกลุ่มกันเพ่ือการผลิตข้าวปลอดภัย จึงได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกที่ จ านวน 32 ราย และมีพ้ืนที่ จ านวน 425 ไร่ 
 1.2 การเชื่อมโยงกระบวนการท างาน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลง
ใหญ ่
    อ าเภอก าแพงแสน มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 4 ศูนย์ ได้แก่  
  1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน เป็นศูนย์
เรียนรู้หลักด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
  2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 10 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน เป็นศูนย์
เรียนรู้เครือข่ายด้านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน เป็น
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 11 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน เป็น
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
จ านวน 4 ศูนย์ เปรียบเสมือนโรงเรียนของเกษตรกรในพ้ืนที่ของต าบลทุ่งขวาง เนื่องจาก มีเกษตรกรและแปลงต้นแบบ
การให้เกษตรกรได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าเกษตรได้จาก 4 ศูนย์ดังกล่าว กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 
ต าบลทุ่งขวาง ก็เช่นเดียวกัน ได้มาเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้หลักด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว กับมีการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานร่วมกัน ในรูปแบบการบูรณาการ ความร่วมมือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตข้าวให้กับ
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรในต าบล ทุ่งขวางและต าบลใกล้เคียง มีการประชุมวางแผนผ่านเวทีเชื่อมโยง ศพก. 
และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ จ านวน 4 ครั้งต่อปี และสร้างเกษตรกรต้นแบบ และแปลงเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการ
ลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย 4 ด้าน 
  1) ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 500 บาท  
  2) การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
  3) การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี  
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  4) ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดี  
 มีการจัดท าฐานเรียนรู้  
  1) การใช้และการผลิตเชื้อราแบคทีเรีย บีที  
  2) การใช้และการผลิตสารสะเดา  
  3) การใช้และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอมา  
  4) การใช้และการผลิตสารบิวเวอร์เรีย  
 พร้อมทั้ง มีแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช เป็นแหล่งศึกษาดูงาน รวมทั้ง เป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
บริการด้านการเกษตรต่างๆให้กับเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนเป็นที่ปรึกษา 
2. สถานการณ์ 
 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และบทบาทที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกที่ จ านวน 32 ราย 
และมีพ้ืนที่ จ านวน 425 ไร่ 
 2.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการสื่อสารกับสมาชิก แบ่งเป็น 4 รูปแบบ  คือ  
  1) ประชุมเพ่ือวางแผนการผลิตร่วมกันก่อนที่จะปลูกข้าว ปี 2 ครั้ง (ท านา 2 รอบ/ปี)  
  2) ประชุมในวันครบก าหนดวันส่งหุ้นของกลุ่มประจ าเดือน จะเป็นการสอบถามเรื่องทั่วไปแจ้งข่าวสารรายงาน
ปัญหาต่างๆของสมาชิก และร่วมกันแก้ปัญหา  
  3) ประชุมเฉพาะกิจ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือต้องการปรึกษาหารือเรื่องเร่งด่วน ที่เกิดปัญหาภายในกลุ่ม จะมี
การประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ เช่นปัญหาเรื่องน้ าน้อยที่ส่งผลกระทบกับฤดูท านา ปัญหาเรื่องโรคและ
แมลง และปัญหาด้านสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบกับผลผลิต 
  4) การติดต่อระหว่างสมาชิกแปลงใหญ่ นอกเหนือจากการประชุม สามารถปรึกษาปัญหาผ่านช่องทาง LINE 
กลุ่ม 
 2.3 การก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่มมีความโปร่งใสและชัดเจน คณะกรรมการและสมาชิกได้ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบ
ของกลุ่มร่วมกันแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ รายละเอียดตามภาคผนวก  
  หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ 
  หมวดที่ ๒ สมาชิกและกลุ่ม 
  หมวดที่ ๓ การประชุม 
  หมวดที่ ๔ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
  หมวดที่ ๖ ข้อเบ็ดเสร็จ 
3. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน (5 ด้าน) 
 1) เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน 
  1. ลดต้นทุนการผลิต จาก 5,000 บ./ไร่ เป็น 3,000 บ./ไร่ 
  2. เพ่ิมผลผลิต จาก 800 กก./ไร่ เป็น 1,000 กก./ไร่ 
  3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพพืชผักให้ได้รับมาตรฐาน GAP ทั้งหมด  
  4. การบริหารจัดการ  
   - วางแผนการผลิตให้มีผลผลิตสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
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   - มีแหล่งรวบรวมผลผลิต และคัดบรรจุสินค้า ตามมาตรฐาน 
   - พัฒนาสมาชิกให้เป็น Smart Farmer 
  5. ตลาด  
   - ส่งสินค้าสู่บริษัทส่งออก และตลาดทั่วไป 
   - ส่งสินค้าสู่ตลาด modern trade 
   - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 2) แผนปฏิบัติงานรายแปลงประจ าปีงบประมาณ ปี 2564 
  1.ด้านการลดต้นทุน 
   - รวมกันวิเคราะห์ดิน 
   - อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี 
  2.การเพ่ิมผลผลิต 
   - ผลิตปุ๋ยหมัก 
  3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   - ส ารวจข้อมูลสมาชิกที่ได้ GAP 
    1. สมาชิกที่ได้ GAP แล้ว 
    2. สมาชิกที่ยื่นขอ GAP แล้ว 
    3. จ านวนสมาชิกที่ไม่ผ่านครั้งที่๑ 
    4. จ านวนสมาชิกที่ยังไม่ได้ GAP 
   - อบรมการเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ 
  4.การบริหารจัดการ 

   - จัดประชุมเวทีท าแผน/ปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ 
   - จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและปรับปรุงสมาชิก 
   - ติดตามและชี้แจงสถานการณ์น้ า 
   - ประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 1 และ 2 
   - ประชุมผู้น าแปลงใหญ่ร่วมกับ ศพก. 

 3) แผนการผลิตข้าวประจ าปี 2564  
  ในการทุกๆปี คณะกรรมการและสมาชิกจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการผลิตร่วมกัน ก่อนจะถึงฤดูท านา ซึ่งใน 
1 ปี จะท านา 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ปลูกเดือนมีนาคม เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม รอบที่ 2 เดือนปลูกเดือนสิงหาคม เก็บ
เกี่ยวธันวาคม โดยเกษตรกรจะร่วมกันวางแผนและพิจารณาเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าว กข 79 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมปทุมธานี 1 และข้าวปิ่น
เกษตร 1 จึงมีแผนการผลิตและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับต่อการปลูกข้าว 1 รอบ 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 4.1 การเชื่อมโยงการด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด้านความรู้วิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้าน
การเกษตร  
  2) กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  3) กรมวิชาการเกษตร ให้ความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัย GAP 
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  4) ตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมด้านการท าบัญชี (บัญชีครัวเรือน) 
  5) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน Smart Famer และกลุ่มยุวเกษตร
ในหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน 
  6) มีการพัฒนาแปลงใหญ่ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาสินค้าให้มีการรับรองตามกฎหมาย 
  7) ได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและปัจจัยการผลิตจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 
 
 
   7.1) โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561-2563 
    กลุ่มได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 3 ปี และมี
การจัดอบรมและท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

     1. จัดเวทีชุมชน   
     2. จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 

     ครั้งที่ 1 เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
      ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
     3. จัดประชุมเพ่ือติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
     4. จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 
     5. จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP ด้าน ICS 
      - นาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง ปี 2561 และ ปี 2562 
      - นาแปลงใหญ่ ปี 2563 
     6. ประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562/63 ภายใต้โครงการพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตร และบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการเชื่อมโยงการตลาด ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ปี 2562 ตาม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 
      7.2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 

  กลุ่มได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 จากโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 
2564 จ านวน 2,000 กิโลกรัม 
      1. จัดเวทีชุมชน   
      2. จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าว
ตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS 
      3. จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าว กข 79 
 4.2 การเชื่อมโยงการด าเนินงานกับหน่วยงานภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 

  1) ได้รับการอบรมความรู้ทางวิชาการ 
   1.1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อบรมถ่ายทอดการเก็บเมล็ดพันธุ์ 

1.2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อบรมการใช้ฟางข้าวเพาะเห็ดฟางเพ่ือลดการเผา
ฟาง 

1.3) เรียนรู้การใช้สารก าจัดวัชพืช โดย บริษัทไอซีพีลัดดา 
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1.4) บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ (ปิ่นเกษตร 1) ส าหรับเพาะปลูกในแปลง
ใหญ่  

1.5) บริษัท คูโบต้านครปฐม จ ากัด สนับสนุนองค์ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการปลูกข้าว 
  2) เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน 

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลทุ่งขวาง เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ประชาชนทั่วไปในชุมชน 
หรือนอกชุมชน มีเกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปมาศึกษาดูงานเพ่ือการน าไปปรับใช้ 

2.1) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.2) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 22  
2.3) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอ้อกระทิง        
2.4) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหลักเมตร        
2.5) การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ  

 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการการจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ จากส านักตรวจบัญชีสหกรณ์     
จังหวัดนครปฐม โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือน การท าบัญชีของกลุ่มการจัดท าบัญชี
ต้นทุนอาชีพ โดยสมาชิกทุกรายได้รับการถ่ายทอด และสามารถบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพได้  

2.6) การจัดหาทุนสนับสนุน (เงิน/ปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) 
    1) กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับความรู้และค าแนะน าจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ในการจัดท า
บัญชีและการระดมทุนเพ่ือสร้างเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่ม โดยกลุ่มมีการก าหนดเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก คนละ 100 
บาท/เดือน เพ่ือเป็นกองทุนหมุนเวียนในการซื้อพันธุ์ข้าว สารเคมี สารก าจัดศัตรูพืช ท าให้สมาชิกซื้อปัจจัยการผลิตได้
ในราคาต่ ากว่าท้องตลาด สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีทุนน้อย นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลประจ าปี ปัจจุบันกลุ่มแปลง
ใหญ่มีทุนหมุนเวียน จ านวน 138,800 บาท 
    2) ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ปีละไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม 
5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 5.1 ลดต้นทุนการผลิต   
 กลุ่มแปลงใหญ่ สามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 5,000 บาท/ไร่ เป็น 3,000 บาท/ไร่ โดยท ากิจกรรม ดังนี้  
  1) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สมาชิกจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด 32 
ราย ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 655 บาท/ไร่    

2) ใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยสมาชิกมีความรู้เรื่องการพยากรณ์การระบาดของโรค และ
แมลง เกษตรกรไมจ่ าเป็นต้องซื้อสารก าจัดศัตรูพืชโดยไม่จ าเป็น  นอกจากนี้ เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมี เช่น สารสกัดจากสะเดา ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย โดยมีการนัดหมายกันภายในกลุ่มเพ่ือท าการขยายสารชีว
ภัณฑ์และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกน าไปใช้ในแปลงตนเอง สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 350 บาท/ไร่  

3) มีการท านาด าโดยรถด านา ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 10 - 15 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับนาหว่านซึ่งจะใช้
เมล็ดพันธุ์ 20 – 25 กิโลกรัม/ไร่ สามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณไร่ละ 225 บาท 
 5.2 การเพ่ิมผลผลิต 
  กลุ่มแปลงใหญ่มีการเพ่ิมผลผลิตข้าว จาก 800 ก.ก./ไร่ เพ่ิมเป็น 1,000 ก.ก./ไร่ โดยด าเนินการ ดังนี้  

 - การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการไถกลบตอซัง ปลูกปอเทือง บ ารุงดิน ก่อนท าการเพาะปลูกข้าว 
   - สมาชิกทั้งหมดใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  
 5.3 การพัฒนาคุณภาพ  
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เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ คือ สมาชิกทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP ซึ่งสมาชิกได้
ผ่านการรับรองแล้ว จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 32 ราย โดยแผนการพัฒนา
ต่อไป คือ การขอการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนด าเนินการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือขอการรับรอง โดยมีส านั กงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน และศูนย์ เมล็ดพันธุ์ ข้ าวราชบุ รี  
เป็นหน่วยงานสนับสนุน  
 5.4 การแปรรูปและการตลาด 
  เดิมสมาชิกต่างคนต่างขายโดยตรงให้กับโรงสี เมื่อรวมกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการพัฒนาแปรรูปผลผลิต  
เป็นข้าวสาร โดยกลุ่มมีโรงสีขนาดเล็กส าหรับแปรรูปผลผลิตของสมาชิก ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นข้าวสารแบ่งบรรจุขนาด 1 
กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม จ าหน่ายตลาดในชุมชน ออกบูทตามงานต่างๆ เช่น ตลาดนัดศิลปากร ตลาดเกษตรกร และ
ช่องทางออนไลน์ 
 5.5 การบริหารจัดการตามกิจกรรมของแผน 

  กลุ่มแปลงใหญ่มีการวางแผนการผลติให้มีผลผลิตสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้วางแผนการผลิตในปี 2564 
ให้สมาชิกจ านวน 32 ราย ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พ้ืนที่ปลูกรวม 424.5 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ 339.8 ตัน ซึ่ง
กลุ่มได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ไว้ให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

1) มีแหล่งรวบรวมผลผลิต และคัดบรรจุสินค้า ตามมาตรฐาน 
2) พัฒนาสมาชิกให้เป็น Smart Farmer  สมาชิกจ านวน 32 ราย ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer 

แล้วจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5  และเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
3) มีการวางแผนการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน  

 5.6 การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว  
  การลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวร้อยละ 80 มีการท ากิจกรรมการเกษตร
หลากหลายนอกเหนือจากการท านาข้าว เช่น การปลูกพืชผัก การท าไร่ การท าประมงเลี้ยงสัตว์น้ า และการเลี้ยงสัตว์ 
เช่น โคนม เป็นต้น ท าให้ลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตผลิตข้าวตกต่ า สมาชิกสามารถน ากิจกรรมอ่ืนๆ มาเป็นรายได้
ของครอบครัวได้ นอกจากนี้กิจกรรมบางอย่างสามารถเกื้อกูลกันได้ เช่น การน าวัสดุเหลือใช้จากการท านา คือฟางข้าว
มาเป็นวัสดุคลุมแปลงผัก น าร าจากการสีข้าวมาใช้เลี้ยงปลา หรือเลี้ยงสัตว์ได้  น ามูลสัตว์มาท าปุ๋ยคอกใช้ในแปลงผัก 
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง 
6. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
 6.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
  1) เป็นแหล่งผลิตขยายชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ ให้บริการสมาชิกรวมไปถึงเกษตรกรในชุมชน 

  2) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต และการให้บริการด้าน
อารักขาพืช  

3) สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยการใช้สารชีวภัณฑ์หรือศัตรูธรรมชาติ
ทดแทนการใช้สารเคมี 

4) สมาชิกยอมรับเทคโนโลยีน าไปปฏิบัติ และขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไป  
5) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สมาชิกจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 จากจ านวนสมาชิก       

 ทั้งหมด 32 ราย ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 655 บาท/ไร่  
6) การลดต้นทุนโดยการปลูกข้าวแบบท านาด าโดยใช้รถด านา ช่วยในเรื่องของการลดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเรื่อง

การดูแลรักษา 
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 6.2 ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ต าบลทุ่งขวาง สามารถเพ่ิมผลผลิต จาก 800 ก.ก./ไร่ เพ่ิมเป็น 1,000ก.ก./ไร่ 

โดยด าเนินการ ดังนี้  
1) มีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกปอเทืองบ ารุงดิน แล้วท าการไถกลบ 
2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ ่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  

 6.3 ด้านคุณภาพผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต คือ สมาชิกผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ทั้งหมด ปลูกข้าวได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ผลิตข้าว GAP ซึ่งสมาชิกได้ผ่านการรับรองแล้ว จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 32 
ราย โดยแผนการพัฒนาต่อไป คือ การขอการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอการรับรอง เป้าหมายเกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับ ใบรับรอง GAP ทั้งหมด 32 ราย 
หรือ 100 % 
 6.4 ด้านการตลาด 

การแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร โดยกลุ่มมีโรงสีข้าวขนาดเล็กส าหรับแปรรูปผลผลิตของสมาชิก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นข้าวสารแบ่งบรรจุ ขนาด 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม  

การจ าหน่ายตลาดในชุมชน การออกบูทตามงานต่างๆที่หน่วยงานราชการได้จัด  เช่น ตลาดนัดศิลปากร ตลาด
เกษตรกร มีการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด และช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ฯลฯ 
 6.5 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
  6.5.1 การปรับใช้นวัตกรรม 
 เกษตรกรแปลงใหญ่มีการปรับใช้นวัตกรรม ในการผลิตข้าว ได้แก่ กล่องลูบเทือก เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด  
รถตักข้าว เพ่ือลดการใช้แรงงานคน โดยเกิดจากการทดลองและปรับใช้จากเครื่องจักรเดิม 

1) กล่องลูบเทือก ช่วยในการปรับพ้ืนที่ให้สม่ าเสมอ ลดการใช้น้ า และแก้ไขปัญหาวัชพืชในที่ดอนน าไม้มา
ท าเป็นลักษณะคล้ายกล่องประยุกต์ใช้ร่วมกับรถไถโดยการใช้ดันด้านหน้าช่วยให้ควบคุมง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้ผูกกับ
รถไถเดินตามแบบเดิมท าให้ควบคุมทิศทางได้ยาก 

2) เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด มีการผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน จากเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปุ๋ยจึง
ได้มีการประยุกต์โดยการน าถัง 200 ลิตร มาดัดแปลงเป็นเครื่องผสมปุ๋ย โดยได้แนวคิดจากเครื่องผสมปูนขนาดเล็ก 

3) รถตักข้าวดัดแปลงมาจากรถไถเดินตาม มาปรับเป็นรถนั่งขับเพ่ิมระบบไฮโดรลิกช่วยลดแรงงานคนใน
การตักข้าว และยกกระสอบ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการขนย้าย 
  6.5.2 น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิตข้าว 

1) เครื่องตีตารางนาปาเป้า (Roller Planting Marker) ช่วยให้ระยะห่างระหว่างต้นข้าวมีระยะที่แน่นอน 
สามารถบริหารจัดการวัชพืชได้สะดวกขึ้น และปรับให้ระบบนิเวศแปลงนามีอากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น 

2) แอพพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย หรือ กลาสไรซ์ (GLAS RICE) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยข้าว
คลองหลวง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาใช้วาง
แผนการผลิต การคัดเลือกพันธุ์ข้าว เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชส าคัญ เช่น โรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านข้าว การพยากรณ์อากาศ การระบาดของโรคและแมลง และการ
จัดการราคาขาย  
  6.5.3 เกษตรกรรมแม่นย าสูง 
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 แอพพลิเคชั่นรีคัลท์ พยากรณ์อากาศ ตรวจสอบอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน เพ่ือตรวจสอบสภาพอากาศก่อน
การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

6.5.4 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการ
ผลิต 
 เทคโนโลยีนวัตกรรมของแปลงใหญ่ข้าว ต าบลทุ่งขวาง เกิดจากการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดโดยการน า
สิ่งที่มีอยู่เดิมมาปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ช่วยลดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน 
และลดระยะเวลาการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
  1) เทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ กล่องลูบเทือก เครื่องชักร่องน้ า รถไถนั่งขับ รถด านา ลีดเดอร์ก าจัดวัชพืช ชีว
ภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืช โดรนฉีดพ่นสาร เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด 
   1.1) กล่องลูบเทือก ช่วยในการปรับพ้ืนที่ให้สม่ าเสมอ เพ่ือลดการใช้น้ าและแก้ไขปัญหาวัชพืชในที่ดอน 
   1.2) รถไถนั่งขับ ช่วยลดการใช้แรงงาน ค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาการไถนา 
   1.3) รถด านา ช่วยลดการใช้แรงงาน ลดระยะเวลาในการด านา ประหยัดเมล็ดพันธุ์ และยังได้ข้าวที่มี
ระยะห่างแน่นอน สะดวกต่อการส ารวจโรคและแมลง นอกจากนี้ยังลดการเกิดข้าวปนที่จะเกิดขึ้นในแปลงได้ง่าย ท าให้
ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์  
   1.4) เครื่องชักร่องน้ า ลดการใช้น้ า โดยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เพ่ือกระตุ้นให้ข้าวแตกกอ ลดปัญหา
เรื่องโรคและแมลง 
   1.5) ลีดเดอร์ก าจัดวัชพืช พรวนดินต้นข้าว เพ่ิมออกซิเจนให้รากข้าว กระตุ้นให้ข้าวแตกกอ เพ่ิมความ
แข็งแรงต่อต้นข้าว และช่วยก าจัดวัชพืชในแปลงให้เป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง  
   1.6) ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช มีการน าเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรียมาใช้
ในแปลง เพ่ือป้องกันก าจัดเชื้อรา และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในแปลง โดยมีการผลิตขยายชีวภัณฑ์ร่วมกันของสมาชิก  
   1.7) โดรนฉีดพ่นสาร ลดระยะในการฉีดพ่น สามารถควบคุมการระบาดของโรคและแมลงได้อย่างรวดเร็ว 
ลดการใช้แรงงานคน 
   1.8) เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด ช่วยลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยสูตรจากร้านค้า ท าให้ได้ปุ๋ยเต็มสูตร ตรงตามค่า
วิเคราะห์ของแต่ละแปลง นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงงานคนในการผสมปุ๋ย 
  2) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ รถตักข้าว เครื่องอบข้าว เครนยกกระสอบข้าว เครื่องสีข้าว    เครื่องคัด
เปอร์เซ็นต์ข้าว เครื่องเขย่าข้าวสาร และเครื่องซีลสูญญากาศ 
   2.1) รถตักข้าว ช่วยลดแรงงานคน และลดระยะเวลาในการตักข้าว หรือยกกระสอบ 
   2.2) เครื่องอบข้าว ใช้ในช่วงที่มีฝนตก ช่วยลดความชื้น ลดการแตกหักของเมล็ดข้าว และลดการปนเปื้อน
จากมูลสัตว์ หินกรวด 
   2.3) เครนยกกระสอบข้าว ลดการใช้แรงงานคน และท าให้ท างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
   2.4) เครื่องสีข้าว สามารถแปรรูปได้ทั้งข้าวกล้อง และข้าวขาว สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ ลดการ
พ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง 
   2.5) เครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว แยกเมล็ดข้าวหัก และข้าวเต็มเมล็ด ให้ได้ข้าวมีคุณภาพ เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ ์
   2.6) เครื่องเขย่าข้าวสาร ลดปัญหาข้าวตกค้างบนตะแกรง ขณะท าการขัดขาว เนื่องจากมีเมล็ดข้าวติดค้าง
บริเวณรูตะแกรง 
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   2.7) เครื่องซีลสุญญากาศ ช่วยรักษาคุณภาพของข้าวให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ ์
  6.5.5 การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-commerce จัดจ าหน่าย ณ ที่ท าการแปลงใหญ่
ข้าว ต าบลทุ่งขวาง ร้านค้าชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ (face book) 
  6.5.6 สร้างแบรนด์ของตนเอง แปลงใหญ่ข้าว ต าบลทุ่งขวาง ใช้ชื่อข้าวหอมหลักเมตร ในการจ าหน่าย ซึ่งอยู่
ภายใต้ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุ่งขวาง จัดจ าหน่ายโดยวิสาหกิจชุมชนต าบลทุ่งขวาง 
 6.6 ความยั่งยืน  

6.6.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
   1) มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถเป็นวิทยากร  
   2) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และมีความริเริ่มสร้างสรรค์  
   3) มีความเป็นผู้น า ซื่อสัตย์ เสียสละต่อส่วนรวม  
   4) มีความรู้ด้านเทคโนโลยี รู้จักน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
   5) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต  

6.6.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
   กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวมีการจัดตั้งตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปัจจุบันด าเนินการครบ 3 ปี เกษตรกรได้มีโอกาส ได้
เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ และเอกชน จนสามารถด าเนินการตามเป้าหมาย 5 ด้าน สามารถ
ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต มีการเพ่ิมคุณภาพ และมูลค่าของผลผลิต มีการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองมีการสร้างเครือข่าย
ด้านการตลาด มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มีกฎระเบียบข้อบังคับ มีการระดมหุ้น สร้างเงินเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ปัจจุบันสมาชิกได้รับการพัฒนาเป็น Smart farmer จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60  นอกจานี้มีสมาชิกได้รับการคัดเลือกเป็น Smart farmer ต้นแบบด้านแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร และได้รับรางวัล
ผลงานด้านการเกษตร ดังนี้ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563  
- รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทุ่งขวาง ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 
- รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งขวาง ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดข้าวไรท์เบอร์รี่ รสชาติดี ประจ าปี 2563  

  6.6.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
   กลุ่มแปลงใหญ่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกปอเทืองบ ารุงดิน แล้วท าการไถกลบ และใช้น้ าหมัก
ย่อยสลายตอซังข้าวเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารในดินและไม่ท าลายหน้าดิน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการ่วมกันท าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์มาบ ารุงดิน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและประหยัด   

6.6.4 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 กลุ่มแปลงใหญ่ยังมีการวางแผนการใช้น้ าร่วมกับชลประทานก่อนฤดูท านาทุกครั้ง มีการท านาปีละ 2 ครั้ง 

ร่วมการปลูกพืชบ ารุงดิน โดยใช้พืชน้ าน้อย รู้จักใช้อุปกรณ์ให้น้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น การใช้ระบบสปริงเกอร์ให้พืช
ในแปลงเพาะปลูกพืช  

6.6.5 การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดแล้อม  
   กลุ่มแปลงใหญ่มีแนวทางการผลิตสินค้าโดยค านึงถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการเชื่อมโยงการด าเนินงานกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งขวาง สามารถบริหาร
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จัดการศัตรูพืชในพ้ืนที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง มีการผลิตและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน 
แมลงหางหนีบ และไส้ เดื อนฝอย มีการผลิตและขยายชีวภัณฑ์  เช่น เชื้ อราไตรโครเดอร์มา เชื้ อรา 
บิวเวอร์เรีย รวมไปถึงมีการส ารวจแปลงพยากรณ์ ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช และแจ้งสถานการณ์การ
ระบาดของศัตรูพืชให้สมาชิกและคนในชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดศัตรูพืชในพ้ืนที่ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ผลผลิตข้าวได้รับรับรองมาตรฐาน GAP 
ท าให้ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

6.6.6 Zero waste 
 น าแนวทาง (Zero waste Management) หรือแนวคิดขยะเหลือศูนย์ มาประยุกต์ใช้ โดยยึดหลักการที่ว่า 

“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้”ยึดตามเป้าประสงค์คือ “การท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและ
ก าจัดที่เหลือ (residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล  
    1) ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การลดการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร 
เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี ฯลฯ 

2) การใช้วัตถุการผลิตที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด เช่น การผลิตน้ าหมัก และปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง การน าฟางข้าวมาคลุมดินในการปลูกพืช  

3) การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษบรรจุหีบห่อ หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิต
จากพลาสติกย่อยสลายได้ 

4) การพัฒนาการน าขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้มากที่สุด เช่น การน าขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ย
หมักโดยผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยไส้เดือนดิน 

5) การช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเลี้ยงตัวเอง ได้ภายในชุมชน 
เช่น การส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชผักให้ได้มาตรฐานแลปลอดภัย สามารถจ าหน่ายในตลาดที่หลากหลายทั้ง ตลาด
ชุมชน ตลาดห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

6) การสร้างงานให้กับชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การส่งเสริมอาชีพเสริมการผลิตพืชผัก 
และปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ผ่านรูปแบบกระบวนการกลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

7) การน าฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก  
7. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน จนสามารถรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม (AA)  
 7.1 มีการเชื่อมโยงกระบวนการท างาน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่
 7.2 มีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และบทบาทที่เกี่ยวข้อง ทุกคน
รับทราบบทบาทหน้าที่  
 7.3 มีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการผลิตร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 7.4 กลุ่มมีการเชื่อมโยงการด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรจังหวัดเข้าไปดูแลและประสานให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
 7.5 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน มีการก าหนดเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก คนละ 100 บาท/เดือน เพื่อเป็นกองทุน
หมุนเวียนในการซื้อพันธุ์ข้าว สารเคมี สารก าจัดศัตรูพืช ท าให้สมาชิกซ้ือปัจจัยการผลิตได้ในราคาต่ ากว่าท้องตลาด 
สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีทุนน้อย 
 7.6 มีผลการด าเนินงาน ตามเป้าหมาย ด้านการลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการพัฒนาด้านการ
แปรรูปและการตลาด 
 7.7 กลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
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 7.8  สมาชิกได้รับการพัฒนาเป็น Smart farmer จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 
8. ปัญหา อุปสรรค  
 ผลผลิตของกลุ่มไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงมีแนวทางแก้ปัญหา โดยวางแผนการผลิตร่วมกัน และ
เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกข้าวคุณภาพให้มากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ในอ าเภอใกล้เคียงเพ่ือเชื่อมโยงตลาด
และผลผลิต   
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป  
 9.1 ขอรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ GAP ทุกแปลง  
 9.2 พัฒนาคุณภาพของข้าวด้านโภชนาการ สารอาหาร  
 9.3 พัฒนาด้านการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพ และผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดและพอเพียงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค  
10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 กลุ่มอยากจะสร้างลานตากและโรงเก็บผลผลิตเพ่ือเก็บผลิตของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งงบประมาณจะใช้จากเงินทุน
หมุนเวียนกลุ่ม  
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 หมู่ 6 ต าบลยางขาว ประสบปัญหาน้ าท่วมและมีปัญหาด้านผลผลิตข้าวที่ได้ราคาตกต่ าไม่คุ้มทุน จึงได้มี
การรวมกลุ่มตามค าแนะน าของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือปรับปรุงการผลิตข้าวของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น  
โดยศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกข้าวแบบลดต้นทุนและเหมาะสมกับสภาพพ้ืน จึงตกลงกันในกลุ่มว่าจะปลูกแบบ 
ระบบผลิตเปียกสลับแห้ง เพ่ือเป็นการลดต้นการผลิต และเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร เนื่องจากข้าวเป็นพืชทนน้ าขัง 
ถ้าต้นข้าวแช่น้ าตลอดเวลาจะท าให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ต้นข้าวอ่อนแอ ขี้โรค ไม่แตกกอ ผลผลิตลดลง เป็นต้น 
และแม้ว่าเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกข้าวแบบระบบเปียกสลับแห้งแล้ว แต่ก็ยังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ า 
 กลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ ๖ ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวปีพ.ศ.๒๕๔๗ และเริ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในปี พ.ศ. 2550 โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่
บริษัทเอกชนหลายแห่ง จนถึงปี พ.ศ. 2552 ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จนถึงปัจจุบัน 
กลุ่มได้ตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนในปี พ.ศ. 2555 และให้ชื่อว่า กลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว, ศูนย์ข้าวชุมชน ตั้งอยู่ หมู่ 6 
ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รหัสทะเบียน 601005/0032 มีสมาชิกจัดตั้งกลุ่มรวม 
29 ครัวเรือน และกลุ่มได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
บ้านยางขาว ตั้งอยู่ เลขที่ 58/3 หมู่ 6 ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้รหัสทะเบียน  
6-60-10-05/1-002 
 กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นนาแปลงใหญ่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้รหัสแปลง ๗๙๙๖ ปัจจุบันมีสมาชิกนาแปลง
ใหญ่รวมทั้งหมด ๓๘ คน มีพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธ์ ๘๐๐ ไร่ และผลิตข้าวคุณภาพจ านวน ๔๖๙ ไร่ รวมทั้งหมด 
๑,๒๖๙ ไร่   
2. สถานการณ์ 

1. พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,269 ไร่ 
2. ความเหมาะสมของพ้ืนที่ S1 ทั้งหมด 
3. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 38 ราย  
4. ชนิดสินค้า ข้าว 
5. คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP จ านวน 38 ราย 
6. สมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 38 ราย  
7. ผลผลิตรวม 1,500 ตันต่อรอบการผลิต 
8. ด าเนินการในรูปของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน  
9. ผู้จัดการแปลง  นายประยูร แตงทรัพย์ 
10. ประธานแปลงใหญ่ นายประยูร แตงทรัพย์  

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 1. ด้านการลดต้นทุน 
 กลุ่มมีเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ คือ เดิมต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 4,650 บาท/ไร่ 
เหลือ 3,720 บาท/ไร่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  - การผลิตปุ๋ยหมัก สารป้องกันเชื้อรา ไว้ใช้เอง 
  - ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการปักด า 
  - มีการหว่านถั่ว,ปอเทือง เพ่ือปุ๋ยพืชสดในนาข้าว เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
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  - มีการไถกลบหน้าดิน งดเผาตอซัง ตากแดด เพ่ือพักหน้าดิน 
  - ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้หลักการ IPM 
 2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 กลุ่มมีเป้าหมายการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ คือจากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 1 ,000 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิม
เป็น 1,200 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 - ใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
 - กลุ่มมีการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 - การท านาแบบเปียกสลับแห้งแก้ปัญหานาหล่มท าให้ต้นข้าวแตกกอ โรคและแมลงลดลง ผลผลิตสูงขึ้น 

 - ก าจัดวัชพืชในร่องนาด า โดยใช้โรตารี่หวีดเดอร์ (อีหอบ) 
 3. การพัฒนาคุณภาพ 
 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 (กลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว) ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกลุ่มที่ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัทเอกชน และแปรรูป ผลผลิตในแปลงมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน 
และปัจจุบันด าเนินการแบบระบบควบคุมภายใน GAP SEED กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว   กลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าวกับศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  
 4. การตลาด 
 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 (กลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว) ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีการ
ด าเนินการด้านการตลาดที่แน่นอน ซึ่งมีการจ าหน่าย 3 ช่องทาง คือ จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครสวรรค์ , จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทเอกชน (บริษัทเกษตรโอฬาร,บริษัทเจ้าพญา) และการแปรรูปจ าหน่าย
บางส่วน 
 5.การบริหารจัดการ 
 - บริหารจัดการการผลิต การรวมกลุ่ม และการตลาด 
 - บริหารจัดการใช้เทคโนโลยี 
 - ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
 - การส่งต่ออาชีพการท านาให้รุ่นต่อไปตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพท านาพ้ืนฐานของคนไทย สร้าง
ชาวนารุ่นใหม่ โดยสมาชิกกลุ่มสอนและน าลูกหลาน นักเรียน และเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความรู้และ เทคนิค
แนวทางในการท านาต่อไป 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 และการบูรณาการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ มีการรับคณะศึกษาดูงานและประชาชน
ทั่วไป ในการศึกษาดูงาน  
5. การสนับสนุน 
 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน ระหว่างปี 2560-2562 จากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อครบก าหนดด าเนินงานปีที่ 4 ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึง
ต้องพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
 
 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ในเรื่องของการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ทางกลุ่มได้ด าเนินงานตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ และกลุ่มได้ตั้งเป้าหมายไว้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต คุณภาพ และราคา โดยการให้ความรู้และ
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วิธีการปฏิบัติและตัวอย่างจริง ในการลดต้นทุนการผลิต และบริหารพัฒนาคุณภาพผลผลิต จนสามารถจ าหน่ายได้
ในราคาที่สูงข้ึน   
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบข้าวหมู่ที่ 6 ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประสบความส าเร็จ 
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเป็นอย่างดี 
8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 1. เกษตรกรในกลุ่มให้ความร่วมมือ เข้มแข็ง สามัคคี  
 2. ผู้น ากลุ่ม ผู้จัดการกลุ่มต้องมีความเข้มแข็ง และเสียสละ มีความคิดไกล และใฝ่หาความรู้ กล้าน าความ
เปลี่ยนแปลง  
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 2. พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 3. ขยายสมาชิกในพ้ืนที่ 
10 ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ  
 1. พัฒนา Young Smart farmer ในพ้ืนที่ มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินงาน 
 2. สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ ในจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและองค์ความรู้ 
 3. สร้างเครือข่ายแปลงใหญ่กับ กลุ่ม องค์กร ในชุมชน  
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แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561  
 ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
พิกัด Latitude : N :13.876434, Longitude : E :100.37133 
 ผู้จัดการแปลง นางสาวกุลศิริ  กลั่นนุรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง  
 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
  ประธาน นายชัญชิต  ดีสวัสดิ์ 
  รองประธาน นายประสาน  เกตุศรี  
  เลขานุการ นายณัฐพงษ์  ผิวผ่อง 
  เหรัญญิก นายสุชิน  มามีทรัพย์ 
  ประชาสัมพันธ์ นายสุรชัย  สุขพร้อม 
 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 75 ราย และพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 1,151 ไร่ 
  ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ านวน 15 ราย พ้ืนที่ 230 ไร่ 
  ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดี จ านวน 60 ราย พ้ืนที่ 921 ไร่ 
  ได้การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม มีสมาชิก 78 ราย พ้ืนที่ 1,158 ไร่ 
2. สถานการณ์ 
 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตเฉลี่ย 871 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย.4,693 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิ 533 บาท/ไร่ 
 ปี 2561 (หลังเข้าร่วม) ผลผลิตเฉลี่ย 847 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,263 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิ 2,133 
บาท/ไร่ 
 ปี 2562 (หลังเข้าร่วม) ผลผลิตเฉลี่ย 902 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,923 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิ 1,776 
บาท/ไร่ 
ปี 2563 (หลังเข้าร่วม)ผลผลิตเฉลี่ย 902 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,538 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิ 1,776 บาท/ไร่ 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
เป้าหมาย 1 การลดต้นทุนการผลิต 
 สามารถต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20 
เป้าหมาย 2 การเพ่ิมผลผลิต 
 สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 20 
เป้าหมาย 3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

 สามารถพัฒนาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ปลอดภัย GAP 
เป้าหมาย 4 การบริหารจัดการ 

 4.1 การรวมกลุ่มที่เป็นทางการ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ 
 4.3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ 
 4.4 การก าหนดกฎระเบียบกลุ่ม 
 4.5 การท าแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล 
 4.6 การจัดหาปัจจัยการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน 
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 4.7 การจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม 
เป้าหมาย 5 การเพ่ิมช่องทางการตลาด และ/หรือการท าเกษตรพันธะสัญญา 

 มีตลาดรับรองและมีที่จ าหน่ายที่แน่นอน 
4. การขับเคลือ่นการด าเนินงาน 
 1. การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
กรมการข้าว 
  การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด าเนินการจัดทั้ง 3 ปี โดยปี
แรก ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร และปีที่สอง 
ด าเนินการโดยการฝึกปฏิบัติให้แก่คณะกรรมของกลุ่มฝึกเข้าตรวจประเมินแปลงของสมาชิกภายในกลุ่ม และจัดท า
เอกสารควบคุมภายในกลุ่ม และยื่นตรวจเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) แบบกลุ่ม ทั้งนี้
ปีงบประมาณ 2562 ยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม   มีสมาชิก 78 ราย พ้ืนที่ 1,153 ไร่ และ
ปี 2563 พัฒนาระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS)  
 2. อบรมการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และส านักงานเกษตรอ าเภอบางใหญ่ กรม
ส่งเสริมการเกษตร 
  - ปี 2561 ด าเนินการอบรมการผลิตชีวภัณฑ์ฯ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางใหญ่ และมีสมาชิกเข้าร่วม 
จ านวน 20 ราย  
  - ปี 2562 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย โดยเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยก าหนดหลักสูตร และเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 
ด าเนินการ 4 ครั้ง 
 3. การไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โดย สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน 
  - ปีงบประมาณ 2561 นายชัญชิต ดีสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช แปลงนา
สาธิต  จ านวน 10 ไร่ 
  - ปีงบประมาณ 2562 นางสาว อนันต์ คุ้มแว่น เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช แปลงนา
สาธิต จ านวน 10 ไร่ 
 4. เป็นจุดเรียนรู้การใช้เครื่องหยอดข้าวและจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดนนทบุรี  
  - ปี 2561 เป็นจุดเรียนรู้การใช้เครื่องหยอดข้าวและจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ โดยด าเนินการ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ แปลงนาสาธิตของนายชัญชิต ดีสวัสดิ์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
และและมีนายมานิตย์ บุญเขียว ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานรณรงค์
ส่งเสริมการท านาแปลงใหญ่ มีเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 50 ราย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีร่วมจัดนิทรรศการให้
ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยดังนี้  
   1) พันธุ์ข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง  
   2) การพยากรณ์การผลิตข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง  
   3) การจัดการโรคและศัตรูข้าว โดยกรมการข้าว  
   4) การจัดการดินเพ่ือการปลูกข้าว โดยกรมพัฒนาที่ดิน  
   5) การเรียนรู้เรื่องสารเคมีและปุ๋ย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี  
   6) จุดบริการตรวจสุขภาพ โดยนิมิตใหม่คลินิกเวชกรรม  
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   7) จุดแสดงผลงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่กรุงเทพมหานคร  
   8) จุดจ าหน่ายสินค้าในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการเสวนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การ 
ท านา และปัญหาที่ด าเนินการโครงการที่ผ่านมา 
 
5. การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการฯ และหน่วยงานที่สนับสนุน 
 1) ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 
  - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ข้าว กข 41 ชั้นพันธุ์ขยาย จ านวน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - 2563) รวมทั้งสิ้น 7,875 กิโลกรัม  
  - กระสอบสานพลาสติก จ านวน  500 ใบ 
  - สนับสนุนชุดเครื่องปลูก ให้กลุ่มเกษตรกรยืมไปใช้เพ่ือใช้ส่งเสริมและสาธิตการปลูกข้าวแบบประณีตเป็นแถว
เป็นแนว ท าให้ใช้ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถลดต้นทุน และดูแลรักษาข้าวได้สะดวก โดยให้นายชัญชิต ดีสวัสดิ์ 
ประธานแปลง เป็นผู้ยืมใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง (เลขครุภัณฑ์ กข59-1-
0508-40-003)  ซึ่งในการยืมใช้เครื่องจะต้องต่ออายุการยืมทุกปีของปีงบประมาณ กรมการข้าว 
 2) สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน 
  - ปี 2561 สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 880 ลิตร 
  - ปี 2562 สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ  จ านวน 1,210 ลิตร 
 3) ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร  
  - ปี 2562 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าวโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่ม ได้แก่  
   1. รถเทรกเตอร์ 60 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
   2. ผานไถ 6 ผาน จ านวน 1 ชุด 
   3. รถไถเดินตาม จ านวน 1 คัน 
   4. รถเทรลเลอร์พ่วงท้าย จ านวน 1 คัน 
  - ปี 2564 โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้แผนงานฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ด าเนินการโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
  - สนับสนุนเครื่องอัดฟาง จ านวน 1 เครื่อง 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 เป้าหมาย 1 การลดต้นทุนการผลิต 
  - สามารถต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20 
  - ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย : ลดต้นทุนการผลิตของชุมชน 20% คือ จาก 4,693 บาท/ไร่ เหลือ 3,538 บาท/ไร่ 
โดยวิธีการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว จาก 30 กก./ไร่ ให้เหลือ 25 กก./ไร่ รวมทั้งใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และส ารวจ
และประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวก่อนใช้สารเคมี 
 เป้าหมาย 2 การเพ่ิมผลผลิต 
  สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 20 
  ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย : สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 20 จาก 800 กก./ไร่ เพ่ิมเป็น 960 กก./ไร่ โดยวิธีการ
ใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลา 
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 เป้าหมาย 3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
  สามารถพัฒนาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ปลอดภัย GAP 
  ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย : ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP แบบกลุ่ม จ านวน 78 ราย  มีพ้ืนที่ 1,153.2 ไร่  
 เป้าหมาย 4 การบริหารจัดการ 
  4.1 มีการรวมกลุ่มที่เป็นทางการ  
  4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ 
  4.3 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ 
  4.4 มีการก าหนดกฎระเบียบกลุ่ม 
  4.5 มีการท าแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล 
  4.6 มีการจัดหาปัจจัยการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน 
  4.7 มีการจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม 
 เป้าหมาย 5 การเพ่ิมช่องทางการตลาด และ/หรือการท าเกษตรพันธะสัญญา 
  มีตลาดรับรองและมีที่จ าหน่ายที่แน่นอน 
  ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย : มีตลาดรับรองและมีที่จ าหน่ายที่แน่นอน 
7. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 1 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม 

  1) ตลาดรองรับ : โรงสี, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค 
  2) คน : การรวมกลุ่มในการผลิตข้าวปลอดภัย, เป้าหมายเดียวกัน มีทิศทางการด าเนินงานเดียวกัน 
  3) ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร และทุน 
  4) องค์ความรู้ : ด้านการผลิตข้าว เช่น พันธุ์ข้าว การจัดการศัตรูข้าว, ด้านการตลาด 

5) สร้างแรงจูงใจ : ราคาข้าว, การเชิดชูและยกย่องชาวนาที่ประสบความส าเร็จ 
6) การเชื่อมโยง เครือข่าย ผู้ผลิตข้าว ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ 

 2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่ม  
  1) ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีไม่มีโรงสี หรือผู้ประกอบการ เข้ามารับซื้อข้าวเปลือกที่ผ่านมาตรฐาน GAP และมี
ราคาไม่แตกต่างจากเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 

  2) การรวมกลุ่มของเกษตรกร ขาดเป้าหมายร่วมกัน และเกษตรกรยังไม่เห็นความส าคัญของวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ อย่างแท้จริง 

  3) เกษตรกรยังไม่มีความรู้เรื่องการตลาด และยังไม่มีการเชื่อมโยง เครือข่าย ผู้ผลิตข้าว ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการ อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 
 3 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของกลุ่ม 

1) ยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน และสร้างเอกลักษณ์สินค้าของตนเอง รวมทั้งสร้างความเชื่อถือของ
สินค้าของตนเอง เช่น นนทบุรีการันตี 

2) สร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่ม โดยการให้เห็นความส าคัญในการรวมกลุ่ม เช่นการต่อรองในการซื้อปัจจัยการ
ผลิต หรือการขายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 

3) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในพ้ืนที่จังหวัด 
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4) การประชุม วางแผนการด าเนินงาน ระหว่างหน่วยงานภาคีและผู้น ากลุ่มนาแปลงใหญ่ ก่อนการด าเนินงาน
กิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ และควรมีการประชุมติดตามระหว่างการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและ
ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานกิจกรรมนั้น 
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แปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนแก้วต าบลพระธาตุ  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
ที่ตั้งแปลง  หมู่ที่ 1 ต าบลพระธาตุ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พิกัดแปลง     X 699540  Y 2139187  
ความเป็นมา 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าเปือ เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการท าการเกษตรมาก ซึ่งมีล าน้ าเปือไหลผ่านตลอดปี และมีหมู่บ้าน
ตั้งอยู่สองฝั่งล าน้ าเปือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยึดการปลูกข้าวเป็นหลัก และได้ท าการปลูกแบบใช้แรงงานสัตว์เลี้ยงคือ
ควายใช้ไถนาและหาเมล็ดพันธุ์เท่าที่จะหาได้ในพ้ืนที่และได้ปลูกสืบทอดกันหลายช่วงอายุคน จนกระทั้งปัจจุบัน 
ทางกลุ่มปลูกข้าวเล็งเห็นความส าคัญในด้าน การใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือและนวัฒกรรมขึ้นมา
ทดแทน การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การท าบัญชีครัวเรือน จึงได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนแก้ว 
ต าบลพระธาตุ  อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  
 ปี พ.ศ.2557 เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีแนวทางร่วมกันว่าใน
ชุมชนบ้านดอนแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มีการรวมกลุ่มจริงจัง ประกอบกับยังขาดองค์
ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เช่นด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง จึงได้ประชุมร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ มี
สมาชิกทั้งหมด 25 คนและได้คัดเลือกประธานกลุ่มคือ นายคนอง ฤทัยรัตน์ มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ครบชุด 
 ปี พ.ศ. 2558 ปรับกระบวนการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านดอนแก้ว ที่ท าการกลุ่ม เลขที่ 
114 หมู่ 1 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเกษตรกรครบวงจร   ต.
พระธาตุ  และมีอีกหลายหน่วยงานของภาครัฐ กลุ่มมีการปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง หลังจากว่างจากการท านา สมาชิก
จึงได้รวมตัวกันท าปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ และได้แจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มได้มีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้ง
จ าหน่ายให้กับคนในพ้ืนที่และแจกจ่ายให้สมาชิก หลังจากช่วงหลังท านาก็จัดท าโครงการแปรรูปอาหารผลไม้ตาม
ฤดูกาล คือ การแปรรูปข้าว แปรรูปมะม่วงหิมพานต์ แปรรูปมะขาม แปรรูปกล้วย โดยทางกลุ่มแบ่งการปลูกข้าว
เป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มผลิตข้าวเปลือกไว้บริโภคเป็นข้าวคุณภาพดี 
2. กลุ่มผลิตข้าวเปลือกเพ่ือคัดเป็นสายพันธุ์ดี เพ่ือเก็บไว้ใช้และ 

เพ่ือจ าหน่ายในกลุ่มและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน 
ตลอดจนมาถึงปัจจุบัน 
 ในปี 2561 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยได้ขยายเครือข่ายสมาชิก
เพ่ิมขึ้น ภายในอ าเภอเชียงกลางและอ าเภอข้างเคียงในการ จัดตั้งกลุ่มโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านดอน
แก้ว ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง  โดยมีสมาชิกทั้งหมด 100 รายพ้ืนที่ 313.25 ไร่ และมีกองทุนหมุนเวียน 
201 หุ้นๆ ละ 100 บาท เป็นเงินทั้งหมด 20,100 บาท เพ่ือใช้เป็นทุนในการตั้งกลุ่ม และใช้ในการบริหาร
จัดการกิจกรรมของกลุ่ม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือชุมชน ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และได้น าหลักความรู้วิชาการจากหน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนเสริมศักยภาพของกลุ่ม  
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    ต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง 
 ทิศใต ้          ติดต่อกับ    ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ต าบลเปือ  อ าเภอเชียงกลาง 
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2. สถานการณ์  
 พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน  สมาชิกจ านวน 106 ราย พ้ืนที่ 313.25 ไร่ ผลผลิตจ านวน  204  ตัน ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้การผลิตจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนสารปรับ
สภาพดิน  กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการก าจัดโรคและแมลง  
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 1) ด้านการลดต้นทุน เน้นการสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในทุกแปลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ 
ฮอร์โมนต่าง ๆ เพ่ือทดแทนสารเคมีให้มากขึ้น การท าบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ทางบัญชีเพ่ือน ามาปรับปรุงการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา วิจัย  
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต และผลักดันให้มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง  กลุ่ม
วางเป้าหมายในการผลิตข้าวไว้ คือลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ดังนี้ 
  1.1) ด้านการรวมซื้อปัจจัยการผลิตในรูปแบบของกลุ่ม คือ การซื้อปุ๋ยตามค่าวิเคราะดินของแต่
ละพ้ืนที ่
  1.2) การกลุ่มส่งเสริมให้สมาชิกปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยเน้นให้สมาชิกท าปุ๋ยหมักขึ้นมาภายใน
กลุ่ม ซึ่งก็จะมีปุ๋ยหมักหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 
 2) ด้านการเพิ่มผลผลิต เน้นการน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตลอดกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้
เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สินค้าสู่สากล ทุกแปลงต้องได้รับมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมการข้าว   
 4) ด้านการตลาด มีการวางแผนการตลาดร่วมกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิต การ
ประเมินผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว เพื่อขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ด้วยการศึกษาสถานการณ์การ
ผลิตและการตลาดของสินค้า พัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคา  
 5) ด้านการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันเกษตรกรที่มีความ
สนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ Young Smart Farmer เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือสืบทอดการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายในพ้ืนที่แปลงใหญ่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ  
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     4.1 มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง 
     4.2 มีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชน 
     4.3 มีการเปิดรับสมาชิกเพ่ิม  
     4.4 มีการถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ าเสมอตามความต้องการของเกษตรกร/ชุมชน 
5.การสนับสนุน 
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 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  โดยผ่านคณะกรรมการแปลงใหญ่ในระดับจังหวัด หน่วยงานจาก
กรมการข้าวด าเนินงานโดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และหน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ที่ เกิดจากการ
จัดเวทีแต่ละครั้ง  สนับสนุนสารปรับสภาพดิน อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ  
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
      1) ด้านการลดต้นทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือเกษตรกรทุกรายมีการคุณภาพในการใส่ปุ๋ยในแปลง
นา และมีการท าปุ๋ยหมักข้ึนเอง  
       2) ดา้นการเพ่ิมผลผลิต จากเป้าหมายที่วางไว้คือเพ่ิมผลผลิตจาก 500 กก.ต่อไร่เป็น 750 กก.ต่อไร่  
       3) ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกทุกรายทุกแปลงที่เข้าร่วมโครงการได้รับมาตรฐานการผลิต 
       4) ด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงด้านการตลาดไว้ล่วงหน้าร่วมกับโรงสีพระราชทาน  
        5) ด้านการบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือการเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลักดันเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ 
Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือสืบทอดการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน 
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ 
7.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าว 
 7.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด 
 7.3 มีการเชื่อมโยงการตลาดกับผู้ประกอบการล่วงหน้า 
 7.4 เมล็ดพันธ์ข้าวเริ่มเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดมีพ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อผลผลิตมากกว่าเดิม 
 7.5 เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกอย่างภายในกลุ่ม 
 7.6 มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 8.1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการแปลงใหญ่และสมาชิกทุกคน 
 8.2. ได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
 8.3. บริบทของชุมชนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
 8.4. ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี 
 8.5. เกษตรกรมีความพ่ึงพอใจในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เช่น กิจกรรมในนาแปลงใหญ่ 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 9.1  พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรผู้จัดท าแปลงสามารถคัดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์คัดพันธุ์
เองได้  มีห้องตรวจสอบควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการสามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สุ่มตัวอย่างจาก
สมาชิกได้  
 9.2 พัฒนากลุ่มผู้ใช้ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือระดมทุนบริหารจัดการสู่ธุรกิจการค้า 
พ่ึงพาตนเอง 
 9.3 จัดท าบรรจุภัณฑ์ (ถุงบรรจุ) เป็นของตนเอง สร้างเอกลักษณ์ด้วยคุณภาพของเมล็ด 
พันธุ์ท าให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ใช้สามารถแข่งขันกับเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจาก    
บริษัทหรือศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว  และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  อื่น ๆ ได้ 
 9.4 เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสนับสนุนโรงสีข้าวพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
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 9.5 เป็นสมาชิกชมรมผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเมล็ดข้าวจังหวัดน่านเพื่อขยายพ้ืนที่ 
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้มากข้ึน 
 9.6 ประสานความร่วมมือ (บูรณาการ) เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาชิกชมรม ผู้ผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดน่าน , ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ , ศูนย์เมล็ดพันธุ์แพร่ กรมการข้าว จัดท าแผนปริมาณ การผลิต  
และการตลาด 
 9.7 พัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์เป็นของตนเอง สามารถคัดแยกข้าวครึ่งเมล็ดได้ 
10.ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 10.1 การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ 
 10.2 คณะกรรมการจะต้องมาจากความตั้งใจจริงที่จะท างานเพ่ือกลุ่มด้วยความเสียสละ 
 10.3 กลุ่มจะต้องมีการประชุมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
 10.4 มีแผนการผลิตที่ชัดเจนและเชื่อมโยงการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 นางสาวศศินา จัตุเชื้อ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ข้อมูลการปลูกข้าวในต าบลเจริญสุขว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปี มีการปลูกข้าวนาปีกันในทุกครัวเรือน 
เพ่ือไว้บริโภคภายในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็ขายสู่ตลาด การปลูกข้าวพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลัก และจะมีแหล่งน้ า
สาธารณะในบางพ้ืนที่ ท าให้มีผลผลิตไม่สูงมากนัก ขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ต่อมาในบางพ้ืนที่ได้มีการขุดสระ และมี
คลองสาธารณะเพ่ิมข้ึน ท าให้มีแหลงน้ าส าหรับเกษตรกรมากข้ึน และสามารถช่วยแก้ปัญหาในฤดูแล้งได้ แต่ในบาง
ฤดูกาลที่ฝนไม่ตก ก็ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร และปัญหาในกลุ่มเกษตรกรยังมีในเรื่องของ
ต้นทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตตกต่ า การใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่ตรงกับความต้องการของดิน คุณภาพข้าวต่ า นอกจากนี้เกษตรกรไม่
มีการรวมกลุ่มกันผลิต ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย พันธุ์ข้าวมีข้าวปน และซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูง ท าให้
เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตข้าวสูง 
 ปี 2561 เกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 10 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว 
หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกันที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
โดยวางระบบการผลิต และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
2. สถานการณ์ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวในปี 2561 รหัสแปลง 4350 สินค้า คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีสมาชิก
ประมาณ 30 รายและในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย มีพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั้งหมด 642.50 ไร่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อย มีการวางแผนระบบการผลิตรวมกัน บริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกัน โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว 
หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใช้
ประโยชน์ทางการค้า การพัฒนาคุณภาพข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน โดยแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 
บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว (กลุ่มไข่แดง) สมาชิก 25 ราย ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิก และผลิตเมล็ด
พันธ์ส่งสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ 

2. กลุ่มข้าวอินทรีย์ สมาชิก 46 ราย ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการข้าว ซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 
3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ สมาชิก 46 ราย ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันท าปุ๋ย น าเศษวัสดุเหลือใช้ภายในชุมชนมาท าปุ๋ย 
4. กลุ่มเห็ดฟาง สมาชิก 15 ราย น าวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางไปใช้ในการท าเห็ดก่อเกิดรายได้แก่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
5. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ สมาชิก 35 ราย มีการเลี้ยงโค-กระบือ ซึ่งในช่วงฤดูกาลที่ไม่ท านาจะมีการเลี้ยงโค – 

กระบือเป็นหลัก ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในครอบครัวและมีรายได้ในช่วงที่ไม่มีการท านา โดยกลุ่มมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มเพ่ือด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 
  1. นางสาวศศินา จัตุเชื้อ  ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ 
  2. นายระพี เภตรา   ผู้จัดการแปลงกลุ่มแปลงใหญ่ 
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  3. นางสาวชฎาพร โสภา  เหรัญญิก 
  4. นายบุญลือ เภตรา  เลขานุการ 
  5. นางสาวสายยุทธ โสภา  ประชาสัมพันธ์ 
3. เป้าหมาย (5ด้าน) 
 การก าหนดเป้าหมายในการรวมกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ มีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ
การตลาด แผนการสนับสนุน ได้แก่ ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ เพ่ือเป็นรายได้เสริมเกษตรกรใน
โครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 การลดต้นทุนการผลิต 
 เป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

- หว่านไถกลบปอเทืองก่อนท านา 
- ผลิตปุ๋ยใช้เอง (ปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยชีวภาพ) 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี 
- ผลิตสารชีวภาพใช้เองทดแทนสารเคมี 
- รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ 
- รวมกลุ่มใช้เครื่องจักรกล 

 การเพ่ิมผลผลิต  
 การด าเนินการของกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิต 

- ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
- การปรับปรุงดินโดยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าวและใช้โดโลไมค์ปรับสภาพดิน 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ 
- การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดโรคแมลง 
- การถ่ายถอดความรู้ในการผลิตโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนเกษตรกร 
- วางแผนช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 
- การบริหารจัดการน้ า 

 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
- การอบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP, อินทรีย์ เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและ

ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยมีการให้ความรู้ ตรวจแปลงเบื่องต้น 
เพ่ือขอมาตรฐาน (ตามงบประมาณ)  

- การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 

 การตลาด 
- ขายในรูปแบบออนไลน์ 
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- จ าหน่ายในรูปแบบข้าวแปรรูป 
 การบริหารจัดการ 

- วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
- บริหารจัดการการตลาด 
- บริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกล 
- บริการจัดการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์/น้ าหมัก 
- ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส่วนปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการวาง
แผนการขับเคลื่อนงานดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
 2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 3. ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ การตลาด และการสนับสนุนได้แก่ 
ด้านการประมง และปศุสัตว์ 
 4. ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 
แผนการบริหารแปลงใหญ่แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งก าหนดกิจกรรมเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ 
 แผนลดต้นทุนการผลิต 

1. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน  
3. รณรงค์ไถกลบตอซัง 
4. พัฒนากลุ่มเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
5. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ภายในกลุ่ม 
6. สนับสนุนเครื่องหยอดข้าวขนาด 4 แถว 

 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
1. การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ โดยการใช้เทคโนโลยี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 

อบรมถ่ายถอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริหารจัดการศัตรูข้าว และการถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ดีแก่กลุ่มเกษตรกร 

2. จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
3. จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตข้าวอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 แผนการบริหารจัดการ 
1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
2. รวมกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว

นาแปลงใหญ่ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่ม เช่น กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจัดการศัตรูข้าว และกลุ่ม
ผู้ใช้เครื่องจักรกล 



40 
 

 

 แผนการตลาด 
1. จัดประชุมเพ่ือเตรียมแผนรองรับการตลาด 
2. ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 

5. การสนับสนุน  
 การสนับสนุนที่ผ่านมาของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์  

1. ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวจากกรมการข้าว 
2. ได้รับการสนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าว 
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กรมการข้าว 
4. ได้รับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย การจัดการ

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
5. ได้รับการฝึกอบรม การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การจัดท าบัญชี  จากศพก. กรมส่งเสริม

การเกษตร 
6. การจัดการดินและปุ๋ยชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร   

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 4 ด้าน เกษตรกรปลูกข้าวได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตต่ า ผลผลิตสูง  
มีความรู้ในการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบการผลิตพืชแบบ GAP มีการรวมกลุ่มการผลิต แปรรูป และจ าหน่าย กลุ่มมี
ความเข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 

1. มีการลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจาก 5870 บาท/ไร่ เป็น 4600 บาท/ไร่ 
2. การเพ่ิมผลผลิต และความชื้น 15 % ผลผลิตเพ่ิมจาก 450 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 520 กิโลกรัม/ไร่ 
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ ข้าวมา

มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
4. การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา เลี้ยง

ไก่ โค กระบือ และเห็ดฟาง 
7. ผลที่เกิดขึน้ 
 ในการท าการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรได้รับผลที่เกิดขึ้นในเชิงบวก จากกิจกรรมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งเป้นผลจากการท าการเกษตรที่ดีและปลอดภัย  
ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดไถกลบลงดินเพ่ือปรับปรุงดิน สภาพของดินดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ สังเกตจากการพบใส้เดือนดินมีมากขึ้น 

2. ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อหยุดมาใช้สารเคมีในการผลิต ส่งผลดีต่อสุขภาพ 
ท าให้ร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพ 
ที่ดี คนในชุมชนมีความปลอดภัยในเรื่องอาหาร คนในชุมชนมีความสุขและเป็นเขตปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ  

3. ด้านสังคม เกษตรกรของแปลงใหญ่มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคีเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน 

4. ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลผลิตท าให้พ่อค้าซื้อผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลผลิต 
มีความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีที่ราคาแพง 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
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 การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทีมผู้จัดการแปลง เมื่อมีการจัดอบรมต้องไปศึกษาพร้อมกันทั้ง 3 คน เพ่ือให้เรียนรู้ไปพร้อม
กัน และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงตลาด คณะกรรมการมีความเสียสละ
อย่างยิ่งที่น าพากลุ่มและสมาชิกไปสู่เป้าหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชุมชนอ่ืนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดู
งานและน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งความส าเร็จเหล่านี้เกิดจากปัจจัยดังนี้ 

- ประธาน ผู้จัดการแปลงใหญ่ และกรรมการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทุกอย่างต้องท าด้วยใจ มีความเข้าใจในสิ่งที่ท า ปฏิบัติร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว 
วิเคราะห์คน พ้ืนที่ สินค้า ให้ถูกต้อง เข้าใจ เข้าถึง นักพัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ประสานงานที่ดี 

- ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นสถานที่ให้สมาชิกได้
พบปะพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในแปลงของตนเองได้ 

- เกษตรกร ประกลุ่มแปลงใหญ่เป็นคนขยัน เก่ง และซื่อสัตว์ เป็นผู้ที่รักในสิ่งที่ท า ไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตสาธารณะ และสมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน 
9. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีอายุมาก ความสามารถในการผลิตมีอย่างจ ากัด 
 2. หน่วยงานที่ลงพ้ืนที่แปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาในการประกอบอาชีพ ควรบูรณาการ
การท างาน คน เงินงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานไม่เกิดความซ้ าซ้อน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 
 3. แหล่งน้ าต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรมีแหล่งน้ าสาธารณะที่สามารถน าไปใช้ด้านการเกษตรเพียงพอใน
แต่ละฤดูกาลผลิต 
10. แผนการพัฒนากลุ่ม 
 1. ทางกลุ่มเขียนขอโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด โดยได้ขอซื้อเครื่องเกี่ยว
นวดข้าว และจะน ามาใช้ภายในกลุ่มเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 2. การจัดท าแบรนด์ข้าวเป็นของกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค่า 
 3. มีการจัดท าการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทางไกลได้ และสามารถเพ่ิมปริมาณการขายสู่
ตลาด 
 4. มีการแปรรูปสินค้าเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น จัดท าชุดของขวัญในเทศกานต่าง ๆ การท าข้าว
กล้องงอก 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ 
 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังต้องมีการพ่ึงพาหน่วยงานรัฐ  
เป็นผู้แนะน าและมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
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แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
1.ประวัติความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ ่
 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบ มีคลอง
ชลประทานทอดตัวเป็นเสน้ตรงยาวในแนวทิศเหนือ - ใต้ มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ชาวบ้านมีการตั้งบ้านเรือนและมีพ้ืนที่ดนิ
ท าการเกษตรเรียงรายขนานไปเลียบริมคลองไปตลอดระยะทางกว่า 21 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ราว 10,812 
ไร่ มีเกษตรกรทั้งหมด 601 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท านาถึงกว่าร้อยละ 79 หรือ 475 ครัวเรือน พ้ืนที่
ส่วนใหญ่จึงเป็นพ้ืนที่นาข้าวถึง 10,103 ไร่ (ข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตร ปี 2563, ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง) 
โดยพื้นที่ท านาส่วนมากจะอยู่ในบริเวณท้ายต าบล คือ พื้นที่หมู่ 12 ถึงหมู่ 14 มีเกษตรกรรวมถึง 278 ราย หรือ 
5,691 ไร่ ผลผลิตที่ได้เกษตรกรจะจ าหน่ายเอง โดยขายให้กับโรงสีสหกรณ์การเกษตรอ าเภอคลองหลวง โรงสีเอกชน 
หรือท่าข้าวในพ้ืนที่อ าเภอคลองหลวงหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 การประกอบอาชีพท านาของเกษตรกรในต าบลคลองหก เกษตรกรได้ปฏิบัติตามวิธีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรมักประสบปัญหาในการประกอบอาชีพมาโดยตลอด ทั้งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ า มีรายจ่ายสูงแต่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง ท า
ให้มีปัญหาค่าครองชีพไม่เพียงพอใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างยิ่ง   
 กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้การขับเคลื่อนของส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ เจ้าของ ศพก. และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก มีการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ในทุกกิจกรรมตลอด Supply chain ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ท า
ให้เกิดการรวมตัวกันผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรมีการใช้
เทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นด้วย โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 30 ล้านไร่ ในช่วงปี 2560-2564 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมส่งเสริมการเกษตร 
และหน่วยงานรับผิดชอบรอง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 ในปี พ.ศ. 2560 ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง ได้รับนโยบายและงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้
ด าเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี งบประมาณชุมชนละ 2,500,000 บาท เพ่ือให้ชุมชน
ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง ซึ่งชุมชนหมู่ 12-14 คลองหก ได้มีมติร่วมกันในการด าเนินกิจกรรม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยมุ่งหวังในการให้ชาวนาในชุมชน มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพไว้ใช้เพาะปลูก มี
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ประมาณ 400 ราย เนื้อที่ 4,000 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นมีอาชีพ
ท านา มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ตลอดทุกฤดูกาลผลิต มีแต่เพียงบางรายที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง แต่ก็เป็นส่วนน้อย และ
เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ ก็มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหลังจากสิ้นสุดโครงการ ยังมีกลุ่มเกษตรกรส่วนหนึ่งมีความต้องการ
ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไป  
 ซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยความ
ร่วมมือกับกรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ดังนั้นกลุ่ม
เกษตรกรเหล่านั้น จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็น แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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โดยเสนอขอจัดตั้งกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2561 การจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 12 13 และ 14 บางส่วน ต าบลคลองหก เกิดจากการต่อยอดการด าเนินโครงการจากการมี
ความคิดในการจะผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้/จ าหน่ายกันเองในพื้นที่ และแปรรูปเป็นสินค้าจ าหน่ายให้คนในชุมชนได้บริโภค
สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก มีสมาชิกเริ่มต้นในการจัดตั้ง จ านวน 31 คน พ้ืนที่ 718ไร่ ซึ่งสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มเป็น
สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรอ าเภอคลองหลวง จึงได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีในการ
จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดี และเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตรงตามมาตรฐานโดยบูรณาการ
ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง เป็นผู้ส่งเสริมให้ค าแนะน า และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพ้ืนที่ ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลและเอกชน เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 การก าหนดบทบาทหน้าที ่
  ปัจจุบันแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่  13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  มีสมาชิก   
51 ราย พื้นที่ปลูกรวม 1,040 ไร่ สมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุ่มแต่ละรายต้องมีความสมัครใจ และปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง  
 หน่วยงานที่ปรึกษา  

- ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
- สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  
- ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
- สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
- ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองหลวง (ตลาดไท) 

2.สถานการณ์ 
การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนดระเบียบ/กฏเกณฑ์กลุ่ม 
 มีการประชุมต่อเนื่อง 
 กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ มีการประชุมวางแผนร่วมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบที่เป็นทางการ แต่การบันทึกรายงาน
การประชุม และการประชุมกลุ่มย่อย หรือประชุมเพียงเฉพาะกิจ และการประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรม/
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ ในพ้ืนที่ 
 มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา 
 กลุ่มมีการประชุมบูรณาการร่วมกับชุมชน และท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือกคุณภาพดี ซึ่งเป็นสินค้าหลักของกลุ่ม ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
กรมการข้าว  
 มีการก าหนดกฏระเบียบ/กฏเกณฑ์กลุ่ม 
 กลุ่มสมาชิกมีการก าหนดกฏระเบียบ หรือ ข้อตกลงร่วมกันไว้โดยสมาชิกร่วมกับคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นต่อการบริหารตามความเหมาะสม มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพียงคร่าว ๆ แต่มีระบบให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อตกลงที่ก าหนด (ตามเอกสารในภาคผนวก) 
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สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. 
 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเภท ศูนย์เรียนรู้
ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีนายธีรพงศ์พันธุ์  ฉิมคราม เป็นประธานแปลงใหญ่ ซึ่งมีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ศพก. อ าเภอคลองหลวงด้วย 
การประชุมหารือ 
 ในการประชุมปรึกษาหารือต่าง ๆ กลุ่มจะประชุมกัน ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. อยู่
แล้ว และใช้บ้านสมาชิกซ่ึงเป็นผู้น าชุมชนหรือบ้านเลขานุการกลุ่ม เป็นสถานที่จัดอบรมให้กับสมาชิก ในโอกาสที่มี
หน่วยงานมาจัดอบรม เพ่ือลดภาระให้สมาชิกไม่ต้องเสียเวลามาก และสะดวกในการเดินทางมาจัดอบรมของวิทยากรจาก
หน่วยงาน หรือจาก ศพก.หลัก อีกด้วย 
การวางแผน 
 แปลงใหญ่จะประชุมวางแผนการด าเนินการ ณ ที่ท าการแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. อ าเภอคลองหลวง 
รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม ท าแผนการผลิตรายบุคคล แผนการผลิตของกลุ่ม การก าหนดแนวทาง การท างาน 
บูรณาการร่วมกัน 
การถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ใช้ทั้ง ศพก.หลักและเครือข่าย ศพก. เป็นที่อบรมถ่ายทอดความรู้และใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรที่สนใจทั่วไป  
จัดท าแปลงเรียนรู้  
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการน าเอาเทคโนโลยีการใช้โดรน
เพ่ือการเกษตรมาเป็นเครื่องทุ่นแรงในการฉีดพ่นสารเคมีระหว่างการเพาะปลูกข้าว ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในแปลงเพาะปลูก และสามารถลดต้นทุนสารเคมีได้ โดยมีนายธีรพงศ์พันธุ์  ฉิมคราม เป็นเกษตรกรต้นแบบการท าเมล็ด
พันธุ์ข้าว และนายณัฐพงษ์  ญาณลาพ คณะกรรมการกลุ่มฯ เป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้  
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายณัฐพงษ์  ญาณลาพ หมู่ที่ 13  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี เบอร์โทร 098-004-1677  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย:์ การใช้โดรนทางการเกษตร, การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว, การแปรรูปข้าวเบื้องต้น 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกไว้ใช้เอง 
ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 การใช้โดรนทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 การแปรรูปข้าวเบื้องต้น 
แปลงเรียนรู้  การใช้โดรนทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและความก้าวหน้าของแปลงตามที่ก าหนดและความครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 
 มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลในระบบ https://co-farm.doae.go.th 
 1 ข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 
 2 ข้อมูลรายละเอียดแปลงใหญ่ 
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 3 ข้อมูลพ้ืนฐานรายบุคคล 
 4 บันทึกผลการบริหารจัดการ 
 
 
 
 มีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 มีเป้าหมายในการพัฒนาแปลงทั้ง 5 ด้าน 

1. ด้านการลดต้นทุน ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 13.67 จาก 4,460 บาท /ไร่ เป็น 3,850 บาท / ไร่ 
2. ด้านการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 7.31 จาก 820 กก. /ไร่ เป็น 880 กก. / ไร่ 
3. ด้านพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 
4. ด้านการตลาด เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
5. ด้านการบริหารจัดการ การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
 นอกจากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่มยังให้ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายและหน่ายงานต่าง ๆ เสมอ เพ่ือการสร้าง ความเข้าใจในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวคุณภาพดี ตาม
ระบบมาตรฐาน GAP ได้แก ่
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
- สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี 
- ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้าวังน้อย  

 การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ่
กระบวนการสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการเรียนรู้และช่องทางการท าความรู้จักกันของสมาชิก และคณะกรรมการ โดย
ผ่านกระบวนการจัดประชุมต่าง ๆ ดังนี้  

1. การประชุมหมู่บ้าน/การประชุมโดย อบต. 
2. การประชุมระหว่างคณะกรรมการ ศพก. อ าเภอคลองหลวง และคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ 
3. การประชุมตามวาระส าคัญ หรือเร่งด่วน 
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4. การประชุมใหญ่ประจ าปี เพ่ือสรุปบัญชี และปันผล 
5. การจัดอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานภาคี/หน่วยงานราชการ 

 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการจัดท าบัญชีการเงินของกลุ่ม
อย่างสม่ าเสมอโดยเลขานุการและเหรัญญิกของกลุ่มเป็นผู้จดบันทึก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม มีการท าบัญชี
ต้นทุนอาชีพ/บัญชีต้นทุนการผลิตของตัวเอง ตามที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังนี้ 
 
 บัญชีการเงิน/บัญชีหุ้น ,บัญชีเงินกู้  

- บัญชีการถือหุ้นและปันผลของสมาชิกของกลุ่ม 
- บัญชีเงินกู้ของสมาชิกของกลุ่ม 

 บัญชีธนาคาร  
 กลุ่มมีบัญชีเงินฝากของกลุ่มที่เปิดบัญชีไว้กับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาคลอง
หลวง โดยใช้บัญชีนี้ต่อเนื่องมาจากที่เคยได้รับงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
 บัญชีต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
 รับการสนับสนุนความรู้จากส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์จังหวดัปทุมธานี ทั้งจากโครงการอบรมเกษตรกรผูน้ า ศพก. 
และการอบรมการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอง  
 การอบรมให้ความรู้ การท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ 
5. การสนับสนุน 
 การจัดหาทุนสนับสนุน (เงินและ/หรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) 
 ในการจัดหาทุนสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี กลุ่มมีการระดมหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ 200 บาท และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และเอกชน 
ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับด าเนินกิจการของกลุ่ม และสารชีวภัณฑ์
ส าหรับใช้ในแปลงสาธิต ดังนี้  
 1. เงินระดมหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ 200 บาท 

ปี 2560  จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น 61 ราย 
  จ านวนหุ้นทั้งหมด 444 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นทั้งหมด  เป็นเงิน 88,800 บาท 
  ปันผล (ยังไม่มีการปันผล) 
ปี 2561 จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น 98 ราย 

   จ านวนหุ้นทั้งหมด 947 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นทั้งหมด  เป็นเงิน 189,400 บาท 
   ปันผล 94,700 บาท 

ปี 2562 จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น 98 ราย 
   จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,131 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 226,200 บาท 
   ปันผล 11,310 บาท 
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ปี 2563 จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น 95 ราย 
   จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,472 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 294,400 บาท 
   ปันผล (ยังไม่มีการปันผล เนื่องจาก ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่ตามวาระที่ก าหนด) 
 2. การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ปี 2560 เพ่ือใช้เป็นทุนเริ่มต้นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน 
และทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จ านวนเงิน 1,443,250 บาท และในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด งบประมาณ 2,983,350 บาท 
6. ผลลัพธ์ตามเป้ามาย 
 มีการด าเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้  
 ลดต้นทุนการผลิต 
 - การใช้สารย่อยสลายฟาง ช่วยลดต้นทุนการปุ๋ยเคมี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มบางรายมีการทดลองกิจกรรมร่วมกับ
บริษัทโดรน ในการใช้สารย่อยสลายฟางฉีดพ่นในระหว่างขั้นตอนการเตรียมแปลง เพ่ือย่อยสลายฟาง เพ่ิมอินทรีย์วัตถุ
และธาตุไนโตรเจน สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียได้กึ่งหนี่งจากที่เคย
ใช้ตามปกติ รวมทั้งมีการใช้โดรนในการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์อีกด้วย 
 - การใช้ปุ๋ย PGPR 2 ลดต้นทุนการผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มีโครงการให้สมาชิกแปลงใหญ่
ได้ทดลองใช้ปุ๋ย PGPR 2 หรือที่เรียกอย่างง่ายว่า “ปุ๋ยรากข้าว” ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
ราก ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ ท าให้ข้าวดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้น
จากงานทดลองของกรมวิชาการเกษตร พบว่าช่วยเพ่ิมปริมาณรากข้าวได้ร้อยละ 20 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ประมาณร้อยละ 
25 จึงน ามาใช้เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
 - การปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้แก่
แปลงใหญ่ข้าว เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ให้มีความสมบูรณ์ดีขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ย
ไนโตรเจน/ยูเรีย ในฤดูปลูกถัดไปได้เป็นอย่างดี 
 เพิ่มผลผลิต 
 - การใช้ ปุ๋ย PGPR 2 เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้แล้ว ยังสามารถใช้ในการช่วย
เพ่ิมผลผลิตได้เช่นกัน โดยพบว่า สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวได้ถึง ร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังท าให้ต้นข้าวแข็งแรง ล าต้น
แกร่ง ต้านทานโรคและแมลง ไม่ล้มง่าย ท าให้ลดความเสียหายของผลผลิตลงได้เช่นกัน  
 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 - การผลิตข้าวตามระบบ GAP (Good Agricultural Practices) สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ได้รับการอบรมให้
ความรู้เรื่องการผลิตข้าวตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพ่ือให้สามารถผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดี และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้  
 การตลาด  
 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ มีการจ าหน่ายผลผลิตข้าวของสมาชิกให้แก่ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง และบางส่วน
จ าหน่ายให้กับโรงสีหรือท่าข้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและมาตรฐานของทาง
ราชการ เพ่ือจ าหน่ายให้แก่สมาชิก และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในราคาสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกและเกษตรกร 
ได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดี ราคาถูกใช้เพาะปลูกและช่วยลดต้นทุน   
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 การบริหารจัดการ 
1) การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นให้แก่สมาชิก โดยกลุ่มให้สมาชิกสามารถกู้เงินจากกลุ่มเพ่ือน าไปใช้

เป็นเงินลงทุนในการเพาะปลูกแก่สมาชิกได้ ตามเพดานและอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด 
2) การบริหารจัดการปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ เพ่ือให้สมาชิกที่มีความต้องการได้รับปัจจัย 

ได้รับอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการ โดยเก็บเงินค่าข้าวปลูกกระสอบละ 200 บาท เงินที่ได้น าไปเป็นกองทุนของ
กลุ่ม 
 ทีมผู้จัดการแปลงมีการก ากับ ดูแล และการแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ 
 นายธีรพงศพันธุ์ ฉิมคราม ประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกทุกครั้ง และยังให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม หรือส่งตัวแทนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าเอาเรื่องที่ได้จากการประชุมกับ
หน่วยงานราชการมาถ่ายทอดให้สมาชิกแปลงใหญ่ได้ทราบ และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางราชการและระหว่าง
สมาชิก 
 การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิตและรายได้)  
 เนื่องจากสินค้าของกลุ่มมีเพียงข้าว จึงได้มีการเพ่ิมความหลากหลายของพันธุ์ข้าว เพ่ือลดความเสี่ยง โดยเฉพาะข้าว
พันธุ์หอมปทุม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองเป็นพืช GI โดยมีการแปรรูปเบื้องต้นเป็นข้าวกล้องและข้าวสารขัด
ข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม นอกจากนี้ สมาชิกยังมีการปลูกพืชรอง คือ อ้อยคั้นน้ า เพ่ือให้เป็นแหล่งรายได้เสริมของ
สมาชิกเอง และยังมีแผนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพข้าว
ให้ได้มาตรฐานส่งออกอีกด้วย 
7. ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดขึ้น) 
 การลดต้นทุนการผลิต 
 กิจกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารสกัดสะเดา 
 สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ผ่านการอบรมตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการอบรมเกษตรกรผู้น า ศพก. แล้วทุกราย และได้รับการอบรมการท าสารชีวภัณฑ์
และสารสกัดสะเดา และได้น าไปปรับใช้กับการท านาของตนเอง โดยสมาชิกที่ผ่านการอบรมสามารถผลติสารสกัดสะเดาใช้
เองและลดต้นทุนสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวใช้เองได้ 
 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ าหมักสับปะรด ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ผ่านการอบรมตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการอบรมเกษตรกรผู้น า ศพก. แล้วทุกราย และได้รับการอบรมการท าปุ๋ยน้ าหมัก
สับปะรด โดยน าไปใช้ในขั้นตอนการหมักฟาง ช่วงที่มีการเตรียมแปลงในฤดูถัดไป ท าให้สามารถเพ่ิมอินทรีย์วัตถุและธาตุ
อาหารที่เกิดจากการย่อยสลายของฟางข้าวในนาข้าวได้  ช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้เป็นอย่างดี 
 ด้านเพิ่มผลผลิต 
 ผลผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีของสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอ       คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี นอกจากจะจ าหน่ายเป็นข้าวเปลือกเจ้าให้แก่โรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง โรงสีเอกชน และท่าข้าวใน
พ้ืนที่แล้ว สมาชิกบางส่วนยังได้แบ่งข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารไว้ทั้งบริโภคเอง และจ าหน่ายให้แก่ชุมชนอีกด้วย แต่ใน
เบื้องต้น ยังมีสมาชิกเพียง 2-3 รายเท่านั้น ที่สีเพ่ือจ าหน่าย เนื่องจากเครื่องสีข้าวของกลุ่มมีขนาดก าลังการผลิตน้อย จึง
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนี้กลุ่มแปลงใหญ่จึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งได้มีแผนในการขอสนับสนุนเครื่องสีข้าวเพ่ือขยายก าลังการผลิตข้าวสาร ซึ่งงบประมาณได้รับการ
อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างด าเนินโครงการฯ 
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 นอกจากการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้ว กลุ่มยังมีการผลิตและคัดเมล็ดพันธุ์เพ่ือเป็นสินค้าของกลุ่มอีก
เช่นกัน 
 ด้านคุณภาพผลผลิต 
 การผลิตข้าวของแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที ่13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น สมาชิกมีความใส่
ใจในการผลิตทุกขั้นตอน ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช หรือ GAP ตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงปลูก การ
ดูแลรักษา จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  โดยสมาชิก จ านวน 18 ราย จากสมาชิกจ านวน 45 ราย ได้ผ่านการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามระบบ GAP จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ด้านการตลาด   
 สินค้าของแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีข้าวเจ้าเป็นหลัก โดย
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์กับกรมการข้าว โดยมีแผนท าการปลูก 
คัดแยก บรรจุกระสอบ และจ าหน่ายเป็นสินค้าของกลุ่ม โดยส่วนหนึ่งจ าหน่ายให้แก่สมาชิกของกลุ่ม และเกษตรกรใน
ชุมชน ในราคาย่อมเยาว์ ถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาดแต่ได้ราคาที่ดีกว่าการขายเป็นข้าวเปลือกให้โรงสี ส่วนที่เหลือ
จ าหน่ายให้แก่สหกรณ์การเกษตรอ าเภอคลองหลวง จ ากัด 

2) ข้าวเปลือกคุณภาพดี กลุ่มมีการรับจ้างสีข้าวสาร นอกจากนี้สมาชิกบางรายของกลุ่ม มีการจัดแปลงปลูก
ข้าวหอมปทุมเพ่ือน าไปสีเป็นข้าวสารบรรจุกระสอบไว้บริโภคและจ าหน่ายด้วย 
 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
 กลุ่มเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการพัฒนา
ระบบการเกษตรใช้ในการผลิต เพ่ือช่วยลดต้นทุน หรือลดความสียหายในระหว่างระบบการผลิตของตน และยังเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าของตนด้วยดังนี้ 
 การปรับใช้นวัตกรรม 

- กลุ่มมีการใช้ใช้โดรน ร่วมกับสารสกัดธรรรมชาติ ช่วยในการย่อยสลายฟางข้าวในช่วงแรกของการเตรียม
แปลง ซึ่งฟางข้าวที่ย่อยสลายสามารถช่วยเติมอินทรีย์วัตถุในแปลง และเพ่ิมธาตุอาหารในดินได้ โดยใช้ 

โดรนเพ่ือการเกษตรในการฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติ ในอัตรา 1 ขวด ต่อ 1ไร่ สามารถเร่งระยะเวลาในการ
หมักฟางได้สั้นลงถึง 2 เท่า 

- เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นเครืองมือส าคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกลุ่ม 
เพ่ือจ าหน่ายหรือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกของสมาชิกเอง  

- เครื่องสีข้าว เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าข้าว จากปกติสมาชิกขายใน
รูปแบบข้าวเปลือกให้โรงสี ซึ่งจ าหน่ายได้ราคาค่อนข้างต่ า คือ ข้าวขาวตันละ 6,000 – 7,500 บาท และข้าวหอม
จังหวัด (ข้าวหอมปทุมธานี ) ตันละ 7,500 – 8,500 บาท ขึ้นกับระดับความชื้นของเมล็ดข้าว เมื่อน าไปสีเป็นข้าวสาร
แล้ว สามารถจ าหน่ายได้ถึงตันละ 25,000 – 30,000 บาท  นอกจากนี้ ยังสามารถจ าหน่ายร าข้าว และแกลบ ที่เกิด
จากการสีข้าว เป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาได้อีกด้วย   
 น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต 

- สมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 5 ราย ได้ทดลองใช้ PGPR2 หรือปุ๋ยรากข้าว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ปริมาณรากของข้าว ท าให้ข้าวสามารถดูซึมธาตุอาหารได้ดี จึงช่วยให้ประหยัดปุ๋ย ข้าวมีการแตกกอได้ดีขึ้น ท าให้มี
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยน าปุ๋ย PGPR2 ผสมไปกับปุ๋ยเคมีที่ใส่ให้ข้าว ซึ่งเกษตรกรทดลองใช้ พบว่า ต้นข้าวสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีขึ้น   
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 เกษตรกรรมแม่นย าสูง 
- สมาชิกแปลงใหญ่มีการน าโดรนเพ่ือการเกษตรมาใช้ในการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช พบว่า ท าให้

สามารถช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีได้ เนื่องจากการใช้โดรนในการฉีดพ่น จะมีการค านวณปริมาณสารเคมีตามจ านวนพ้ืนที่
ที่ใช้ เพราะโดรนมีข้อจ ากัดในการรับน้ าหนักสิ่งของที่บรรทุกไว้ที่ไม่มากนัก และผู้บังคับเครื่องสามารถตั้งโปรแกรม
วางแผนที่การบินได้ทั่วแปลงโดยพ้ืนที่ไม่ซ้อนทับกัน ละอองสารเคมีที่ฉีดพ่นด้วยโดรนมีขนาดเล็กเป็นฝอย อีกทั้งแรงลมที่
เกิดจากการหมุนของใบพัด ช่วยให้ละอองฟุ้งกระจายได้ทั่วถึงบริเวณต้นพืชที่ฉีดพ่น จึงท าให้ประหยัดสารเคมีได้ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิต 

- ปัจจุบัน แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีเครื่องจักรกลที่เป็น
ทรัพย์สินของกลุ่มและมีการใช้งานอยู่คือ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์และเครื่องสีข้าวชนิดละ 1 เครื่อง ซึ่งคณะกรรมการแปลง
ใหญ่และสมาชิกบางราย สามารถใช้งานเครื่องได้ ส่วนสมาชิกที่ใช้งานเองไม่ได้ ก็มาขอรับบริการได้เช่นกัน 
 การสร้างสินค้านวัตกรรม เปลี่ยนจากผลิตสินค้าวัตถุดิบไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

- ปัจจุบันสินค้ากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังมีเพียง
เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวสาร ยังไม่มีการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอ่ืน แต่กลุ่มมีแนวความคิดที่จะท าสินค้าแปรรูปอ่ืน ๆ จาก
ข้าวจ าหน่าย เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของสินค้าและสมาชิกมีรายได้มากขึ้น  
 การเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่าน e-commerce 

- ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี นั้น ปัจจุบันมีเพียงการขายตรงให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงหรือโรงสีเอกชน
เท่านั้น แต่ในอนาคต กลุ่มมีแนวความคิดที่จ าหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ขายออนไลน์ เป็นต้น 
 สร้างแบรนด์ของตนเอง 

- แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนจาก
กรมการข้าว ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการสรางแบรนด์เป็นของตัวเอง 
8. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จและมีความยั่งยืน 
 การสร้างความส าเร็จและความยั่งยืนของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มที่เป็นชาวนา บ้านใกล้เรือนเคียงกัน ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนใน
อาชีพของตน ที่มุ่งเน้นให้กิดประโยชน์ที่ยั่งยืนทั้งอาชีพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก ่
 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีนายธีรพงศ์พันธุ์ ฉิมคราม เป็น
ประธานคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม และเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ด้วย ท าให้กลุ่มมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งนาย
ธีรพงศ์พันธุ์ มีความเป็นผู้น า เสียสละ มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย
ต่างๆ กับหน่วยงานภาคี และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การผลิตและการตลาดได้เป็นอย่างดี 
 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

- กลุ่มแปลงใหญ่มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน หรือที่เป็นภาคี
เครือข่ายเป็นอย่างดี  

- กลุ่มมีการระดมหุ้นจากสมาชิก และปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้  
  ปี 2560  จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น 61 ราย 
    จ านวนหุ้นทั้งหมด 444 หุ้น 
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    มูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 88,800 บาท 
    ปันผล (ยังไม่มีการปันผล 
  ปี 2561 จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น 98 ราย 
    จ านวนหุ้นทั้งหมด 947 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 189,400 บาท 
    ปันผล 94,700 บาท 
    จ าหน่ายข้าวปลูก (สนับสนุนจากกรมการข้าว) 63 ลูก เป็นเงิน 74,900 บาท 
    จ่ายสวัสดิการ เสื้อกลุ่ม 2,560 บาท 
    เงินคงเหลือในบัญชี 234,289 บาท 
  ปี 2562 จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น  98 ราย 
    จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,131 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 226,200 บาท 
    ปันผล 11,310 บาท 
    เงินคงเหลือในบัญชี 247,093 บาท  
  ปี 2563 จ านวนสมาชิกที่ถือหุ้น  95 ราย 
    จ านวนหุ้นทั้งหมด  1,472 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นเงิน 294,400 บาท 
    ปันผล (ยังไม่มีการปันผล เนื่องจาก ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่ตามวาระที่ก าหนด) 
    จ าหน่ายข้าวปลูก (สนับสนุนจากกรมการข้าว) 160 ลูก เป็นเงิน 16,000 บาท 
    เงินคงเหลือในบัญชี 247,093 บาท  

- ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก (อัตราร้อยละ 10 บาท/ระยะเวลา 6 เดือน) เงินต้นที่ปล่อยกู้ 39,000 บาท 
(ระยะเวลากู้ 1 ก.ย. 63 – 28 ก.พ. 64) จ านวนสมาชิกที่ขอกู้ 13 ราย ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินกู้ 3,900 
 ความม่ันคงของสินค้าของกลุ่ม 

- สินค้าของกลุ่มมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยมีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงรับซื้อ และสามารถจ าหน่ายได้
อย่างต่อเนื่องทุกผลิตภัณฑ ์

- กลุ่มได้ด าเนินการจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจชุมชนกับส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง  
 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน 

- กลุ่มมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการหมักฟางเพ่ือคืนธาตุอาหารให้ดินอย่าง
สม่ าเสมอ และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในดินได้ดี ดินไม่เสื่อมโทรมด้วย 
 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

- กลุ่มมีการใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ มีการดูแลรักษาแหล่งน้ าอย่างสม่ าเสมอ และมีการฟ้ืนฟูอย่างดี มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้น้ าร่วมกันกับทุกชุมชน 
 การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 

- กลุ่มมีการท าการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัย มีการใช้สารเคมีน้อยที่สุดและปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศในแปลงนาที่สุด โดยมีการส ารวจโรคและแมลงก่อนฉีดพ่นสารเคมีทุกครั้ง 
 ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
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 - กิจกรรมท าสารสกัดสะเดาและสารชีวภัณฑ์ โดยสมาชิกมีการใช้สารสกัดสะเดา และสารชีวภัณฑ์อ่ืน ๆ ในการ
ดูแลข้าวระหว่างฤดูกาลผลิตอยู่เป็นประจ า 
 - กิจกรรมการท าน้ าหมักสับปะรดใช้เอง เพ่ือช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัด
ต้นทุนแล้ว ยังเป็นการฟ้ืนฟูจุลินทรีย์ และความสมบูรณ์ตามธรรมชาติให้แก่ดินในแปลงนาด้วย 
 - Zero waste  
 - กิจกรรมรณรงค์ไม่เผาฟาง 
  สมาชิกมีร่วมกิจกรรมการรณรงค์ไม่เผาฟาง  ลดมลพิษ ลดการเกิดฝุ่น PM.2.5 ซึ่งนอกจากจะร่วมกิจกรรมแล้ว 
ยังน าไปปฏิบัติในการท านาของสมาชิกแปลงใหญ่ด้วย 
 - การอัดฟางขายเพื่อลดขยะ เพิ่มรายได้ 
  นอกจากการที่สมาชิกลดการเผาฟาง และเปลี่ยนมาเป็นการหมักฟางในแปลงนาแล้ว สมาชิกยังมีการจ้างให้รถ
อัดฟาง มาท าการเก็บอัดฟางจากในแปลงนาของตน เพ่ือน าไปใช้งานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือจ าหน่ายเพ่ือเกิดรายได้ 
นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยน าฟางออกจากแปลงนา อ านวยความสะดวกในการเตรียมแปลงปลูกในฤดูถัดไปของเกษตรกร
ได้อีกด้วย 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
 แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่  13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เริ่มด าเนินการ ตั้ งแต่  
ปี 2561 ด้วยสมาชิกเริ่มต้น 31 ราย พ้ืนที่ 718 ไร่ มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกและ
แต่งตั้งจากสมาชิก มีนายธีรพงศ์พันธุ์ ฉิมคราม เป็นประธาน นางเรณู ปาละสิริ เกษตรอ าเภอคลองหลวง เป็นผู้จัดการ
แปลงในปีแรก และปัจจุบันมีนายธีรพงศ์พันธุ์ ฉิมคราม เป็นทั้งประธานแปลงและผู้จัดการ ด าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่น จนมีเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกให้ความสนใจ ขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิกเพ่ิมเติมจนสามารถขยายกลุ่ม เปิดขายหุ้น ปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนที่เป็นเงินหุ้นถึงกว่า 1,472 หุ้น มูลค่าหุ้นถึง 
294,400 บาท นอกจากนี้ กลุ่มยังมีรายได้จากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว และ
จากค่าบริการสีข้าวและคัดข้าวให้แก่สมาชิก มีการผลิตปัจจัยการผลิต เช่น สารชีวภัณฑ์ และสารสกัดสะเดา เพ่ือใช้เอง มี
การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เอง เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก และความเข้มแข็ง ยั่งยืนของอาชีพการท า
นา และขยายสู่การผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จ าหน่ายให้แก่เพ่ือนร่วมอาชีพในชุมชน ในราคาย่อมเยาว์  สร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ชาวนาในชุมชนต่อไป 
10. ผลการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ วางแผนการท างาน แผนการผลิตร่วมกับคณะกรรมการ และ
คณะท างานที่ได้รับมอบหมายในส่วนต่าง ๆ และช่วยกันก ากับ ติดตามการท างานของคณะกรรมการและคณะท างาน 
พร้อมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มอย่างใกล้ชิด เกิดการผลิตที่เป็นแบบลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP และการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการผลิต เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับจากบุคคลภายนอกกลุ่ม ที่จะเป็นตลาดในอนาคต และยังสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร หน่วยงาน
เอกชน และหน่วยงานภาครัฐได้อีกด้วย 
 นอกจากนี้ ในปี 2564 แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด งบประมาณ 2,983,350 บาท เพ่ือ
น ามาพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มให้มีคุณภาพดี เพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้แก่
สมาชิกกลุ่มและชุมชนอย่างยั่นยืนต่อไป 
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แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มบึงคล้าย - ชัยพัฒนา อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 บ้านบึงคล้าย หมู่ 13 ต าบลศรีภิรมย์ เกษตรกรส่วนมาก ท านา เป็นอาชีพหลัก โดยส านักงานเกษตรอ าเภอพรหม
พิราม สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ท าให้เริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย – ชัยพัฒนา ในปี 2557 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย – ชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 29  
ธันวาคม 2558 จึงมีการระดมหุ้น หุ้นละ 50 บาท ได้เงินทุน 8,000 เพ่ือน าไปซื้อกระสอบ และได้จดทะเบียนพาณิชย์ 
เพ่ือท าการค้าอย่างถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้น ที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพ่ือกระจายในชุมชน และมีกระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยกลุ่มมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง  
 ต่อมาในปี 2560 ศูนย์ข้าวชุมชน บึงคล้าย–ชัยพัฒนา ได้ร่วมเป็น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย ของอ าเภอพรหมพิราม  โดยสมาชิกได้เข้าร่วมการอบรม พัฒนาความรู้และเทคโนโลยี จึงเกิด
ความสนในการพัฒนาและต่อยอด จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ ในปี 2561 ชื่อกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าว  กลุ่มบึงคล้าย 
– ชัยพัฒนา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยรวบรวมสมาชิกที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนเดิม และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
พ้ืนที่ หมู่ 12 และ หมู่ 13 ต.ศรีภิรมย์ ซึ่งมีความเข้าใจที่ตรงกัน ในการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการ รวมกันผลิต 
รวมกันขาย และหวังผลในด้านการสร้างอ านาจต่อรอง สร้างโอกาสให้มีแหล่งตลาดที่แน่นอนในการจ าหน่ายผลผลิต และ
ปี 2562 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว  กลุ่มบึงคล้าย – ชัยพัฒนา อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเป็น ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน เครือข่าย ของอ าเภอพรหมพิราม 
2. สถานการณ์ 
 ชื่อประธานกลุ่ม   นางวันดี  เกตุทอง  โทร.083-9596238 
 ที่ท าการกลุ่ม หมู่ 13 บ้านบึงคล้าย ต าบลศรีภิรมย์  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 พิกัด X 606700  Y 1888733 
 พ้ืนที่ปลูกปัจจุบัน  พ้ืนที่ 1,023 ไร่ 
 ข้อมูลสมาชิกกลุ่ม  จ านวนสมาชิกทั้งหมด 39 ราย  
 สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ข้าว พันธุ์ กข 49  กข 47  กข 41 พิษณุโลก 2  ขาวดอกมะลิ 105 
 ผลผลิตรวม 767 ตัน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  6,193 บาท/ไร่ 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม   
  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าว  กลุ่มบึงคล้าย – ชัยพัฒนา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
   1. นางวันดี     เกตุทอง   ประธาน  
   2. นายสมชาติ  มีชื่อ    รองประธาน 
   3. นางการดา   มาสูตร   เลขานุการ 
   4. นายส ารวย  นกทอง     เหรัญญิก 
   5. นายอ านาจ  มั่นประสงค์   ประชาสัมพันธ์ 
   6. นางสาวจ าเรือน แก้วสุขเรือง   กรรมการ 
   7. นางจ าเรียง  แก้วสุขเรือง   กรรมการ 
   8. นางสุดใจ   นกทอง   กรรมการ 
   9. นางประนอม  พุ่มจันทร์   กรรมการ 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
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  1. ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  
  2. ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากและการเก็บรักษา 
  3. ควบคุมการจัดท าบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ ของกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4. ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของกลุ่มให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันท ี
  5. เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง และแก้ไขการบริหารงานของกลุ่ม 
  6. ควบคุมดูแลการจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม
เสนคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  7. พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัต ิ
  8. พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา และ
เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  9. ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
การแบ่งบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น 5 ด้าน 
   1. ด้านเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย นางนะริญ   ไกรกิจราษฎร์ 
   2. ด้านอารักขาพืช  นางจ าเรียง  แก้วสุขเรือง 
   3. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร นายพร้อมพงษ์ เยโท้ 
   4. ด้านควบคุมคุณภาพ นางประนอม  พุ่มจันทร์ 
   5. ด้านการตลาด  นายสมชาติ  มีชื่อ 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 ลดต้นทุนการผลิต  
 กลุ่มแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตลดลง 10%  รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ก่อน 
จ านวนเงิน (บาท) 

 

ต้นทุนผันแปรต่อไร่   
1. ค่าจ้างเตรียมดิน/ไถนา 650 620 
2. ค่าเมล็ดพันธุ์ 250 190 
3. ค่าจ้างเพาะกล้า 190 142 
4. ค่าจ้างโยนกล้า 460 464 
5. ค่าจ้างฉีดพ่นยา 240 240 
6. ค่าจ้างหว่านปุ๋ย 150 150 
7. ค่าปุ๋ยเคมี 450 390 
8. ค่ายาปราบวัชพืช 120 100 
9.ค่ายาปราบศัตรูพืช 429 200 
10.ค่าฮอร์โมน 150 100 
11.ค่าไฟสูบน้ า 860 790 
12.ค่าเก็บเกี่ยว 400 400 
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13.ค่าขนส่ง 294 294 
ต้นทุนคงที ่   

- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 550 550 
- ค่าเช่าที่ดิน 1,000 1,000 

ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 6,193 5,630 
ผลผลิตต่อไร่   (กก.) 750 825 
ราคาขาย  (บาท/กก.) 12.50 12.50 
รายได้      (บาท/ไร่) 9,375 10,312.50 
ก าไรสุทธิต่อไร่ 3,182 4,682.50 

 เพิ่มผลผลิต  
  1. ใช้พันธุ์ดี  
  2. ใช้ปุ๋ยถูกต้องและเหมาะสม  
  3. มีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกปอเทือง และพืชตระกลูถั่วต่างๆ  
  4. มีการจัดการน้ าที่ดี ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 750 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 825 กิโลกรัมต่อไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10)  
 เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
  ผลผลิตข้าวของสมาชิก 39 ราย  พ้ืนที่ 1,023 ไร่ ได้รับรองมาตรฐาน GAP / GAP กลุ่ม 
  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  ได้รับรองมาตรฐาน GAP Seeds จ านวน 20 ราย 
  กลุ่มแปลงใหญ่ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี มีการคัดพันธุ์ปนเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูกาลต่อไป ท าให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพ 100 % และได้มาตรฐาน GAP  
 การตลาด  
 กลุ่มแปลงใหญ่มีการซื้อขายล่วงหน้า เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ มีข้อตกลงร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก  
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม มีตลาดที่แน่นอนรวมทั้งตลาดในชุมชน 
 การบริหารจัดการ   
  - บริหารจัดการการเงินทุนหมุนเวียนในการหาปัจจัยการผลิต 
 - บริหารจัดการใช้เครื่องจักรการเกษตรร่วมกัน 
 - บริหารจัดการกองทุนแม่ปุ๋ย เพ่ือใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน เช่น ส านักงาน
เกษตรอ าเภอได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ ในบทบาทผู้จัดการจัดประชุม คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
นายอ าเภอ เป็นประธาน เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ และมีคณะกรรมการจาก
หน่วยงานภาคี คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศบกต. ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุขอ าเภอ ประมงอ าเภอ 
และปศุสัตว์อ าเภอ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
แปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ  
  1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ  
  2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
  3. ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดส่งออก  
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  4. สรุปบทเรียน ประเมินผลและร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา นอกจากนี้ผู้จัดการแปลงท า
หน้าที่เชื่อมโยงตลาดโดยการประสานให้โรงสีในพ้ืนที่มาเข้าร่วมพูดคุยในเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ความรู้ในการผลิต
ข้าวคุณภาพด ีสถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ 
และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย ปอเทือง หินฝุ่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ส าคัญ ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ เพ่ือใช้เอง ให้ความรู้ใน หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ 
กศน. กระทรวงกลาโหม หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การท าบัญชี คือ สหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ และ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า คือ ชลประทาน หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่อง
การตลาด คือ พาณิชย์จังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมของ แปลงใหญ่  
5. การสนับสนุน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง  ศพก. มีประธานศูนย์ คือ นายสามารถ แนบครบุรี เป็น
วิทยากรประจ า ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก. เป็น ศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ ๑๔ หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แห่งนี้ ประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ ๔ ฐาน เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุมหารือพร้อมทั้งเรียนรู้การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้นาความรู้ และ
ปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิกสมาชิกแปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่นามาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ 
การผลิตน้าหมักจากผลไม้ การผลิตฮอร์โมนไข่ การท าน้ าส้มควั้นไม้ การเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพข้าว 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 5 ด้าน เกษตรกรผลิตข้าวได้ปลอดภัยมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตต่ า ผลผลิตสูง มีความรู้ใน  
การผลิตพืชปลอดภัยตามระบบการผลิตพืชแบบ GAP มีการรวมกลุ่มกันผลิต แปรรูป และจ าหน่าย กลุ่มมีความเข็ม แข็ง 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้  
  1. การลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจาก 6,193 บาท/ไร่ ลดลงเหลือ 5,630บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 10)  
  2. การเพ่ิมผลผลิตเพ่ิมจาก 750 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 825 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ความชื้น 15%  (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
10)  
  3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP เมล็ดพันธุ์คุณภาพ มูลค่าข้าวเพ่ิมขึ้น  
  4. การตลาด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวแน่นอน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
  5. การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด มีความมั่นคงในเรื่องราคาและตลาดเกษตรกร 
ส่งเสริมอาชีพ เสริมหลังฤดูการท านา ปลูกพืชผัก ปลูกถั่วต่างๆ เพ่ือเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ในการท าการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบ จากกิจกรรมด าเนินงานด้านต่างๆดังนี้  
  1.ด้านสิ่งแวดล้อมท าให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งเป็นผลจาการท าการเกษตรที่ดีและปลอดภัย ใช้ ปุ๋ย
หมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ไถกลบลงดินเพ่ือปรับปรุงดิน สภาพของดินดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์สังเกตจากการพบไส้เดือนในดินมีมากขึ้น  
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  2.ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อหยุดมาใช้สารเคมีในการผลิตส่งผลดีต่อ สุภาพ
ท าให้ร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่
ดี คนในชุมชนมีความปลอดภัยในเรื่องอาหาร อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นเขตปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ  
  3.ด้านสังคม เกษตรกรในสมาชิกแปลงใหญ่มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคีเพ่ิม มากขึ้น 
ท าให้ชุมชนเข็มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน  
  4.ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลผลิตท าให้พ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลิตม ี
ความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง และจาก การ
รวมกลุ่มจัดท าแปลงใหญ่ที่มีการรวมกันชื้อรวมกันขาย ในรูปกลุ่ม 
 
8.1 ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 ผู้จัดการแปลงใหญ่ บริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องท าด้วยใจ เข้าใจในสิ่งที่
ท า ปฏิบัติร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว วิเคราะห์ คน พ้ืนที่ สินค้า ให้ถูกต้องอย่า ตัดสินใจหรือคิด
แทน ต้องเข้าใจ เข้าถึง นักพัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นทั้งคุณอ านายและประสานที่ด ี 
 ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นสถานที่ให้สมาชิกได้ พบปะ
พูดคุยกัน มากขึ้น มีกิจกรรมร่วมกันท า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน แปลงของต้น
เองได ้ 
 เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นคนขยัน เก่ง และซื่อสัตย์ เป็นผู้ที่รักในสิ่งที่ท า ไม่เห็นแต่ ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตสาธารณะ  
8.2 ปัจจัยที่ท าให้ทิศทางการพัฒนาลดลง 
 1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก ความสามารถในการผลิตมีอย่างจ ากัด  
 2. หน่วยงานที่ลงพ้ืนที่แปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาในการประกอบอาชีพควร บูรณาการ
การท างาน ทั้งคน เงินงบประมาณงาน เพ่ือให้การท างานไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน และเกษตรกรมีเวลา ประกอบอาชีพ  
 3. แหล่งน้ าต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรเป็นแหล่งน้ าชลประทาน การจัดท าแปลงใหญ่จะไม่มี ปัญหา 
9. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1. ควรมีศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างความเชื่อใจ ความสามัคคี เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
 2. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังต้องพ่ึงพาหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้
แนะน าและมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชนมาก่อนการด าเนินการแบบแปลงใหญ่ โดยการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ 2554 มีสมาชิก 50 ราย 
และต่อมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลโพนสูง 
อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นในปี พ.ศ 2560 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 32 ราย มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 490 ไร่ 
และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ในปี พ.ศ 2561 โดยมีนางประสาน พาโคกทม เป็นประธาน
กลุ่ม สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการแปลงใหญ่อย่างเคร่งครัด 
และหน่วยงานภาคีได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเรื่อยมาจนกลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
เข้มแข็ง นางประสาน พาโคกทม ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ได้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรทุกอย่างเป็นเกษตรอิทรีย์และส่งเสริมให้สมาชิกปรับเปลี่ยนเป็นท าเกษตร
อินทรีย์ และปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มได้ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ทุกราย และกลุ่มได้แปรรูป
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น รวมถึงต้องการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นาง
ประสาน พาโคกทม จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ในทุกแหล่งช่องทาง และขอองค์ความรู้จากหน่วยงาน
ราชการทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตร
อ าเภอปทุมรัตต์ จนทราบว่า การปลูกข้าวตามพ้ืนที่ Zoning ตามสภาพอากาศและชุดดิน จะท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น และพ้ืนที่ต าบลโพนสูงเป็นเขตทุ่งกุลาร้องไห้จึงท าให้เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 
และผลผลิตได้เป็นมีคุณภาพและรสชาดดี  
2. สถานการณ์ 
 ในปี 2562 กลุ่มได้ขอรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอินทรีย์ และกลุ่มได้รับการตรวจประเมินให้เป็น
กลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนปีที่ 1 และ ปี พ.ศ 2563 เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 2 จ านวนสมาชิกที่ขอรับรอง 28 
รายพ้ืนที่ 251.25 ไร่ และเข้าร่วมโครงการการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานข้าว EU/USDA/ GI (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ฯ) และได้รับรองมาตรฐานจนมาถึงปัจจุบัน และกลุ่มขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ออแกนิคไทยแลนด์ (อินทรีย์ล้าน
ไร่) จ านวนสมาชิกที่ขอรับรอง 37 ราย พ้ืนที่ 257ไร่  
 ปี 2563 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ชุมชน ต่อมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้ยกระดับให้เป็นศูนย์ส ารองเมล็ดพันธุ์
ข้าว และรัฐบาลมีนโนบายและได้อนุมัติโครงการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
ทางกลุ่มได้รับการพิจารณาโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนา
คุณภาพ/มาตรฐาน และด้านการตลาด  ซึ่งสมาชิกทุกคนพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกัน ช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง เพ่ือให้
กลุ่มก้าวต่อไปจนถึงจุดหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนต่อไป 
 ในปัจจุบันปี 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด มีสมาชิกจ านวน 32 คน พ้ืนที่
ปลูกข้าวจ านวน 490 ไร่ จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด มีการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์
สากล (EU และUSDA) จ านวน 28 ราย และมาตรฐานอินทรีย์ไทยแลนด์ จ านวน 32 ราย แบ่งพ้ืนที่ออกตามความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวเป็น พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,๔58 
บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่มี 2 สายพันธุ์ ดังนี้ ข้าวพันธุ์ กข 6 และข้าวพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
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 3.1 การลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายในการลดต้นทุนในการท านาจาก 2,70๐ บาทต่อไร่ เหลือ ๒,458 บาท
ต่อไร่ โดยการผลิตปุ๋ยใช้เองเพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยการใช้เครื่องหยอดข้าวแทนการหว่าน และมีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เอง  
 3.2 การเพ่ิมผลผลิต ผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที ่๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ มีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตเป็น ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ดี การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกปอเทือง ถั่วพร้า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน การกาจัดวัชพืช ตัดหญ้าคันนา เพ่ือเป็นการลดแมลงศัตรูข้าว การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคร
เดอร์มา  
 3.3 การเพ่ิมมูลค่าการผลิต โดยสมาชิกทุกรายต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้คุณภาพ มีร้อยละของการงอก ร้อยละ 
95 การผลิตเมล็ดพันธุ์ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าข้าวจาก ข้าวกิโลกรัมละ 
๑๐ -๑๒ บาท เมื่อจาหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์จะได้ราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ ๒๐ บาท และการแปรรูป เป็นข้าวสาร
บรรจุสุญญากาศจ าหน่ายเอง และข้าวกล้อง  
 3.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดท าสัญญาซื้อขายกับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด และท าmouกับ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ และบริษัทค านึงกรุ๊ปอินเตอร์เทรด และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในพ้ืนทีใ่กล้เคียงเพ่ือรวบรวมผลผลิตจ าหน่าย และแปรรูป  

 3.5 การบริหารจัดการ มีการวางแผนบริหารจัดการการผลิต การรวบรวมผลผลิต และปัจจัยในการผลิต 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม 
  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ มีการบริหารจัดการกลุ่ม ด้วยการด าเนินการของ
คณะกรรมการกลุ่ม โดยมีนางประสาน พาโคกทม เป็นประธานกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มย่อยในการบริหารจัดการกลุ่ม 
ตั้งแต่เริ่มการด าเนินกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบของมีวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนปลูกพืช
เศรษฐกิจพอเพียง บ.จานใต้  
5. การสนับสนุน 
 5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ผลิตจนถึงการตลาด แบรนด์สินค้า วัสดุอุปกรณ์ การผลิตสารชีวภัณฑ์ ตลาด MOU กับโรงพยาบาล สนับสนุนการ
แปรรูปข้าวและครุภัณฑ์ เป็นหน่วยงานประสานการบูรณาการ  
 5.2 กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ปัจจัยการผลิต เครื่องเป่าท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์    ถุง
บรรจุเมล็ดพันธุ์ จัดการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 5.3 กรมพัฒนาที่ดิน การทาธนาคารปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ วัสดุการทาปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ดิน สาร
ปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์ปอเทือง แผนที่ชุดดิน  
 5.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทาบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน 
 5.6 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สนับสนุนในเรื่องของการสร้างแบ
รนด์สินค้าและการขายในตลาดออนไลน์  
 5.6 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการท างานวิจัยและเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าว 6 แถว 
 5.7 ส านักงานประมงจังหวัด และส านักงานปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการด ารงชีพ 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
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  แปลงใหญ่ข้าวต าบลโพนสูงเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจึงท าให้ การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลดต้นทุนร้อยละ 20 มาตรฐานการผลิต อินทรีย์ การทาตลาด MOU และ การ
บริหารกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ การร่วมกิจกรรมนาแปลงใหญ่ท าให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปลูกข้าว ที่มี
ความปลอดภัย ไม่ต้องใช้สารเคมีมาก รู้จักใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้ปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ และต้องอาศัยการหมั่นส ารวจ
แปลง จึงทาให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย ท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริโภคได้ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีการใช้แรงงาน ใน
ครัวเรือน การเข้าร่วมโครงการท าให้รู้จักการวางแผนการท างาน ท าให้รู้จัก การใช้แรงงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ การ
วางแผนการทางานทาให้ลดปัญหาการจ้างแรงงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก 
น้ าหมักชีวภาพ ท าให้ร่างกายไม่ต้องสัมผัสกับการใช้สารเคมีซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความปลอดภัยมากขึ้น  
 7.2 ด้านสังคม ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ซึ่งท าให้เกิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ท าให้สมาชิก เกิดความ
ผูกพัน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น  
 7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ทาให้ลดการตกค้างในดิน น้ า อากาศ ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยลง
นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรเกิดการฟ้ืนฟูตัวเอง โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการผลิต 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 8.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
  นางประสาน พาโคกทม ประธานแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความสามารถสามารถประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ได้และ โดยได้รับคัดเลือกเป็นผู้น าในด้านต่างๆ เช่น 
   1. เหรัญญิกแปลงใหญ่ของอ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
   1. ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลโพนสูง อ าเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
   1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
   1. ครูบัญชีอาสา 
   1. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่ 
   1. ได้รับเชิญเพ่ือเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง 
 8.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
  1. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกลุม่ 
โดยในปัจจุบันมีเงินทุนค่าหุ้น 10,200  บาท  
  2 การมีส่วนร่วมในชุมชน 
   1. กลุ่มสามารถสร้างงานให้กับสมาชิกและชุมชน  โดยการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกและผู้สูงวัยใน
ชุมชน ในกระบวนการผลิต รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
   2. กลุ่มจัดท าอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงข้าวสาธารณะของชุมชน 
   3. กลุ่มให้เงินช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยและยากไร้ 
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   4. มีส่วนร่วมกับงานประจ าปีของอ าเภอโดยน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสนับสนุนเป็นของรางวัล 
   5. ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้วยการบ ารุงพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้นเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง   
   6. ร่วมท าแนวป้องกันการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าต าบลโพนสูง 
   7. ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด และประชาชนผู้มีจิตอาสา แจกข้าวและอาหารแห้ง   ช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบช่วง โควิด-19  
  3. การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
   1. เปิดโอกาสให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ใช้สถานที่เพ่ือท าการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
อศ.กช. 
   2. เป็นแหล่งบ่มเพาะยุวเกษตรกร โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาน าเด็กนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานและ
ฝึกหัดการท านาตามวิถีดั้งเดิม 
   3. ร่วมจัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” สร้างความรักและสามัคคีในชุมชน   
 8.3 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน 
  กลุ่มมีการใช้ปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ าในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง และใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการท ากิจกรรมของกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 8.4 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
  การท านาในกลุ่มแปลงใหญ่ ที่นาส่วนมากจะใช้น้ าฝนในการท านา 
 8.5 การท าเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
  แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 4 ต าบลโพนสูง ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว โดยผ่านการตรวจ
รับรอง จ านวน 37 ราย โดยมีการประชาสัมพันธ์ หาแนวร่วมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลโพนสูง ที่สนใจท าเกษตร
อินทรีย์มาเป็นเครือข่ายอีกด้วย 
 8.6 ลดการใช้สารเคมีที่ผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลโพนสูง เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร จุดสาธิต และ
สถานที่ส าหรับการให้บริการความรู้ด้านการบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมัก ส าหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั้งใน
ต าบลและชุมชนใกล้เคียง และมีการผลิตสารชีวภัณฑ์ เชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา 
เมตาไรเซียม เพ่ือใช้ก าจัดโรคและแมลงในแปลงข้าวของสมาชิก  
 8.7 Zero waste 
  กลุ่มได้ด าเนินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการปฏิบัติดังนี้ 
   1. สมาชิกกลุ่มอัดฟางที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว น ามาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนตอซังไถกลบเพ่ือหมักเป็น
ปุ๋ยบ ารุงดิน 
   2. เศษที่เหลือจากคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวน าไปท าเป็นปุ๋ยหมัก 
   3. เศษอาหารและเศษพืชผักน าไปเป็นหมักเป็นน้ าหมัก 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 1 สภาพพ้ืนที่เพาะปลูกในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตต่ าไม่เกิดแรงจูงใจในการเพาะปลูก 
 2 เกษตรกรยังยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ อีกทั้งยังประสบกับปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ 
บางกิจกรรมต้องใช้การจ้างแรงงานจากภายนอก 
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 3 มีการท าการเกษตรหลายกิจกรรม ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าการผลิต และท าให้ไม่มีเวลาในการส ารวจ 
ดูแลแปลงได้อย่างเต็มที่ 
 4 การด าเนินงานกิจกรรมแปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน บางครั้งยังขาดการบูรณาการในเรื่องของการลงพ้ืนที่
ด าเนินการ ส่งผลกระทบต่อเวลาในการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกร 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต .โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  
 แนวความคิด  - ท าไมชาวนาต้องซื้อข้าวแพง 
      - ท าไมต้องขายข้าวให้คนอ่ืน 
 การวิเคราะห ์  - พ้ืนฐานสมาชิกเป็นชาวนา สามารถผลิตข้าวได้ปีละหลายตันโดยการทั่วไป 
      - การผลิตเพ่ือบริโภค 
      - การผลิตเพ่ือจ าหน่าย 
      - ค่าต้นทุนปุ๋ย พันธุ์ข้าว ค่าไถ ค่าเกี่ยว 
 ความเป็นไปได้ 
  พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นเขตทุ่งกุลาร้องให้ได้การยอมรับเป็นข้าวหอมมะลิที่โลกให้การยอมรับว่าข้าวที่ดีและ
อร่อยที่สุด 
  เครือข่าย - ผู้บริโภคข้าวคุณภาพในประเทศ 
     - ผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ 
     - ผู้บริโภคทั่วไป 
 จุดอ่อน จุดแข็ง 
  จุดแข็ง - การผลิตข้าวหลายชนิดพันธุ์ 
     - มีใบรับรองหลายสถาบันเรามีพ้ืนที่เหมาะสมทุกด้าน 
     - มีเครือข่ายบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  
  จุดอ่อน - ทุนส ารอง 
     - ตลาดส่งออก 
     - งบประมาณน้อย 
 การวางเป้าหมาย 
  - ในปีงบประมาณนี้เราจะผลิตข้าวให้ได้ 45 ตัน/ปี 
  - กลุ่มเราจะมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 70% 
  - ปีฤดูกาลข้าว 2565 จะต้องขายได้ 2 เท่าของข้าวปี 2564/2565  
  - สมาชิกจะได้ก าไรไม่ต่ ากว่า 70% 5 ปี 
  - ข้าวโรงสีปลอดภัยในปี 2565 จะต้องมีผู้บริโภคทั่วทุกภาคของประเทศไทย  
  - บ้านจานใต้ และใกล้เคียงจะต้องซื้อข้าวของเราเท่านั้น และจะได้กินข้าวที่ปลอดภัย 

กลยุทธ์ กลวิธี การตลาด 
 เปิดร้านหรือส านักงานเพ่ือจ าหน่ายข้าว 

   - จ าหน่าย ปลีกส่ง 
   - จ าหน่ายกระสอบ 
   - จ าหน่ายร า 
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   - จ าหน่ายแกลบ 
   - ปลายข้าว 
   - จ าหน่ายขายทางออนไลน์ 
   - จ าหน่ายข้าวหลากหลายพันธุ์ ข้าวมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ 
  กระผลิตข้าวคุณภาพ 
   - ข้าวคัดพันธุ์ )ไม่ปลอมปน(  
   - ข้าวพรีเมียม 
  การแปรรูป 
   - อัดแคปซูล )สูญกาศ(  
   - การท าข้าวหลายอย่างมารวมกัน )การแปรรูป(  
   - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
   - การค้าข้าวควรมีคุณธรรม มีจรรยาบันของผู้ขาย 
   - การลดราคาถูกความไว้วางใจ 
   - การบริการรวดเร็วถูกใจ 
   - การซื้อขายตรงไปตรงมาความหน้าเชื่อถือสะอาด 
  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
   - ใช้โซเชียล 
   - แผ่นผับหรือโบรชัวร์ 
   - ออกแบบบูทกิจกรรมต่างๆ 
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กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งท่าชา้ง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
1. ความเปน็มาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

อ าเภอสระโบสถ์ ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 
กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 จาก กรุงเทพฯ-สระบุรี-ลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 
304.61 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 190,000 ไร่โดยประมาณ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ 177.5 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 120,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ ประมาณ 107.3 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 70,000 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 46 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสระโบสถ์ 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือจรดอ าเภอโคกเจริญ และบางส่วนของอ าเภอหนองม่วง (ต าบลชอนสมบูรณ์) ทิศใต้จรด
อ าเภอโคกส าโรง ทิศตะวันออกจรดอ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอโคกส าโรง และทิศตะวันตกจรดอ าเภอหนองม่วง และ
บางส่วนของอ าเภอโคกส าโรง แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 5 หมู่บ้าน พ้ืนที่ต าบลทุ่งท่าช้าง มีประมาณ 
20.55 ตารางกิโลเมตร ในส่วนของสภาพดินมีอยู่ 3 ชุดหน่วยดิน ชุดที่ 1 ชุดดินวัฒนา (Wa) ชุดดินที่ 18 ชุดดินโคก
ส าโรง (Ksr) ชุดดินที่ 33 ชุดดินตะพานหิน (Tph) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ ข้าว และไม้ผล 
ตามล าดับ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ และลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่มีความลาดเท ลักษณะ
ภูมิอากาศ จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบของ KOPPEN (KOPPEN’s 
classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมี ฝายเก็บน้ า 1 แห่ง คือ ฝาย
บ้านอ่างทอง ในส่วนของการคมนาคมมีถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง เข้าถึงทุกหมู่บ้าน สภาพการ
เพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก (7,767 ไร่) ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน (984 ไร่) มัน
ส าปะหลัง (225 ไร่) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (35 ไร่) และมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น การท าสวนไม้ผล การเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น ในปัจจุบันการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรต าบลทุ่งท่าช้าง มีลักษณะการผลิตเพ่ือการค้าเป็นหลัก มีการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

ปี 2561 เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร แรงงานรุ่นใหม่
เข้าสู่ภาคการเกษตรน้อยลง ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานภาคการเกษตรสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต
ลดลง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มี
พ้ืนที่ปลูกข้าวอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 – 5 ต าบลทุ่งท่าช้าง เกษตรกรจึงรวมตัวกันเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และส านักงานเกษตรอ าเภอสระโบสถ์ เป็นผู้ให้ค าแนะน าการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวจากระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพ้ืนที่ คน และสินค้า รวมถึงการส่งเสริม
การเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งท่าช้าง” 
2. สถานการณ์ 

ซึ่งในปัจจุบันปี 2564 มีสมาชิกจ านวน 73 ราย พ้ืนที่จ านวน 1,088 ไร่ ทั้งนี้ กลุ่มได้จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ทุ่งท่าช้าง” รหัสทะเบียน 1-16-08-03/1-0019 ที่อยู่ 90/1 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และในปี 2563/64 กลุ่มแปลงใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ บ้านทุ่งท่าช้าง” มีเป้าหมายในการผลิตข้าวแปลงใหญ่มีคุณภาพ โดยการน าเอานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลติ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับราคาข้าว รวมถึงคุณภาพชีวิต 
ความมั่นคง ในอาชีพของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
ทีมผู้จัดการนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งท่าช้าง มี 3 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 1. นางสาวพัชรี อินลอย  เกษตรอ าเภอสระโบสถ์ ผู้จดัการแปลงใหญ่  
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 2. นายจุน อินทร์วิลัย  ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
 3. นางสาวอริศรา พันยะฤทธิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ปรึกษากลุ่ม 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 

เป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวของกลุ่ม โดยมีการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ 
การพัฒนาคุณภาพ และการเพ่ิมช่องทางการตลาด ดังนี้ 

1. ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ 700 บาทต่อไร่ จากเดิมการผลิตข้าวของ
เกษตรกรมีต้นทุนอยู่ที่ 3,680 บาทต่อไร่ (ผลิตข้าว 1 ครั้งต่อปี) เมื่อรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ กลุ่มวางเป้าหมายใน
การผลิตข้าวไว้ คือ การผลิตข้าวปลอดภัยทั้งหมด ซึ่งกลุ่มมีวิธีการลดต้นทุน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ด้านปัจจัยการผลติ 

- ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุจ์ากหนว่ยงานราชการและมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไวเ้อง 
- ไม่ใช้สารเคมี หันมาใชส้ารชวีภัณฑ์แทน เชน่ เชื้อราบวิเวอร์เรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
- ลดอัตราเมลด็พันธุ์ข้าว จาก 20 กก./ไร ่เป็น 10 กก./ไร่ โดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุส์ามารถ

ลดต้นทุนได้ 280 บาท/ไร ่
1.2 ด้านแรงาน 

- ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทดแทนการใช้แรงงานคน 
2. การเพิ่มผลผลิต กลุ่มสามารถเพ่ิมผลผลติข้าวได้ 76 กิโลกรมัต่อไร่ จากเดิมเกษตรกรมผีลผลิตเฉลี่ย 

460  กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มสามารถเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 536 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
- ใช้น้ าหมักชวีภาพสตูรต่างๆ เช่น น้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกลว้ย น้ าหมักจุลินทรียน์ม เปน็ต้น 

  - ไม่เผาต่อซังข้าวให้ใช้การไถกลบตอซังแทน 
- การเตรียมดนิโดยการปรับดินให้มีระดับเดียวกัน 
- การใช้ปุ๋ยอินทรีย์รว่มปุ๋ยเคมี ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
- การใช้สารที่ผลติได้เองทั้งฮอร์โมน สารป้องกันก าจัดโรค แมลง 

3. การบริหารจัดการ เมื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ
วางแผนการด าเนินการในการเป็นเกษตรแปลงใหญ่ แผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประธานกลุ่ม 
 -  วางนโยบายและแผนการด าเนินงานของกลุ่ม 
 -  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม

ตามข้อก าหนดของกลุ่ม หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
 -  ควบคุมการด าเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3.2 รองประธานกลุ่ม 
 -  ควบคุมการด าเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 -  ปฏิบัติงานแทนประธานกลุ่มในกรณีที่ได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่ประธานกลุ่มไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได ้
 -  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของกลุ่มหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ 
3.3 เหรัญญิก 
 -  ดูแลและจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
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 -  ควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
 
3.4 เลขานุการ 
 -  สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประชุมให้ประธานกลุ่มทราบ 
 -  ด าเนินงานในการจัดท าและเกบ็รักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
3.5 ประชาสัมพันธ์ 
 -  ติดต่อประสานงานและออกข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไว้แล้วให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 
 -  ต้อนรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภายนอกที่มาติดต่อกับกลุ่ม 

รายละเอียดการบริหารจัดการเครื่องจักรกลตามภาคผนวก ก 
4. การพัฒนาคุณภาพ ทางกลุ่มมีการพัฒนาคุณภาพ โดยได้รับการรับรองแปลงคุณภาพ GAP จ านวน 11 

ราย และได้รับรองแปลงคุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ านวน 11 ราย 
5. การเพิ่มช่องทางการตลาด เมื่อมีการรวมเป็นแปลงใหญ่จึงได้มีการประชุมวางแผนการผลิตก่อนการปลูก

เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลผลิตและช่องทางการตลาด เป้าหมายส าคัญคือ การผลิตข้าวปลอดภัย มีการรวมผลผลิต
จ าหน่าย และแปรรูปผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

5.1 จ าหน่ายใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) 
5.2 แปรรูปเป็นข้าวสารโดยโรงสีชุมชนจ าหน่ายในชุมชน และบริเวณใกลเ้คียง  

4. การขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 
การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในส่วนภาครัฐ เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสระโบสถ์ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ           จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 
เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากส านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และกรรมการแปลงใหญ่ข้าวบ้านทุ่งท่า
ช้าง เพ่ือวางแนวทางการด าเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
3. ถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการตลาด  
4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสระโบสถ์ สนับสนุนและเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ 
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมให้ยืมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการ

ผลิต 
- สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าน้ าหมักชีวภาพ และการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร

ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  พัฒนาชุมชน  
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- หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี 
เทคนคิการบูรณาการการท างาน 

การใช้ปัญหาความเสี่ยงด้านราคาและตลาดที่ไม่แน่นอน ของเกษตรกรเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการงาน
ของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ เช่น 
โครงการศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืช เป็นต้น 
กลไกการขับเคลื่อน 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว (ศพก.) ศพก. มีประธานศูนย์ คือ นายจุน อินทร์วิลัย เป็นวิทยากรประจ า 
ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก. เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แห่งนี้ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้ง
เรียนรู้การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้น าความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิก สมาชิกแปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่
น ามาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การผลิตฮอร์โมนไข่ การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย การลดต้นทุน
การผลิต เป็นต้น 
5. การสนับสนุน 

กลุ่มแปลงใหญ่มีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาในพ้ืนที่ต าบลทุ่งท่าช้างและ
ใกล้เคียง เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพข้าว ใช้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาดไปพร้อมกัน รวมถึงสนับสนุนการวาง
แผนการผลิตและปัจจัยที่จ าเป็น ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยให้ค าแนะน าและ
เป็นที่ปรึกษา เพ่ือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าว เป็นไปได้ด้วยดี จึงได้ด าเนินการ
ระดมทุนจากสมาชิก เพ่ือเป็นเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิต สนับสนุนให้แก่สมาชิก รวมทั้งเป็นทุนในการบริหาร
จัดการการด าเนินงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการกลุ่มจะน าเงินทุนดังกล่าว ฝากเข้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) สาขาสระโบสถ์ เป็นจ านวน 14,100 บาท 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย 5 ด้าน ของการผลิตข้าวของกลุ่ม เมื่อด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ท าให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ดังนี้ 
 1. การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวลงได้จากเดิม 700 บาทต่อไร่ โดยลด
ต้นทุนจากค่าปัจจัยการผลิต เช่น ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นต้น และค่าจ้างแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลเกษตรแทน 
 2. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยกระบวนการผลิตแบบปลอดภัย กลุ่มสามารถเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย 76 กิโลกรัม
ต่อไร่ โดยการไถกลบตอซัง ใช้น้ าหมักชีวภาพ 

3. การบริหารจัดการ มีการวางแผนการใช้เครื่องจักรกลภายในกลุ่มโดยจัดตั้งคณะกรรมขึ้นมาดูแล เพ่ือให้
เกิดเงินทุนกลุ่ม 
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4. การพัฒนาคณุภาพ ข้าวของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดในพ้ืนที่ เนื่องจากผู้บริโภคมี
ความมั่นใจในสินค้าที่ปลอดภัย  

5. การเพิ่มช่องทางการตลาด มีการจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)  
อีกทั้งแปรรูปเป็นข้าวสารโดยโรงสีชุมชนจ าหน่ายในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง   
 
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ (Key Success Factors) 

“รวมกันผลิต รักษาคุณภาพ ตลาดน าทาง” 
ทีมผู้จัดการแปลง ได้บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยร่วมกันคิดกับเกษตรกรในพ้ืนที่

วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร และกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และเป็นพ่ี
เลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่  

ศพก. ศดปช. และ ศจช. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่สมาชิกแปลงใหญ่ โดย
สมาชิกจะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดการศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์ และเป็นสถานที่ท าให้สมาชิก
ได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันท ามากขึ้น เช่น การจัด
อบรม การรวมกันท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักษาคุณภาพมาตรฐานของกลุ่ม 
8. ปัญหา อุปสรรค  
 เนื่องจากในปัจจุบันเป็นช่วงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของแปลงใหญ่ มีการชะลอตัวเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะเกษตรกรต้องปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
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แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 โนนสัง ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
1. ความเป็นมา 
 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 ต าบลโนนสัง ตั้งอยู่เลขที่ 66/2  หมู่ 13 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
 เกษตรกรบ้านหนองบัวไชยวาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา รวมกลุ่มครั้งแรกจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รหัส
ทะเบียน : 7-33-03-02/1-0013 ชื่อ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่  
1  มิถุนายน  2559 จ านวน 30 ราย เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตข้าวหอมมะลิ ต่อมาปี 2561 ได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(ข้าว) ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายบุญศรี  ประสาร เป็นประธานกลุ่มแปลง
ใหญ่ข้าว หมู่ 13 โนนสัง  ต าบลโนนสัง  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  2561  ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 53 
ราย มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นนาข้าว  720 ไร่ มีเป้าหมายจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ซึ่งเน้นการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ ผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งตลาด
ชุมชน ตลาดกลาง  ตลาดโมเดิร์นเทรด รวมถึงขยายไปยังตลาดต่างประเทศ   และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  โดยใช้ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 
โนนสัง ต าบลโนนสัง  ในปี พ.ศ. 2564 สมาชิกในกลุ่มได้ระดมหุ้น ๆ  ละ 100 บาท คนละไม่เกิน 500 บาท เพ่ือการ
ด าเนินงานพัฒนากลุ่มต่อไป 
 ที่ตั้งกลุ่มมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรดกับบ้านหนองโอ่ง ทิศตะวันออก จรดกับบ้านหนองหวาย ทิศใต้ จรดกับบ้านบกขี้ยาง 
ทิศตะวันตก จรดกับบ้านโนนสัง 
2. สถานการณ์ 
การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 ต าบลโนนสัง ตั้งอยู่เลขที่ 66/2  หมู่ 13 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ 
จ.ศรีสะเกษ มีสมาชิก จ านวน 53 คน พ้ืนที่ปลูกข้าวจ านวน 720 ไร่ จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด มีสมาชิกผ่านการ
อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
จ านวน 53 คน และอยู่ในระหว่างการตรวจประเมินแปลงจ านวน 53 ราย พ้ืนที่ปลูกข้าวแบ่งพ้ืนที่ออกตามความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวเป็น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในการเพาะปลูกปานกลาง (S2)  
คิดเป็นร้อยละ ๙8 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,70๐ บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 262.8 กิโลกรัม
ต่อไร่ ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่มี 2 สายพันธุ์ ดังนี้ ข้าวพันธุ์ กข 6 และข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
การจัดการกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดการกับสมาชิกที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยมีการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่มเก่าและขยายการรับสมัครสมาชิก
ใหม่เพ่ิมขึ้น ท าให้มีก าลังการผลิตมากขึ้น และกลุ่มมีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ตาราง แสดงจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อฤดูปลูก ดังนี้ 
ฤดูการผลิต จ านวนสมาชิก (ราย) พ้ืนที่ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 
2559 30 540 120 250 - 300 
2560 30 540 108 180 - 200 
2561 53 720 175 250 - 300 
2562 53 720 204 250 - 300 
2563 53 720 216 300 - 350 
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2564 53 720 262.8 350 - 400 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 ต าบลโนนสัง ได้ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและตรงกับความต้องการ
ของชุมชนมาตั้งแต่ ปี 255๙ จึงได้เล็งเห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายๆ ด้าน เช่น ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น สมาชิก
บางรายผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้คุณภาพ ขาดแหล่งเงินทุนปัจจัยการผลิต และองค์ความรู้ต่างๆ ขาดการประชาสัมพันธ์
ด้านการกระจายพันธุ์และการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่  13 ต าบลโนนสัง จึงได้มีแนวความคิดริเริ่ม  
“การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต สร้างกลุ่ม  ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”  
 
ตาราง แสดงสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือแนวทางพัฒนากลุ่ม 
ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขหรือแนวทางพฒันากลุ่ม 
1 ค่าจ้างแรงงานสูง การใช้รถปักด า และรถเกี่ยวนวดแทนแรงงานคน 
2 สภาวะภัยแล้ง การใช้เครื่องหยอดข้าวแทนการปักด า 
3 ผลิตเมลด็พันธุ์ไม่ได้คุณภาพ การตั้งคณะกรรมการฝา่ยควบคุมแปลงขยายพันธุ์และฝา่ยตรวจสอบภายใน 
4 ต้นทุนการผลติสูง ลดการใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
5 ขาดเงินทุน จดวิสาหกิจชุมชนเพ่ือขอสินเชื่อจาก ธกส. 
6 ขาดองค์ความรู้และปัจจยั 

การผลิต 
ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรอินทรีย ์กิจกรรมย่อย 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

7 ความยั่งยืนของกลุ่ม สร้างการมีสว่นรว่มของสมาชิก  
 
นอกจากนี้ยังมีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์กลุ่ม ได้แก่  
 1. กลุ่มสามารถเป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในชุมชนได้  
 2. สามารถผลิตข้าวพันธุ์ดีไว้ใช่ในชุมชนอย่างพอเพียง 
 3. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้กับผู้ที่สนใจในการผลิตข้าว 
 4. ขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  (PGS) 
ด้านการผลิต 
 สมาชิกได้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในระบบการปลูกแบบอินทรีย์และกระจายเมล็ดพันธุ์ตามความ
ต้องการของชุมชน  รวมทั้งเป็นลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรใช้
ให้เหมาะสม  เช่น  การปลูกข้าวด้วยวิธีการใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง  การใช้รถเกี่ยวนวดข้าวแทนแรงงานคน  การ
ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์  รวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิต  
เป็นต้น 
 การเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวด้วยการหยอดข้าวแห้งใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 5 - 8 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต และข้าววัชพืช ข้าวเรื้อ การใช้เครื่องก าจัดวัชพืชในร่องนาง่ายต่อการตรวจตัดพันธุป์น นอกจากนี้ต้นข้าวจาก
การปักด าและการหยอดข้าวแห้งจะมีลักษณะเป็นแถวมีช่องระหว่างกอ สามารถระบายอากาศและความชื้นได้ดี ไม่ซัก
น าให้เกิดการระบาดของโรคแมลง จึงไม่สิ้นเปลืองสารป้องกันก าจัดโรคแมลง ท าให้ข้าวแตกกอได้ดีสม่ าเสมอ ได้เมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
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ตาราง  เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่  โดยใช้แรงงานคนปักด าและเครื่องหยอดข้าวแบบแห้งของ
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13  ปี พ.ศ.2563 
ต้นทุนการปักด า ต้นทุนการใช้เครื่องหยอดข้าว 
ไถดะ  200 บาท/ไร่ ไถดะ  200 บาท/ไร่ 
ไถแปร  200 บาท/ไร่ ไถปั่นดิน  300 บาท/ไร่ 
ไถคราด + ตกกล้า  300 บาท/ไร่ ค่าแรงในการหยอด (จ้างรถหยอด) 200 บาท/ไร่  
จ้างถอนกล้า 3 บาท/50 มัด /ไร่ = 150  บาท เมล็ดพันธุ์  8 กก./ไร่  = 200  บาท 
ค่าจ้างแรงงานปักด า 3 คน /ไร่ = 900 บาท  
เมล็ดพันธุ์ 10  กก/ไร่ = 250  บาท  
รวมต้นทุนในการปักด า  2000 บาท รวมต้นทุนในการใช้เครื่องหยอด  900  บาท   
 
 การลดใช้ปุ๋ยเคมี ปรับเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ซึ่งกลุ่มมี
การรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรีวัตถุในดิน วัตถุดิบของสมาชิกที่มีอยู่ในท้องถิ่นมารวมกันท าปุ๋ยหมักรองพ้ืน
ก่อนปลูกข้าวและท าน้ าหมักชีวภาพใช้ในระยะแตกกอและตั้งท้องเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น 
 
ตาราง  เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวต่อไร่  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูก
ข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน  ปี พ.ศ. 2563 

การใช้ปุ๋ยเคม ี การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ ลดต้นทุน 
(บาท / ไร่) 

การใส่ปุ๋ย ราคา  
(บาท / ไร่) 

การใส่ปุ๋ย ราคา  
(บาท / ไร่) 

 

ช่วงแตกกอ 
(16-20-0) 

400 เตรียมดิน (ปุ๋ยหมัก พด. 1) ใช้วัสดุจาก
ท้องถิ่น(ขี้วัว ฟางข้าว) 

100 300 

ช่วงตั้งท้อง 
(16-16-4,46-0-0) 

435 ช่วงแตกกอ 
(น้ าหมักชีวภาพพด. 2) 
ช่วงตั้งท้อง(ปุ๋ยอินทรีย์) 

100 
 
220 

 
320 

รวม 835  420 415 
 
 - การใช้รถเกี่ยวนวดพร้อมเครื่องลากจูงการใช้รถเกี่ยวนวดเพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานและลดระยะเวลาใน
การเก็บเกี่ยว สามารถวางแผนเกี่ยวข้าวของสมาชิกกลุ่มให้ตรงกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ที่เหมาะสมได้  
 
ตาราง  เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ โดยใช้รถเกี่ยวนวดกับแรงงานคนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ปี พ.ศ. 2562 
การเก็บเกี่ยว การใช้คนเกี่ยว 

(บาท / ไร่) 
การใช้รถเกี่ยว 
(บาท / ไร่) 

ลดต้นทุน 
(บาท / ไร่) 

การจ้างเหมาเกี่ยวข้าว1 ไร่ 1,000 - 1,500 600 400 - 900 
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 - การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการควบคุมแปลงขยายพันธุ์ข้าว เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการตรวจตัดพันธุ์ปนของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ของกรมการข้าว  หลังจากเก็บเกี่ยว นวด ตาก และบรรจุกระสอบ
แล้วได้สุ่มตัวอย่างและส่งให้ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบสุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกแต่ละรายซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เมื่อน าไปปลูกจะได้
ต้นข้าวที่มีความแข็งแรงและมีความสม่ าเสมอสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 
 - ได้ท าข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU)  กับโรงสีรับซื้อข้าวในพ้ืนที่ 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 3.1 การลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายในการลดต้นทุนในการท านาจาก 3,400 บาทต่อไร่ เหลือ ๒,7๐๐ บาท
ต่อไร่ โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ผลิตใช้เองเพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้เครื่องจักรกล 
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยการใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง 
แทนการหว่าน และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 
 3.2 การเพ่ิมผลผลิต ผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ มีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตเป็น ๓65 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ดี จากเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่ม การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกปอเทือง 
ถั่วพร้า การก าจัดวัชพืช ตัดหญ้าคันนา เพ่ือเป็นการลดแมลงศัตรูข้าว การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตและใช้เชื้อราไตร
โครเดอร์มา และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
 3.3 การเพ่ิมมูลค่าการผลิต โดยสมาชิกทุกรายต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ อัตราร้อยละของการงอก 
ร้อยละ 95 การผลิตเมล็ดพันธุ์ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าข้าวจาก ข้าว
กิโลกรัมละ ๑๐ - ๑๒ บาท เมื่อจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์จะได้ราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ ๒๐ บาท และการแปรรูป มี
การน าข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวสาร และข้าวกล้อง 
 3.4 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ือรวบรวมผลผลิตจ าหน่าย และแปรรูป 
 3.5 การบริหารจัดการ มีการวางแผนบริหารจัดการการผลิต การรวบรวมผลผลิต และปัจจัยในการผลิต 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการบริหารจัดการกลุ่ม โดย 
นายบุญศรี  ประสาร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่  และมีโครงสร้างกลุ่ม ดังนี้ 
  1. นายบุญศรี  ประสาร  ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ 
  2. นายพรมมา  ประสาร  รองประธานกลุ่ม 
  3. นายสมศรี  ศรีใส  เหรัญญิก 
  4. นายพรชัย  ศรีใส  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  5. นายบัวลี  ธรรมแก้ว  เลขานุการ 
  6. นายสมศรี  พงษ์พันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นายสีอาน  เพชรผา  ประชาสัมพันธ์ 
  8. นางวราภรณ์  เชื้อเคน  ปฎิคม 
  9. นายวืรัตน์  มะลัย  ฝ่ายการตลาด 
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วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
 1. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชน รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมชาวนาให้มีความสามารถในการผลิต 
การจัดการผลผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และพ่ึงพาตนเองได้ 
 2. เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายพันธุ์ดี การพยากรณ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว และบริการข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ให้เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งการบริการเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่สมาชิก ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสร้างกิจกรรมเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายให้กับ
สมาชิก 
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับชาวนา เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศในนาข้าว 
 4. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  
 5. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
 2. เพ่ือช่องทางการแข่งขันทางการตลาด 
 3. เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 
 4. เพ่ือปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
การบริหารจัดการกลุ่ม 
 - มีคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่มแปลงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเมล็ดพันธุ์
และคณะกรรมการดูแลเครื่องจักรกล ซึ่งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
 - จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 โนนสัง เพ่ือสร้างกลไกควบคุม  การปฏิบัติและ
การควบคุมคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิก 
 - มีคณะกรรมการในการตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิก 
 - ก าหนดบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการอย่างชัดเจน 
 - จัดท าระเบียบขอ้บังคับศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 โนนสัง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ของกลุ่มแปลงใหญ ่
 - มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี 
5. การสนับสนุน 
 หน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุน 
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ เครื่องหยอดข้าว 8 แถว 
พร้อมลูกกลิ้ง  รถเกี่ยวนวดข้าว  เทรลเลอร์ลากส าหรับรถเกี่ยวนวดข้าว  เครื่องพ่นอเนกประสงค์ เครื่องคัดและท า
ความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องสีข้าวกล้อง/ข้าวสาร และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว และด าเนินการ ถ่ายทอด
ความรู้ ในด้านการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและการเพ่ิมคุณภาพการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
  2. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. การลดต้นทุนการผลิต จาก 3,400 บาทต่อไร่ เป็น 2,700 บาทต่อไร่ โดยลดการใช้สารเคมี ลดการอัตรา 
การใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เอง 
 2. การเพ่ิมผลผลิต จาก 216 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 262.8 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ มีการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน ใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว เช่น จุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย เพ่ือช่วยเร่งการเจริญเติบโต ก าจัดโรคแมลงศัตรูในนาข้าว และมี ตรวจ
เยี่ยมแปลงนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของแมลงและเชื้อโรค 
 3. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผลิตตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)  
 4. การตลาด มีการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่กับผู้ค้า (ท าMOU) สร้างภาคีเครือข่ายระดับ
อ าเภอ 
 5. การบริหารจัดการการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณผลผลิตที่มีปริมาณท่ีเหมาะสม มีการ
เชื่อมโยงตลาดสร้างภาคีเครือข่าย  
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  การร่วมกิจกรรมนาแปลงใหญ่ท าให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้  ทักษะ เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ การ
วางแผนการผลิต ไม่ต้องใช้สารเคมี รู้จักใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และต้องหมั่นส ารวจแปลง ต้นทุน
การผลิตจะลดลง ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่
สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น  
 ด้านสังคม 
  เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน เกิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น สร้างภาคีเครือข่ายมากขึ้น 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ลดการใช้สารเคมี สมาชิกกลุ่มทุกคนจะปลูกปอเทือง ถั่วพร้า หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเพ่ือท าปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน 
ท าให้ลดการตกค้างในดิน น้ า อากาศ ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น การ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรเกิดการฟ้ืนฟูตัวเอง 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ในการผลิต 
  มีการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากฟางข้าว โดยส่งผลให้มีการลดการเผาฟางและตอซัง ทั้งนี้ ได้น าอัด
ฟางก้อนไปใช้เลี้ยงสัตว์และจ าหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่ม โดยกลุ่มมีเครื่องอัดฟางเป็นของตนเอง 
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
  ร่วมรณรงค์โครงการงดเผาฟาง ไถกลบตอซัง 
  โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง  
  การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและใช้ชีววิธี 
 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ 
  เกษตรต้นแบบของกลุ่มสามารถถ่ายทอดความรู้ จากรุ่นสู่รุ่นได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ไม่สูญหาย และมีการ
ประชุมเป็นประจ าเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจน ท าให้การ
ขับเคลื่อนภายในกลุ่มด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีกฎระเบียบข้อบังคับ กฎ กติกาของกลุ่มที่ท าจริง มีการระดมหุ้นของ
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กลุ่ม มีคุณธรรมในการด าเนินงาน มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ เช่น เข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
เป็นต้น 
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1 เกษตรกรสมาชิก มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาต่อตนเอง มีความสามัคคี ขยัน อดทน รู้จักการเรียนรู้อยู่เสมอ 
มีการท าบัญชีครัวเรือน การวางแผนการผลิตเพ่ือจะได้ทราบต้นทุนในการผลิตที่แท้จริง และเพ่ือหาวิธีลดต้นทุนการ
ผลิต 
 2 ผู้น ากลุ่ม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบได้และมีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส มีความเสียสละ  
มีความคิด ก้าวหน้า และรู้จักถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในกลุ่ม มีการพบปะพูดคุย ประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 3 กลุ่มได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัย ซึ่งจะท าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
เช่น เครื่องหยอดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าว  เครื่องพ่นอเนกประสงค์ เครื่องคัดและท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องสี
ข้าวกล้อง/ข้าวสาร เป็นต้น และมีการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์
กลุ่ม 
 4 สภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม ต้องมีความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะทรัพยากร และปริมาณน้ าที่
เพียงพอเหมาะสม 
 6 การได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือทั้งทางด้านความรู้ เทคโนโลยีที่ส าคัญจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 1 สภาพพ้ืนที่เพาะปลูกในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตต่ า 
 2 เกษตรกรยังยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
 3 มีทุนในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มไม่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนากลุ่ม 
 4 มีการท าการเกษตรหลายกิจกรรม จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการผลิต และการส ารวจ ดูแลแปลงได้อย่างเต็มที ่
 5 การด าเนินงานกิจกรรมแปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน บางครั้งยังขาดการบูรณาการของหน่วยงาน 
 6 ขาดองค์ความรู้ในการน าไปใช้พัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 
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แปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
1. ความเป็นมาของแปลงใหญ่ 

แปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ ม.1, 2, 
3, และ 6 ต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี จ านวน 33 ราย ที่ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงและราคา
ข้าวตกต่ า รวมไปถึงปัญหาในด้านการผลิต ได้แก่ น้ าไม่เพียงพอ และการได้รับน้ าในพ้ืนที่ยังไม่สอดคล้องและ
เป็นไปตามความต้องการของพ้ืนที่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาดที่ยังไม่
เป็นรูปแบบที่ชัดเจน  จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือปรึกษาหารือกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงบ ารุงดิน ใช้น้ าอย่างประหยัดและลดการใช้สารเคมี บริหารจัดการตั้งแต่การปลูก การ
เก็บเกี่ยว จนถึงการจ าหน่าย โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ต าบลบางน้ าเชี่ยว และจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท าให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุน เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้า วชัยนาท มาให้
ความรู้ด้านการผลิตข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสม (GAP) การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี รวมไปถึง
หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  
2.สถานการณ ์

2.1 ขอบเขตและที่ตั้ง 
 แปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ า เชี่ยว ตั้ งอยู่ต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ x 655281 y 1633851 เริ่มก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มกันของสมาชิก เมื่อปี พ.ศ. 2561  มี
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 707 ไร่ แปลงย่อย จ านวน 116 แปลง 
เกษตรกรสมาชิก จ านวน 33 ราย ชนิด พันธุ์ ข้ าว  ปทุมธานี  1  โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์   สายนาค  
เป็นประธานแปลงใหญ่ และเป็นผู้จัดการแปลง 
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ คือ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านแป้ง      อ าเภอพรหมบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลบ้านหม้อ      อ าเภอพรหมบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหัวส าโรง      อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลโรงช้าง      อ าเภอพรหมบุรี 
 การจัดท าขอบเขตท่ีตั้งรายแปลงที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ โดยยึดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนด คืออยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ละแวกเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารจัดการน้ า
และดินมีความเหมาะสม โดยการมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานโครงการชลประทานจังหวัด และ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช สถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด และเกษตรกรผู้น าที่รอบรู้ในเรื่องพ้ืนที่ ร่วมกันก าหนดขอบเขตของโครงการ 

2.2 ข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 
 ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ต าบลบางน้ าเชี่ยว มีการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีโครงสร้างการบริหารงานแบบ
ผสมผสาน คือมีการบริหารงานโดยตรงจากประธานแปลงไปยังคณะกรรมการและคณะกรรมการไปยังสมาชิก 
และการบริหารงานแบบแนวราบ โดยมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับคณะกรรมการ ในระดับเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว มีการติดตามการด าเนินงานโดยการจัดให้มีการ
ประชุมประจ าเดือน หากมีกิจกรรมหรือเรื่องเร่งด่วนก็มีการประสานงานประชุมทั้งในลักษณะกลุ่มย่อย (เฉพาะ
คณะกรรมการ) และกลุ่มใหญ่ (คณะกรรมการและสมาชิกท้ังหมด) 
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รายนามคณะกรรมการแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว 

1. นายณรงค์ฤทธิ์ สายนาค  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอนันต์  บุญนาค  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นางสดใส  สมบูรณ์  คณะกรรมการ (ฝ่ายศูนย์ข้าวฯ) 
4. นายพรเทพ  ค าสัตย์  คณะกรรมการ (ฝ่ายศูนย์ ศจช.) 
5. นายสมศักดิ์  จีนเจือ  คณะกรรมการ (ฝ่ายศูนย์ ศดปช.) 
6. นายกมล  แสงพงษ์  คณะกรรมการ (ฝ่ายศูนย์ จักรกลฯ) 
7. นางสดใส  สมบูรณ์  คณะกรรมการ (ฝ่ายตลาด) 
8. นางสุบิล  ตุ้มพ่วง  เลขานุการและคณะกรรมการ 
9. นางสดใส  สมบูรณ์  เหรัญญิก 

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
3.1 การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
 คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน และทบทวนทุกปี  

 
ประเด็น 

การพัฒนา 
เป้าหมายการพัฒนา 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ลดต้นทุน
การผลิต 

ลดต้นทุนการ
ผลิต ร้อยละ 
5 

ลดต้นทุนการ
ผลิต ร้อยละ 5 

ลดต้นทุนการ
ผลิต ร้อยละ 5 

ลดต้นทุนการ
ผลิต ร้อยละ 5 

- ได้รับถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 

2. เพิ่มผลผลิต ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 

- การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
- การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้
พืชปุ๋ยสด 
- การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยใช้น้ า
หมักหัวปลา (สารเร่ง พด.2) 

3. การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
สู่มาตรฐาน 

สมาชิกได้
รับรอง
มาตรฐาน 
GAP ร้อยละ 
10 

สมาชิกได้
รับรอง
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 10 

สมาชิกได้
รับรอง
มาตรฐาน GAP  
ร้อยละ 50 

สมาชิกได้
รับรอง
มาตรฐาน GAP 
ครบทุกราย 

- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร
สมาชิก ทุกราย 
-ขอรับรองมาตรฐาน จากกรมการ
ข้าว 

4. การบริหาร
จัดการกลุ่ม 

สามารถ
ร่วมกันจัดซื้อ
จัดหาปัจจัย
การผลิตให้
สมาชิก ร้อย
ละ 30 

สามารถร่วมกัน
จั ด ซื้ อ จั ด ห า
ปัจจัยการผลิต
ให้สมาชิก ร้อย
ล ะ  4 0  แ ล ะ
จั ด ตั้ ง เ ป็ น
วิสาหกิจชุมชน 

สามารถร่วมกัน
จั ด ซื้ อ จั ด ห า
ปัจจัยการผลิต
ให้สมาชิก ร้อย
ล ะ  6 0  แ ล ะ
จั ด ตั้ ง เ ป็ น
วิสาหกิจชุมชน 

สามารถร่วมกัน
จั ด ซื้ อ จั ด ห า
ปัจจัยการผลิต
ให้สมาชิก ร้อย
ล ะ  7 0  แ ล ะ
จั ด ตั้ ง เ ป็ น
วิสาหกิจชุมชน 

1.วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ก่อนฤดูการปลูก 
2.รวมกันจัดหาจัดซื้อปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 

5. การตลาด สมาชิกมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า

สมาชิกมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าที่

สมาชิกมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าที่

สมาชิกมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าที่

1. ร่วมกันขายผลผลิต 
2. ท า MOU กับโรงสี (ราคา



79 
 

 

ที่ แ น่ น อ น 
ร้อยละ 90 

แน่นอน ร้อยละ 
90 และท า
ข้อตกลงซื้อขาย 
MOU กับ
ผู้ประกอบการ 

แน่นอน ร้อยละ 
100 และท า
ข้อตกลงซื้อขาย 
MOU กับ
ผู้ประกอบการ 

แน่นอน ร้อยละ 
100 และท า
ข้อตกลงซื้อขาย 
MOU กับ
ผู้ประกอบการ
และมีช่องทาง
การจ าหน่าย
เพ่ิมข้ึนมากกว่า 
2 ช่องทาง 

เพ่ิมข้ึน 200 บาท/ตัน) 
3. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
เช่น ขายตรง ขายส่ง ขายออนไลน์ 

 
3.2 แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ในแต่ละปีก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก คณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบางน้ าเชี่ยว จัดการ
ประชุมและจัดท าแผนการปฏิบัติงานรายแปลง พร้อมทั้งจัดท าแผนธุรกิจรายบุคคล โดยมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม ทบทวนผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการชี้แจงกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจะได้เข้ามา
สนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม รวมทั้งใช้แผนการผลิตรายบุคคล 
(IFPP) และมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา การจัดท าโดยแผนปฏิบัติงานรายแปลง 
แผนปฏิบัติงานของผู้จัดการแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. สภาพดินเหมาะสมกับการปลูกข้าว 
2. ระบบส่งน้ าชลประทานทั้งหมด 
3. ลงมือปฏิบัติเองทุกคน 
4. ภูมิปัญญาด้านการปลูกข้าว 
5. คณะกรรมการเข้มแข็ง 

1. ความร่วมมือของสมาชิก 
2. ขาดความรู้ในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม 
และการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าสูง (สูบน้ า) 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
1. อยู่ในเขตชลประทาน 
2. มีหน่วยงานราชการสนับสนุนความรู้ 
3. จดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 

1. ภัยธรรมชาติ 
2. โรคแมลงศัตรูพืช 
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3.3 กลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 

คณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึง
ปัจจุบันเข้าปีที่ 4 ด้วยการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน คือ  

1) ลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย ปีละ 10 %  
2) เพิ่มผลผลิตอย่างน้อยปีละ 10 %   
3) พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ให้ได้ 100 % ในปี 2564   
4) บริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง   
5) เพิ่มช่องทางการตลาดให้มากกว่า 1 แห่ง มีการวางแผนปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผน ดังนี้ 

3.3.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนดระเบียบ/
กฎเกณฑ์กลุ่ม  

กลุ่มก าหนดแผนการประชุมส าหรับคณะกรรมการและสมาชิกเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน ดังนี้ 

 
 ก าหนดแผนการประชุม ช่วงเวลา เรื่องเข้าที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชุม
คณะกรรมการ 

- 1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
3. เรื่องจากส่วนราชการ 
4. เรื่องพิจารณา 
5. อื่นๆ 

 เลขาฯ กลุ่ม 

2. การประชุมสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
-ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิต 
-หลังฤดูกาลผลิต 
-ประชุมเฉพาะกิจถ้ามีเรื่องต้องให้
สมาชิกรับทราบ 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 
2. สรุปสถานการณ์การเงิน 
3. วางแผนการผลิตเช่นเตรียม
จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 
4. ทบทวนกฎระเบียบ 
5. อื่นๆ 

เลขาฯ และ
คณะกรรมการ 

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. 
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว ได้มีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว 
การอบรมเกษตรกรผู้น าโดยสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 33 ราย เข้าไปอบรมที่ศูนย์ ศพก. การปลูกผักสวนครัว
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการน าเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ไปดูงานที่ ศพก. และร่วมถึงการร่วมงานในวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)  
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ข้อมูลพื้นฐานรายแปลง ประจ าปี 2564 
 

      แผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Action  Plan) รายแปลง 
แปลงใหญ่ทั่วไปข้าว  ต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ 
 พ้ืนที่ปลูกข้าว  707  ไร่  ความเหมาะสมเป็น S1 ทุกแปลง 
 เกษตรกร  33 ราย    
 ผลผลิตข้าว  583,300  ก.ก./ปี   
 ผู้จัดการแปลง เกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
 คณะกรรมการแปลงใหญ่ ประกอบด้วย  นายณรงค์ฤทธิ์  สายนาค, นายอนันต์  บุญนาคม,   

เป้าหมายในการพัฒนา  5  ด้าน 
 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 
1. ลดต้นทุนการผลิต จาก 3,850  บาท/ไร่   เป็น  3,497  บาท/ไร่  (ลดลง  9.2 %) 
2.เพ่ิมผลผลิต จาก 800  กก./ไร่   เป็น  825  กก./ไร่ (เพ่ิมขึ้น 3.1 % ) 
3.เพ่ิมคุณภาพ เกษตรกรยังไม่ได้รับมาตรฐาน GAP ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการขอรับรองระบบ 
4.การตลาด ส่วนใหญ่มีการขายเป็นข้าวเปลือก มีเพียงบางส่วนที่ขายเป็นเมล็ดพันธุ์และมีการสีเป็น

ข้าวสารขายในชุมชน 
5.การบริหารจัดการ มีการวางแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีการ

วางแผนการจ าหน่าย หาแหล่งจ าหน่ายและขยายตลาดเพ่ิมเติม 
3.3.4 การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการกลุ่มมีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน พร้อมมีการวางแผน

ปฏิบัติงานและก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือช่วยงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานของแปลงใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.3.5 การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
คณะกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว เป็นกลุ่มที่ได้รับโอกาสที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ และ

นอกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่าย
ให้การสนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิต ดังนี้  

 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หน่วยงานภาค ี

- สารปรับสภาพดิน - การปรับสภาพดิน 
- การเก็บตัวอย่างดิน 
- การตรวจวิเคราะห์ดิน 

ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี 

 - การเพ่ิมช่องทางการตลาด 
- การประชาสัมพันธ์สินค้า 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 - จัดท าVTR เอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามช่องทางสื่อต่างๆ 

เกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
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- สนับสนุนจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หน่วยงาน 

- เมล็ดพันธุ์ข้าว - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
- การท านาแบบลดต้นทุน 
- การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และ GAP 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 

วัสดุการท าน้ าหมักชีวภาพ - ปุ๋ยน้ าหมักหัวปลา 
- การตรวจวิเคราะห์ดิน 

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี 

- วัสดุการผลิตบิวเวอร์เรีย, ไตรโคเดอร์มา - การบริหารจัดการศัตรูข้าว 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 

 
3.3.6 การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
คณะกรรมการแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว มีการก าหนดเป็นระเบียบของกลุ่ม จะมีการประชุม

สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานประจ าปี และยังมีการประชุมคณะกรรมการหรือประชุม
สมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกมีการก าหนดแผนการประชุมโดยประชุมคณะกรรมการ
ทุกเดือน และประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเข้าสู่ฤดูก่อนผลิต และหลังฤดูก ารผลิต และมีการ
ประชุมเฉพาะกิจเรื่องที่ต้องให้สมาชิกรับทราบโดยด่วน 

3.3.7 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
ทางส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรสมาชิก

แปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว พร้อมทั้งสอนการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพอย่างละเอียด แก่สมาชิกทุกราย 1 
ครั้ง/ปี ก ากับและให้ค าแนะน า จ านวน 1 ครั้ง/ปี พร้อมติดตามการจัดท าบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้
ยังคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในการจัดท าบัญชีต้นทุนและอบรมเข้มให้ จ านวน 33 ราย 
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4. ผลลัพธ์ตามเป้าหมายการด าเนิน 
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบางน้ าเชี่ยว มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน และวางแผนการ

ด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งผลการด าเนินงาน ในปี 2563 มีดังนี ้
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา กิจกรรม ผลตามกิจกรรม 
1. ลดต้นทุนการ
ผลิต 

- ลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 5 

- ได้รับความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 

- ค่าปุ๋ยลดลงจากเดิม 65 กก./ไร่ เป็น 
50 กก./ไร่ 
- ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงจากเดิม 25 กก./ไร่ 
เป็น 15 กก./ไร่  
ท าให้ต้นทุนการผลิตจาก 4,605 บาท/ไร่ 
ลดลงเป็น 4,395 บาท/ไร่ (ลดลง ร้อยละ 
4.6 ) 

2. เพิ่มผลผลิต - ผลผลิตเพ่ิมข้ึน     
ร้อยละ 5 

- การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
- การปรับปรุงดินโดยการใช้
ปุ๋ยพืชสด 
- การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดย
ใช้น้ าหมักหัวปลา           
(สารเร่งพด.2) 

- ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 798 กก./ไร่ เป็น 
860 กก./ไร่ (เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.8 ) 
-เกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) 
จ านวน ร้อยละ 70 

3.การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตสู่
มาตรฐาน 

- เกษตรกรสมาชิกได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP 
ทุกราย 
- ได้รับรองครบทุกราย
ในปี 2564 

- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร
สมาชิก ทุกราย 
-เกษตรกรขอรับรองมาตรฐาน 
GAP จากกรมการข้าว   

 

 

4.การบริหารจัดการ
กลุ่ม 

- ร่วมกันซื้อปัจจัยการ
ผลิตให้สมาชิกร้อยละ 
40 และจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

-วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ก่อนฤดูการปลูก 
- ร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต 
ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว,ปุ๋ยเคมี 

- กลุ่มมีการรบัซื้อข้าวจากสมาชิกและ
แปรรูปขายเป็นวิสาหกิจชุมชน 
- มีการจัดแผนการใช้เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร, การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ดี, รวมกันซื้อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตต่างๆ 

5.การตลาด - สมาชิกมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าที่แน่นอน
ร้อยละ 90 และท า
ข้อตกลงซื้อขาย (MOU) 
กับผู้ประกอบการ 

- รวมกันขายผลผลิต 
-ท า MOU กับโรงสี (ราคา
เพ่ิมข้ึน 200 บาท/ตัน)  

- ท าข้อตกลงซื้อข้าวเปลือก MOU กับ
โรงสี 

 
4.3 การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว 
ในการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านนโยบายการส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการปลูกข้าวอย่างเดียว กอปรกับ
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สภาพพ้ืนที่ของต าบลโพกรวมมีความเหมาะสมกับการท าเกษตรที่หลากหลายเกษตรกรสมาชิกมีภูมิปัญญา และ
เข้าใจการด ารงชีวิตแบบวิถีพอเพียง จึงท าการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ท า
ให้เกษตรกร มีรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างรายได้และป้องกันความเสี่ยงจากการขาดรายได้ในช่วงที่
ไม่ได้ปลูกข้าว เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย 

4.4 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  
 4.4.1 การปรับใช้นวัตกรรม 
  การใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรต าบลบางน้ าเชี่ยว เมื่อได้ผลดีแล้วจึงถอดองค์ความรู้ 
จัดท าเป็นปฏิทินการปลูกข้าว พร้อมจัดท าแบบบันทึกข้อมูลการปลูกข้าว แจกจ่ายให้กับสมาชิกแปลงใหญ่น าไป
ปรับใช้ 
5. ความย่ังยืน 
  5.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
  นายณรงค์ฤทธิ์ สายนาค ประธานแปลงใหญ่ต าบลบางน้ าเชี่ยว เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ต าบลบางน้ าเชี่ยว เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่พร้อมที่จะพัฒนา มีความเป็นผู้น า ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการบริหารงานกลุ่ม ดังนี้ 
  1. การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เช่น การท านาปีละ 2 ครั้งเว้นช่วงฤดูแล้ง     ปลูก
ปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือตรวจวิเคราะห์ดิน  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้  และ 
การใช้สารชีวภาพเช่นน้ าหมักปลาช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
  2. ความสามารถในการสื่อสารกับสมาชิก ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นท าให้การบริหารกลุ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3. เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีจิตอาสา อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเข้ารับการ
อบรมในด้านการบริหารจัดการต่างๆ และน าความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม  
  5.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  
  กลุ่มมีการพัฒนาจากการรวมตัวกันแบบกลุ่มธรรมชาติ จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน เมื่อ 7 สิงหาคม 2561 รหัสทะเบียนเลขที่ 1-17-04-03/1-0014  มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่กลุ่ม  
  5.3 การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนและประหยัด 
  กลุ่มก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า โดยให้สมาชิกทุกรายได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ในปี 2562 ก าหนดเป้าต้องได้รับรองครบทุกรายในปี 2564 ซึ่งมี
กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
  5.4 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
  กลุ่มมีความตะหนักถึงการส่งเสริมให้ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วว่าสภาพพ้ืนที่ของ
ต าบลบางน้ าเชี่ยวเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด แต่ถ้าในฤดูแล้งปีใดเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและแห้ง
แล้งพื้นท่ีต าบลบางน้ าเชี่ยวก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การส่งเสริมให้ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลการด าเนินงาน 

1. การท านาแบบใช้น้ าน้อยเพ่ือการประหยัด
น้ า(เปียกสลับแห้ง) 

ฤดูนาปี/ปรัง สมาชิกท่ีปลูกข้าว ใช้วิธีการท านาแบบเปียกสลับ
แห้ง จ านวน 33 ราย 

2. การท านาจ านวน 2 ครั้งต่อปีเพื่อการ
ประหยัดน้ า 

ฤดูนาปี/ปรัง สมาชิกท่ีปลูกข้าว ท านาปีละ 2 ครั้ง 
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3.การปลูกพืชใช้น้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง ฤดูแล้ง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 3 ราย พ้ืนที่ 8 ไร่ 
ปลูกปอเทือง จ านวน 2 ราย พ้ืนที่ 60 ไร่ 

4.การปรับปรุงแหล่งน้ าไว้ใช้      ฤดูแล้ง ปี 2561-2563 ขุดลอกบ่อหลา 1 แห่ง 
-บ่อหลาธรรมชาติเก็บน้ าและปล่อยปลา 

  5.5 การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
  กลุ่มมีความตะหนักถึงความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาสภาพแวดล้อมให้ฟ้ืนคืนสภาพ
ที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ข้าวปลา อาหาร  ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยจนถึงอินทรีย์ 
จึงการส่งเสริมด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 
กิจกรรม  ช่วงเวลา ผลการด าเนินงาน 

1. การท านาจ านวน 2 ครั้งต่อปีเพื่อการ
ประหยัดน้ า 

ฤดูนาปี/ปรัง เพ่ือลดปัญหาดินเสื่อมโทรมสมาชิกที่ปลูก
ข้าว ท านาปีละ 2 ครั้ง 

2. การปลูกพืชใช้น้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ในช่วงที่ไม่ได้ท านา 

ฤดูแล้ง -ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์จ านวน 1 ราย 
พ้ืนที่ 8 ไร่ ปลูกปอเทือง จ านวน 2 ราย 
พ้ืนที่ 60 ไร่ 

4.การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน 

ปี 2560-2561 - มีสมาชิกจ านวน 3 ราย ที่เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน 

5.ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ปี 2558 เป็นต้นมา -สมาชิกทุกรายนอกจากท านาเป็นหลักยัง
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 

6.ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ปี 2558 เป็นต้นมา -สมาชิก จ านวน 4 ราย มีการเลี้ยงปลาทั้ง
ปลาช่อนและปลาเบญจพรรณ 

7. การไถกลบตอซัง ปี 2560-2562 -สมาชิกท่ีท านา 2 ครั้ง/ปีทุกรายจะไถกลบ
ตอซัง 

 
  5.6 ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับส่ิงแวดล้อม 
  กลุ่มมีความตะหนักถึงความส าคัญของสุขภาพสมาชิก ผู้บริโภคและการรักษาสภาพแวดล้อมให้
ฟ้ืนคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยจนถึงอินทรีย์ จึงการ
ส่งเสริมด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม ช่วงเวลา ผลการด าเนินงาน 
1. การท านาจ านวน 2 ครั้งต่อปี ฤดูนาปี/ปรัง -เพ่ือตัดวงจรชีวิตของโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นผล

ให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สมุนไพรไล่แมลง 
น้ าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ 

ปี2558 เป็นต้น
มา 

- สมาชิกทุกรายได้รับความรู้และวัสดุในการผลิต
สมุนไพรไล่แมลง น้ าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ 

3. การส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมี โดยมีศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนอยู่ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 

ปี 2560 เป็นต้น
มา 

1. ลดสารเคมีในการก าจัดวัชพืช 

  2. ลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
-ใช้สมุนไพร/สารชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ทดแทน เช่นสาร
สะเดาหมัก เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย 

 
 
 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 6.1 คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะประธานแปลงมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 6.2 หน่วยราชการให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบประชารัฐ 
 6.3 เกษตรสมาชิกให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
7. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการพัฒนาที่
ครอบคลุม ทั้ง 5 ด้าน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและมีการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรให้การช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 7.2 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ เป็นแนวทางในการน าเกษตรกรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการควรชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรให้สมัครใจเข้าร่วม 
8. ปัญหา อุปสรรค 
 8.1 ต้นทุนการผลิตสูงต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากภายนอก และเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก ไม่มีแรงงาน
เกษตร และไม่มีคนสืบทอดอาชีพการท านา ท าให้ผลผลิตที่ได้ ไม่คุ้มกับทุน รวมไปถึงการขาดยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 8.2 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ขาดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดต่อกับ
สมาชิกไม่ต่อเนื่อง  
 8.3 สถานการณ์น้ าไม่เพียงพอกับการปลูกข้าว การได้รับน้ าที่ไม่ตรงกับความต้องการในการเจริญเติบโต
ของข้าว   
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกสามารถขอรับรองมาตรฐาน GAP ครบทุกราย  
 9.2 พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 9.3 พัฒนาที่จะเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
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 9.4 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพการท านา สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้กับการปลูกข้าว  
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แปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพ ุอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 17,248 ไร่ ซึ่งเป็นการท า
การเกษตรนอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท านาซึ่งท าได้ปีละครั้ง มีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวนาปี ประมาณ 16,503 ไร่ ต าบลบ้านน้ าพุเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอคีรี
มาศ ผลผลิตมีลักษณะพิเศษ คือ มีกลิ่นหอมมากกว่าปลูกพ้ืนที่อ่ืน ๆ เกษตรกรมักปลูกข้าวตามวิธีของเกษตรกรที่
มุ่งเน้นปริมาณผลผลิตต่อไร่ โดยการใช้อัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์จ านวนมาก ท าให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงได้
ง่าย ส่งผลให้ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และใส่ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ได้ค านึงถึงต้นทุนการผลิต 
เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในแปลงนา และในการจัดการผลผลิตของเกษตรกร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกร
จะน าไปขายที่ลานรับซื้อโดยพ่อค้าคนกลาง จะก าหนดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกร บางส่วนเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน 
และจ าหน่าย โดยไม่มีการรวมกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อรองราคา หรือแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ท าให้
ราคาผลผลิตต่ า 
นายกล โฉมคุ้ม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 3 บ้านกว้าว ต าบลบ้านน้ าพุ
อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนการท านาแบบสารเคมี มาท าเกษตรอินทรีย์  เต็มรูปแบบจนส าเร็จ 
จึงได้ถ่ายทอดความรู้ สู่เพ่ือนบ้านจากเพ่ือนบ้านสู่ชุมชน 
 นางสายฝน ช่างเขียน  ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบ้านน้ าพุ (ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบลบ้าน
น้ าพุ) เกษตรกร หมู่ที่ 3 บ้านกว้าว ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อดีตเคยท างานนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน จนสุขภาพร่างกายไม่ดี ประกอบกับ บิดาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง จากการท านาแบบใช้สารเคมี ตนจึง
ลาออกจากงานประจ า กลับมาท าการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีอย่างจริงจัง และยึด นายกล โฉมคุ้ม เป็นต้นแบบเสมอมา
และแปรรูปจ าหน่ายข้าวสารเอง  
 ปี 2557 ส านักงานเกษตรอ าเภอคีรีมาศ ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านน้ าพุ ท า
ให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีความสนใจลดต้นทุนการผลิต และปรับเปลี่ยนมาท านาแบบลดการใช้สารเคมี ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเกษตรกร 
 ต่อมาปี 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล รายสินค้าเกษตร ตามมติสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ให้ด าเนินการ อ าเภอละ 1 
ต าบลเป็นอย่างน้อย ต าบลบ้านน้ าพุ จึงเป็น 1 ต าบลของอ าเภอคีรีมาศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ต าบล รายสินค้าเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่เน้นสิ่งที่มีในชุมชน แล้วมาสร้างความเข้มแข็งให้
ยั่งยืน จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นมา จ านวน 13 ราย เมื่อเดือนมิถุนายน 2559  โดยการน าข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 มา
รวมกันคนละ 25 ถัง ช่วยการสีข้าวเปลือก ช่วยกันคัดข้าวสาร เพ่ือจ าหน่าย ในราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท เพ่ือการ
จ าหน่ายในตลาดถนนคนเดินและงานจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย ต่อมาจึงเพ่ิมสมาชิกเป็นจ านวน 25 ราย 
 เมื่อปี 2560 จึงได้มีการจัดตั้งเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” และได้จัดตั้งแปลง
ใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพุ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้น 
2. สถานการณ์ 
 แปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 
จ านวน 30 ราย 325 ไร่ โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต และผลิตตามระบบการรับรองตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
(GAP)  
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 ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 56 ราย พ้ืนที่ 1,021 ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิต จาก 4,220 บาท/ไร เหลือ 3,145 
บาท/ไร คิดเป็นต้นทุนการผลิตที่ลดลง 1,075 บาท/ไร่  สมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) จ านวน 48 ราย และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จ านวน 8 ราย 
 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 3.1 ลดต้นทุนการผลิต อย่างน้อยร้อยละ 20 
 3.2 เพ่ิมผลผลิต อย่างน้อยร้อยละ 20 
 3.3 สมาชิกกลุ่มทุกราย ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
 3.4 สามารถบริหารจัดการกลุ่มจนเกิดความเข้มแข็งได้ 
 3.5 ผลผลิตของกลุ่มมีตลาดที่แน่นอน 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.1 วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร พ้ืนที่ปลูก และชนิดพืชที่ต้องส่งเสริม และโดยใช้เครื่องมือ  
  SWOT Analysis เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวปลอดภัย 
  3.) ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 
  4.) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการแปรรูปส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด  
 4.2 สร้างทีมเกษตรกรผู้น าโดยเริ่มจากสมาชิก ศพก. ศจช. และ ศดปช. ซึ่งเป็นศูนย์ที่อยู่ในพ้ืนที่ และเกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการลดการใช้สารเคมี และการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  โดยให้ทีมเกษตรกรผู้น า
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งแปลงใหญ่ 
 4.3 จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพุและขอรับรองแปลงใหญ่ต่อคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ 5 ด้าน ไดแก การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม  
 4.4 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานภายนอก และเอกชน เพ่ือให้การแนะน าและสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในการพัฒนาสินค้า
ของกลุ่ม 
5. การสนับสนุน 
 5.1 ปี 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวด าเนินการอบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร และตรวจรับรองมาตรฐานใน
ระยะแรก 
 5.2 ปี 2561 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยประสานเครือข่ายได้จัดท าข่าวทางสื่อออนไลน์ และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ไปอย่างแพร่หลาย จึงเป็นที่มาของการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ 
 5.3 ปี 2561 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณ 180,000 
บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องบดแป้ง และเครื่องแพ็คสุญญากาศ 
 5.4 ปี 2563 บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด สนับสนุนงบประมาณ 477,000 บาท เพ่ือจัดท าบ่อแก๊สชีวภาพ และ
จัดซื้อเครื่องสีข้าวแบบอินทรีย์ ให้กับกลุ่ม 
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 5.5 ปี 2563 กรมการข้าวสนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จ าหน่าย 
และจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน 
 5.6 ปี 2563 กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 130 ตัน 
 5.7 ปี 2564 บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด เครื่องสีข้าวอินทรีย์แบบสแตนเลส จ านวน 1 เครื่อง 
 5.8 ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
เพ่ือก่อสร้างอาคารแปรรูป วัสดุปัจจัยการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 
 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ลดต้นทุนการผลิต จาก 4,220 บาท/ไร เหลือ 3,145 บาท/ไร คิดเป็นต้นทุนการผลิตที่ลดลง 
1,075 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.47 
 6.2 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากการแปรรูปเป็นข้าวสาร จาก 10,000 บาท/ตัน เป็น 18,000 บาท/ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 80 
 6.3 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จ านวน 56 ราย ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) 
จ านวน 48 ราย และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จ านวน 8 ราย 
 6.4 บริหารจัดการกลุ่ม 
  1) กลุ่มมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  
ต าบลบ้านน้ าพุ” 
  2) กลุ่มมีการจดทะเบียนพาณิชย์ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพุ” 
  3) สมาชิกมีรายได้จากการรวมหุ้นและปันผลของกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันมี 200 หุ้น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 
200,000 บาท และมีการปันผล ดังนี้ 
   ปี 2562 ปันผลหุ้นละบาท 380 บาท 
   ปี 2563 ปันผลหุ้นละบาท 520 บาท 
  4) กลุ่มมีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบ้านน้ าพุ” 
 6.5 ผลผลิตของกลุ่มมีตลาดที่แน่นอน ได้แก่ สมาคม Suan Thai ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตกลงจ้างโรงสีเสน่ห์ข้าว
ไทย สีข้าวเปลือก และบรรจุภัณฑ์ให้กับทางสมาคม  โดยมีข้อตกลง คือ โรงสีต้องล้างเครื่องสีข้าวทั้งหมด และช่วงที่สี
ข้าวอินทรีย์ของแปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพุ ขอให้โรงสีหยุดการสีข้าวภายนอกทั้งหมด และจัดการขนส่งโดย บริษัท 
ทีเอ็น กู๊ดส์ จ ากัด ผ่านตู้คอนเทรนเนอร์ โดยบรรจุแพ็คละ 2 กิโลกรัม 
 
ปี รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
2562 ขายข้าวเปลือก ตันละ 25,000 บาท 60 ตัน 1,500,000 
2563 ขายข้าวสาร ตันละ 50,000 บาท 14 ตัน 700,000 
2564 จัดท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ข้าวเปลือก ตันละ 25,000 บาท 
อย่างน้อย 40 ตัน 
(ขึ้นอยู่กับผลผลิตของสมาชิก) 

1,000,000 

 
  1) ขายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั้งในและนอกชุมชน ดังนี้ 
   - ปี 2562 ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 ตันๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท 
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   - ปี 2563 ขายเมล็ดพันธุ์ 8 ตันๆ ละ 25,000 บาท เป็น 200,000 บาท 
  2) ในปี 2561 บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด จัดซื้อข้าวสารของกลุ่ม จ านวน 50 ตัน ๆ ละ 45,000 
บาท เป็นเงิน 2,250,000 บาท เพ่ือน าไปมอบให้ผู้มาเติมน้ ามันในเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการ “ปีใหม่ ข้าวใหม”่   
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 เกิดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร คือ ผลิต แปรรูป และหน่าย โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการกลุ่มจน
เกิดความเข้มแข็ง และมีตลาดที่แน่นอน 
 7.2 เกษตรกรมีรายไดที่แนนอน และมีอาชีพที่มั่นคง 
 7.3 สินคาการเกษตรในพ้ืนที่ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่
หลากหลาย ได้แก่ ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ข้าว แป้งจากจมูกข้าวเพ่ือท าขนมครก  
 7.4 เกิดการเชื่อมโยงงานและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในการน าเครื่องจักสานมาใส่ข้าวสารของกลุ่มเพ่ือน าไป
เป็นของฝาก ของช าร่วย และภาชนะลดโลกร้อน 
 7.5 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน้ าพุ สามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการให้สินเชื่อปรับเปลี่ยนการผลิต หรือโครงการ XYZ จ านวนเงิน 2,000,000 บาท  
 7.6 กลุ่มได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงและท าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 

 7.7 สามารถพัฒนาสมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จ านวน 1 ราย และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer) จ านวน 2 ราย 
 7.8 กลุ่มถูกพัฒนาเป็น Smart Group 
 7.9 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็น Smart Product 
8 ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 ปัจจัยภายใน 

1) พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ท าให้ผลผลิตมีลักษณะพิเศษ คือ 
มีกลิ่นหอมมากกว่าปลูกพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

2) มีเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่ ได้แก่ นายกล โฉมคุ้ม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าวขาวดอก
มะลิ และเป็นเกษตรกรรายแรกของจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 

3) ผู้น ากลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ประสานงานหน่วยงาน คู่ค้า จนประสบความส าเร็จ 

4) กลุ่มมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น การจักสานมาประยุกต์ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ การเคลือบข้าวด้วยสมุนไพร เป็นต้น 

5) สมาชิกให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่ม ทั้งด้านการจัดการแปลงของตนเองให้ตรงตาม
เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการผลิต และมีความซื่อสัตย์ท าตามระเบียบกลุ่ม นอกจากนั้น
สมาชิกยังมีการพัฒนาตนเองจนเป็น Young Smart Farmer จ านวน 2 ราย 

6) กลุ่มมีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต เช่น เครื่องแพ็คสุญญากาศ เครื่อง
ยิงสีข้าว เป็นต้น 

 ปัจจัยภายนอก 
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1) มีหน่วยงานให้การสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ และงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ ปัจจัยการ
ผลิต รวมถึงการประสานงานด้านการตลาด ท าให้กลุ่มสามารถพัฒนาได้ง่าย 

2) มีการเข้าถึงแหล่งทุน เช่น ธ.ก.ส. หน่วยงานเอกชน เพ่ือน ามาจัดซื้อเครื่องมือวัสดุและเป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มได้ง่าย 

3) กลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ง่าย การน าเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  
ท าให้มีผู้บริโภค และคู่ค้า สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย 

4) มีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทั้งในและนอกจังหวัดสุโขทัย ในการให้ความแลกเปลี่ยนความรู้  
ด้านวิชาการการและการบริหารจัดการกลุ่ม 

 
 
 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 9.1 พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่ของสมาชิกเป็นพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่ตรงตามเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานการ
ผลิตพืช กลุ่มจึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานของสมาชิกเพ่ือขออนุญาตกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และใช้เอกสาร
ดังกล่าวขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
9.2 พ้ืนที่ปลูกของสมาชิกอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝน ท าประสบปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง กลุ่มจึงเสนอให้
สมาชิกเข้าร่วมโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ าขนาดเล็ก ของกรมพัฒนาที่ดิน และเสนอโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล กับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9.2 ปีทีผ่่านกลุ่มได้จ าหน่ายข้าวสารอินทรีย์แต่ยังต้องน าข้าวเปลือกของสมาชกิของกลุ่มไปจ้างโรงสีเนื่องจากกลุ่ม
ไม่มีเครื่องสีข้าวแบบอินทรีย์ กลุ่มจึงได้ด าเนินการจัดหาทุนมาซื้อเครื่องสีข้าวแบบอินทรีย์ ซึ่งจะด าเนินการสีข้าวในปี
การผลิต 2564 นี ้
 9.3 ไม่สามารถบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากกลุ่มขาดสถานที่ในการจัดเก็บผลผลิตของสมาชิก 
ระดมทุนสมาชิกมาก่อสร้างยุ้งฉางขงกลุ่ม ที่สามารถเก็บข้าวได้มาก 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 10.1 กลุ่มสามารถรับซื้อผลผลิตของสมาชิกเพ่ือมาแปรรูปแบบครบวงจรได้ทั้งหมด 
 10.2 พัฒนาผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความหลากหลาย ได้แก่ ข้าวสารอินทรีย์ แป้งจมูกข้าว น้ ามันร าข้าว
อินทรีย์ ข้าวสารเคลือบสมุนไพร และสามารถจ าหน่ายได้หลายช่องทาง 
 10.3 พัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “สุขโข”๋ ให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP 
 10.4 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ตรงตามมาตรฐาน ของกรมการข้าว เพ่ือจ าหน่ายในชุมชน 
 10.5 เป็นจุดเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 11.1 กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิต ควรให้มีผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากร า หรือ
แกลบแดง 
 11.2 ควรให้กรรมการกลุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีการเงิน และบัญชีควบคุมวัสดุ พัฒนาระบบการ
จัดท าบัญชีให้เป็นทางการมากขึ้น 
 11.3 ควรรักษาการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 
ของสมาชิกไว้ 
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แปลงใหญ่ข้าว ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1. สถานการณ์ 
ก่อตั้งปี 2561 
จ านวนสมาชิก  135  ราย พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ  1010  ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ..4...ของพ้ืนที่ท าการเกษตรชนิดสินค้าเดียวกับแปลงใหญ่ของอ าเภอ 
ที่ท าการแปลงใหญ่  113  หมู่ 7  ต าบลวังปลาป้อม  อ าเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
พิกัด X=818195    Y=1929746 
สินค้าหลัก  ข้าว    สินค้ารอง  อ้อย 
ผู้จัดการแปลงนายเวช  วังหอม      เบอร์โทร 0899406600 
ประธานแปลงนายพรรควุฒิ  วรรณชัย   เบอร์โทร  0879416640 
 รูปแบบการรวมกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชน   
2. การด าเนินงานตามเป้าหมาย 5 ด้าน 
 2.1 การลดต้นทุน จากเดิม  4630  บาท/ไร่ ลดลงเหลือ 3975 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ14 
      กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
      1. ผลิตสารชีวภัณฑ์ 
      2. ผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่น 
      3. การใช้เครื่องจักรกล 
      4. ผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง 
      5. การลดการใช้สารเคมี 
(เช่น ลดอัตราการใช้พันธุ์ ผลิตพันธุ์เพ่ือใช้เอง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยใช้เอง การใช้
เครื่องจักรกล การลดการใช้พลังงาน การลดการใช้สารเคมี การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด การใช้เครื่องจักรกล การลดการใช้พลังงาน การท าบัญชีกลุ่ม การวางแผนการผลิตที่ดี เป็นต้น) 
 2.2 เพ่ิมผลผลิต จากเดิม 400  กก./ไร่ เพ่ิมเป็น  490  กก./ไร่ 
 2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 มาตรฐานการผลิต 
   PSG (ที่มาอบจ.)  จ านวน.........1...............ราย 
อยู่ระหว่างขอ GAP    จ านวน..........80...............ราย 
 คุณภาพผลผลิต 
  ขายตามคุณภาพ (เกรด) เพ่ิมขึ้นร้อยละ......10................... 
 2.4 การตลาด 
ตลาดออนไลน์  จ านวน.....5.....ราย (ระบุสถานที่จ าหน่าย facebook , Line ) 
5. ตลาดอ่ืนๆ   จ านวน.....30.....ราย  
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของแปลงใหญ่ ด าเนินการอย่างไร (เช่น การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตรา
สินค้า เป็นต้น) 
 1.มีการแปรรูปข้าว  เช่น  สบู่  ข้าวแตน 
 2.มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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 3.มีการสร้างตราสินค้าของกลุ่ม   
 2.5 การบริหารจัดการ 
รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต จัดซื้อปัจจัยการผลิต ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร บริหาร
จัดการน้ า เป็นต้น 
รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด จ าหน่ายผลผลิตเป็นต้น 
รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม /องค์กรเกษตรกร บริหารจัดการเงินทุนและผลตอบแทน เป็นต้น 
มีการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ 
3. การติดตาม และประเมินผล 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 2.ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลงให้มีความเข้มแข็ง 
 3.พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยงตลาด 
 4.มีบริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
 5.เพ่ิมคุณภาพโดยการให้ได้รับการรับรองคุณภาพ(GAP) 
 6.การเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริมส าหรับครัวเรือน 
 7.จัดระบบการปลูกพืชส าหรับพืชอายุสั้น 
5. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา 
 1.ขาดความรู้เรื่องโรคและแมลง 
 2.ขาดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 3.ขนาดกลุ่มมีจ านวนสมาชิกมากเกินไป 
 แนวทางแก้ไข 
 1.มีการให้ความรู้เรื่องโรคและแมลง 
 2. มีการให้ความรู้การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่  
 เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบอาชีพหลัก คือ การท านาข้าว ซึ่งสามารถ
ปลูกข้าวได้ 3 รอบ/ปี แต่ส่วนใหญ่จะท านา 5 รอบ/ปี โดยในต าบลบ้านโคนมีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 12,550 ไร่ ซึ่ง
โดยเฉลี่ยจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกไร่ละ 80 ถัง หรือ 800 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในต าบลบ้านโคน ได้แก่ 
พิษณุโลก 2, กข 41, กข 29, กข 49, กข 61, ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวหอมนิล, ข้าวสินเหล็ก, ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าว 
กข 41 พวง  
  ได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน” ในปี พ.ศ. 2557 
เริ่มต้นจากสมาชิกจ านวน 40 รายปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 108 ราย ลักษณะเริ่มเป็นการผลิตข้าวเพ่ือขายให้กับพ่อค้า
คนกลางตามราคาตลาด ต่อมาทางกลุ่มเริ่มมีการแปรรูปข้าวในปี พ.ศ. 2559 และได้เปลี่ยนแนวคิกจากเกษตรเคมีมา
เป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ า และยังได้มีสุขภาพดีเพราะเป็นข้าวปลอดจากสารเคมี โดยทางกลุ่มเล็งเห็นถึง
คุณประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ และโอกาสในการท าธุรกิจข้างกล้องอินทรีย์ รวมถึงปลิตภัณฑ์ต่อยอด ซึ่งยังมีช่องทาง
การเจริญเติบโตในอนาคต     
 เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านข้าว เนื่องจากมีช่องทางในการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ คือ ด้านเงินทุน ด้านการตลาดที่มีตลาดรองรับแน่นอน ด้านการสนับสนุน
ปัจจัยให้กับสมาชิก และต้องการลดต้นทุนการผลิต เริ่มจัดตั้งเป็นแปลงเตรียมความพร้อมในปี พ.ศ. 2560 และได้รับ
การพิจารณาจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ข้าว และได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 
2. สถานการณ์ 
 แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน มีสมาชิกจ านวน 32 ราย พื้นที่ 670 ไร่ ผลผลิต
ประมาณ 80 ถัง/ไร่ รวมผลผลิต 536 ตัน ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 4,000 บาท ข้าวนาปรัง 5,000 บาท รายได้อยู่ 
3,261,200 บาท แปลงใหญ่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอพิชัย ใน
การจัดอบรมถา่ยทอดความรู้การปลูกข้าว การลดต้นทุน การป้องกันก าจัดโรคแมลง สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ให้การ
สนับสนุนในการตรวจสสภาพดิน การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สนับสนุนในด้านเมล็ดพันธุ์ 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน มูลนิธิเก้าเกษตร สนับสนุนการลดต้นทุน
เพ่ิมผลผลิตในเรื่องการใช้ปุ๋ย การใช้กรดน้ าส้ม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องผสม
ปุ๋ย โดยให้แนวทางในการให้ความส าคัญตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ให้กับกลุ่ม
อยู่ที่จ านวน 10 ราย รวมพ้ืนที่ประมาณ 108 ไร่ เป็นข้าวไรซ์เบอรี่ 50 ไร่ ข้าวสินเหล็ก 30 ไร่ และข้าวหอมมะลิ 
100 ไร่ โดยข้าวไรซ์เบอรี่ 1 ปี ท าได้ครั้งเดียว เพราะถ้าท านอกฤดูสีข้าวจะไม่เข้ม ส่วนสายพันธุ์ กข. ข้าวหอมมะลิ 
สามารถท าได้ตลอดทั้งปี โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุกจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ให้การจัดหาปัจจัย
ทางการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้ลดต้นทุนดอกเบี้ยในการซื้อปัจจัยการผลิตท าให้เกิดรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  
3. เป้าหมาย (5ด้าน) 
  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวได้มีการก าหนดเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ลดต้นทุนการผลิต 
 - จากเดิม 4,000 บาทต่อไร เป็น 2,000 บาทต่อไร่  โดยการลดค่าใช่จ่ายในส่วนของเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
มีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในกลุ่ม ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยจาดเดิม 50 กิโลกรัมต่อไร เป็น 200 กิโลกรัมต่อไร 
 2. การเพ่ิมผลผลิต  
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 - จากเดิม 800 กิโลกรัม/ต่อไร่ เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในปริมาณที่พอดี
กับช่วงเวลาที่เหมาะสม การผลิตฮอร์โมนใช้เอง การตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
 3. การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน  
 - สมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 32 ราย ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ จ านวน 22 ราย 
 4. การบริหารจัดการ 
 - มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ตั้งแต่การดูแลเมล็ดพันธุ์ การท าปุ๋ย น้ าหมัก และ
การตรวจสอบสิ่งเจือปนในแปลงเมล็ดพันธุ์ จนถึงวันเก็บเกี่ยว 
 - มีการก าหนดการประชุมสมาชิก ปีละ 3 ครั้ง เป็นหลัก มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง Line Group  
 5. การจัดการด้านตลาด 
 - มีการท า MOU กับสหกรณ์เมืองลับแล ในการรับซื้อผลผลิตข้าว 
 - มีการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เพจ facebook ในกลุ่มต่าง และ facebook ขายสินค้าประมาณ 5 
%  
 - กลุ่ม Line ตัวแทนจ าหน่าย กว่า 30 คน ประมาณ 70 %  
 - ขายหน้าร้าน 20%  
 - ผ่านวิทยุชุมชน 5%  
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ทางกลุ่มได้ให้ความตั้งแต่การตัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพ่ือได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี
มีคุณภาพ  
 การจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีการวางโครงสร้าง องค์กร การก าหนดอัตราก าลังและคุณสมบัติของพนักงานใน
แต่ละต าแหน่ง เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีสวัสดิการต่างๆกับพนักงานรวมทั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 การได้รับความรู้และเรียนรู้เพ่ือน ามาปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส านักงานเกษตรอ าเภอพิชัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวแพร่ ทั้งการใช้สารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนทางการผลิต 
5. การสนับสนุน  
 ทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวแพร่ ส านักงานเกษตรอ าเภอพิชัย ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์ 
ส านักงานสภาเกษตรกร ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. และอ.บ.ต ในพ้ืนที่ โดยมีการสนับสนุนดังนี้ 
 1. การสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆในการพัฒนาคุณภาพ การแปรรูปผลผลิต 
ทางกลุ่มมีการบริหารจัดการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการดูแล ควบคุมการใช้งาน มีบริการให้กับ
สมาชิกในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดทั่วไป และการจ้างแรงงานภายในกลุ่มโดยให้สมาชิกเข้ามาเป็นผู้รับจ้างด้วย เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับสมาชิก 
 2. การจัดอบรมให้ความรู้ตั้งการการผลิตข้าว การศึกษาดูงาน การแปรรูปผลผลิตข้าว การท าข้าวกล้องงอก การ
พัฒนากลุ่มภายใต้วิสาหกิจชุมชน การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตร การผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 
และ อย. ความรู้เรื่องการใช้สารชีวภาพและการป้องกันก าจัดโรคและแมลงในนาข้าว  
 3. การตลาดและแหล่งเงินทุน ได้รับการส่งเสริมในการเรื่องของแหล่งเงินทุนการกู้ยืม จากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ การจัดท าบัญชีกลุ่ม การจัดท าบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มเพ่ือให้เกิดการแปรรูปและสร้างตลาดที่หลากหลายขึ้น 
การบริหารจัดการเงินทุนภายในกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมีการหมุนเวียนเงินทุนในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง 
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 กลุ่มมีการตั้งเป้าหมาย ในการลดการใช้สารเคมี ลดการใช้ปุ๋ย โดยการปรับเปลี่ยนมาเป็นการปักด ามากขึ้น เพ่ือ
ง่ายต่อการดูแล และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมของแต่ลฤดูการผลิต ช่วยให้การดูแลง่ายขึ้น การคัดเลือกพันธุ์ท าให้
สะดวก ร่วมถึงการดูแลด้านโรคแมลง การเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นได้ไม่ต่ ากว่า 1 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กลุ่มได้ก าหนดไว้ และก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  
 สามารถแยกผลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
  กลุ่มมีอาคาร ส านักงานกลุ่ม มีโกดังในการเก็บข้าว สามารถส่งเสริมในการด าเนินการด้านตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่อง สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกและคนในชุมชนได้ มีการท าการตลาดได้อย่าง
หลากหลายและมีปริมาณเพียงต่อความต้องการของพ่อค้าคนกลาง โรงสี และตลาดออนไลน์ 
 2. ด้านสังคม 
  กลุ่มมีประสบการณ์การปลูกข้าวมายาวนาน มีเครือข่ายเกษตรกรที่มีแนวคิดการท าเกษตรปลอดภัย ปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย์และสนใจในการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ครอบครัวได้อยู่
ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันไม่ต้องออกนอกพ้ืนที่ เพ่ือท างาน กลุ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เช่น โรงทาน กฐิน ผ้าป่า เป็นต้น 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  การท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เป็นการลดต้นทุนการผลิต การผลิตปุ๋ยใช้เองในกลุ่ม การผลิต
สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี เช่น BM จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กรดน้ าส้ม การลดเลิกการเผาฟางในนาข้าว 
ปรับเปลี่ยนเป็นการหมักฟาง การหว่านเมล็ดปอเทือง การปลูกพืชตระกูลถั่ว (ปุ๋ยพืชสด) เพ่ือบ ารุงดิน 
8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 8.1 ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
  1. การเข้าในผลผลิต โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่เหมาะสมตามอายุ ร่วมทั้งวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
ลดการปนของพันธุ์ข้าว การลดความชื้นไม่เกิด 14 % หลังเก็บเกี่ยว 20 ซม. การจัดเก็บผลผลิตในภาชนะ/อุปกรณ์ท่ีดี  
  2. คณะกรรมการ/สมาชิกให้ความร่วมมือดี ด้วยความสมัครใจ 
  3. มีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
  4. มีกฎระเบียบกลุ่มที่ชัดเจน  
  5. มีการปันผลให้กับสมาชิกทุกปี  
 8.2 ปัจจัยที่ท าให้มีการพัฒนาลดลง  
  1. ผลผลิต เช่นมีพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวตอนอายุไม่เหมาะสม 
  2. ราคาผลผลิตต าต่ า 
  3. ปัจจัยจากสังคม เช่น การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 
  4. สภาพภูมิอากาส/สิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน การเกิดฝนแล้ง หรือน้ าท่วม 
  5. สภาพเศรษฐกิจ เช่นภาวะราคาปุ๋ยแพง น้ ามันแพง  
9. ปัญหา อุปสรรค 
 การผลิต 
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 - การใช้เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ แก้ไขโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง ตรงตามพันธุ์ จากแหล่งผลิตเมล็ด
พันธุ์ที่ได้มาตรฐานของกรมการข้าว หรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ 
 - โรคและแมลงศัตรูพืช สร้างความเสียหายของผลผลิต แก้ไขได้การส ารวจการเข้าท าลายของศัตรูข้าวตั้งแต่เริ่ม
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว การป้องกันการเข้าท าลายของศัตรูพืชตามแผนการควบคุมการผลิตข้าว  
 - ปัจจัยการผลิตที่สูง แก้ไขโดยการผลิตปุ๋ยใช้เองในกลุ่ม การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
 - เงินทุน 
 - สมาชิกไม่มีการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากกลุ่ม ส่งผลให้ไม่สามารถคืนเงินให้กลุ่มได้ตามก าหนดเวลา 
 - ราคาผลผลิตต าต่ า 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป  
 แผนรายบุคคล 
   - มีการท าแผนรายบุคคลทุกปี  
   - อบรมให้ความรู้สมาชิก  
 แผนธุรกิจ 
    -จะต้องมีการปรับปรุงแผนธุรกิจของกลุ่ม 
 แผนพัฒนาแปลง 
   -เพ่ิมผลิตภัณฑ ์
   -เพ่ิมช่องทางการตลาด 
   -พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน อย. GMP ฮาลาน  
11. ข้อเสนแนะ ค าแนะน าต่างๆ  
 จากกลุ่ม  
  เสนอให้หน่วยงานสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานฮาลาน 
 จากเจ้าหน้าที ่
  เสนอแนะให้กลุ่มมองถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่และเป้าหมาย 5 ด้าน 
  กลุ่มสร้างความเข้มแข็ง ร่วมมือการด าเนินการ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
  การวางแผนการผลิตของกลุ่มให้ครบวงจร 
  การปรับปรุงโครงสร้างให้ครอบคลุม 
  การต่อยอดธุรกิจ 
  การต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
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กลุ่มพืชไร่ 
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กลุ่มพืชไร่ 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

5525 ขอนแก่น 
แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกงาม  อ าเภอ
บ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 

อ้อย BA 

3106 ชัยภูมิ 
กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 3 ต าบลวังทอง อ าเภอ
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

มันส าปะหลัง BA 

  ตาก 
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง  ต าบลเชียงทอง  อ าเภอวังเจ้า  
จังหวัดตาก 

มันส าปะหลัง   

3212 นครพนม 
แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม 

สับปะรด AB 

3305 แพร่ 
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ หมู่ที่1 ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ AA 

5403 ยโสธร 
แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6,11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 

ถั่วลิสง AA 

6226 สระบุรี 
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ BA 

3459 หนองคาย 
แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 

สับปะรด BA 

5136 อุดรธานี 
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5,7,9 ต าบลน  าพ่น อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

มันส าปะหลัง AA 

6148 อุทัยธานี 
กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานบ้านทุ่งมน -ทุ่ง
ยาว หมู่9 ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

อ้อย BA 
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แปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย) หมู่ที่ 4 ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

1. ความเป็นมา 
 นายสุทน นุบาล  ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย) หมู่ที่ ๔  ต าบลโคกงาม  อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น  และสมาชิก  เดิมชาวชุมชนอ าเภอบ้านฝาง มีการปลูกอ้อยมาก่อน เป็นการท าไร่รุ่นต่อรุ่นท า
ตามกันมา โดยไม่ประกอบกิจกรรมอ่ืนใดร่วมด้วยเลย เป็นลักษณะต่างคนต่างท าต่างคนต่างขายท าให้เกิดปัญหา
ในเรื่องต้นทุนในการผลิตมีราคาสูง และราคาผลผลิตที่ได้ตกต่ า  จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่  
ในปี ๒๕60  มีสมาชิกจ านวน 40  ราย รวมกันบริหารจัดการ มีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีกฎระเบียบ 
มีการจัดตั้งกองทุนในกลุ่ม  โดยมีนายสุทน นุบาล เป็นผู้จัดการแปลง (รวมกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่โดยจด
ทะเบียนในนามแปลงใหญ่แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย) หมู่ที่ 4 ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น) 
โดยมีนายสุทน นุบาล เป็นประธาน และเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆพร้อมด้วยสมาชิก เพ่ือผลประโยชน์ 
และผลิตที่ดีในด้านการเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรอ าเภอบ้านฝาง, เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฝาง,
เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง เป็นผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนในการด าเนินงานมาตลอด 

2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ในปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย) หมู่ที่ ๔  ต าบลโคกงาม  อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
มีสมาชิกจ านวน 42 คน พ้ืนที่ปลูกอ้อยจ านวน 622.75 ไร่ จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด มีสมาชิกเป็น Smart 
farmer จ านวน 1 ราย  ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยอยู่ 9,305 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 12,000 กิโลกรัม/ไร่ อ้อยที่
ปลูกในพื้นที่มีหลายสายพันธุ์ เช่น ขอนแก่น 3 , K92 และ K95 เป็นต้น 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 เป้าหมายในการรวมกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย) หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกงาม  อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  มีดังนี้  
 ๑. ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายในการลดต้นทุนในการท าไร่อ้อยจาก 11,530 บาท/ไร่ เหลือ 
9,305 บาท/ไร่ ด้วยแนวทางดังนี้ 

- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการน าดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแล้วน าค่าที่ได้มาค านวณ
เป็นปุ๋ยสั่งตัด ท าให้ลดปริมาณปุ๋ยที่ต้องใส่เพ่ิมลง 

- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
- การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เช่น รถคีบอ้อย, การใช้สารเคมีโดยรถ 24 

แรง และการบริหารจัดการวัชพืช 
- การผลิตต้นพันธุ์ไว้ปลูกเอง 

 ๒. การเพ่ิมผลผลิต ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 กิโลกรัม/ไร่ กลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมผลผลิตเป็น 
12,00 กิโลกรัม/ไร่ ด้วยแนวทางดังนี้ 

- การใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค 
- มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกปอเทือง ถั่วพร้า เป็นต้น 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- การก าจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน เช่น โรตารี่ คราดสปริง 
- การใช้สารชีวภัณฑ์ 

 ๓. การเพ่ิมมูลค่าการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าอ้อยดังนี้ 
- การปลูกอ้อยคั้นน้ าในอนาคต 
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- สมาชิกทุกรายต้องผลิตพันธุ์อ้อยของตนเอง  
- การแปรรูป มีการน าอ้อยมาผลิตเป็นอ้อยคั้นน้ าสด 

 ๔. การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดกับกลุ่มผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ า   
 ๕. การบริหารจัดการ มีการวางแผนบริหารจัดการการผลิต การรวบรวมผลผลิต และปัจจัยในการผลิต 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐ  (อ้อย) ต. โคกงาม มีแปลงตัวอย่างเพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงระบบการจัดการ
น้ า โดยมีแปลงของนายค าสี ลากูล หมู่ 4 ต. โคกงาม ซึ่งมีการจัดการระบบน้ าโดยใช้น้ าใต้ดินและระบบสปริง
เกอร์ท าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  

5. การสนับสนุน  
 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่  ในส่วนของภาครัฐประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ซึ่ง
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยการจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ แต่ละหน่วยงานมีการบูรณาการในพ้ืนที่ ดังนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร  สนับสนุนเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตเพ่ือลดขั้นตอน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ในด้านการลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิต  และ

การเพ่ิมคุณภาพการผลิต  
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฝาง  ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ในด้านการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต  และ

การเพ่ิมคุณภาพการผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว ได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการ

ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด, โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมี เพ่ือพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  ร่วมกับศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน  เป็นต้น  

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
 ตามเป้าหมาย 5 ด้าน ของการผลิตข้าวของกลุ่ม เมื่อด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ จะท าให้บรรลุตาม
เป้าหมายดังนี้  
 1. การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มจะสามารถลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้จาก 11,530  บาทต่อไร่ เหลือ  
9,3005 บาทต่อไร่ ลดลง ๒,225 บาท/ไร่ โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้  

- ลดการใช้สารเคมี โดยการท าน้ าหมักและสารชีวภัณฑ์ใช้เอง   
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากเดิม ๕๐ กิโลกรัม/ไร่ เหลือ ๒๐ กิโลกรัม/

ไร่ และท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง  
- ลดค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวโดยการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ แทนเช่น เครื่องสางใบ

อ้อย รถคีบอ้อย 
- ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์อ้อยโดยการผลิตพันธุ์อ้อยไว้ใช้แทน 

 2. การเพ่ิมผลผลิต สมาชิกในกลุ่มจะสามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยจากเดิม 10,000 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 
เป็น 12,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการไถกลบตอซัง และ
ปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน  
 3. การเพิ่มมูลค่า มีการน าอ้อยมาผลิตเป็นอ้อยคั้นน้ าสด 
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 4. การตลาด มีการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่กับโรงงานน้ าตาล และกลุ่มอ้อยคั้นน้ า มี
การหาช่องทางการตลาดเพิ่ม  
 5. การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการการผลิตให้ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ได้มีปริมาณที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีการรวบรวมผลผลิตเพ่ือรวมกันขาย เชื่อมโยงตลาด สร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกร จากการท าการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ผักสวนครัว การขายมูลสัตว์ เป็นต้น 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ   

- การร่วมกิจกรรมอ้อยแปลงใหญ่ท าให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปลูกอ้อย ที่มี
ความปลอดภัย ไม่ต้องใช้สารเคมีมาก รู้จักใช้สารชีวภัณฑ์  ใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และต้องอาศัยการหมั่น
ส ารวจแปลง จึงท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง   

- ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย ท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น โดย
การตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน   

- มีการใช้แรงงานในครัวเรือน  การเข้าร่วมโครงการท าให้รู้จักการวางแผนการท างาน ท าให้รู้จัก การ
ใช้แรงงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ การวางแผนการท างานท าให้ลดปัญหาการจ้างแรงงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการลด
ต้นทุนการผลิต 

- การใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ท าให้ร่างกายไม่ต้องสัมผัสกับการใช้สารเคมีซึ่งส่งผล
ให้ร่างกายเกิดความปลอดภัยมากขึ้น  
 ๒. ด้านสังคม  

- ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน  ซึ่งท าให้เกิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

- เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ท าให้สมาชิกเกิดความผูกพัน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาก
ขึ้น   
 ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม  

การหมั่นส ารวจแปลงอ้อย และการหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ท าให้ลดการใช้
สารเคมี ซึ่งท าให้ลดการตกค้างในดิน น้ า อากาศ ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยลงนอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่  
มีในท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากร
เกิด  การฟ้ืนฟูตัวเอง โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิต   

8. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและย่ังยืน 
 สมาชิกบางคนในกลุ่มเป็นวัยกลางคน ท าให้กลุ่มสามารถถ่ายทออดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้องค์ความรู้  
ภูมิปัญญา ไม่สูญหาย และการมีโอกาสพบปะพูดคุย ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเลือก ประธาน รองประธาน กรรมการ ท าให้มีผู้ขับเคลื่อนหลักภายในกลุ่ม  ตัวแทนกลุ่มมีการ
เข้าร่วมเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ซึ่งจะท าให้มีโอกาสพบปะ กับกลุ่มที่ประสบความส าเร็จแล้ว
น ามาเล่าให้สมาชิกกลุ่มฟังเพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจในการพัฒนากลุ่ม    
 สิ่งที่กลุ่มเกษตรกรอ้อยแปลงใหญ่ เชื่อว่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในชุมชน และเป็นสิ่ง ที่ช่วย
ให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริงและมีความยั่งยืน มีทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน ดังนี้  
 1. ปัจจัยภายใน คือ เกษตรกร และสมาชิกในกลุ่มในชุมชน ดังนี้ 
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- เกษตรกรสมาชิก มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาต่อตนเอง มีความสามัคคี ขยัน อดทน รู้จักเรียนรู้อยู่
เสมอ มีการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อจะได้ทราบต้นทุนในการผลิตที่แท้จริง และเพ่ือหาวิธีลดต้นทุนการผลิต 
  

- ผู้น ากลุ่ม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบได้และมีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละ มีความคิด
ก้าวหน้า  และรู้จักถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในกลุ่ม มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน    

- กลุ่มได้รับการสนับสนุนทั้งท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ 
ทันสมัยซึ่งจะท าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น เครื่องปลูกอ้อย เครื่องคีบอ้อย เครื่องสางใบอ้อย เป็นต้น  

- สินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับมาตรฐานการรับรองซึ่งจะท าให้เกิดความ น่าเชื่อถือ  
นอกจากนี้การมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ดูมีมาตรฐานก็จะท าให้เกิดการยอมรับ ท า
ให้ มีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น     
ปัจจัยภายนอก    

- สภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อม ต้องมีความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน  ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ และปริมาณน้ าที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ  

- การได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือทั้งทางด้านความรู้ แหล่งเงินทุน เทคโนโลยีที่ส าคัญ จาก
ภาครัฐและเอกชน เช่น สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรกรและสหกรณ์ บริษัทคูโบต้า โรงงานน้ าตาล
เป็นต้น 

9. ปัญหา อุปสรรค   
1. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่นฝนแล้ง น้ าท่วม  
2. อยู่นอกเขตชลประทาน  
3. สภาพพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม ท าให้ผลผลิตที่ได้รับน้อยไม่เกิดแรงจูงใจในการเพาะปลูก  
4. เกษตรกรยังยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ อีกทั้งยังประสบกับปัญหาแรงงานไม่   เพียงพอ 

บางกิจกรรมต้องใช้การจ้างแรงงานจากภายนอก 
5. มีทุนในการด าเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ  
6. ปัญหาการระบาดของโรค แมลง 
7. มีการท าการเกษตรหลายกิจกรรม ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าการผลิต ท าให้ไม่มีเวลาในการ

ส ารวจ ดูแลแปลงได้อย่างเต็มที่    
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แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 3 ต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 มันส าปะหลัง เป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ
เกือบทุกจังหวัด ข้อได้เปรียบของการปลูกพืชไร่ชนิดนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าสามารถปลูกให้ขึ้นและลงหัวได้ 
ในดินดอนเกือบทุกประเภทยกเว้นดินเกลือ ไม่ว่าจะเป็นดินที่สมบัติดีเลวอย่างไร เช่น อาจเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารต่ ามาก เช่น ดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย ดินหินโผล่และอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังเป็นพืช
ไร่ที่มีความทนทานต่อสภาวะอากาศที่แห้งแล้งได้ดี การปลูกและการขยายพันธุ์ท าได้ง่ายและมีต้นทุนการผลิตไม่
สูงมากนัก จัดได้ว่าเป็นพืชไร่ที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนหรือมีทุนน้อยและยังชีพอยู่ด้วยการ
ผลิตพืชในพ้ืนที่ที่มีสภาพฝนแปรปรวน และมีปัญหาความแห้งแล้ง และดินเลวที่ไม่สามารถจะปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ
ได้ดีนั้นมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวสูง หรือมีต้นทุนการผลิตโดยทั่วๆ ไปสูงกว่ามันส าปะหลัง 
 เกษตรกรในอ าเภอภักดีชุมพล  ส่วนใหญ่ท าไร่มันส าปะหลังเป็นหลัก ปี 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน
ปลูกมันส าปะหลัง กับส านักงานเกษตรอ าเภอภักดีชุมพล จ านวน 2,237 ราย พ้ืนที่ 26,782 ไร่ ในปี  
พ.ศ. 2553 เกษตรกร ม. 2 และ ม. 3 ต.วังทอง ได้มีการเปลี่ยนมาปลูกพืชมันส าปะหลัง แทนการปลูกนาข้าว
กันมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลให้มันส าปะหลังชะงักการเจริญเติบโต 
หัวมันส าปะหลังโตไม่เต็มที่ ท าให้ได้ผลผลิตต่อไร่น้อย เปอร์เซ็นต์แป้งต่ า ขายไม่ได้ราคา ท าให้เกษตรกรประสบ
ปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ อีกทั้งราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่มีราคาต่ า เนื่องจาก
พ้ืนที่อยู่ห่างไกลจากโรงงานรับซื้อ ท าให้มีต้นทุนการขนส่งที่สูง ในปี พ.ศ. 2561 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 3 ต.วังทอง ที่ตั้งกลุ่ม บ้านปรางค์มะค่า 
หมู่ที่ 3 ต าบลวังทอง  อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 หลังจากมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ปี 2561 กลุ่มได้รับความรู้จากการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน พัฒนาแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ท าให้ปัจจุบันกลุ่มมีสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 - สมาชิกจ านวนรวม  50  ราย  
 - ขนาดพ้ืนที่รวม 689 ไร่  
 - ผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,500 กิโลกรัม/ไร่ (จากเดิม 2,800 กิโลกรัม/ไร่) คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 - ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาทต่อไร่ (จากเดิม 6,900 บาท/ไร่) คิดเป็นร้อยละ 42.03 
 - รายได้เฉลี่ย  7,700 บาท/ไร่/ปี (3,500 กิโลกรัม/ไร่ x ราคาเฉลี่ย 2.2 บาท/กิโลกรัม) 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 1. การลดต้นทุน  

กลุ่มได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูง าน รวมถึงจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ท าให้สมาชิกได้รับความรู้ ทักษะและสามารถน ามาใช้ในแปลงของตนเอง ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มมีกิจกรรมในการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต ดังนี้ 

- การรวมกลุ่มจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ พันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรกลการเกษตร 
และแรงงาน ช่วยลดต้นทุน 

- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการท าน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมี และปุ๋ยเคมี 
- การใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงดิน เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า 
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- การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนและการใช้แรงงาน ได้แก่ ระบบน้ าหยดช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อ
หน่วย เครื่องจักรกลการเกษตรช่วยลดต้นทุนค่าแรงงาน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

จากการท าการผลิตด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต จาก 6 ,900 บาทต่อไร่ 
เหลือ 4,000 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.03 
 2. การเพ่ิมผลผลิต  

- การใช้สารนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
- การใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตใช้เองเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือให้โครงสร้างของดินมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง 
- การติดตามตรวจสอบวิธีการปลูกท าให้สมาชิกสามารถเพ่ิมผลผลิต 

 ท าให้เพ่ิมผลผลิตจาก 2,800 กิโลกรัมต่อไร่เป็น เป็น 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 3. การพัฒนาคุณภาพ  

สมาชิกกลุ่มได้ให้ความส าคัญต่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด ซึ่งโรงงานต้องการหัวมันส าปะหลังสดที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง มากกว่าร้อยละ 30 และหัวมันต้องสะอาด
ปราศจากสิ่งเจือปน สมาชิกลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืชตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ โดยมี
กิจกรรมภายในกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการผลิตหัวมันส าปะหลังสะอาดเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ตามความต้องการของตลาด 
ดังนี้ 

- การตรวจเยี่ยมแปลงแนะน าการผลิตของสมาชิก 
- การวางแผนการปลูก เพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด และวางแผนการตรวจ

รับรองมาตรฐาน 
- ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 

และประสานงานหน่วยงานตรวจรับรอง 
- ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของกลุ่ม 

 4. การตลาด  
ปัจจุบันทางกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ม.3 ต.วังทอง มีการท าสัญญากับลามรับซื้อมันส าปะหลัง

เอกชน เพ่ือให้ได้ราคาที่ดีกว่าและมีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปด้วยเครื่องสับมันส าปะหลัง 
 5. การบริหารจัดการกลุ่ม  

ด้านการสร้างการรับรู้ร่วมกัน การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
ก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม การประชุมสมาชิกเพ่ือรับทราบท าความเข้าใจการรวมกลุ่ม  มีกฎ ระเบียบ กติกา
ของกลุ่ม มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจน และน ามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สมาชิกรับทราบและท า
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ กติกาของกลุ่มและสามารถปฏิบัติได้  สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลง โดย
ได้รับการพัฒนาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้แก่  

- การร่วมประชุมวางแผนการผลิต  
- การขยายผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก และเกษตรกรอื่นๆท่ีมีความสนใจ  
- การจัดท าแปลงเรียนรู้ โดยประธานกลุ่มเป็นแปลงตัวอย่าง  
- การ่วมจัดนิทรรศการและการจ าหน่ายสินค้า 
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 ด้านการวางแผนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด โดยทีมผู้จัดการจัด
ประชุมชี้แจง วางแผนการผลิต การตลาดร่วมกับสมาชิก และการออกติดตามให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากลุ่ม พัฒนาสมาชิก 

- การบริหารจัดการตามกิจกรรมของแผน 
- วางแผนการปลูก และตรวจแปลงเพื่อประมาณการณ์ผลผลิต  
- การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิตและรายได้) 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. การบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

1) กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ม. 7 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  
2) กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ม. 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  

โดยมีการติดต่อประสานงานกันทุกสัปดาห์ เพ่ือคอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆ เช่นปัจจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิต 
 2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 

1) มีการสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งทางเอกสาร ทางโทรศัพท์ ทาง
ไลน์ เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวการผลิต การตลาด การจัดประชุม การอบรม การร่วมแสดง
สินค้า  

2) การประชุม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งการผลิต ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหา ประเด็นในการประชุมได้แก ่

- กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 
- การบริหารจัดการกลุ่ม 
- ปัญหาที่เกษตรกรพบในแปลงและการแก้ไข 
- การวางแผนการผลิต 
- การวางแผนการตลาด 
- การใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
- การท าปุ๋ยอินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 
- การปรับปรุงบ ารุงดิน 

5. การสนับสนุน 
 กลุ่มได้รับการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้การผลิตมันส าปะหลัง การตลาด เงินทุน จากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได้แก่  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้การผลิต ติดตามให้ค าแนะน าและมอบ
คุครุภัณฑ์และปัจจัยการผลิต 
 2. กรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ปรับปรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน 
 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้การท าบัญชี 
 4. กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการ ถ่ายทอดความรู้ ตรวจรับรองแปลง ตรวจรับมาตรฐานสินค้า 
 5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนสินเชื่อ 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. การลดต้นทุน 
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 สามารถลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง จากเดิมต้นทุน 6,900 บาท / ไร่ ลดลงเหลือ 4,000 บาท /
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.03 ท าให้เกษตรกรสมาชิกมีก าไรเพิ่มขึ้น 
 2. การเพ่ิมผลผลิต  
 มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต เช่น ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ ช่วยให้มัน
ส าปะหลังเจริญเติบโตได้ดี สามารถเพ่ิมผลผลิตจาก 2,800 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมเป็น 3,500 กิโลกรัม/ไร่ และยัง
สามารถที่จะเพ่ิมผลผลิตต่อไปได้อีก 
 3. การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
 การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP ปัจจุบันสมาชิกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจาก
พบปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาตจากทางป่าไม้ 
 4. การตลาด  
 กลุ่มแปลงใหญ่มีตลาดที่แน่นอน มีการท าสัญญาซื้อขายกับลานมันส าปะหลัง เพ่ือให้ได้ราคาที่ดีกว่าและ
มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปด้วยเครื่องสับมันส าปะหลัง 
 5. การบริหารจัดการ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านท าให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรมีอาชีพการเกษตรที่มั่นคง มีรายได้
เพ่ิมข้ึน อยู่ดี กินดี มีสุข อย่างยั่งยืน  

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1. ด้านเศรษฐกิจ จากการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการลดต้นทุน ลดแรงงาน และเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการผลผลิต มีก าลังในการใช้จ่าย 
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  
 2. ด้านสังคม พบว่ากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไปในชุมชนมีความสามัคคี และจากการ
ประกอบอาชีพการเกษตรที่ม่ันคง มีรายได้ท่ีแน่นอน ท าให้ดึงดูดแรงงานในครัวเรือนที่ไปท างานในเมืองใหญ่และ
ประสบปัญหาเรื่องไวรัสโคนา 2019 กลับบ้านมาท าอาชีพการเกษตรในชุมชนมากขึ้น  
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น จากการลดใช้สารเคมีการเกษตร ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองและชุมชนมากขึ้น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 3 ต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ยกระดับการร่วม
รวมกลุ่มจากเดิมเป็นการด าเนินงานในรูปแบบนิติบุคคล ในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่
มันส าปะหลัง ม.3 ต.วังทอง” จัดท าโครงการ แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานยกระดับแปลงใหญ่ในด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 
รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนการด าเนินงานในวงเงิน  2 ,935,200.00 
บาท น าไปจัดซื้อเครื่องจักร ครุภัณฑ์น าไปการบริหารจัดการให้เกิดรายได้ เกษตรกรสมาชิกมีต้นทุนการผลิตที่
ลดลง และผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร มีอาชีพการเกษตรที่ม่ันคงอย่างยั่งยืน 

8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 1. ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

- การรวมกลุ่ม สมาชิกทุกคนเข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ มีการท ากิจกรรมร่วมกันทุกช่วงเวลา 
เช่น  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การน าสินค้าออกร้านจ าหน่าย การประสานงานเครือข่าย  
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- การประชุม กลุ่มมีการประชุมสามัญประจ าปี 1 ครั้ง และมีการประชุมย่อยตามวาระความจ าเป็น
เร่งด่วนที่มีภาระกิจ 
 2. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
 กลุ่มมีการน าเศษวัสดุกลับมาท าปุ๋ยหมักใช้เองหมุนเวียนอยู่ในแปลง การบริหารจัดการแปลงปลูกให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง การใช้ท่อนพันธุ์ดีภายในแปลงปลูกและยังสามารถจ าหน่ายท่อนพันธุ์ดีเป็นการ
สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง  การใช้แรงงานในครอบครัว ไม่พ่ึงพาแรงงานรับจ้างหรือใช้แรงงานรับจ้างให้น้อยที่สุด 
 3. การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แบบ
พอเพียง ท าสวน ท านา เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว เพ่ือให้ครอบครัวมีกินมีใช้โดยไม่ต้องซื้อ และท าให้ตนและ
ครอบครัวมีความสุข มีความมั่นคง ยั่งยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสบาย การท าแต่ความดี และไม่ไปเบียดเบียนผู้อ่ืนให้
เขาเดือดร้อน การใช้จ่ายก็ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จ าเป็นไม่ฟุ่มเฟือยให้รายรับมากกว่ารายจ่ายให้เหลือเก็บบ้างตามความ
เหมาะสม เพ่ือความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนตลอด      
 4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 การใช้ระบบน้ าในแปลงปลูกมันส าปะหลัง ท าให้ประหยัดการใช้น้ าและใช้น้ าได้อย่างคุ้มค่า 
 5. การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์จากปลวก ใช้ในแปลงปลูกมันส าปะหลังเป็นการ
สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
 6. ลดการใช้สารเคมีที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มมีการท าน้ าหมักชีวภาพ ท าสารขับไล่แมลง เพ่ือใช้แทนปุ๋ยเคมี สารเคมี  และกลุ่มมีเป้าหมายในการ
ผลิตมันส าปะหลังปลอดสารพิษ 

9.ปัญหา อุปสรรค 
1. ต้องการขยายพื้นท่ีการผลิตแต่ติดปัญหาขาดแหล่งน้ าการเกษตร 
2. ประสบภัยธรรมชาติ น้ าท่วม โรค แมลงศัตรูพืช ท าให้ผลผลิตลดลง 
3. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด าเนินการยังไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดปัจจัยการผลิต และมีราคาสูง 
4. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้มีปัญหาการขอรับรองมาตรฐาน 
5. เกษตรกรบางรายสูงอายุ และขาดทายาทสืบทอด 
6. สมาชิกใหม่ยังขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตมันส าปะหลังให้ได้มาตรฐาน  

10.แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. พัฒนาองค์ความรู้สมาชิก และทีมผู้จัดการแปลงให้มีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น 
 2. เพ่ิมพ้ืนที่การแปรรูปและเทคโนโลยีต่างๆในการแปรรูป (เครื่องสับมันส าปะหลัง,  เครื่องท ามันเส้น) 
เพ่ือรองรับความต้องการของตลาด ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 3. จัดตั้งกองทุนน้ าหมักชีวภาพเพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมี และปุ๋ยเคมี 
 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของกลุ่ม อาทิเช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

11.ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1. ให้มีกิจกรรมพัฒนาสมาชิก ทีมผู้จัดการอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  
การอบรมฝึกทักษะด้านต่างๆ 
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 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการรับรองมาตรฐานในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงการเพิ่มช่องทางการตลาดในอนาคต  
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แปลงใหญ่มันส ำปะหลัง ต ำบลเชียงทอง อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ บ้านเด่นวัว ต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า มาอย่างต่อเนื่อง  แต่ในปัจจุบันการผลิตมันส าปะหลังของอ าเภอวังเจ้าประสบปัญหาเรื่องผลผลิตราคา
ตกต่ า ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีระบบชลประทาน และการ
ผลิตเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกล และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมทั้งปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของเกษตรกร
ตลอดกระบวนการผลิต 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดตากได้ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น มีการบริหารจัดการร่วมกันให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
ในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาถูก เช่น ปุ๋ย พันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 ในปี พ.ศ.2560 นางประพิศ รักยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านเด่นวัว หมู่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
เกษตรกรต้นแบบด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตมัน
ส าปะหลังให้มีคุณภาพ ปลูกมันส าปะหลังระบบน้ าหยดและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ เข้าหารือร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอวังเจ้า และได้รับ
โอกาสในการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เช่น การผลิตสารชีวภัณฑ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ การตรวจวิเคราะห์ดิน 
การท าปุ๋ยสั่งตัด บัญชีต้นทุนอาชีพ จึงเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน พร้อมด้วยเกษตรกรจ านวน 90 ราย พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังรวม 1,374 ไร่ เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองกับ
ตลาดและพัฒนาเกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่จ านวน 
89 ราย พื้นที่ปลูกมันส าปะหลังรวม 2,300 ไร่  

2. สถานการณ์ 
 1. พ้ืนที่ปลูก จ านวน  1,374  ไร่  
 2. สมาชิก 80 ราย    
 3. สินค้า มันส าปะหลัง 
 4. ทีมผู้จัดการแปลง 
     - ผู้จัดการแปลง นายไตรรงค์ ชาญพิชิต  เกษตรอ าเภอวังเจ้า 
      - ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง นางสาวนฤมล วงศ์กิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 5. ประธานแปลงใหญ่  
     - นางประพิศ รักยิ้ม 
 6. การสนับสนุน การจัดอบรม วิทยากร ปัจจัยการผลิต และในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการสนับสนุน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ านวน 
2,148,800 บาท 
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3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 1. ลดต้นทุนการผลิต ลดลง 20 % 
     - ก่อนเข้าร่วม : 5,000 บาท/ไร่ 
     - หลังเข้าร่วม : 4,100 บาท/ไร่ 
 2. เพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมข้ึน 20 % 
     - ก่อนเข้าร่วม : 2.5 - 3 ตัน/ไร่ 
     - หลังเข้าร่วม : 4 ตัน/ไร ่
 3. พัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
     - คัดเลือกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่มีคุณภาพ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง น ามาจากแหล่งเชื่อถือได้ 
ปลอดโรค เพื่อให้สมาชิกได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
 4. บริหารจัดการ 
     - จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในส่วนต่างๆอย่างชัดเจน 
 5. จัดการด้านการตลาด 
     - สมาชิกร่วมกันท าสัญญาซื้อขายกับแหล่งรับซื้อโดยตรง เพ่ือลดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. ลดต้นทุนการผลิต  

- การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ โดยฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมันส าปะหลังให้แก่
สมาชิกโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้กับแปลงสมาชิกดังนี้ 
  1) สามารถป้องกันเชื้อราและลดเชื้อราสาเหตุของโรคพืช  
  2) สามารถเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ท าให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค 
  3) ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน 

- การใช้ระบบน้ าหยดในแปลง วางแผนระบบน้ าในแปลงสาธิตให้สมาชิกได้ศึกษาแผนการจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นการประหยัดน้ า แก้ปัญหาภัยแล้ง สามารถปลูกมันส าปะหลังได้ตลอดทั้งปี และให้ผลผลิตดีโดยไม่ต้องรอคอย
น้ าฝน  
 2. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  

- การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยสั่งตัด 
  1) เพ่ือหาธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินอย่างชัดเจน 
  2) สามารถวิเคราะห์ให้เกษตรกรเห็นผลของการปริมาณธาตุอาหารที่มากหรือน้อยเกินไป  
  3) สามารถให้ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้ 
  4) เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 3. การตลาด  

- มีจุดรับซื้อเพ่ือรองรับผลผลิตในพื้นที่และรวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมอ านาจการต่อรอง  
 4. การบริหารจัดการ  

- การจัดท าบัญชีครัวเรือน การจัดท าต้นทุนการผลิต การวางแผนการผลิต  
- การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และศึกษา 

ดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะใหม่ๆได้อย่างมีคุณภาพ 
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- สนับสนุนให้สมาชิกพ่ึงพาตนเอง ใช้วัสดุในพ้ืนที่อย่างคุ้มค่า เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบแปลง
ปลูกเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน เก็บมูลสัตว์ไปท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เพ่ือพัฒนาให้เกิดแปลงเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

5. การสนับสนุน 
 1. งบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนกิจกรรม
แปลงเรียนรู้  
 2. หลังจากกลุ่มแปลงใหญ่ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ท าให้กลุ่มมองเห็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง โดยการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต – ขายผลผลิต ของสมาชิกกลุ่ม จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจ านวนเงิน 2,148,800 บาท  มีรายการสนับสนุนดังนี้ 

1) รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งหัวมันส าปะหลังแบบดิจิตอล 
3) อุปกรณ์เสริม (รถแทรกเตอร์) ชุดบุ้งกี๋หน้า 
4) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVL 

โดยได้ด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลในนาม บริษัทแปลงใหญ่มันส าปะหลังเด่นวัวตาก จ ากัด เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นรูปธรรม  

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. เกษตรกรน าเทคโนโลยีระบบน้ ามาใช้กับแปลงมันส าปะหลัง ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการสารเคมี วิเคราะห์
ดินและใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
 2. การคัดเลือกท่อนพันธุ์ท าให้ลดความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาด ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 
 3. สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง เข้าใจถึงการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ  
 4. จัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในปีต่อไปได้อย่างแม่นย า 
 5. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตัวเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และบูรณาการงานร่วมกับ ศพก. หรือหน่วยงานอื่นๆ 
 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตัวเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 1. การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และความร่วมมมือของกลุ่มแปลงใหญ่อื่นๆ 
 2. การวางแผนร่วมกับแหล่งรับซื้อ ก าหนดฤดูกาลผลิต คุณภาพผลผลิต เพ่ือต่อรองราคาระหว่างเ กษตรกร
และผู้ซื้อ 
 3. ตั้งเป้าหมายของการผลิตในแต่ละปี เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
 4. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าร่วมประชุมใน
เวทีต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานอื่น 

9. ปัญหา อุปสรรค 
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 1. การก าหนดราคาการรับซื้อมันส าปะหลังในบางช่วงยังไม่แน่นอน 
 2. ฝนทิ้งช่วง 
 3. การบันทึกข้อมูลของสมาชิกยังไม่ชัดเจนครบทุกแปลง 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาแปลงของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต  
 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแปลงเรียนรู้ได้ 
 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด 
 4. สามารถบริหารจัดการกลุ่มและสร้างกฎระเบียบในการจ าหน่ายผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1. ใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ ศพก. ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ 
ฤดูการผลิต และบริบทของพ้ืนที่ 
 1. จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสมาเรียนรู้จากแปลงเรียนรู้ต้นแบบควร
จะมีหลายจุดตามสภาพของพ้ืนที่ ล 
 3. สร้างแรงจูงใจในการถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นย้ าให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ือ
เพ่ิมรายได ้
 4. ให้เกษตรกรต้นแบบ เป็นวิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ให้กับ
เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 
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แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2561 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 อ าเภอโพนสวรรค์มีเกษตรกรปลูกสับปะรดจ านวน 170 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกมีมากกว่า 1 ,000 ไร่ พ้ืนที่
ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อยู่ท่ีต าบลนาในเพราะมีสภาพพ้ืนที่และดินเหมาะแก่การปลูกสับปะรด มีลักษณะเป็นเนินน้ า
ไม่ท่วมขัง ในอดีตเกษตรกรจะปลูกแซมร่องสวนยางพารา แต่พอต้นยางพาราโตขึ้นจึงเริ่มขยายออกมาปลูกตามสวน
และพ้ืนที่ว่างเปล่า ในช่วงแรกเกษตรกรไม่มีองค์ความรู้มากพอ ขาดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า 
คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามท่ีพ่อค้าหรือโรงงานต้องการ ผลผลิตมักออกช่วงเวลาเดียวกันเกิดปัญหาล้นตลาด 
อีกท้ังมีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางกดราคา การปลูกสับปะรดจึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 ต่อมาในปี 2561 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกสับปะรด รวมถึงตั้งคณะท างาน และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมี
ตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. สถานการณ์ 
 1. สมาชิกปัจจุบัน จ านวน : 115 คน 
 2. พ้ืนที่ปลูกสับปะรด : 997 ไร่ 
 3. ผู้จัดการแปลง : นายแสงเทียน มะอินทร์ 
 4. พ้ืนที่ด าเนินการ 10 หมู่บ้าน 

1). หมู่ 1 ต.นาใน 12 ราย   6. หมู่ 6 ต.นาใน 18 ราย 
2) หมู่ 2 ต.นาใน 18 ราย   7. หมู่ 7 ต.นาขมิ้น 1 ราย 
3) หมู่ 3 ต.นาใน 38 ราย   8. หมู่ 8 ต.นาใน 20 ราย 
4) หมู่ 4 ต.นาใน 3 ราย    9. หมู่ 9 ต.นาขมิ้น 1 ราย 
5) หมู่ 5 ต.นาใน 3 ราย   10. หมู่ 11 ต.โพนบก 1 ราย 

 5. ผลผลิตเฉลี่ยในปัจจุบัน ประมาณ 6,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตในปีแรกประมาณ 20,000 บาท 
สามารถเก็บผลผลิตได้ 2-3 ครั้ง สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถขายสับปะรดได้ในราคา 8-15 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณผลผลิตที่ออกมาในแต่ละเดือน กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดนาในได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม และการอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ในด้านต่างๆท าให้สามารถผลิตสับปะรดที่มี
คุณภาพได้มากยิ่งขึ้น 

3.เป้าหมาย (5ด้าน) 
 ทีมผู้จัดการแปลง สมาชิกแปลงใหญ่ ประชุมเพ่ือวางแผนก าหนดเป้าหมาย และก าหนดกิจกรรมที่น าสู่การ
พัฒนาตามประเด็นทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 

ประเด็น เป้าหมาย กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้ปฏิบัติงาน 
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ปฏิบัติงาน 

ลดต้นทุน ลดต้นทุนได้ 10% 
 

1. ให้ความรู้สมาชิกเรื่องการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 
2. ให้ความรู้สมาชิกเรื่องการเก็บหน่อ
พันธุ ์
3.ให้ความรู้สมาชิกเรื่องการเตรียมดิน 

ปี 2561-64 คณะกรรมการ/
สมาชิก 
หน่วยบูรณาการ 
ภาครัฐ เอกชน 

เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิตได้ 20% 1. ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ  
2. ให้ความรู้สมาชิกเรื่องระยะการ
ปลูกที่เหมาะสม 
3. ให้ความรูเ้รื่องช่วงเวลาการปลกู
สับปะรด  

ปี 2561-64 คณะกรรมการ/
สมาชิก 
หน่วยบูรณาการ 
ภาครัฐ เอกชน 

พัฒนา
คุณภาพ 

1. สมาชิกทุกรายรูร้ะยะเวลา
เก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม 
2. สมาชิกท่ีมีเอกสารสิทธ์ิผา่น
การรับรองมาตรฐาน GAP.  

1. ให้ความรู้สมาชิกเรื่องระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บผลผลิต 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
มาตรฐาน GAP. 

ปี 2561-64 คณะกรรมการ/
สมาชิก 
หน่วยบูรณาการ 
ภาครัฐ เอกชน 

บริหาร
จัดการ 

1. สมาชิกรวมกันซื้อวัตถุดิบ
เช่น หน่อพันธุ์ และปุ๋ย 
2. มีการประชุมสมาชิกตาม
แผนที่ก าหนด 
3. มีการประชุมกรรมการตาม
แผนที่ก าหนด 

1.ประชุมสมาชิก 2 เดือน/ครั้ง 
2.ประชุมกรรมการ 45 วัน/ครั้ง 
3.ลงทะเบียนสมาชิกที่จะซื้อ หน่อ
พันธุ์ และปุ๋ย 
 

ปี 2561-64 คณะกรรมการ/
สมาชิก 
หน่วยบูรณาการ 
 

การตลาด 1. สมาชิกรวมกันจ าหน่าย
ผลผลติ 
2. สมาชิกร่วมกันซื้อปัจจยั  
3. มีตลาดจ าหน่ายที่แน่นอน 

1. ให้ความรู้สมาชิกเรื่องการตลาด / 
ช่องทางการจ าหน่าย 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาค ี
3. ประสานงานกับไปรษณยี ์
 

ปี 2561-64 คณะกรรมการ/
สมาชิก 
หน่วยบูรณาการ 
ภาครัฐ เอกชน 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดต าบลนาในมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
แปลงสับปะรด นายสิทธิชัย หัดระสา (เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด) เป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกสับปะรดให้กับสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ต าบลนาใน โดยใน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. มีฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การปลูกสับปะรด 
 ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การให้ปุ๋ยสับปะรด  
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 ฐานเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การท าน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรด 
นอกจากนี้ยังร่วมกลุ่มกับแปลงใหญ่สับปะรดท่าอุเทน ในการจัดหาตลาดและจัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน และได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือด้านการตลาด 

5. การสนับสนุน 
 1) ประสานเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ าเภอท่าอุเทน เพ่ือเชื่อมโยงด้านการตลาด การรับซื้อ
สับปะรดจากพ่อค้า รวมถึงการท าบรรจุภัณฑ์ร่วมกันในชื่อ สับปะรดท่าอุเทน 
 2) ได้รับการสนับสนุนแทงค์น้ า ขนาด 400 ,000 ลิตร พร้อมระบบสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์จากกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี 
 3) ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนมในการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสับปะรดให้มี
คุณภาพ และในปี 2564 ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยทางกลุ่มมีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
 - ก่อสร้างโรงเรือนรวบรวผลผลิต 
 - จัดซื้อรถแทรกเตอร์ 51 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 
 - จัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 3,000 ลิตร 
 - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
 - จัดซื้อสารปรับปรุงบ ารุงดิน 41.5 ตัน 
 4) กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุน เมล็ดปอเทือง โดโลไมท์ พด2. รวมถึงสอนวิธีท าน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรด 
และการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 5) มหาวิทยาลัยนครพนมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาต่อยอดสินค้า GI 
 6) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี และการคิดต้นทุนการผลิต 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. การลดต้นทุน 

สมาชิกแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการปลูกครั้งแรก จาก 20,000 บาท/ไร่ เป็น 18,000 บาท/ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10 จากการปฏิบัติดังนี้ 

1) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และไม่ทิ้งใบสับปะรดแต่ใช้ตู้ตัดหญ้าปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ
แล้วไถกลบ ท าให้ลดการปุ๋ยเคมีลงได้ 

2) สมาชิกคัดเลือกเก็บหน่อพันธุ์ใช้เอง และบางแปลงปลูกด้วยจุก สับปะรด ท าให้ลดต้นทุนค่าหน่อ
พันธุ์ลงได ้

3) สมาชิก เตรียมดิน ด้วยการไถ ผาน 3 และ ผาน 6 และตากดิน ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนปลูก 
จากนั้นใช้โรตารีปั่นตีดิน ตามด้วยท าร่องปลูกสับปะรด ท าให้ลดค่าแรงในการก าจัดวัชพืชได้ 
 2. การเพ่ิมผลผลิต 

สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาก 5,000 กก./ไร่ เป็น 6,000 กก./ไร่ คิด
เป็นร้อยล่ะ 20 โดยการปฏิบัติดังนี้ 

1) การท าน้ าหมักชีวภาพฉีดพ่นท าให้สับปะรดเจริญเติบโตได้ดี มีอัตราติดผลสูง 
2) การเพ่ิมจ านวนหน่อพันธุ์/ไร่ จาก 6,000-6,500 หน่อ เป็น 8,000 หน่อ/ไร่ ท าให้ได้ผลผลิต

เพ่ิมข้ึน 
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3) เลือกช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมท าให้สับปะรดมีอัตราการรอดสูง 
 3. การพัฒนาคุณภาพ 

1) ให้ความรู้กับสมาชิกเรื่องช่วงเวลาเก็บเก่ียวที่เหมาะสมสับปะรดไม่สุกจนเกินไป 
2) แปลงสับปะรดของสมาชิกท่ีมีเอกสารสิทธิ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

 4. การบริหารจัดการ 
1) มีการประชุมคณะกรรมการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2) มีการประชุมสมาชิกเพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุกๆ 2 เดือน 
3) จัดท าปฏิทินการผลิตเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด 

 5. การเชื่อมโยงตลาด 
1) การลงนาม MOU กับโรงคัดตัดแต่งและแปรรูปสินค้าสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม 
2) ประสานงานกับไปรษณีย์อ าเภอโพนสวรรค์ เพ่ือจัดส่งสินค้า และขอส่วนลดค่าจัดส่ง 
3) ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดท่าอุเทน เพ่ือจัดส่งสับปะรดให้ TOP Supermarket 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1. ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกมีรายได้เสริมสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิต และลดการ
ใช้สารเคมี และการน าเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ เช่น การฉีดพ่นปุ๋ย ท าให้ลดการสูญเสีย การให้น้ าสับปะรดแบบ
สปริงเกอร์ท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และเกิดรายได้อย่างยั่งยืน  
 2. ด้านสังคม ด้านสังคม ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ซึ่งท าให้เกิดโอกาสในการพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ท าให้สมาชิก  
เกิดความผูกพัน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกเน้นการผลิตแบบพึ่งธรรมชาติ ใช้สารเคมีน้อยมาก มีการใช้ตู้ตัดหญ้าปั่นตอและ
ใบสับปะรดก่อนไถกลบเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เน้นการผลิตน้ าหมักชีวภาพใช้เองจากเปลือกและผลสับปะรดที่
ไม่ได้ขนาด เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

8. ปัจจัยท่ีท าให้การพัฒนาลดลง  
 เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุมาก และมีอาชีพที่หลากหลายเช่น ท านา สวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ ามัน ค้าขาย ท าให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนกันน้อยลง และภาวะโรคระบาดโควิด19 ท าให้เกิดผลผลิตล้นตลาด 
เพราะบางช่วงเวลารถบรรทุกไม่สามารถเดินทางมารับซื้อผลผลิตได้ 

9. ปัญหาและอุปสรรค 
 1.ปัญหาเรื่องแปลงสับปะรดขาดระบบน้ า ทางกลุ่มแก้ปัญหาโดยการจัดซื้อรถบรรทุกน้ ามาฉีดพ่น และ
เลือกช่างเวลาในการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
 2. ปัญหาเรื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแปลงสับปะรดไม่ได้ ทางกลุ่มแก้ปัญหาโดยจัดสร้างจุดรวบรวม
ผลผลิต เพื่อให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่จุดเดียว 
 3. ปัญหารเรื่องเกษตรกรอายุเยอะ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด19 มีลูกหลานเกษตรกรเดินทางกลับมา
อยู่บ้านเยอะขึ้น ทางกลุ่มเน้นถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิต เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆให้มากขึ้น 

10. แผนพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ต่อไป 
 1. รวบรวมผลผลิตให้มีการซื้อขายที่โรงรวบรวมผลผลิตจุดเดียว 
 2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการท าปุ๋ยใช้เอง 
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 3. ส่งเสริมการท าน้ าหมักชีวภาพจากเปลือกและผลสับปะรดที่ไม่ได้ขนาด 
 4. ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดท่าอุเทน ในการคัดเลือกสับปะรดคุณภาพดี ส่ง TOP Supermarket 
11. ข้อเสนอแนะและค าแนะน าต่างๆ 
 การรวมกลุ่มจัดตั้งแปลงใหญ่จะต้องอาศัยความสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ่ม และความเสียสละของ
ประธานและคณะกรรมการบริหารงาน และต้องจัดท าบัญชีชี้แจงสมาชิกอย่างโปร่งใส   
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แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

1.ประวัติความเป็นมา 
 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประสบปัญหาต้นทุนการ
ผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ า ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ า และสภาพอากาศแปรปรวน 
เกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง ในปี พ .ศ. 
2561 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่บ้านวังหม้อและบ้านผาราง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งศรี 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีพ้ืนที่จ านวน 3,510 ไร่ โดยเกษตรกรมีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนและ
หลังฤดูท านาปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่ช่วงฤดูฝนเป็นพ้ืนที่ดอนและช่วงฤดูแล้งในพ้ืนที่หลังจากการท านาปี จึงมีความ
เหมาะสมและสามารถท าการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวางจึงได้เข้ามา
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่และรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่ง
เกษตรกรให้ความสนใจเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งมีการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยเกษตรกรสนใจเข้ารวมกลุ่มจ านวน 63 ราย พ้ืนที่
รวม 505 ไร่ เพราะเล็งเห็นว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชทางเลือกที่ใช้น้ าน้อย มีความต้องการของตลาดเพ่ือ
ผลิตเป็นอาหารสัตว์ ส านักงานเกษตรอ าเภอจึงได้ด าเนินการส่งเสริมให้กลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ
ขอรับงบประมาณผ่านโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  เพ่ือขอรับการอบรมให้ความรู้การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) การใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยคอก การเตรียมดินที่ดี การใช้น้ าอย่างคุ้มค่า รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์ 
 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งศรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดย
คัดเลือกจากสมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม คณะกรรมการบริหารของกลุ่มตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด าเนินนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และลดต้นทุนการผลิต 
พัฒนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรให้เกษตรกรสามารถ
สร้างรายได้จากการผลิตได้อย่างยั่งยืน 
 ปี 2561 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง  ได้
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุ่งศรี ทะเบียนเลขที่ 6-54-08-02-1-0082 ที่ท าการเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 63 ราย พ้ืนที่ 505 
ไร่ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดเมล็ดพันธุ์คุณภาพ มีการบริหาร
จัดการสินค้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมข้ึน  

2. สถานการณ์ปัจจุบัน  
 ปี 2563 มีสมาชิกทั้งหมด 63 ราย พ้ืนที่ 505 ไร่โดยเฉลี่ยเกษตรกร 1 ราย จะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ระหว่าง 10-20 ไร่ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ผลผลิตออกช่วง
เดือนตุลาคม-ธันวาคมและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ช่วงเดือนธันวาคม -มกราคม ผลผลิตออกช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ผลผลิตเฉลี่ย 790 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณผลผลิต 400 ตัน ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 7 
บาท (ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์) คิดเป็นมูลค่า 2,800,000 บาท  
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 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง ได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาการผลิต
เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ 3 จากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  กรมวิชาการเกษตร เป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไว้ใช้เองในช่วงฤดูฝน ซึ่งต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณมากถึง 
2,020 กิโลกรัม (ใช้เมล็ดพันธุ์ 4 กิโลกรัม/ไร่) คิดเป็นมูลค่า 343,400 บาท (ราคาเฉลี่ยเมล็ดพันธุ์ 170 
บาท/กิโลกรัม)  โดยต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เอง อยู่ที่ราคา 30 บาท/กิโลกรัม สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้ 600 บาท/ไร่ และมีตลาดรับซื้อผลผลิตตลอดฤดูกาล โดยท าข้อตกลงกับสหกรณ์
การเกษตรร้องกวาง จ ากัด ซึ่งมีการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอร้องกวาง เป็นตลาดที่แน่นอน  
 ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มี ๓ คน ประกอบด้วย  

- นางแสงเรียน ยอดสอน ผู้จัดการแปลงใหญ่ 
- นายพลากร สิริราษฎร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
- นายภูเบศ สิริธราพงศ์ เกษตรอ าเภอร้องกวาง ที่ปรึกษา 

ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ ได้มีแผนการติดตามการด าเนินงานให้ไปตามระยะเวลา และเป้าหมาย  จัดท าแผนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
ประเด็นพัฒนา เป้าหมายพัฒนา 

1. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 15 เฉลี่ยลดลง 600 บาท/ไร่ 
2. เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 15 เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 150 กิโลกรัม/ไร่ 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ GAP  จ านวน 63 ราย  
4. การบริหารจัดการกลุ่ม จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
5. ตลาด ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่ายได้ 

เป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ของกลุ่ม "แยกกันผลิต รวมกันขาย" โดยมีการลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 1. ลดต้นทุนการผลิต  

- ลดค่าใช้จ่ายการใช้เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรมีการผลิตพ่อแม่พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พันธุ์ตากฟ้า 1 
และตากฟ้า 3) โดยเปรียบเทียบต้นทุนดังนี้ 
ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เดิม)    ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าไถ่    500  บาท 
2.ค่าแรงงานปลูก  150 บาท 
3.ค่าเมล็ดพันธุ์  510  บาท 
4.ค่าปุ๋ย 15-15-15 1,200  บาท 
 46-0-0   
5.ค่าสารเคมีฆ่าแมลง/โรค 150  บาท 
6.ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 100  บาท 
7.ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย  150 บาท 
8.ค่าเก็บเกี่ยว  1,000  บาท 
9.ค่าเช่าที่ดิน  500  บาท 
รวมต้นทุน  4,260   บาท/ไร ่
ผลผลิต  750  กิโลกรัม/ไร่ต้นทุน 

  5.68 บาท/กิโลกรัม 

1.ค่าไถ่    500  บาท 
2.ค่าแรงงานปลูก  150 บาท 
3.ค่าเมล็ดพันธุ์  120  บาท 
4.ค่าปุ๋ย 15-15-15 1,050  บาท 
 46-0-0   
5.ค่าสารเคมีฆ่าแมลง/โรค 75  บาท 
6.ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 100  บาท 
7.ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย  150 บาท 
8.ค่าเก็บเกี่ยว  1,000  บาท 
9.ค่าเช่าที่ดิน  500  บาท 
รวมต้นทุน 3,645   บาท/

ไร ่
ผลผลิต  900  กิโลกรัม/ไร่
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- ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรมีการผสมปุ๋ยใช้เองจากแม่ปุ๋ย/การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
- ลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมี (โรค/แมลง) เกษตรกรมีควบคุมโรค/แมลง โดยหลักการ IPM  

 2. การเพิ่มผลผลิต  
กลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ปุ๋ ยหมักอินทรีย์และใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 
 3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

กลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานการผลิตรับรอง GAP ในปี 
2563 จ านวน 63 ราย  
 4. การตลาด   

จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ ส่วน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วไป จ าหน่ายให้แก่ สหกรณ์การเกษตรร้องกวางและลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ใน
ราคากิโลกรัมละ 9 – 12 บาท 
 5.การบริหารจัดการ  

เป้าหมายการบริหารจัดการของกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
- การบริหารจัดการตลาด การรวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด 

การจ าหน่ายผลผลิต  
- การบริหารจัดการสร้างรายได้เสริม สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากพืชไร่และพืชชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 

ยาสูบ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พืชผักต่างๆ  

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ในส่วนของภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด และ   
ระดับอ าเภอ โดยมีคณะกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ดังนี้  

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่  
2) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จังหวัดแพร่ 

(Chief of Operation : CoO) 
3) คณะท างานบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดแพร่ 

จ านวน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมการตลาด ทีมการลดต้นทุน ทีมการบริหารจัดการ ทีมผู้จัดการแปลง   
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอร้องกวาง ในบทบาทที่ปรึกษา
หลัก จัดประชุมหน่วยงานภาคี คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศบกต. ศพก.นายกเทศมนตรี ธกส.พัฒนาชุมชน 
พัฒนาที่ดิน สาธารณสุขอ าเภอ ประมงอ าเภอ และปศุสัตว์อ าเภอ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 5 เรื่อง คือ  

๑) วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
๓) ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด  
4) การจัดท าแปลงเรียนรู้ ในประเด็นที่เกษตรกรสนใจ  



๑๒๔ 
 

 

5) สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 
 3. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลทุ่งศรี จังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จะมีต้นทุนการผลิตสูง จากการที่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากบริษัทเอกชน จึงมีแนวทางที่จะลดต้นทุนของ
สมาชิก โดยการผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไว้ใช้เองในกลุ่ม และน าไปจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้แก่
สมาชิก การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแปลงใหญ่ ม.1,2 ต.ทุ่งศรี ปีเพาะปลูก 2562/2563 มีต้นทุนเฉลี่ย 
4,260 บาท/ไร่ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 750 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.36 บาท ณ ความชื้น 14% ผลตอบแทนเมื่อค่าใช้จ่าย 1,260 บาทต่อไร่ ในช่วงฤดูกาลผลิต
เกษตรกรในแปลงใหญ่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาดจ าเป็นต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น คณะกรรมการกลุ่มได้บริหารจัดการกลุ่มโดยมีการประชุมวางแผนการผลิต
และซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน จึงท าให้ซื้อในราคาที่ถูกลง  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.1,2 ต.ทุ่งศรี มี
ความเข้มแข็ง และยังมีโอกาสพัฒนาเกษตรกรผู้สนใจหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดพันธุ์ (ตากฟ้า 1 และ
ตากฟ้า 3) ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ 3 ในช่วงฤดูฝน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตจากการผลิต
เมล็ดพันธุ์ใช้เอง ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้เกษตรกร ที่ประสบปัญหาการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ซึ่งจะเป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตในฤดูกาลผลิตต่อไปได้ 

5. การสนับสนุน 
 1. สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปอเทือง  
 2. ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จังหวัดแพร่ในการอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และการบริหารจัดการด้านตลาด 
 3. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเตรียมพ้ืนที่ การปลูก การดูแลแปลงพันธุ์ การเก็บเกี่ยว ท าความสะอาด การเก็บรักษา 
เพ่ือรอจ าหน่าย  
 4. จัดท าแผนที่ (Zoning)  เพ่ือจัดท าแผนการจัดการสินค้าข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจระดับอ าเภอ 
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแพร่  
 5. การจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม การรวมกลุ่ม โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 6. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาและสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ 
 7. หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. 
 8. หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 9. หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า คือ ชลประทาน 
 10. หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการตลาด คือ พาณิชย์จังหวัดแพร่ 
 11. หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลร้องกวาง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของแปลง
ใหญ่อบรมเรื่องการฟื้นฟูธรรมชาติและป่าไม้ 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. ลดต้นทุนการผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลทุ่งศรี ได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์
นครสวรรค์ 3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตจากต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกิโลกรัมละ 170-180 บาท 
เป็น 30-40 บาท และมีการใช้ปุ๋ยผสมเองจากแม่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากต้นทุนเดิมกิโลกรัมละ 30 บาท 
เป็นกิโลกรัมละ 23 บาท สามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ 15 
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 2. การเพ่ิมผลผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ต าบลทุ่งศรี มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์จากสภาพดินเป็นกรดผลผลิตอยู่ที่ 700-750 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใช้ปุ๋ย
มูลขี้ไก่ ท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมเป็น 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15 
 3.การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามความ
ต้องการของตลาด และได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแปลง คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การตลาด จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทั่วไป จ าหน่ายให้แก่สหกรณ์การเกษตรร้องกวางและลานรับซื้อข้าวโพดในพ้ืนที่ 
 5.การบริหารจัดการ ใช้การบริหารจัดการกลุ่มผ่านระบบกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือจัดซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ท าให้สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเนื่องจากซื้อในปริมาณท่ีมากท าให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด และ
สมาชิกยังสามารถกู้เงินจากกองทุนเพ่ือใช้เป็นทุนในการลงทุนประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

7. ผลที่เกิดขึ้น 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยแบบ GAP ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมท าให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมการท าปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการไถ
กลบ เป็นการลดการเผาวัสดุทางการเกษตรลดมลพิษ มลภาวะหมอกควัน ท าให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน  
 2. ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีปลอดภัยทั้ง
เกษตรกรและผู้บริโภค  
 3. ด้านสังคม  เพ่ิมการรวมกลุ่มเกษตรกร  มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่  มีการแลกเปลี่ยน
ภายในกลุ่มเกษตรกร  เกิดความสามัคคีท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง   
 4. ด้านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนการผลิต และการตลาด เพ่ิมการแข่งขันเพ่ือ 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 5. ความยั่งยืน 
     1) การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเอง เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการขุดสระน้ าส าหรับกักเก็บน้ า สร้างถัง
เก็บน้ าไว้ใช้เองเพ่ือเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนเพื่อน ามาใช้ในฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าลงได้  
     2) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
         - ใช้มูลไก่ จากชุมชนและสมาชิกแปลงใหญ่ที่เลี้ยงไก่มาผสมเพ่ือท าปุ๋ยอินทรีย์ 
         - การใช้ปุ๋ยผสมเองจากแม่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
         - การผลิตเมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ 3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตจากต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากกิโลกรัมละ 170-180 บาท เป็น 30-40 บาท 
     3) ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ มีการพูดคุยหารือร่วมกัน สอบถามปัญหาการด าเนินงานระหว่างกันอยู่
ตลอดเวลา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรับทราบนโยบายการด าเนินงานและเรียนรู้การด าเนินงานแปลงใหญ่
และน ามาปรับใช้ในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 1. ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพ้ืนที่ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง 
 2. ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็น
สถานที่ท าให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่



๑๒๖ 
 

 

ร่วมกันท ามากขึ้น เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ การจัดท าแปลงพยากรณ์การ
ระบาดศัตรูพืช เป็นต้น 
 3. ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็น
ที่ยอมรับของคนในชุมชนและต่างพ้ืนที่ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

 

 

9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ 
 วางแผนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ที่มีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดสูง 
ให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนากิจกรรมของแปลงใหญ่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเกษตรกรทุกรุ่น 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยวางแผนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ด้านการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิต สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนแปรรูปเพ่ิมมูลค่า สร้างแบรนด์การค้าให้กับผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ 
ภายใต้ชื่อ “big farm tungsri”  

10. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เรื่องช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย การตลาดออนไลน์
อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้  
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แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6,11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง) 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงบ้านนาเวียง หมู่ 6 และหมู่ 11 เดิมสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็น
หลักโดยอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตรไม่มีระบบชลประทาน สภาพพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นที่ดอนและที่ลุ่มน้ า
ท่วมขัง จากสภาพพ้ืนที่การเกษตรที่ไม่เอ้ืออ านวยท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ชุมชนจึงได้
หาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกันท าให้เกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนา
เวียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีความมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวและ
ชุมชนให้ดีขึ้น หาอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมจากการท านา โดยเริ่มปลูกถั่วลิสงเพ่ือรับประทานในครัวเรือน 
และจ าหน่ายเป็นถั่วลิสงฝักสด มีการด าเนินกิจกรรมแปรรูปและจ าหน่ายผลผลิตจากถ่ัวลิสง ในปี พ.ศ. 2548 ได้
จดทะเบียน “วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง” มีการปลูกถั่วลิสงเพ่ิมมากขึ้น มีผลผลิตสูงขึ้น 
และน าผลผลิตถั่วลิสงมาแปรรูป  เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถั่วลิสงคั่วทราย ถัวตัด ถั่วกรอบแก้ว ถั่วลิสงทอดเกลือ 
ถั่วลิสงคั่วสมุนไพร และวาฟเฟิลถั่วลิสงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงภายใต้ชื่อ“ถั่วดินเวียงทอง” จัดตั้งเป็นศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชนนาเวียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนสมาชิก ๒๐ ราย รวมทั้งจัดตั้งแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6, 
11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 256๑ เพ่ือด าเนินการตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาตามเป้าหมาย ๕ ด้าน  

2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ปัจจุบันแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6, 11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีสมาชิก 100 
ราย พ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงจ านวน 585 ไร่ มีผลผลิตประมาณปีละ 146 ตัน ต้นทุนการผลิต 8,000 บาทต่อไร่ 
ผลผลิต 250 กิโลกรัมต่อไร่ ถั่วลิสงของชุมชนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ มี 2 เมล็ด ผิวเรียบ เปลือกบาง กะเทาะ
เปลือกง่าย ตากแห้งเร็ว เนื้อแน่น เม็ดเต็ม รสชาติหวาน มัน หอมกรอบ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากถั่วลิสง
ของพ้ืนที่อ่ืน     
 ด้านแหล่งน้ าทิศเหนือและทิศตะวันออกมีล าเซบายไหลผ่านท าให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการปลูกถั่วลิสง 
ด้านแรงงาน  ใช้แรงงานในครัวเรือนและชุมชน เช่น การลงแขก การปลูกถั่วลิสงจะด าเนินการปลูกในช่วงเดือน
ธันวาคม - มกราคม และเก็บเกี่ยวก่อนจะถึงฤดูฝนประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ขั้นตอนของ
การปลูกถ่ัวลิสงปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP)  
 ๑. ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ 

- รหัสแปลง 5403 สินค้า ถั่วลิสง สมาชิก 100 ราย พ้ืนที่ 585 ไร่ 
- ผลการจัดชั้นคุณภาพ A (ประจ าปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔)  
- ชื่อผู้จัดการแปลง นางสาวฐิติพร โคกศรี ชื่อประธานแปลง นายประยูร สายสอน 
- ที่อยู่ 24 หมู่ 6 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์ 086 2483348 
- ชื่อทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านนาเวียง 
- ชื่อประธานกลุ่มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นายประยูร สายสอน 
- พิกัดท่ีตั้งแปลง   โซน 48   x = 437232 y = 1732634 

 ๒. รูปแบบ/กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม 
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กิจกรรมของแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6, 11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง) ด าเนินกิจกรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง การ
เพาะปลูกถ่ัวลิสง การแปรรูปถั่วลิสง และการตลาดโดยการรวบรวมถ่ัวลิสง/ผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย ดังภาพที่ 1  
 ๓. สินค้าท่ีกลุ่มผลิตและจ าหน่าย 

1) ถั่วลิสงฝักแห้ง ผลิตถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 เพ่ือแปรรูปภายในกลุ่ม และวางแผนการผลิตร่วมกับ
สมาชิก โดยผลิตตามความต้องการของตลาด 

2) เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง มีการผลิตและจ าหน่ายให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ลูกค้าทั่วไป 
และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองของสมาชิก ดังนี้ 

- ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 
- ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 5 
- ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 
- ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 7 

3) ผลิตภัณฑ์/แปรรูปถั่วลิสง (ตราสินค้า “ถั่วดินเวียงทอง”) 
- ถั่วลิสงคั่วทราย 
- ถั่วตัด 
- ถั่วกรอบแก้ว 
- ถั่วลิสงทอดเกลือ 
- ถั่วลิสงคั่วสมุนไพร 
- วาฟเฟิลถั่วลิสง 

4) ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
- ถ่านอัดแท่งจากเปลือกถั่วลิสง 
- น้ าหมักชีวภาพ 

3. เป้าหมายพัฒนา 5 ด้าน  
 ๑. ด้านลดต้นทุนการผลิต จากเดิมต้นทุน 8,400 บาท/ ไร่ ลดลงเหลือ 6,720 บาท/ ไร่  

- เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 
- การจัดการวัชพืชที่ดี และเหมาะสม ไม่ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
- การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ส่งเสริมกรใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา  

และบิวเวอร์เรีย และน้ าหมักชีวภาพในการผลิต 
- การจัดการดินและน้ า มีการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเข้ามาช่วย 

 ๒. ด้านเพิ่มผลผลิต จากเดิมผลผลิต 250 ก.ก./ ไร่ เพ่ิมเป็น 300 ก.ก./ ไร่ 
- มีการจัดการแปลงที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- มีการวางแผนการปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
- ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน และอย่างถูกต้องเหมาะสม 
- มีการจัดระยะการปลูกท่ีถูกต้อง 

 ๓. ด้านพัฒนามาตรฐานสินค้า  
- ผลผลิตถั่วลิสงได้มาตรฐาน GAP จ านวน ๑๒๒ แปลง พ้ืนที่ ๑๕๕ ไร่ 
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- มาตรฐาน อย./OTOP/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 ๔. ด้านการตลาด 

- รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตและสามารถก าหนด
ราคาขายได้ด้วยตนเอง 

- จ าหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง เช่น โรงงานแปรรูปถั่งลิสง (โก๋แก่) เครือข่ายภายในจังหวัด ลูกค้าทั่วไป 
ทั้งรูปแบบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ถั่วลิสงฝักแห้ง และถ่ัวลิสงฝักสด 

- จ าหน่ายหน้าร้าน/งานแสดงสินค้าในจังหวัดและต่างจังหวัด 
- จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย/ช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการ 
- วางแผนการผลิต แผนการตลาดและแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างภายในองค์กรและบทบาทหน้าที่ 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ๑. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการด าเนินงาน
ของแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ๕ ด้าน โดยส านักงานเกษตรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในฐานะ
หน่วยงานผู้จัดการแปลง ร่วมกับแปลงใหญ่จัดเวทีวิเคราะห์จัดท าแผน ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน และ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ  
 ๒. เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)      
ในอ าเภอและจังหวัด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ พัฒนาสินค้าถั่วลิสงของกลุ่ม ผ่านเวทีการประชุมต่างๆ 
การสนับสนุนของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคี 
 3. ได้มีการขยายผลองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงท้ังในและต่างจังหวัด ดังนี้ 

1) ส่งเสริมขยายผลในพ้ืนที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัด ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพ่ือเป็นอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที ่ 

2) เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรในเรื่องการแปรรูปถั่วลิสงเพ่ิมมูลค่าที่หลากหลาย
สามารถเรียนรู้ได้ ดังนี้ 1) การแปรรูปถั่วลิสงคั่วทราย 2) การแปรรูปถั่วตัด 3) การแปรรูปถั่วกรอบแก้ว 4) การ
แปรรูปถั่วคั่วสมุนไพร 5) การแปรรูปถั่วทอดเกลือ และ 6) การแปรรูปวาฟเฟิลถั่วลิสง 
 ๔. สมาชิกมีส่วนร่วมด าเนินการวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการ
พัฒนาเกษตรกรด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

5. การสนับสนุน 
 1. ระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ได้รับการสนับสนุนระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูก ๕๘๕ ไร่ ตาม
โครงการระบบกระจายน้ าหนองบ่อ - หนองแข้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๑๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ า สามารถช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสง 
 2. เงินทุนหมุนเวียน 

ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่ เป็นเงิน 3 ,640,000 บาท จากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือน ามาใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกส าหรับน ามาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 
รวมทั้งรวบรวมผลผลิตและเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายเป็นถั่วลิสงฝักแห้งตามความต้องการของตลาด  
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 ๓. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
๑) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้    
๒) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ - ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  - สนับสนุนโดโลไมท์/ น้ าหมักชีวภาพ / รับตรวจวิเคราะห์ดิน 
๔) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  - อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด สินเชื่อรวบรวมข้าว  
๕) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  - ถ่ายทอดความรู้ บัญชีต้นทุนอาชีพ, แนะน าการท าบัญชี 
๖) โครงการชลประทานจังหวัด - ดูแลระบบน้ าชลประทาน 
๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร - ถ่ายทอดความรู้ ค าปรึกษาแนะน ามาตรฐานเกษตร 

 ๔. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
๑) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด - สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบตราสินค้า 
๒) จังหวัดยโสธร - อบรม/สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
๓) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด - ถ่ายทอดความรู้ กล่องบรรจุภัณฑ์ และร่วมงานแสดงสินค้า 

การตลาด 
๔) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด - รับรองมาตรฐาน OTOP บรรจุภัณฑ์ และสติกเกอร์สินค้า 
๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัด - ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
๖) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาศักยภาพผู้น า 
๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด - รับรองมาตรฐาน อย./ ถ่ายทอดความรู้ 5 ส. ในโรงงาน 
๘) ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอค าเขื่อนแก้ว - อบรมให้

ความรู้อาชีพเสริม 
9) ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 11 กรมทรัพยากรน้ า- สนับสนุนระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ๕. เงินทุนและปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่ 
1) ระดมหุ้นจากสมาชิก หุ้นละ 100 บาท 
๒) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง

ตลาด งบประมาณ 2,998,500 บาท 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 
 แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6,11 ต าบล กู่จาน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีการด าเนินงานแบบ
บูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลด
ต้นทุนการผลิต 20%, การเพ่ิมผลผลิต 16%, มาตรฐาน GAP, การท าการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และการตลาด
เชิงรุก รวมถึงการบริหารธุรกิจกลุ่มแปลงใหญ่ 
 ๑. ด้านลดต้นทุนการผลิต 

สมาชิกมีต้นทุนการผลิตถั่วลิสง จากเดิม 8,000 บาท/ไร่ จากการด าเนินกิจกรรมตามแผนสามารถ
ลดต้นทุนได้ 1,000 บาท/ไร่ คงเหลือต้นทุนการผลิต 7,000 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 ๒. ด้านเพิ่มผลผลิต 

ผลผลิตถั่วลิสงของกลุ่ม จากเดิม 250 กิโลกรัม/ไร่ จากการด าเนินกิจกรรมตามแผน ท าให้มี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 50 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 300 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16  
 ๓. ด้านคุณภาพผลผลิต 

กลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ดังนี้ 
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- พ้ืนที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP   
- ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย./ มผช./ OTOP 

 ๔. ด้านการตลาด (ตลาดรองรับ ราคาสูงกว่าตลาด) 
กลุ่มร่วมกันกับสมาชิกวางแผนการผลิตถั่วลิสงให้สอดคล้องกับแผนการตลาด มีตลาดรองรับทั้งใน

จังหวัดและต่างจังหวัด ท าให้สมาชิกสามารถจ าหน่ายถั่วลิสงในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพถั่วลิสงและสูงกว่า
ราคาที่ลูกค้าภายนอกมารับซื้อ มีผลก าไรจากการผลิตถั่วลิสงเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้สมาชิกมี
รายได้เพ่ิมขึ้น หนี้สินไม่เพ่ิมขึ้นหรือสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ โดยมีตกลงและก าหนดราคาซื้อขายถั่วลิสง
ล่วงหน้าสูงกว่าราคาตลาด โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียงรับซื้อถ่ัวลิสงฝักแห้ง กิโลกรัมละ 40 บาท 
 5. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 

กลุ่มมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และคณะผู้จัดการ ประธาน
แปลง และคณะกรรมการ มีการวางแผนร่วมกันรวมทั้งมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

7. ผลที่เกิดขึ้น 
 1. ด้านเศรษฐกิจ  

1) เกษตรกรสามารถจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชเพ่ือลดความ
เสี่ยง 

2) การลดต้นทุนการผลิตโดยการตรวจวิเคราะห์ดิน, การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด, การบริการจัดการ
แปลงอย่างถูกต้องเหมาะสม, ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 

3) มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า, แบรนด์สินค้า, มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์, การพัฒนาเครือข่าย 
4) เน้นการผลิตโดยใช้หลักการการตลาดน าการผลิต, เกษตรกรมีความพึงพอใจในการขายซึ่ง

สามารถขายได้ในราคาที่สูงข้ึน, เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน 
 2. ด้านสังคม  

1) เกิดการรวมกลุ่ม รวมผลผลิต รวมซื้อ รวมขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3) เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของชุมชน 

 3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
1) การจัดการแปลงใหญ่ทุกขั้นตอนของการปลูกถั่วลิสงปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผนวกกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงให้ตรงตามสายพันธุ์ไทนาน 9 การเตรียมดิน ดินบริเวณที่ปลูกจะต้องมีการไถ
ตากดินเพ่ือก าจัดวัชพืชและเชื้อโรคดินมีความชื้นพอเหมาะ การปลูก ให้น้ า ก าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวจนถึงกระบวนการแปรรูปผลผลิต 

2) ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง  
 4. ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ 

1) การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 
2) มีการพัฒนาแปลงใหญ่โดยเน้นการตลาดน าการผลิต 
3) กลุ่มและสมาชิกได้รับผลตอบแทนและมีความพึงพอใจ ท าให้เกิดความศรัทธาในระบบแปลง

ใหญ่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ (Key Success Factor) และย่ังยืน 
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 1. มีความสามัคคีภายในกลุ่ม 
 2. การบริหารจัดการกลุ่ม 
 3. การมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์) กรรมการและสมาชิกมีความศรัทธาและความ
ไว้วางใจ 

9. ปัญหา อุปสรรค  
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้การ
ด าเนินการจัดกระชุม การจัดเวทีถอดบทเรียน การสัมมนา และการพบปะเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกลุ่มไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการลดความเสี่ยงในการประกอบการ ดังนี้ 
 1. การรวบรวมผลผลิตถั่วลิสงได้ต่ า สาเหตุจากสมาชิกขายผลผลิตให้แก่ลูกค้าภายนอกที่สามารถ
จ่ายเงินสดได้ทันที กลุ่มจะต้องมีเงินทุนมากพอที่จะรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกได้ และท าข้อตกลงและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิกในกลุ่ม  
 2. สถานที่เก็บผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากยุ้งฉางเก็บผลผลิตส่วนกลางของกลุ่มมีขนาดเล็ก พ้ืนที่ไม่
เพียงพอในการเก็บผลผลิตทั้งหมด กลุ่มจะต้องท าข้อตกลงกับสมาชิกให้เก็บผลผลิตไว้กับสมาชิกพร้อมท าบัญชี
การเก็บผลผลิตแต่ละบุคคล 
 3. ขาดบุคลากรในการท างาน ในการปลิดฝักถั่วลิสง และการคัดขนาดจะต้องใช้แรงงานคนในการคัด
แยก จึงจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสม และลดการใช้แรงงานโดยใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน 
 4. ไม่มีลานตาก ในช่วงการเก็บผลผลิตตรงกับหน้าฝน กลุ่มจะต้องจัดหาลานตากที่มีมาตรฐานเพ่ือให้
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ   
 5. แปรรูปผลผลิตไม่ทันตามที่ลูกค้าสั่ง เนื่องจากปัจจุบันการแปรรูปถั่วลิสงทุกขั้นตอนจะใช้แรงงานคน 
ดังนั้นกลุ่มจะต้องจัดหาเครื่องจักรเข้ามาเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตให้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. การพัฒนาคุณภาพ 

1) ขอรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) ทุกแปลง 
2) สินค้าดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

 2. การพัฒนาเกษตรกร 
1) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 
2) มีความซื้อสัตย์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 
3) เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด 

 3. การพัฒนาด้านการตลาด 
1) จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
2) สร้างเครือข่าย 
3) มีการท า MOU กับตลาดอ่ืน 
4) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
5) ตลาดน าการผลิต 
6) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
7) การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิต อาทิ เช่น ลานตากพลังงาน

แสงอาทิตย ์
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11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1. เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน 
 2. การระดมหุ้นของสมาชิกแปลงใหญ่ และสมาชิกทั่วไป 
 3. ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และความจริงใจในการท างานของคณะกรรมการและความไว้วางใจของ
สมาชิก 
 4. การบริหารกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 



๑๓๔ 
 

 

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 นายสมบูรณ์ สุขเกษม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลซับสนุ่น มักประสบ
ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า ผลผลิตขาดคุณภาพ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถก าหนดได้เอง ท าให้ 
เกษตรกรมีรายได้น้อย เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบ
รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดฤดูกาลผลิต การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบต่างคนต่าง
ปลูก ขาดการรวมกลุ่มและการจัดการที่ดีจึงไม่มีอ านาจในการต่อรองจากปัญหาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แบบเดิม ๆ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลซับสนุ่นจึงได้รวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้ค าแนะน าเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 
 ปี 2561 นายสมบูรณ์ สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดประชุม
ชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบล
ซับสนุ่น มีนายสมบูรณ์ สุขเกษม เป็นแกนน าหลักในภาคส่วนของเกษตรกรต้นแบบ ในรูปแบบการจัดการเกษตร
แปลงใหญ่ เปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต เริ่มจากการลดการใช้สารเคมี 
ทั้งนี้เริ่มจากการปฏิบัติเพ่ือให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีแปลงเรียนรู้การระบาดศัตรูพืชและแปลงพยากรณ์ จนประสบ
ความส าเร็จและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป เกษตรกรในกลุ่มได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมดิน มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินควบคู่กับการใช้อินทรียวัตถุลด
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เครื่องจักรในการหยอดเมล็ดซึ่งสามารถก าหนดระยะห่างระหว่างต้น
และก าหนดเมล็ดพันธุ์ต่อหลุมได้ มีการส ารวจศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ ปี 2561 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่  

2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี มีสมาชิก 40 คน พ้ืนที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกสารสิทธิ์รวม 780 ไร่ โดยกลุ่มมีการบริหาร
จัดการในรูปแบบกลุ่มมีคณะกรรมการจ านวน 15 คน มีการวางแผนการผลิตร่วมกันและพัฒนาคุณภาพการผลิต
ตามมาตรฐาน GAP โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก รวมถึงหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท เบทาโกร จ ากัด ร่วมกันให้ความรู้เรื่องการผลิตจนไปถึงการ
เชื่อมโยงตลาด จากภาคเอกชน และได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี 2562 
 ในปี 2561 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกจ านวนประมาณ 720,000 กก. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
923 กก. ต้นทุนการผลิต 4,250 บาท/ไร่  
 ในปี 2562 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกจ านวนประมาณ 768 ,000 กก. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
984 กก. ต้นทุนการผลิต 3,954 บาท/ไร่ เกษตรกรได้รับรอง GAP จ านวน 5 ราย 
 ในปี 2563 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกจ านวนประมาณ 820 ,000 กก. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
1,050 กก. ต้นทุนการผลิต 3,612 บาท/ไร่ เกษตรกรได้รับรอง GAP จ านวน 15 ราย 
 เป้าหมายในปี 2564 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกจ านวนประมาณ 858,000 กก. ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 1,100 กก. ต้นทุนการผลิตเหลือ 3,400 บาท/ไร่ เกษตรกรได้รับรอง GAP จ านวน 40 ราย 



๑๓๕ 
 

 

 

3. เป้าหมาย 
 ก าหนดเป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ โดยมีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการ การตลาด  
 1. การลดต้นทุน 

การผลิตเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้จากเดิมการผลิตของเกษตรกรมี
ต้นทุน 4,250 บาทต่อไร่ เหลือ 3,400 บาทต่อไร่ วิธีการด าเนินงาน 

- หว่านไถกลบปอเทืองก่อนเตรียมดิน 
- ผลิตปุ๋ยใช้เอง (ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยชีวภาพ) 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
- ลดการใช้สารเคมี 
- ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองทดแทนสารเคม ี
- รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ 
- รวมกลุ่มใช้เครื่องจักรกล 

 2. การเพ่ิมผลผลิต  
เดิมเกษตรกรมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 923 กก./ไร่ มีเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 1,100 

กก./ไร่ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
- ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
- การปรับปรุงดินโดยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีภาพ 
- การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดโรคแมลง 
- การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตโดยสร้างกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
- การอบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นกิโลกรัมละ 0.10 บาท โดย
การให้ความรู้และตรวจแปลงเบื้องต้นในปี 2562 และ 2563 จ านวน 15 ราย เป้าหมายในปี 2564 จ านวน 
40 ราย เพื่อขอมาตรฐาน GAP บูรณาการร่วมกับส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จังหวัดสระบุรี 
 4. การตลาด 

- ตกลงซื้อ-ขาย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับบริษัท เบทาโกร จ ากัด โดยเปิดลานรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่เพ่ือ
ลดค่าขนส่ง และถ้าได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ราคาผลผลิตเพ่ิม 0.10 บาท/กก. 
 5. การบริหารจัดการ 

- วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
- การรวมหุ้นประจ าปีและการปันผล 
- บริหารจัดการการตลาด 
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- บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล 
- บริหารจัดการกองทุนกลุ่ม 
- ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กระบวนการการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ ในส่วนภาครัฐประกอบด้วยหลายหน่วยงาน เช่น 
ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยเกษตรอ าเภอในบทบาทผู้จัดการจัดประชุม
คณะกรรมการประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการและมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศพก. ประธาน ศบกต. 
นายกอบต. ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุขอ าเภอ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ บริษัทเอกชน เข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานในรูปแปลงใหญ่ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ 
 1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
 2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 3. ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด และการสนับสนุนได้แก่ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 
 4. สรุปผล ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

5. การสนับสนุน 
 ในปี 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น ไดก้ขอรับการสนับเครื่องมือและ
เครื่องจักรทางการเกษตรโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 รายการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 1. รถเก่ียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมระบบ KIS จ านวน 1 คัน   ราคา 1,985,000 บาท 
 2. เครื่องพ่นยา จ านวน 1 เครื่อง    ราคา 35,000   บาท 
 3. เทเลอร์ลากจูง จ านวน 1 เครื่อง    ราคา 110,000  บาท 
 4. โดรน ขนาด 17 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง    ราคา 188,000  บาท 
 5. เครื่องปั่นไฟ จ านวน 1 เครื่อง     ราคา 18,000   บาท 
 6. รถแทรกเตอร์ รุ่น L5018SP จ านวน 1 คัน   ราคา 628,000  บาท 
 7. สายพ่นยา ยาว 20 เมตร จ านวน 1 ม้วน   ราคา 500   บาท 
 รวมงบประมาณ      2,964,500   บาท 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน เกษตรกรผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิตการ
เพ่ิมผลผลิต มีความรู้ในการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบการผลิตพืชแบบ GAP มีการรวมกลุ่มกันผลิตและ
การตลาด กลุ่มมีความเข็มแข็งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 
 1. การลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจาก 4,250 บาท/ไร่ เป็น 3,400 บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 20)  
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 2. การเพิ่มผลผลิต ผลผลิตเพ่ิมจาก 923 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,100 กิโลกรัม/ไร่ ที่ ความชื้น 14.5 % 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) 
 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 
 4. การตลาด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 5. การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด มีความมั่นคงในเรื่องราคาและตลาด
เกษตรกร 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ในการด าเนินงานการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น สมาชิกได้รับผลจาก
กิจกรรมด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งเป็นผลจาการท าการเกษตรที่ดีและปลอดภัย
ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดไถกลบลงดินเพ่ือปรับปรุงดิน สภาพของดินดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์สังเกตจากการพบไส้เดือนในดินมีมากขึ้น 
 2. ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อหยุดมาใช้สารเคมีในการผลิตส่งผลดีต่อ
สุขภาพท าให้ร่างการแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศน์ที่สมดุล 
ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี คนในชุมชนมีความปลอดภัยในเรื่องอาหาร  
 3. ด้านสังคม เกษตรกรในสมาชิกแปลงใหญ่มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคี
เพ่ิม 
มากขึ้น ท าให้ชุมชนเข็มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเจริญอย่าง
ยั่งยืน 
 4. ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลผลิตท าให้พ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ผลิตมีความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง
และจากการรวมกลุ่มจัดท าแปลงใหญ่ที่มีการรวมกันชื้อรวมกันขาย ในรูปกลุ่ม 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. ผู้จัดการแปลงใหญ่ บริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องท าด้วยใจ
เข้าใจในสิ่งที่ท าปฏิบัติร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว วิเคราะห์ คน พ้ืนที่ สินค้า ให้ถูกต้อง
อย่าตัดสินใจหรือคิดแทน ต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีการประสานงานที่ดี 
 2. ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นสถานที่ให้สมาชิก
ได้พบปะพูดคุยกัน มากขึ้น มีกิจกรรมร่วมกันท าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในแปลงของตนเองได้ 
 3. เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นคนขยัน เก่ง และซื่อสัตย์ ไม่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนที่จะ
ได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีจิตสาธารณะ 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก ความสามารถในการผลิตมีอย่างจ ากัด 
 2. หน่วยงานที่ลงพ้ืนที่แปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาในการประกอบอาชีพควร
บูรณาการการท างาน ทั้งคนเงินงบประมาณงาน เพ่ือให้การท างานไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน และเกษตรกรมีเวลา
ประกอบอาชีพ 
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 3. การขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเอกสารสิทธิไม่ตรงกับชื่อสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ขอ
การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  
 4. แหล่งน้ าต้องอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ และน้ าฝน เป็นหลัก 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. พัฒนาสมาชิกในกลุ่มที่อายุน้อยให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF 
 2. วางแผนการด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนกัน 
 3. พัฒนาผลผลิตของสมาชิกให้ได้ตามมาตรฐาน GAP ทั้ง 40 ราย 
 4. พัฒนาแหล่งน้ าโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนาให้เป็นเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอ าเภอเดือนละ 1-2 ครั้ง  
 3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังต้องพ่ึงพาหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้แนะน า และมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
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แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

1. ความเป็นมา 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ ปลูกสับปะรดประมาณ 4,029ไร่  เกษตรกร 297 ครัวเรือน 
ต้นทุนการผลิตประมาณ 18,000 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 6,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกมาก
ที่สุดต าบลหนองปลาปาก ต าบลพระพุทธบาท และต าบลบ้านหม้อ ตามล าดับ  ซึ่งเกษตรกรใช้เงินทุนสูง การ
ผลิต และการดูแลรักษา ยังใช้ความรู้ที่มีมาไม่เต็มที่ และยังไม่มีการน าเทคโนโลยีการผลิตมาใช้กับสับปะรด   
 ในปี 2561 ส านักงานเกษตรอ าเภอได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ท าการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ในรูปแบบการลดต้นทุนการผลิต และการน าเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ และ 
การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ( GAP ) ทั้งรายเดี่ยว และรายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการ
ผลิตพืชอย่างมีคุณภาพ  ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง กลุ่มได้ด าเนินการจดวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 21  สิงหาคม 
2561 ในนาม แปลงใหญ่สับปะรดอ าเภอศรีเชียงใหม่  
 แปลงใหญ่สับปะรดต าบลหนองปลาปาก  มีแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดโดยการจัดการผลผลิตให้
ได้คุณภาพและมาตรฐานตามตลาดต้องการ ซึ่งเดิมมีการจ าหน่ายผลผลิตแบบคละไม่มีการคัดเกรดสินค้า ท าให้
ได้ราคาต่ าและถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และกลุ่มเพ่ิมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตที่เกินความต้องการของ
ตลาดเพือ่เพ่ิมมูลค่าให้สับปะรด ได้แก่ คุกกี้ สับปะรดกวน  น้ าสับปะรด สบู่ และ น้ ายาล้างจาน อ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
รายได้-ลดรายจ่ายในครัวเรือน เกิดการกระจายรายได้ให้กับสมาชิก และคนในชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด
ต าบลหนองปลาปาก จึงมีมติกลุ่มที่จะสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตสับปะรดและอาคารแปรรูปสับปะรด และวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการแปรรูปสับปะรด เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากที่สินค้าราคาต่ าจากราคากิโลกรัมละ 10 
บาท แปรรูปสับปะรดให้มีมูลค่ามากขึ้น สร้างความแปลกใหม่และหลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 
เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท าให้มีอายุการเก็บไว้ได้นานขึ้น 

2. สถานการณ์  
- ชื่อแปลงใหญ่ : แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลหนองปลาปาก 
- ที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขท่ี 133 หมู่ที่ 9 ต.หนองปลาปาก  อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
- พ้ืนที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ : 873 ไร่ 
- ประธานแปลงใหญ่ : นายไพรวรรณ อุตมะ 
- จ านวน สมาชิก 68 ราย 

 1. การด าเนินการกลุ่ม ปี 2561 
- เริ่มด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม 
- จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในนาม แปลงใหญ่สับปะรดอ าเภอศรีเชียงใหม่ 
- กลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุน 240,000 บาท โดยมีการด าเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตตาม

ความต้องการของกลุ่ม ดังนี้  
1) ปุ๋ยเคมี 46-0-0 จ านวน 2,500 กิโลกรัม 
2) ปุ๋ยเคมี 21-0-0 จ านวน 2,500 กิโลกรัม 
3) ปุ๋ยเคมี 0-0-50 จ านวน 250 กิโลกรัม 
4) ปุ๋ยเคมี 0-0-60 จ านวน 2,500 กิโลกรัม 
5) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 จ านวน 2,500 กิโลกรัม 
6) ธาตุอาหารแคลเซียมโบรอน จ านวน 100 ลิตร 
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7) สารเพ่ิมประสิทธิภาพ 112 ลิตร 
8) ป้ายแปลงเรียนรู้  

- จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ จ านวน 1 แปลง ของนายไพรวรรณ อุตมะ พ้ืนที่ 3 ไร่   
- ซื้อปัจจัยการผลิต คือ แม่ปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต (ปุ๋ยสั่งตัด) ให้แก่สมาชิก เมื่อได้ผลผลิตแล้ว

ต้องคืนทุน เพ่ือเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มต่อไป  
 2. การด าเนินการกลุ่ม ปี 2562 

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองคาย ส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆในการจัดการแปลง โดยเข้าร่วมการประชุมอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรสมาชิก  

- งบประมาณสนับสนุน ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 68,500 บาท ด าเนินการ
จัดซื้อปัจจัยการผลิตตามความต้องการของกลุ่ม ดังนี้ 
  1) ถุงพลาสติก ขนาด 18 x 28 นิ้ว จ านวน 160 กิโลกรัม 
  2) ถุงพลาสติก ขนาด 12 x 20 นิ้ว จ านวน 160 กิโลกรัม 
  3) ป้ายก ากับสินค้า จ านวน 3,460 แผ่น 

- สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดต าบลหนองปลาปาก ส่วนใหญ่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน 
ในราคากิโลกรัมละ 12 – 16 บาท โดยมีช่องทางการจ าหน่าย ดังนี้ 
  1) ช่องทางการสื่อสารกลุ่ม ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์         
  2) แหล่งจ าหน่ายผลผลิต พ่อค้ากลาง, ตลาดนัดชุมชน 
  3) ห้างสรรพสินค้า 

- สมาชิกได้รับการรับรอง GAP จ านวน 40 ราย 
 3. การด าเนินการกลุ่ม ปี 2563 

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองคาย ส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆในการจัดการแปลง โดยเข้าร่วมการประชุมอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรสมาชิก 

- กลุ่มได้ขอรับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
- ผลผลิตสับปะรดราคา 10 – 12 บาท 
- ช่องทางการตลาด พ่อค้าคนกลาง จุดรับซื้อต าบลบ้านหม้อ ต าบลหนองปลาปาก 

ห้างสรรพสินค้า จ าหน่ายทางออนไลน์ 
 4. การด าเนินการกลุ่ม ปี 2564 

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ จาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองคาย ส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆในการจัดการแปลง โดยเข้าร่วมการประชุมอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรสมาชิก  

- เกษตรกรด าเนินการขอการรับรองมาตรฐาน GAP  จ านวย 20 ราย  
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- งบประมาณสนับสนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
จ านวน 2,999,950 บาท (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความหลากหลาย  
- มีเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 1. การลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 18,000 บาท/ไร่ ลดลงเหลือ 15,000 บาท/ไร่  
 2. การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 4,000 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 5,000 กก./ไร่  
 3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต มีการพัฒนาคุณภาพสับปะรดเป็นมาตรฐาน GAP  
 4. การตลาด เกษตรกรสามารถน าผลผลิตเข้าจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และมี
การจ าหน่ายออนไลน์ 
 5. การบริหารจัดการ กลุ่มแปลงใหญ่มีการจัดประชุมกลุ่ม และการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตาราง  แสดงปฏิทินการเพาะปลูกสับปะรดในอ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
ผลผลิต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 
สับปะรด 
 

            

 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์         ช่วงฤดูปลูก         ปลูกสูงสุด 
                  ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว             เก็บเก่ียวสูงสุด 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลไกการบริหารงาน กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดต าบลหนองปลาปาก คือ ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะ
กรรมการบริหารกลุ่มให้ชัดเจน มีการประชุมกลุ่มอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง แล้วแต่สถานการณ์ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้า รับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการก าหนดกฎ ระเบียบของกลุ่มร่วมกันเพ่ือให้สมาชิกทุก
คนได้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน  

5. การสนับสนุน 
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอเฝ้าไร่ ส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย ศวพ.หนองคาย บัญชีสหกรณ์ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นต้น เพ่ือเข้ามาส่งเสริม แนะน า ให้ค าปรึกษา 
ให้ความรู้ เป็นแหล่งเงินทุน ตลอดจนการขอรับรองมาตรฐาน GAP สินคา้จากกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เข้ามาถ่ายทอดความรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คุกกี้ น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า สครับขัดผิว เป็นต้น 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. การลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบัน 14,000 บาท/ไร่ 
 2. การเพิ่มผลผลิต ปัจจุบันค่าเฉลี่ยประมาณ 6,000 กก./ไร่ 
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 3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต มีการพัฒนาคุณภาพสับปะรดเป็นมาตรฐาน GAP ปี 2562 จ านวน 40 ราย 
ปี 2564 จ านวน 20 ราย รวมทั้งหมด 60 ราย และยังมีเกษตรกรยังสนใจร่วมโครงการอีก แต่ไม่มีงบ
สนับสนุน  
 4. การตลาด เกษตรกรสามารถน าผลผลิตเข้าจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และมี
การจ าหน่ายออนไลน์ 
 5. การบริหารจัดการ กลุ่มแปลงใหญ่มีการจัดประชุมกลุ่ม และการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ผลที่เกิดขึ้น 
 1. มีการดัดแปลงการผลิต การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  

การปลูกสับปะรดจะเลือกพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี  ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และเพ่ิม
คุณภาพสับปะรดออกนอกฤดูกาล  เพ่ือเน้นการขายผลสดส่งตลาด เช่น ปัจจุบันจะเลือกปลูกในพ้ืนที่ใกล้แม่น้ า
ล าคลอง  จากเดิมที่ปลูกสับปะรดโดยวิธีธรรมชาติไม่มีการใช้สารบังคับการออกดอก ท าให้ประสบปัญหาล้น
ตลาด สับประรดราคาตกต่ า เนื่องจากผลผลิตออกมามาก และออกพร้อมกันทุกสวน จึงมีการบริหารจัดการการ
ผลิตสับปะรด และมีเกษตรกรรายอื่นๆท าตาม ดังนี้ คือ 

1.1 มีการไถดินที่ลึก เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างดิน 
1.2 มีการให้น้ าสับปะรดในแปลงปลูก ความถ่ีในการให้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และให้ในปริมาณ

ที่เพียงพอ ไม่ให้มาก หรือน้อยจนเกินไป เพราะจะมีผลต่อคุณภาพของผลผลิต โดยมีเครื่องให้น้ าสับปะรดแบบ
สปริงเกอร์ขนาดกลาง ให้น้ า 1 ครั้งในพ้ืนที่ 2 ไร่ โดยต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ าเพ่ือเป็นการเร่งการเจริญเติบโต 
และควบคุมคุณภาพผลผลิต 

1.3 ใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง เพ่ือฉีดพ่นสารบ ารุง หรือพ่นสารเคมี 
1.4 มีการใช้สารเร่งเพื่อบังคับการออกดอก เพ่ือบังคับให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคาแพง 

 2. มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตพืชในด้านต่างๆ เช่น ด้านพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
2.1 ด้านพ้ืนที่ เลือกพ้ืนที่ปลูกที่เป็นที่ราบหรือที่ดอนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ า ล าคลอง เพ่ือประหยัด

ต้นทุนในการให้น้ าสับประรด ไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ า ซื้อแต่น้ ามันมาใช้กับเครื่องสูบน้ าที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากพ้ืนที่
ปลูกสับปะรดมีการปลูกซ้ าในแปลงเดิม หลีกเลี่ยงการปลูกซ้ าที่ได้ยาก และดินเสื่อมคุณภาพ จึงท าการพักดินไว้ 
ไม่ปลูกติดต่อกัน โดยหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว จะใช้รถไถติดผานไถและมีเครื่องสับต้นสับปะรดในแปลงปั่นให้
ละเอียดกระจายทิ้งไว้ในแปลง ไถกลบ เพ่ือให้เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ พักดินไว้ รอปลูกในโอกาส
ต่อไป มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างดิน ท าการปลูกสับปะรด เพ่ือปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมความ
หวาน  

2.2 ด้านเศรษฐกิจ   
- เป็นกลุ่มวางแผนการผลิตสับปะรดต าบลหนองปลาปาก 
- วางแผนการผลิตให้มีผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยการบังคับการออกดอกสับปะรด  ชุดละ  

10 ไร่  ต่อ 20 วัน ให้ได้ ผลสับปะรด เพื่อส่งตลาดผลสด ในส่วนของตนเองผลผลิตออก วันละ 5 ตัน 
ตาราง รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดโดยประมาณ ปี พ.ศ. 2560 – 2563  

ปี 
ผลผลิตเฉลี่ย/

ไร่ (กก.) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

รายได้/ไร่/ป ี
(บาท) 

ต้นทุน/ไร่/ปี 
(บาท) 

ก าไร/ไร/่ปี 
(บาท) 

2561 4,000 5 20,000 10,000 10,000 
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2562 5,000 8 40,000 18,000 22,000 
2563 6,000 10 60,000 15,000 45,000 

2.3 ด้านสังคม 
- เป็นแปลงใหญ่สับปะรดต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
- เป็นแหล่งรับซื้อ ขายสับปะรดภายในอ าเภอศรีเชียงใหม่ 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน  
 1. การผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม มีความตั้งใจในการผลิตและเป็นเกษตรผ่านการ
ฝึกอบรม และมีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)   
 2. มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี (แผนการผลิตและการตลาด) มีการบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาดที่ดี มีการวางแผนการผลิตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการบังคับการออกดอก
สับปะรด ชุดละ 10 ไร่ ต่อ 20 วัน ให้ได้ผลสับปะรด เพ่ือส่งตลาดผลสดในสวนของตนเอง วันละ 5 ตัน มีการ
วางแผนการผลิตเพ่ือให้มีส่งตลาดอย่างต่อเนื่อง  
 3. เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก โดยเปิดจุดรวบรวมผลผลิตที่ท าการแปลงใหญ่ รับซื้อจาก
สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม ตามราคาท้องตลาด โดยจะติดต่อพ่อค้ารับซื้อจากต่างจังหวัดมารับซื้อที่บ้าน และ
ส่งไปจ าหน่ายที่ ตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี ตลาดขายส่งในจังหวัดนครราชสีมา ตลาดขายส่งที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังติดต่อกับโรงงานสับปะรดในจังหวัดระยองมารับซื้อผลผลิตสับปะรดตามราคาประกันหน้า
โรงงาน หรือบางครั้งก็น าไปส่งโรงงานที่จังหวัดระยองเอง โดยการรับซื้อจากสมาชิกที่เป็นขาประจ ากันเป็น
ส่วนมาก เพราะควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ สังเกตได้จากมีรถขนส่งหลายคัน 
 4. การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต  

- การแก้ปัญหาสับปะรดแกนด า-แกนขาว ผลสับปะรดมีแกนสีด า-สีขาว นี้จะพบมากในสับปะรดที่
แก่จวนจะเก็บผลได้แล้ว  สับปะรดที่ผ่านช่วงแล้งและร้อนเป็นระยะเวลานาน ๆ สลับกับฝนตกในช่วงผลใกล้จะ
แก่ จะเกิดโรคนี้ได้มากรวมทั้งการใช้ปุ๋ยยูเรียติดต่อกันในอัตราที่สูงมีแนวโน้มท าให้เกิดโรคนี้ได้ ลักษณะอาการ
ภายนอกผลไม่ค่อยแตกต่างจากสับปะรดที่ปกติ  แต่เนื้อภายในผลจะแข็ง เป็นไต  มีบางส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
เกิดอาการเป็นหย่อม ๆ หรือแพร่กระจายทั่วทั้งลูกก็ได้  ท าให้ความหวานลดลง สับปะรดที่มีผลขนาดใหญ่จะ
เป็นโรคนี้มากกว่าผลที่มีขนาดเล็ก การแก้ไข  

1) การคลุมผลด้วยหญ้าคาเพ่ือป้องแสงแดดเผาไหม้ และลดการเกิดแกนขาว 
2) การใช้สารเพิ่มผลผลิตและปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม ถูกช่วงเวลา 
3) หมั่นตรวจแปลง การเคาะผล เพ่ือดูระดับความเสียหายจากการเป็นโรค 

- การให้น้ าสับปะรดแบบประหยัด โดยการให้น้ าแบบสปริงเกอร์บิ๊กกัน จะลดค่าใช้จ่าย ได้ผลผลิตสูง 
ในพ้ืนที่มีแหล่งน้ าที่ใกล้แหล่งน้ า ให้มีการให้น้ าให้ฤดูแล้ง ทุก 15-30 วัน โดยการเช็ดความชื้นของดินโดยยก
การก าดินด้วยมือ หากก าแน่นๆ ดินยังเป็นก้อน แสดงว่าดินยังมีความชื้นเพียงพอ 

- การใช้เครื่องฉีดพ่นน้ าปุ๋ย และเทคนิคการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม จะท าให้ผลผลผลิตเพิ่มดีกว่าไม่ใช้ 10-
40% 
 5. กลุ่มแปลงใหญ่มีประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม กลุ่มมี
ความสนใจศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์ การศึกษาดูงาน  การอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายต่าง ๆ การวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ทุกขั้นตอนค านึกถึง  ความปลอดภัยของผู้ผลิต  ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
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5. ความต่อเนื่องของการท าไร่ / การขยายพ้ืนที่/การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด มีการท าไร่สับปะรดมา
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 
 6. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยมีการคัดขนาดผลของสับปะรด หลายขนาด จ าหน่ายหลาย
ราคา เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และเพ่ือเพ่ิมราคา ส่วนที่ไม่ได้คุณภาพขายโรงานที่จุดรับซื้อของตนเองหรือ
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ าสับปะรด สับปะรดกวน คุกกี้ น้ ายาล้างจาน สบู่ น้ ายาซักผ้า สครับขัดผิว 

9. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
 กิจกรรมการเกษตรแต่ละกิจกรรม ต้องอาศัยระยะเวลานานในการชี้วัดความส าเร็จ และเห็นผลเป็น
รูปธรรม เช่น การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกสับปะรดแบบใช้สารเคมีแบบเข้มข้น ให้เป็นพ้ืนที่แปลงเรียนรู้ผลิต
สับปะรดปลอดภัยมีการลงทุนสูงในระยะแรก ทั้งค่าจ้างแรงงานปรับพ้ืนที่ ตลอดจนการบริหารจัดการดิน และ
น้ าอย่างยั่งยืน จะต้องอาศัยระยะเวลานาน ท าให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานยังไม่เห็นความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

10. แผนการพัฒนากลุ่ม 
 1. จะหาวิธีการจัดการผลผลิตสับปะรดให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งในด้านปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิตให้
เป็นที่ต้องการของตลาด   
 2. เพิ่มผลผลิตสับปะรดนอกฤดูตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ของตลาด 
 3. อยู่คู่กับสับปะรดนอกฤดู  และอยู่กับราคาสับปะรดที่เป็นเอกภาพ (ก าหนดราคาเองได้ สมาชิก และ
ให้ผู้ค้าร่วมอยู่รอด) 
 4. ให้กลุ่มและสมาชิกได้ค้าขายกันในราคาท่ีเป็นธรรม 
 5. จะลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช ใช้เท่าที่จ าเป็นเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้บริโภค 
 6. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด 
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แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5,7,9 ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

1. ประวัติและความเป็นมา 
 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลน้ าพ่น  อ าเภอหนองวัวซอ ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ซึ่งมี
ความหลากหลายได้แก่  การปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน นอกจากนี้ยังมีการท าปศุ
สัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร แพะ ไก่ เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อมโยงกันในกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน เมื่อปี 
พ.ศ. 2554 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในแปลงมันส าปะหลัง ในเขตพ้ืนที่ ต าบลน้ าพ่น เกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดมีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการป้องกันก าจัด โดย
มีหน่วยงานในพ้ืนที่ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ และภาคีเครือข่าย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช  ต่อมา ปี 2558 มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ต.น้ าพ่น เพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง
ราคาผลิตตกต่ า โดยกลุ่มฯรับซื้อผลผลิตผลจากสมาชิก เพ่ือส่งต่อให้ ส.ก.ต.จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มฯเริ่มมีการ
บริหารจัดการที่ดี มีความเข็มแข็ง จึงได้ขอจดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชนมันเส้นสะอาดหนองแซงสร้อย หมู่ 
5 7 9 กลุ่มฯก็มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นกลุ่มมีการกู้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. เป็นจ านวนเงิน 2 
ล้านบาท เพ่ือน ามาพัฒนากลุ่ม โดยมีการซื้อที่ดินจ านวน 2 ไร่ และสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพ่ือใช้ด าเนินการในกิจการของกลุ่ม จนกระทั่ง ปี 2561 กลุ่มฯได้มีการยกระดับเป็นแปลงใหญ่ 
ภายใต้ชื่อแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 5 7 9 ต าบล น้ าพ่น อ าเภอ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี
สมาชิกจ านวน 44 ราย และมีพ้ืนที่ 371 ไร่  

2. สถานการณ์ 
 1. ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พิกัด  X: 
234339  Y: 1917118 มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น และ มีแปลงเรียนรู้ 
จ านวน 4 ไร่   
 2.  พ้ืนที่ปลูก…371... ไร่ 
 3.  ความเหมาะสมพื้นที่ (ระบุ S1,S2,S3,N) ...S2 ทั้งหมด.... 
 4.  ชนิดสินค้า……มันส าปะหลัง และมันส าปะหลังแปรรูป …… 
 5.  สมาชิก.......44.......ราย    เป็น Smart Farmer........21.....ราย 
 6.  ผลผลิตรวม....2,200... ตัน 

3. เป้าหมาย (5ด้าน) 
 1. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 

- ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนการใช้แรงงานคน  
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
- ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- ใช้ปุ๋ยสั่งตัด/ผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง 

 2. เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 20 
- การเลือกใช้พันธุ์ที่ดี 
- แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก 
- การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
- ใช้น้ าหมักชีวภาพพ่นบ ารุง 
- การส ารวจแมลงศัตรูพืช 
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3. เพ่ิมคุณภาพ 
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
- การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต/การแปรรูปผลผลิต 
- แปรรูปผลผลิตเป็นมันเส้นตากแห้ง/อาหารสัตว์ 

4. การตลาด 
- ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรหลักสูตรการบริหารจัดการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด 
- ส ารวจความต้องการของตลาดและแหล่งรับซื้อผลผลิต 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าของกลุ่ม 

5. การบริหารจัดการ 
- พัฒนาผู้จัดการแปลง  
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ 
- รวมกันซื้อปัจจัย/วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย 
- รวมกันจ าหน่ายผลผลิต 
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 
- วางแผนให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว 
- วางแผนให้สมาชิกลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เลี้ยง

สัตว์ ปลูกพืชอ่ืนๆ เป็นต้น 

4 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. ด าเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันเส้นสะอาดหนองแซงสร้อย หมู่ 5 7 9  
 2. เลขทะเบียนกลุ่ม : 4-41-03-05/1-0025..... 
 3. ผู้จัดการแปลง นายสาคร  เพ็งแสน ที่อยู่ 138 ม.9  ต.น้ าพ่น  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี โทร. 
092 7106237 
 4. คณะกรรมการแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5,7,9 มีมติเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (โครงการ/แผนงานภายใต้งบเงินกู้ฯ ของรัฐบาล) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์โดยได้จดทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ บริษัท เกษตรแปลงใหญ่ 579 จ ากัด 
 5 กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5,7,9 

1) คณะกรรมการหรือสมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ขึ้นไป หุ้นละ 100 บาท โดย
สมาชิกสามารถขอถือหุ้นเพิ่มข้ึน เมื่อใดก็ได้ โดยต้องแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
แต่จ านวนหุ้นสูงสุดไม่เกิน 200 หุ้น การช าระค่าหุ้นสมาชิกจะต้องช าระเป็นเงินสด ภายในระยะเวลา 1 
เดือน หลังการขอสิทธิ 

2) คณะกรรมการมีมติให้กลุ่มจัดท างบดุล - ฐานะทางการเงิน ทุกรอบ 12 เดือน ซึ่งถือเป็นรอบ
ปีการบัญชีของกลุ่ม ในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี  กลุ่มต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ - หนี้สิน และทุนของ
กลุ่ม  

3) การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการหรือสมาชิกต้องทุกคนต้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับทราบ
รายละเอียดร่วมกัน และมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง  หากคณะกรรมการหรือสมาชิก ไม่เข้าร่วมฯ
ในครั้งดังกล่าวให้ถือว่าผู้แทนที่มามีสิทธิในการออกเสียงลงมติการประชุมแทนในทันที  ในกรณีกรรมการหรือ
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สมาชิกขาดการประชุมต่อเนื่องจ านวน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สมาชิกการพ้นสภาพจากการเป็น
สมาชิกของกลุ่ม หรือตามมติของกลุ่ม 

4) คณะกรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่ง คราวละ 2 ปี และเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 2 
วาระ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของสมาชิกกลุ่ม เป็นรายบุคคล 

5) ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  
  5.1 การขายผลผลิตให้แก่กลุ่มในราคาที่เป็นธรรม 
  5.2 ได้รับส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก จากหน่วยงานภาคีต่างๆ 
  5.3 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 

6) กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดสรรผลก าไรสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน ร่วม
ถึงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

7) การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก/คณะกรรมการ  
  7.1 เสียชีวิต 
  7.2 ลาออก / หมดวาระ 
  7.3 มีมติให้ออก จากการท าผิดระเบียบปฏิบัติของกลุ่มฯ 

5. การสนับสนุน 
 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5 7 9 ต าบลน้ าพ่นฯ  ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆมากมาย เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง การท าบัญชีต้นทุน การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน
การผลิต  การบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน(IPM) เป็นต้น 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
 1. ด้านลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจาก 3,500 บาท/ไร่ เหลือต้นทุน 3,150 บาท/ไร่ 
 2. ด้านเพิ่มผลผลิต ผลผลิตเพ่ิมจาก 5,000 กิโลกรัม /ไร่ เป็น 6,000 กิโลกรัม/ไร่ 
 3. ด้านคุณภาพผลผลิต 

- มีพัฒนาการปลูกมันส าปะหลังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีการน าระบบน้ าหยดมาใช้ในแปลง
เรียนรู้ของกลุ่ม 

- มีการแปรรูปผลผลิตบางส่วนเป็นมันเส้นตากแห้ง/อาหารสัตว์ 
 4. ด้านการตลาด (เช่น มีตลาดรองรับ, ราคาสูงกว่าตลาด ฯลฯ) 

- มีเพจเฟสบุคของกลุ่มแปลงใหญ่ 
- กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีการส ารวจความต้องการของตลาดและแหล่งรับซื้อผลผลิต   
- เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ ท าให้มีลานเอนกประสงค์ ตาชั่งใหญ่ และเครื่องจักร 

รองรับการรับซื้อมันฯ จากสมาชิก และเกษตรนอกกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิก รวมถึงการรับซื้อยางพารา (ยาง
ก้อนถ้วย ) ซึ่งในพ้ืนที่มีการปลูกยางด้วย 

- มีการ MOU กับโรงงานมันส าปะหหลังในจังหวัดอุดรธานีรับซื้อผลผลิตในนามกลุ่มแปลงใหญ่ 
ท าให้ได้ราคาสูงกว่าการขายแบบรายย่อย อย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ทุกปี 
 5. การปรับใช้นวัตกรรม 
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- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัด/การผสมแม่ปุ๋ย มาใช้ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นเอง 
 6. น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต 

- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการน าพันธุ์มันส าปะหลังจาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชฯ จังหวัดอุดรธานี  
ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมในพื้นท่ีมาขยายในแปลงเรียนรู้ของกลุ่มฯ เพ่ือขยายสู่สมาชิกต่อไป 

- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการน าศัตรูธรรมชาติมาปล่อยในพ้ืนที่เพ่ือควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง 
เกษตรกรรมแม่นย าสูง  

- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในขั้นตอนการผลิตมัน
ส าปะหลัง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย, ก าจัดวัชพืช) การเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูปผลผลิต 
การใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิต 

- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการน าระบบการให้น้ าพืช (ระบบน้ าหยด) มาทดลองใช้ในการเพ่ิม
ผลผลิตให้กับมันส าปะหลัง 

- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผสมแม่ปุ๋ย 
มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้กับมันส าปะหลัง 
 6. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด ท าให้กลุ่มแปลงใหญ่จัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงอาคาร เพ่ือใช้ในการหาเงินรายได้เข้ามา
สู่กลุ่มแปลงใหญ่ และท าให้เกิดทุนหมุนเวียนของกลุ่มสูงขึ้น เพ่ือจะต่อยอดในการยกระดับคุณภาพของกลุ่ม
ต่อไป 
 7. สรางสินคาที่เปนนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินคาวัตถุดิบ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการแปรรูปหัวมันฯสด เป็นมันเส้นสะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
- แปลงใหญ่มันส าปะหลังฯ มีการแปรรูปหัวมันฯสด เป็นอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ปีก วัว แพะ 

เป็นต้น จ าหน่ายในชุมชน นอกจากหัวมันสดแล้ว ยังได้น าใบมันส าปะหลังมาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ 
การเพ่ิมชองทางและโอกาสทางการคาผานระบบ e-commerce  

- มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์กลุ่มต าบล อ าเภอ 
เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
สรางแบรนดของตนเอง 

- กลุ่มอยู่ระหว่างการพัฒนาแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง โดยปัจจุบันจ าหน่ายภายใต้ วิสาหกิจ
ชุมชนมันเส้นสะอาดหนองแซงสร้อย หมู่ 5 7 9 และการด าเนินธุรกิจในนาม บ.เกษตรแปลงใหญ่ 579 
จ ากัด 
 8. มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ การท าปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผสมแม่ปุ๋ยใช้เองของ
กลุ่มฯ ท าแปลงขยายพันธุ์มันส าปะหลังที่ได้รับจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชฯ  ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี การน าศัตรู
ธรรมชาติมาปล่อยในพ้ืนที่เพ่ือควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ของแปลงใหญ่
มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5 7 9 ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีแปลงสาธิตการให้น้ ามัน
ส าปะหลัง (ระบบน้ าหยด) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองพร้อมจ าหน่ายให้แก่สมาชิก และเกษตรกรในพ้ืนที่ การ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
(ตาชั่งใหญ่ ลานคอนกรีดพร้อมอาคาร รถตัก และเครื่องดั้มลาน)      
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7. ผลที่เกิดขึ้น  
 1. เกษตรกรสามารถจัดท าแผนการผลิตของสมาชิก มีการวางแผนการเพาะปลูกพืช  
 2. การลดต้นทุนการผลิตโดยการตรวจวิเคราะห์ดิน, การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด, การบริการจัดการ
แปลง อย่างถูกต้องเหมาะสม, ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง  
 3. มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า, แบรนด์สินค้า, มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์, การพัฒนาเครือข่าย  
 4. เกษตรกรมีความพึงพอใจในการขายซึ่งสามารถขาย ได้ในราคาที่สูงข้ึน 
 5. เกิดการรวมกลุ่ม รวมผลผลิต รวมซื้อ รวมขายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 7. เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้  

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ (Key Success Factor) และย่ังยืน  
 1. มีความสามัคคีภายในกลุ่ม  
 2. การบริหารจัดการกลุ่ม โดยคณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
ความจริงใจในการท างานของคณะกรรมการและความไว้วางใจของสมาชิก 
 3. การมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์) กรรมการและสมาชิกมีความศรัทธาและ
ความไว้วางใจ  
 4. มีการสร้างทายาทเกษตรกร 
 5. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการพัฒนากลุ่ม 

9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. กลุ่มแปลงใหญ่มีการวางแผนการผลิตมันส าปะหลังแบบอินทรีย์ เพื่อจ าหน่ายในราคาที่สูงขึ้น และ
การเปิดรับสมาชิกและพ้ืนที่ในการเข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่  
 2. การผลิตถ่านชีวภาพจากเหง้ามันส าปะหลัง 

10. ปัญหา อุปสรรค  
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้
การพบปะเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

11. ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าองค์ความรู้ที่ดีๆ และเป็นประโยชน์ของสถาบันการศึกษามาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการเกษตร 
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กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานบ้านทุ่งมน-ทุ่งยาว หมู่ที่ 9 ต าบลไผ่เขียว  
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

1. ความเป็นมา 
 พ้ืนที่หมู่ 9 บ้านทุ่งมน – ทุ่งยาว ต าบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูกอ้อยเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีโรงงานรับซื้อในพ้ืนที่ เป็นการผลิตอ้อยเพ่ือส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลตาม
ระบบโควต้า ซึ่งการปลูกอ้อยในระยะแรกไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูง มี
การใช้สารเคมีเป็นจ านวนมาก ผลผลิตที่ได้ไม่ตรงตามมาตฐานที่โรงงานต้องการ เกษตรกรต้องแบกรับภาระ
ขาดทุน ต่อมา ในปี 2561 ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ได้ด าเนินการโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงน าโครงการดังกล่าวเข้าส่งเสริมในพ้ืน ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและประโยชน์ที่
จะได้รับ เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ 9 ต.ไผ่เขียวและพ้ืนที่ข้างเคียง จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้น  

2. สถานการณ์ 
 ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านทุ่งมน – ทุ่งยาว หมู่ที่ 9 ต.ไผ่เขียว มีสมาชิก 54 ราย พ้ืนที่
เข้าร่วมโครงการ 931 ไร่ และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจในนาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่โรงงาน
เกษตรบ้านทุ่งมน – ทุ่งยาว หมู่ที่ 9 ต.ไผ่เขียว ท าให้ทางกลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการการลดต้นทุน
การผลิต  การเพ่ิมผลผลิต การจัดการคุณภาพสินค้า การตลาดและการรวมกลุ่ม โดยเน้นให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วม และมีความเข้มแข็งท าให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มด้วยตนเอง จากปัญหาข้างต้นประกอบกับปัจจุบัน
เกษตรกรในกลุ่มส่วนใหญ่ยังคงปลูกอ้อยแบบไว้ตอ เนื่องจากในการปลูกอ้อยใหม่จะต้องใช้ต้นทุนที่สูง เพราะ
ต้องใช้แรงงานคนในการปลูกและจะใช้เวลานาน เมื่ออ้อยโตขึ้นจะต้องดูและรักษา โดยเฉพาะวัชพืชเป็นปัญหา
ที่ส าคัญทั้งในอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ หากไม่สามารถป้องกันหรือจัดการได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม จะท า
ให้อ้อยแตกกอน้อยลงและผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีเผา
ท าลายใบอ้อยเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลกระทบให้ดินสูญเสียอินทรียวัตถุ ความชื้น
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และธาตุอาหารพืชการเจริญเติบโต ผลผลิตอ้อยที่ได้ตกต่ า มีค่าความหวาน
ลดลง รวมทั้งเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการผลิตอ้อยโรงงานในกลุ่มแปลงใหญ่หมู่ที่ 9 ต.ไผ่เขียว จะใช้
แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่เป็นผลท าให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่ซึ่งจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการผลิตและลดต้นทุน ดังนั้นทางกลุ่มแปลงใหญ่จึงมีแนวคิดที่จะขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลการเกษตรที่จ าเป็นต่อการผลิตอ้อยเพ่ือยกระดับและเพ่ิมศักยภาพในกระบวนการผลิตอ้อย
โรงงานให้ดีขึ้น  

3. เป้าหมาย 
 1. ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  730 บาท/ไร่ จากเดิมต้นทุนการผลิตอ้อย
โรงงานของเกษตรกรมีต้นทุนอยู่ที่ 5,170 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นการลดต้นทุนลง 15 % และมีมูลค่าด้าน
เศรษฐกิจที่ลดต้นทุนได้รวม 661,010 บาท เมื่อรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ กลุ่มมีวิธีการลดต้นทุน ดังนี้ 

- การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
- ส่งเสริมการใช้แรงงานจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เช่น การไถระเบิดดินดาน การปลูก  

การไถพรวนก าจัดวัชพืช 
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 2. การเพิ่มผลผลิต กลุ่มสามารถเพ่ิมผลผลิตผลิตเฉลี่ยได้  2 ตัน/ไร่ จากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันต่อ
ไร่ เป็นผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ หรือคิดเป็นการเพ่ิมผลผลิต 20 % และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นรวม 108 ตัน โดยมี
วิธีการ ดังนี้ 

- การส่งเสริมการเลือกใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่      
- การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ตรงชนิด ปริมาณ  
- การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต 
- เก็บเก่ียวตามอายุที่เหมาะสม 

 3. เพิ่มมูลค่าผลผลิต เมื่อมีการรวมแปลงใหญ่จึงได้มีการประชุมวางแผนการตลาด ก่อนการปลูกเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายผลผลิตและช่องทางการตลาด จากเดิมต้องตัดอ้อยเผาท าให้ถูกตัดราคาตันละ 30 บาทถ้า
เปลี่ยนมาตัดอ้อยสดจะได้ราคาเพ่ิมเป็นตันละ 130 บาท คิดเป็นมูลค่าที่เพ่ิมข้ึน 1,452,360 บาท  

4.การบริหารจัดการ เมื่อมีการรวมแปลงใหญ่จึงได้มีการประชุมหาข้อตกลง และวางแผนการ
ด าเนินการในการเป็นเกษตรแปลงใหญ่ดังนี้ 

- การตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านเพ่ือด าเนินการ 
- การประชุมวางแผนการตลาด ก่อนการปลูก 
- บริหารจัดการทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม 
- การรวมกลุ่มในการจัดหา จัดซื้อ ปัจจัยการผลิตอ้อยโรงงาน 
- การพัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer 
- การประสานหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้กับสมาชิกภายในกลุ่ม 

 5.การตลาด เนื่องจากกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานเกษตรบ้านทุ่งมน - ทุ่งยาว มีโรงงานน้ าตาลในพ้ืนที่
ท าให้ได้รับโอกาสในเรื่องของตลาด และยังส่งผลให้เกษตรกรภายในกลุ่มได้รับโควต้าจากโรงงานน้ าตาลโดยไม่
ต้องต้องผ่านผู้รับเหมาภายนอก 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
แปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานบ้านทุ่งมน-ทุ่งยาว ม.9 ต.ไผ่เขียว มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง (ศพก.เครือข่าย) 
และสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้การอ้อย
โรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้นาความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิก 

การน าปัญหาของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง แล้วบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาแก้ปัญหาที่ตรง
กับความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยใช้ ศพก.เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการ
กับโครงการอ่ืน ๆ เช่น การอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต
ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น 

5. การสนับสนุน 
 ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงานเช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานี
พัฒนาที่ดินอุทัยธานี, สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี, ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุทัยธานี และส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ เพ่ือวางแนวทางการด าเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานใน
แปลงใหญ่ รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 6 เรื่อง คือ 
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 วิเคราะห์จัดท าแผนและรวบรวมข้อมูล จัดประชุมกลุ่มชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในกลุ่มให้เห็นถึง
ประโยชน์ ความส าคัญ และวิธีการด าเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม เขียนแผนโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มในการลดต้นทุนการผลิตการเพ่ิมผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 รูปแบบการผลิต แปลงใหญ่อ้อยโรงงานเกษตรบ้านทุ่งมน – ทุ่งยาว ม.9 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ 
มุ่งเน้นการผลิตอ้อยสดส่งโรงงาน ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตเพ่ือให้ได้น้ าหนักตามมาตราฐาน
โรงงานต้องการ ลดการใช้สารเคมี ให้เกษตรในกลุ่มไม่ขาดทุนในการผลิต โดยมีช่องทางตัดอ้อยส่งโรงงาน
น้ าตาลมิตรเกษตร อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
 รูปแบบธุรกิจ บริการเครื่องจักรกลให้กับสมาชิกในอัตราค่าบริการที่ต่ ากว่าท้องตลาด เพ่ือให้
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไปผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพส่งโรงงาน 
 ตลาดเป้าหมาย เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งผลิตอ้อยสดส่งโรงงานน้ าตาลตามคู่สัญญากับโรงงานน้ าตาล
มิตรเกษตร โดยผลผลิตต้องมีคุณภาพได้มาตฐาน ค่าความหวาน (C.C.S) ได้ตามมาตฐาน เพ่ือไม่ให้ถูกหักค่า
ความหวานและส่งอ้อยได้ตามก าหนดโควตาของตนเอง เพ่ือไม่ให้ถูกหักเงินประกัน และลดความเสี่ยงต่อ
เกษตรกรในกลุ่มไม่ให้เกิดอ้อยค้างปี เนื่องจากตัดอ้อยไม่ทันปิดหีบอ้อยเพราะปัญหาการเก็บเกี่ยวไม่ทัน 
 เชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ เมื่อด าเนินการจัดสรรงบตามโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกรในกลุ่มจะส่งโรงงานน้ าตาลมิตรเกษตรผ่านโควต้า โดยเกษตรกรจะไม่ ขาดทุน เพราะ 
ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ใช้สารเคมีน้อยลง และผลผลิตอ้อยสดได้มาตฐานที่โรงงานต้องการ เนื่องจากมีการน า
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรกรที่กลุ่มของบประมาณจัดหามาเพ่ือประโยชน์ต่อเกษตรกรในกลุ่ม  
 การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน  

โดยคณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบในกลุ่มต้องจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่ายของกลุ่มให้ชัดเจน และ
ชี้แจงทุกครั้งในการประชุมตามที่กลุ่มนัดหมายและมีการจัดสรรเงินตามหมวดหมู่  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการผลิตอ้อย  ลดต้นทุน ของสมาชิกในกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
 2) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และเพ่ิมคุณภาพของอ้อยให้ได้มาตรฐาน ลดการใช้สารเคมี ตามความต้องการ
ของตลาดและอุตสาหกรรมการผลิต 
 3) ลดการเผาอ้อยในพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลให้ลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง เกิดรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
7. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 

“การวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน การมีส่วนรวม การสื่อสารการก าหนดเป้าหมาย”ทีมผู้จัดการแปลง
บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพ้ืนที่วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูล
พ้ืนฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และเป็นพ่ีเลี้ยงให้
เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการในพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 
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ศพก.เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังคุณภาพแก่สมาชิก
แปลงใหญ่ และเป็นสถานที่ท าให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น 
เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันท ามากขึ้น เช่นการจัดอบรม  
8. ปัญหา อุปสรรค  

ในปี 2563 อ าเภอสว่างอารมณ์ประสบปัญภัยธรรมชาติจากภาวะฝนทิ้งช่วง ท าให้อ้อยโรงงานของ
กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผลผลิตที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เกษตรกรบางรายอ้อยได้รับความ
เสียหายทั้งหมด  
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กลุ่มไม้ยืนต้น 
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กลุ่มไม้ยืนต้น 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

4829 กระบี่ 
กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน  ามันต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัด
กระบี่ 

ปาล์มน  ามัน BA 

3093 ฉะเชิงเทรา 
กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ หมู่9 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไผ่ AA 

3160 ตรัง 
แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน หมู่ 3  ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง 

ปาล์มน  ามัน AA 

5455 นราธิวาส 
แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จ ากัด หมู่๘ 
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ยางพารา BA 

3259 บึงกาฬ 
กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง หมู่10 ต าบล
เหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ยางพารา AA 

2520 ประจวบคีรีขันธ์ 
แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน หมู่7 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปาล์มน  ามัน AA 

3182 ปัตตานี 
แปลงใหญ่ยางพารา ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 

ยางพารา AA 

3283 พังงา 
แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าอยู่ อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

ยางพารา AA 

5407 พัทลุง 
แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

ปาล์มน  ามัน AA 

3312 ภูเก็ต 
แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 

มะพร้าว BC 

2382 แม่ฮ่องสอน 
แปลงกาแฟ บ้านแม่อูคอหลวงหมู่ 5 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กาแฟ AA 

3354 ระนอง 
แปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ หมู่๑ ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

มะม่วงหิม
พานต์ 

AA 

3383 ล าปาง แปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง โกโก้ AA 

3403 เลย แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 2 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไผ่ AA 

2850 สกลนคร 
แปลงใหญ่หวาย  ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร 

หวาย AA 

3419 สมุทรสงคราม 
แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ที่ 7 ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

มะพร้าว AA 
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กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2561 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดินเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ต าบลเขาดิน 
อ าเภอเขาพน จังหวัดกระบี่ ในปี 2561 วัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลิตปาล์มน้ ามัน ประกอบกับกระทรวงกระ
เกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้
ให้แก่เกษตรกร จึงเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรในพื้นที่ต าบลเขาดินได้เข้ารับการช่วยเหลือ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ก่อน
หน้าที่จะรวมตัวกันเกษตรกรท าการผลิตปาล์มน้ ามันแบบรายเดี่ยว ไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้า ท า
ให้ผลผลิตที่ได้ขายในราคาต่ า อีกท้ังไม่มีความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ ามันที่ดีท าให้ได้ผลผลิตน้อย และมี
ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูง  
2. สถานการณ์ 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/ทะเบียนกลุ่ม 

รูปแบบการรวมกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลเขาดิน อ าเภอเขา
พนม จังหวัดกระบี่ จ านวนสมาชิกกลุ่ม 50 ราย 897 ไร่ ที่ตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาดิน อ าเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี่ 

พิกัด GPS ที่ท าการ Lat =8.33034  Long =99.09329 
พื้นที่รวมทั้งหมด  897 ไร่    
รูปแบบการเก็บเกี่ยว จ าหน่าย/ผู้รับซื้อ  มีทั้งการเก็บเกี่ยวเอง จ้างทีมเก็บเกี่ยว ส่วนการจ าหน่ายขายให้

โดยตรงกับโรงงาน หรือขายให้ลานเทใกล้เคียง   
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/กก.) 3.80 บาท/ก.ก.  
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ก.ก.) 4.80 บาท (ปี 2560) 3.80 บาท (ปี2561)   

3. เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน 
ข้อตกลงกลุ่ม  
- กลุ่มมีการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มร่วมกัน    
- การลดต้นทุนการผลิต      
- กิจกรรมที่ท าในการลดต้นทุนการผลิต   
1. ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบของพืช โดยที่กลุ่ม มีการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ใบและดิน จากประธาน

กลุ่ม 1 ตัวอย่าง, การเก็บตัวอย่างดิน-ใบ หลักการใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน-ใบ และมาตรฐานทะลายปาล์มการ
เก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน 

2. อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพส าหรับปาล์มน้ ามัน เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักแห้งจากมูลสัตว์  
3. อบรมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปลูกพืชแซมสวนปาล์มน้ ามัน การ

สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์มน้ ามัน โดยสนับสนุนพันธุ์ผักเหมียงให้เกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 50 ราย รายละ 16 
ต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตในแปลงของเกษตรกรและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน    
เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต จาก 3.80 บาท/ก.ก. เป็น 2.50 บาท/ก.ก. 
เพิ่มผลผลิต จากค่าเฉลี่ย 2.90 ตัน./ไร่/ปี เป็น 4.0 ตัน./ไร่/ปี  
กิจกรรมที่ท าในการเพิ่มผลผลิต  

อบรมและปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน RSPO เช่น การใช้ปุ๋ย การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน  
เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต คือ การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน สด สุก ทุกทะลาย 100 % 
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การตลาด 
กิจกรรมที่ท าในการพัฒนาการตลาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ การวางแผนการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
2. จัดประชุมเพ่ือเชื่อมโยงการขายปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี ให้มีผลผลิตสูง และมีผลผลิตสม่ าเสมอตลอดปี 

เป้าหมายการพัฒนาการตลาด คือ ให้กลุ่มสามารถจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพได้ในราคาที่ยุติธรรม   
การบริหารจัดการ 

กิจกรรมที่ท าในการบริหารจัดการกลุ่ม  
1. จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม  
2. บริหารจัดการกลุ่มร่วมกันในด้านการผลิต  
เป้าหมายการพัฒนาการบริหารจัดการ คือ ให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการได้ด้วยกลุ่มเอง  

การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร ลานเท/โรงงานสกัด 
 ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ ต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีการเชื่อมโยงการตลาดกับ  โรงงาน
บริษัท ศรีเจริญปาล์ม ออยล์ จ ากัด ที่มีความร่วมมือในการท าข้อตกลงในการจัดท าปาล์มน้ ามันคุณภาพ  ส่งจ าหน่าย
ให้กับโรงงาน หากได้ตามข้อตกลงจะได้รับราคาพิเศษจากโรงงาน มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถจ าหน่าย
ปาล์มน้ ามันและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
กิจกรรมเสริมรายได้ ลดต้นทุน 

สมาชิกในแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม ที่ท ากิจกรรมลดต้นทุนการผลิต และ เพ่ิม
รายได้ในสวนปาล์มน้ ามัน รวม ร้อยละ 65 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 50 ราย ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ยังไม่เหมาะในการท า
อาชีพเสริมเนื่องจากมีพ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามันอยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย  
 ลักษณะการเสริมรายได้ เป็นการท ากิจกรรมอ่ืนๆ เสริม เช่น ไก่ไข่ ปลาดุก ไก่เนื้อ วัว เป็ด และสุกรและมี
การปลูกพืช ผัก เช่น ผักตัดยอดต่างๆ ได้แก่ ชะอม มะม่วงหิมพานต์ มะนาว พริก  ผักเหมียง ถั่วพู มะเขือ เป็นต้น 
กิจกรรมการขอรับรองมาตรฐาน 
 สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน RSPO 
 ปี 2564 แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมกับ GIZ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน RSPO 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

4.1 การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ การอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี 
จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนรายแปลง  
 2. การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 3. การท าบัญชีต้นทุน การจดบันทึกและการประเมินผลข้อมูลผลผลิต 
 4. การให้ค าแนะน าเพ่ือรับรองมาตรฐาน RSPO  
 5. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 
 6. การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด 

4.2 การขับเคลื่อนในการด าเนินงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
ขับเคลื่อนงานกิจกรรม/หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 ดังนี้ 
 - จัดเวทีและอบรมสมาชิกแปลงใหญ่อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี 
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 - การจัดการสวนปาล์มน้ ามันที่ดี การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต 
ผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต จาก 3.20 บาท/ก.ก. เป็น 2.0 บาท/ก.ก. 
 - สาธิตการปูโคนปาล์มน้ ามันด้วยทะลายปาล์มเปล่าเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต  

- เพ่ิมผลผลิต จากค่าเฉลี่ย 2.90 ตัน./ไร่/ปี เป็น 4.0 ตัน./ไร่/ปี  
- การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน สด สุก ทุกทะลาย 100 %   
- กิจกรรมอบรมและปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน RSPO เช่น การใช้ปุ๋ย การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน  การ

ขุดร่องน้ าเพ่ือกกัเก็บน้ า 
4.3 การขับเคลื่อนในการด าเนินงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 

4.3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2561 

1. จัดท าแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการน้ า โดยการขุดร่องน้ าส าหรับเก็บกักน้ าในสวนปาล์มน้ ามัน 
กลุ่มเสนอให้ใช้พ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามันของ นางสาวอัมรา รุ่งเรืองศรี ม.5 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ พ้ืนที่ 15 ไร่ ให้
เป็นแปลงสาธิต เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสม ด้วยสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม และก าลังจะเข้าสู่ช่วงการ
ปลูกปาล์มทดแทน จึงตัวอย่างที่ดีในการจัดการพ้ืนที่โดยการขุดร่องน้ าในสวนปาล์มน้ ามัน 

2. จัดท าแปลงเรียนรู้การปูทางใบปาล์มน้ ามัน เพราะการปูทางใบปาล์มน้ ามันเป็นวิธิการที่สามารถ
ช่วยรักษาความชื้นในดิน ช่วยให้สวนปาล์มน้ ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการ
ใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ด้วย กลุ่มฯจึงก าหนดให้มีกิจกรรมการปูทางใบปาล์มน้ ามัน ใน 2 จุด ได้แก่  

- จุดที่ 1 ของนายวิเวก แก้วกล้า พ้ืนที่ 25 ไร่ ม.6 ต.เขาดิน เนื่องจาก เป็นสวนปาล์มน้ ามันที่มี
การจัดการดี เจ้าของสวนมีความเอาใจใส่ในการท าสวนปาล์ม กิจกรรรมการปุทางใบปาล์มน้ ามันจึงสามารถน าไปต่อ
ยอดการพัฒนาสวนปาล์มน้ ามันและสามารถให้สมาชิกคนอ่ืนๆในบริเวณใกล้เคียงไปดูตัวอย่างได้ 

- จุดที่ 2 ของนางระเบียบรัตน์  มณีมัย พ้ืนที่ 10 ไร่ ม.5 ต.เขาดิน เนื่องจากบริเวณสวนดังกล่าวที่
ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ฯ สมาชิกสามารถเดินทางได้สะดวกและสามารถจัดการได้ง่าย 
เหมาะสมในการเป็นแปลงเรียนรู้ที่ดีมาก 

3. สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม จึงควรให้มีการท าปุ๋ยจากทะลายเปล่า เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่และมีปริมาณธาตุอาหารที่
เหมาะสม วิธีการคือให้ท าปุ๋ยหมักไว้กระจายตามจุดต่างๆในกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เมื่อปุ๋ยหมักเริ่มน าไปใช้ได้แล้ว ก็ให้
สมาชิกไปตักบรรจุกระสอบ เพ่ือน าไปใช้ในสวนปาล์มน้ ามันของตนเองได้ทุกคน โดยกลุ่มได้ตกลงกันให้แบ่งเป็นจุด
กระจายตามหมู่บ้าน เพราะมีสมาชิกครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ในต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม สามารถแบ่งได้  6 จุด ดังนี้ 

จุดที่ 1 ท าปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 1 สวนของนายไพฑรูย์ สังข์ช่วย จ านวน 10 ตัน 
จุดที่ 2 ท าปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 สวนของนายเปิม มรกต จ านวน 30 ตัน 
จุดที่ 3 ท าปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 3 สวนของนางสุมิตรา กาสัง จ านวน 10 ตัน 
จดุที่ 4 ท าปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 สวนของนายจรูญศักดิ์ กลับส่ง จ านวน 10 ตัน 
จุดที่ 5  ท าปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 สวนของนายวิเวก แก้วกล้า จ านวน 30 ตัน 
จุดที่ 6 ท าปุ๋ยหมัก ณ หมู่ที่ 7 สวนของนางกาญจนา ช่วยบ ารุง จ านวน 10 ตัน 
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4.3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2562 
  - ลดต้นทุนโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สนับสนุนแม่ปุ๋ยในแปลงต้นแบบ 

- การให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ยส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน  
4.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดิน กรมส่งเสริม

การเกษตร ปี 2563 
- สนับสนุนปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าแก่สมาชิก เพ่ือใช้ในสวนปาล์มน้ ามัน 

4.4 หน่วยงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
กิจกรรม/หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4.4.1 การอบรม/ศึกษาดูงานกระบวนการในการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
การบริหารจัดการกลุ่ม เทคโนโลยี การลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และเรียนรู้แปลงปาล์ม
น้ ามันคุณภาพ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ที่ท าการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันอ าเภออ่าวลึก/ศูนย์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภออ่าวลึก (นายพันธ์ศักดิ์  จิตรรัตน์)  

4.4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่  
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กม.99 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาดิน  
อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี ่

4.4.3 การอบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพ่ิมคุณภาพสินค้าเกษตร 
และการ เชื่อมโยงตลาด ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร 

4.3.1 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด  ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
4.4.4 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ จ.ชุมพร 
4.4.5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต าบลทะเลทรัพย์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
4.4.6 ศูนย์การเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน ( CPI Learning Center ) อ าเภอท่าแซะ จังหวัด

ชุมพร 
ศูนย์ต้นแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  
1. นางกาญจนา  ช่วยบ ารุง  หมายเลขบัตรประชาชน  3810200092739บ้านเลขที่ 18 ม.7 ต.

เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 
- ส.ป.ก. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่ อาหารไก่ส าหรับลูกไก่พ้ืนเมือง, อาหารไก่ส าหรับไก่ไข่, ต้นผัก

กูด และต้นผักเหมียง 
2. นายประสิทธิ์ รุ่งเรืองศรี หมายเลขบั ตรประชาชน 3810200022676)บ้ าน เลขที่  90  

ม.5 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 
- ส.ป.ก. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15, สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

(แบบดูดซึม) และต้นผักเหมียง 
สมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 48 ราย  

- ส.ป.ก. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่ มูลวัว, ต้นผักกูด และต้นผักเหมียง  
กิจกรรม/หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส.ป.ก.กระบี่ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยง
เครือข่ายการค้าภายในและภายนอกประเทศ ให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 40 ราย ระหว่ างวันที่ 6-7 
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กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลเขาปูน อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านควนอารี หมู่ที่ 9 ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

ต้นแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 
1. นางระเบียบรัตน์  มณีมัย  หมายเลขบัตรประชาชน 3810200022668 บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต าบล

เขาดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
- ส.ป.ก. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่ แม่ปุ๋ย สูตร 46-0-0, แม่ปุ๋ย สูตร 18-46-0, แม่ปุ๋ย สูตร 0-0-

60,เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง และเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง 
2. นายสุริยะ  กิ่งชุม  หมายเลขบัตรประชาชน 5810290001173 บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 5 ต าบลเขา

ดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
- ส.ป.ก. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่ แม่ปุ๋ย สูตร 46-0-0, แม่ปุ๋ย สูตร 18-46-0, แม่ปุ๋ย สูตร 0-0-

60 เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง และเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง 
4.5 หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดิน  

  - สนับสนุนวัสดุส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก  
  - สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน 
  - สนับสนุนสารปรับปรุงดินโดโลไมท์ 

4.6 ส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ 
  - สนับสนุนองค์ความรู้ในการท าบัญชีต้นทุนครัวเรือนแก่สมาชิกทุกราย 
5. ผลลัพธ์ที่ได้และผลที่เกิดขึ้น 

5.1 สมาชิกลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง  
- การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหมัก และทะลายเปล่าในแปลงปาล์มน้ ามัน 

เพ่ิมผลผลิต จากค่าเฉลี่ย 2.90 ตัน./ไร่/ปี เป็น 4.0 ตัน./ไร่/ปี  
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

- การปลูกพืชแซมสวนปาล์มน้ ามัน, การสร้างรายได้เสริมในสวนปาล์มน้ ามัน โดยสนับสนุนพันธุ์ผักเหมี
ยงให้เกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 50 ราย รายละ 16 ต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตในแปลงของเกษตรกรและลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน    

5.3 พัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามัน  
- การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน สด สุก ทุกทะลาย 100 %   
- ปี 2564 แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมกับ GIZ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน RSPO 
5.4 การตลาด 

- การวางแผนการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
- มีการเชื่อมโยงกับโรงงาน เช่น การจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ โรงงานบริษัท ศรีเจริญปาล์ม ออยล์ จ ากัด  

5.5 การบริหารจัดการ  
- มีคณะกรรมการกลุ่มส าหรับบริหารกลุ่ม 
- มีการระดมหุ้นเพ่ือลงทุน 
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- มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดิน จ ากัด ผลที่เกิดขึ้นเกษตรกรในชุมชน
ให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงานจากกลุ่ม ดังนี้ 
6. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 6.1 ผู้น าและคณะกรรมการกลุ่มมีความสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ดี 
 6.2 สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับกลุ่มด้วยดี 
7. ปญัหาอุปสรรค 

แหล่งน้ าไม่เพียงพอ ปัจจุบันใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (คลองน้ าแดง ,คลองพอกะ) 
8. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ในอนาคต 
 - เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านปาล์มน้ ามันครบวงจร- ขยายผลให้เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน้ ามันพ้ืนที่ต าบลเขาดิน
ร้อยละ 50 ครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20 และเพ่ิมผลผลิตอัตราร้อยละ 20  
9. ข้อเสนอแนะและค าแนะน าต่างๆ 
 หากไม่มีงบประมาณกลุ่มจะใช้เงินจากการระดมหุ้นในนามบริษัทแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเขาดิน จ ากัด   
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แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 9 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1. ความเปน็มาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ แต่เดิมชื่อ “กลุ่มไผ่ตงบ้านอ่างเตย” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2541 น าโดยนาย
ประสิทธิ์ รูปต่ า เป็นผู้น าไผ่ตงสายพันธุ์ “ศรีปราจีน” มาปลูกในพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นคน
แรก จ านวน 200 กอ เมื่อไผ่ตงเริ่มแทงหน่อก็ตัดหน่อไผ่ตงขายในชุมชน ท ากิ่งพันธุ์ขายและแจกกิ่งพันธุ์ให้แก่เพ่ือน
บ้านที่สนใจน าไปปลูก เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและสร้างเครือข่าย ในการรวบรวมผลผลิตภายในชุมชน 
หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักนายบุญชิน  ทัศสะนัก เกษตรกรอ าเภอ  สนามชัยเขต ที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตรายใหญ่ 
และน าผลผลิตหน่อไผ่ตงไปขายที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่ประสบปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงได้รวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตง พร้อมกับจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ าเภอสนามชัยเขต มีสมาชิกจ านวน 65 
ราย จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และนายประสิทธิ์ รูปต่ า ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ าเภอสนามชัยเขต 
 ปี 2559 อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปลูกไผ่ตงมากขึ้น เกษตรกร 84 ราย พ้ืนที่ปลูกรวม 
847 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,450 กิโลกรัม (ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ ปี 2561) และมีการ
จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ” กับส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ มีสมาชิกกลุ่ม
จ ำนวน 60 รำย พื้นที่ปลูกไผ่ตงรวม 601 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอท่ำตะเกียบ และอ ำเภอใกล้เคียง โดยมีนำย
ประสิทธิ์ รูปต่ ำ เป็นประธำนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ 
 ปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ ได้เข้าร่วม “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ”่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจา้ภาพหลัก และได้ผ่านการรับรองเป็นแปลงส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (Single 
Command) เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2561 มีนายประสิทธิ์ รูปต่ า เป็นผู้จัดการและประธานแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่า
ตะเกียบ มีสมาชิก 34 ราย พ้ืนที่ 317 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 40 ราย พ้ืนที่ 352 ไร่ 

ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ มีสมาชิก 40 ราย พ้ืนที่ 352 ไร่ โดยสมาชิกจ านวนทั้งหมด 
40 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) รายบุคคล และจุดรับซื้อผลผลิตของกลุ่มผ่าน
การรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตที่ 
 24 – 2 – 01062 กลุ่มมีการด าเนินการตามแนวทาง “การตลาดน าการผลิต” ทั้งนี้กลุ่มได้ส่งผลผลิตออกไป
จ าหน่ายยังตลาดผักร่วมใจ (GAP) ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และตลาดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสระบุรี และห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาฉะเชิงเทรา นครนายก และศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตของสมาชิกกลุ่มรับซื้อทั้งหมดเพ่ือน าไปกระจายในตลาดดังกล่าว 
2. สถานการณ ์
ชื่อกลุ่ม   : แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 9 ต าบลท่าตะเกียบ    
ชนิดสินค้า   : ไผ่ตง, ไผ่เลี้ยงหวาน 
สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวนสมาชิก  : 40 คน   
พ้ืนที ่   : 352  ไร่ 
ผู้จัดการแปลงใหญ่ : นายประสิทธิ์ รูปต่ า 
ประเภทกิจการ  : ผลิตและจ าหน่ายหน่อไผ่ตงสด หน่อไผ่เลี้ยงหวานสด,ไผ่เลี้ยงหวานต้ม ฯลฯ 
พิกัดที่ท าการกลุ่ม : ค่า X = 786323,  ค่า Y = 1502632 
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 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการบริหารกลุ่มพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้สมาชิกกลุ่มคัดเลือก และลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
คุณสมบัติของสมาชิก 

1. เป็นผู้ที่ปลูกไผ่ อย่างน้อย 1 ไร่ ในพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสมัครใจและกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามความเป็นจริง 
3. พร้อมปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของคณะกรรมการกลุ่มฯ 
4. การพ้นจากการเป็นสมาชิก คือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการกลุ่ม 
(3) คณะกรรมการมีมติให้ออก 

5. ประชุมประจ าเดือนทุกๆ วันที่ 9 ของทุกๆ เดือน และประชุมสมาชิกประจ าปีๆ ละ 1 ครั้ง ในวันที่ 9 
มกราคม ของทุกปี ณ ที่ท าการกลุ่มฯ หมู่ 9 ต าบลท่าตะเกียบ 
6. สมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิก จะรับค่าหุ้นคืนเต็มจ านวน 
7. เก็บเงินฌาปนกิจ คนละ 200 บาท (กรณีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเสียชีวิต) 
8. การสมัครเป็นสมาชิก 
 - เงินหุ้น คนละ 2,000 บาท (จ่ายเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก) 
 - เงินออมทรัพย์ คนละ 600 บาท/ปี 
 - ค่าธรรมเนียม คนละ 20 บาท 

 ปี 2561 ปริมาณผลผลิตหน่อไผ่ตงของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ อ าเภอท่าตะเกียบ ปริมาณ 323.9 ตัน  
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,223,453 บาท 
 ปี 2562 ปริมาณผลผลิตหน่อไผ่ตงของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ ปริมาณ 422.2 ตัน 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,841,213 บาท 

ปี 2563 ปริมาณผลผลิตหน่อไผ่ตงของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ ปริมาณ 341.21 ตัน 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,780,291 บาท 

 
ตารางที่ 1 แสดงการได้รับสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงาน / กิจกรรม งบประมาณสนับสนนุ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1) ส านักงานเกษตรจังหวัด,อ าเภอ 
- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ่
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
- โครงการเกษตรอินทรีย์ 
- โครงการสนับสนุนการแปรรูปฯ 

 
 

 
 

 
270,800 
 
40,800 
 
31,800 
 

 
65,000 
 
 
 
 
50,000 

 
50,000 

2) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน

  50,000 50,000  
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เขต สปก.) 
3) สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา - - - 170,000 

(ปุ๋ยหมัก 50 
ตัน) 
130,000 
(น้ าหมัก 
10,000 ลิตร) 

170,000 
(ปุ๋ยหมัก 50 
ตัน) 
65,000 
(น้ าหมัก 
5,000 ลติร) 

4) ส านักงานประมงจังหวัด 
- สนับสนุนอาหารปลา 3 กระสอบ 

  1,200    

5) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัด 

  1,190 
(ถ่ายทอด
ความรู้) 

  

6) องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตะเกียบ 

  18,000
(ปรับปรุง
ทางเข้า
แปลง) 

  

7) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

-    500,000 
(ศึกษาดูงาน) 

8) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด -     
9) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

-     

10) อุตสาหกรรมจังหวัด -    อบรมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 
“ชาใบไผ่” 

11) กรมทรัพยากรน้ า     ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าขนาด
เล็ก 

 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 

1. มีการปรับปรุงและจัดท าแผนแปลงใหญ่ในการปฏิบัติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต  
เพ่ิมคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ เป็นประจ าทุกปี  

2. มกีารจัดท าแผนแปลงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
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การปรับปรุงและจัดท าแผนแปลงใหญ่ในการปฏิบัติทั้ง 5 ด้านดท า 
แผนแปลงใหญ่ใน 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
4.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ ด าเนินการจัดท าแผนแปลงใหญ่ในการปฏิบัติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ลด

ต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น สถานีพัฒนา
ที่ดินฉะเชิงเทรา ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สปก.ฉะเชิงเทรา ธกส. เป็นต้น 

4.2 มีการบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สนับสนุนการออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์กลุ่มฯ 
- DEPA สวทช. และสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนระบบ SmartFarm ในแปลงไผ่ตง 
- เจ้าหน้าที่ตลาดผักร่วมใจ (GAP) ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ติดตามสถานที่รับซื้อผลผลิตไผ่ตง 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชงิเทรา ติดตามให้ค าปรึกษาในการขอใบรับรองโรงงานผลิตอาหารตาม

มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น 

จาก 8,670 บาท/ไร ่
เปน็ 6,930 ก.ก./ไร ่

จาก 1,500 ก.ก./ไร ่
เปน็ 1,800 ก.ก./ไร ่
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5. การสนับสนนุ 
 กลุ่มแปลงใหญ่มีการประสานหน่วยงานสนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิตเพ่ือการพัฒนากลุ่ม ดังนี้ 

1. ขอสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 2,000,000 บาท จาก ธสก. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงโรงเรือน
คัดบรรจุผลผลิต ธนาคารปุ๋ยของกลุ่ม กองทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการปลูกไผ่ 

2. จัดท าแผนพัฒนาฯ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา เพ่ือจัดท า “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตให้กับสมาชิก 

3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ เช่น ชาใบไผ่ พร้อม
บรรจุภัณฑ ์
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ด้านการลดตน้ทุนการผลิต 
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 สมาชิ กมี การลดต้ นทุ นการผลิ ตร้ อยละ 26.99 (2,340 บาท/ไร่ )  จาก 8 ,670 บาท 
เป็น 6,330 บาท (มูลค่า 617,760 บาท) โดยการใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกหน่อไม้ ปุ๋ยคอก น้ าหมักจาก พ.ด.2 ท าให้
สามารถลดค่ าปุ๋ ยเคมี  300 บาทจากการผสมปุ๋ ยใช้ เอง ซื้ อปั จจั ยการผลิตร่ วมกัน ลดค่ าปุ๋ ยคอก  
1,440 บาท และใช้ถุงด าคลุมหน่อไผ่ตงซ้ าลดต้นทุนได้ 600 บาท 

6.2 ด้านเพิ่มผลผลิต 
 สมาชิกมีการเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 50.67 (760 กิโลกรัม/ไร่) จาก 1,500 กิโลกรัม เป็น 2,260 กิโลกรัม 
(ปริมาณ 98,300 กิโลกรัม) โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากเปลือกหน่อไม้ ปุ๋ยคอก และ  น้ าหมักจาก พ.ด.2 และใช้
ถุงด าคลุมหน่อไผ่ตง เพ่ือให้หน่อใหญ่ อวบ และรสชาติดี 

6.3 ด้านคุณภาพผลผลิต 
1. สมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
2. จุดรับซื้อผลผลิตของกลุ่มผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารตามมาตรา 14 แห่ง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตที่ 24 – 2 – 01062 จ านวน 1 จุด 
3. ได้รับมาตรฐาน อย.เลขที่ 24-2-01062-6-0001 ผลผลติภณัฑ์หน่อไม้ต้มท่าตะเกียบ 
6.4 ด้านการตลาด 
1. พิธี MOU การผลิตสินค้าแปลงใหญ่ตามแนวทาง “การตลาดน าการผลิต” โดยท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง

กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ กับ ตลาดผักร่วมใจ (ตลาดไท) โดยต้องผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน GAP 
2. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกียบ ร่วมพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดน าการผลิต" ระหว่างกรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน สปก.กับตลาดไท โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
7. ผลทีเ่กิดขึ้น 

7.1 การน าเทคโนโลยีและงานวิจัยมาปรับใช้นวัตกรรม 
 มีการใช้ถุงด าขนาด ขนาด 7 X 18 นิ้ว ใส่เศษวัชพืช หรือฟางข้าวคลุมหน่อไผ่ตงเพ่ือให้ได้รสชาติ หวาน 
กรอบ หน่อใหญ่ อวบ และน้ าหนักดี ขนาดของหน่อใหญ่ขึ้น 30 – 40 % แทนการใช้ดินพอกโคน หรือปิ๊บคลุมหน่อ
ไผ่ตง 
 มีการใช้เครื่องยนต์ดัดแปลงจากรถไถนาเดินตาม น ามาล้างผลผลิตหน่อไผ่ตง ท าให้ลดแรงงานในการล้าง
ผลผลิตหน่อไผ่ตงได้ถึง 10 คน/วัน หรือลดรายจ่ายได้วันละ 3,000 บาท ประสิทธิภาพการท างาน 1 ชั่วโมง สามารถ
ล้างผลผลิตได้ 3,000 กิโลกรัม 
 มีการร่วมจัดท าแปลงทดสอบสูตรเคมีที่ใช้ และระยะปลูกไผ่ตง เพ่ือหาสูตรปุ๋ยและระยะปลูกที่ให้ผลผลิต
มากที่สุด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา (อยู่ระหว่างการทดลอง) ตั้งแต่ปี 2561ผลการทดลองตลอด
ฤดูกาล 1 กอ (5 – 6 ล า) ให้ผลผลิตหน่อไผ่ตง ประมาณ 30 หน่อ 

7.2 เกษตรกรรมแม่นย าสูง 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

และสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนระบบ Smart Farm ในแปลงปลูกไผ่ตงตรวจวัดความชื้นในอากาศ 
อุณหภูมิ ปริมาณแสง ความชื้นในดิน เป็นต้นเพ่ือก าหนดปริมาณการให้น้ า 

7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของแปลงใหญ่ 
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1. มีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จากแปลงใหญ่โคขุนต าบลท่าตะเกียบ ใส่ในแปลงไผ่ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2. มีการใช้ฟางข้าวร่วมกับถุงด าในการคลุมหน่อไผ่ตง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต สามารถใช้ซ้ าได้หลายครั้ง 
จนกว่าถุงด าจะช ารุด ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

3. มีการน าเศษหน่อไผ่ตงและเปลือกหน่อไผ่ตงหลังกระบวนการตัดล้างท าความสะอาดหน่อไม้ น ามาผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และน าไปใช้ในแปลงปลูก 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเรจ็ และยั่งยืน 

1. กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และช่วยกัน
ท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 - มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
  - มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบบัญชี 
 - การมีส่วนร่วมของสมาชิก และชุมชน เช่น การลงหุ้น การออมเงินจากการจ าหน่ายผลผลิต และมีการปัน

ผลคืนให้กับสมาชิก 
2. การบริหารงานของกลุ่ม ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีตลาดจ าหน่ายที่

แน่นอน และผลผลิตยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกจ านวนมาก และผลผลิตของสมาชิกสามารถจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพ สินค้าได้รับมาตรฐาน GAP และสถานที่ด าเนินการได้รับมาตรฐาน GMP  
4. การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมช่องทางการตลาดมากข้ึน และเรียนรู้การพัฒนาด้าน

การตลาด เช่น ลักษณะวิธีการจ าหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
5. ผู้น า มีวิสัยทัศน์ แนวคิด การวางแผน การพัฒนา การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน เช่น การใช้เครื่องมือท า

ความสะอาดหน่อไม้ทดแทนแรงงานคน การใช้ถุงด าในการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตของหน่อไม้ 
6. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนจ านวนมาก 
7. การจดบันทึกของสมาชิกรายบุคคล ท าให้เห็นเงินรายได้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน และท าให้เกษตรกรในชุมชน

อยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้น 
 - ข้อมูลการซื้อขายผลผลิตในแต่ละปี ท าให้ทราบสถานการณ์ของราคา และปริมาณผลผลิต กลุ่มน ามาใช้

วางแผนในการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตนานขึ้น และมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการผลิตไผ่นอกฤดู 
8. ลูกหลานของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน มีรายได้จากการจ าหน่ายหน่อไม้ และช่วยงานกลุ่ม   
9. ชุมชนใกล้เคียงเห็นผลงานความส าเร็จของกลุ่ม ท าให้มีการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง 

9. ปัญหา อุปสรรค 
1. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิตไผ่ตงนอกฤดูของสมาชิก ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการขอรับการ 

สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ า จากกรมทรัพยากรน้ า ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2564 
2. พ้ืนที่ปลูกไผ่ตงของสมาชิกแปลงใหญ่ลดลงประมาณ 150 ไร่ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า

ห้วยกรอกเคียน ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเปิดรับสมาชิกกลุ่มใหม่ในพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ และ 
อ าเภอใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผลิตไผ่ตง 
10. แผนการพัฒนาของกลุ่มในอนาคต 

กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 9 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนในการ 
ด าเนินงานของกลุ่มในอนาคตโดยมีเป้าหมาย 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าในแปลงปลูก เป็นต้น 
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2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตจาก GAP สู่มาตรฐานอินทรีย์ 
3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดย 

 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 9 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณ 
3,000,000 บาท ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพ่ือด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพธนาคารปุ๋ยของกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
1.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จัดซื้อวัสดุผลิตและเครื่องจักรฯ โดยกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์จ าหน่ายให้กับสมาชิก 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกสามารถแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ผลผลิตได ้
2.1 กิจกรรมแปรรูปผลผลิตหน่อไม้ จัดซื้อเครื่องซีลสุญญากาศ เครื่องซีลฝากระป๋องอัตโนมัติ 

เครื่องหั่นอเนกประสงค์ ซึ้งนึ่งสแตนเลส หม้อต้มสแตนเลส เป็นต้น 
  2.2 กิจกรรมแปรรูปล าไม้ไผ่ จัดซื้อเครื่องเหลาแหลมไม้ตะเกียบ เครื่องขัดเสี้ยนไม้ตะเกียบ เครื่อง
ซีลแพ็คไม้ตะเกียบ เตาเผ่าถ่าน เครื่องอัดถ่านไฟฟ้า เป็นต้น 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าตา่งๆ 

1. กลุ่มต้องมีความเข้มแข็งและความสามัคคี การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน 
และช่วยกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบบัญชี สมาชิกมีส่วนร่วมต่างๆ   เช่น การลงหุ้น การ
ออมเงินจากการจ าหน่ายผลผลิต และมีการปันผลคืนให้กับสมาชิก เป็นต้น 

2. ด าเนินการตามแนวทาง “การตลาดน าการผลิต” 
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ต าบลทุ่งยาวเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ ามันที่ส าคัญในอ าเภอปะเหลียน มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากเป็นล าดับที่ 2 
รองจากพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยช่วงแรกจะเป็นเกษตรกรรายใหญ่และต่อมาผลผลิตปาล์มน้ ามันมีราคาดี ตลาดมีความ
ต้องการสูง และการยางแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ปลูกแทนยางพาราและ มีทุนสนับสนุน จึงท าให้มีเกษตรกรราย
ย่อยหันมาปลูกปาล์มน้ ามันกันมากขึ้น เป็นลักษณะต่างคนต่างท า ยังไม่มีการรวมกลุ่มกัน ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ในการ
จัดการสวนปาล์มให้มีคุณภาพ มีซื้อปัจจัยการผลิตตามท้องตลาดในราคาสูง ต่างคนต่างขาย ภายหลังรัฐบาลมีนโยบาย
เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียนได้ชี้แจง ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการโครงการฯ เกษตรกรจึงเห็นควรรวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาข้างต้น 
2. สถานการณ์ 
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลทุ่งยาว เริ่มด าเนินการในปี 2561 ในปีแรก 
มีพ้ืนที่ 820.25 ไร่ สมาชิก 60 ราย ต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ 6,600 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,400 
กิโลกรัม/ไร่ ราคาเฉลี่ย 2.90 บาท/กิโลกรัม ผ่านไป 3 ปีหลังเข้าร่วมโครงการส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียน ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี เข้าไปให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ท าให้สมาชิกมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ มีการจัดการสวนปาล์ม
น้ ามันให้มีประสิทธิภาพ มีการส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการผลิตปาล์มน้ ามันที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรอง RSPO และ GAP มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มี
กฎระเบียบ ข้องบังคับ มีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยหลัง
ด าเนินโครงการ 4 ปีโครงการ มีพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ิมขึ้นเป็น 955 ไร่ สมาชิก 63 ราย ต้นทุนการผลิตหลังเข้าร่วม
โครงการ 5,280 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,820 กิโลกรัม/ไร่ ราคาเฉลี่ย 4.00 บาท/กิโลกรัม 
3. เป้าหมาย(5 ด้าน) 
 การก าหนดหลักเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้านตามระบบโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์ม
น้ ามันต าบลทุ่งยาว ส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียนใช้ข้อมูลอ้างอิงจากหลายภาคส่วนมาประกอบ เช่น คู่มือปาล์ม
น้ ามัน กรมวิชาการเกษตร ข้อมูลโซนนิ่งปาล์มน้ ามันอ าเภอปะเหลียน ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และการส ารวจข้อมูลจากสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลทุ่งยาว 

ลดต้นทุนการผลิต(20%) 
ลดต้นทุนการผลิตจาก 6,600 บาท/ไร่ เป็น  5,280 บาท/ไร่ 

เพิ่มผลผลิต(20%) 
สามารถเพ่ิมผลผลิตจากผลผลิตเฉลี่ย 2,400 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 2,880 กิโลกรัม/ไร่ 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต/มาตรฐานการผลิต 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน GAP ทุกแปลง 

การตลาด 
รวบรวมผลผลิตโดยการเปิดลานเทของกลุ่มฯ 

บริหารจัดการ 
การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือจัดการการผลิต การตลาด การส่งเสริมด้านอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
เป็นไปในรูปแบบบูรณาการ โดยมีส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียนเป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานภาคี ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง โครงการชลประทาน
จังหวัดตรัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น เข้ามาให้ความรู้แก่สมาชิกฯ อย่างต่อเนื่อง หลังจาก
ได้รับการถ่ายทอดความรู้สมาชิกฯ ได้น าไปปฏิบัติ ท าให้บรรลุผลในเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน 
5. การสนับสนุน 
 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ด าเนินโครงการ นอกจากได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือจัดซื้อปัจจัยการผลิต จากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน 
เช่น จัดซื้อปัจจัยการผลิต แม่ปุ๋ยน ามาผลิตปุ๋ยสั่งตัดให้แก่สมาชิก สารปรับสภาพดิน(โดโลไมต์) เพ่ือปรับสภาพดิน เป็น
ต้น 
6. ผลลัพท์ตามเป้าหมาย 

ลดต้นทุนการผลิต(20%) 
ผล สามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 6,600 บาท/ไร่ เป็น  5,280 บาท/ไร่(20.00 %)เป็นไปตาม

เป้าหมาย เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เช่น มีการใช้สารปรับสภาพดิน(โดโลไมต์) มีการส่งดินไปตรวจ
วิเคราะห์ และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งใช้ปุ๋ยในปริมาณที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของปาล์ม น าเศษขยะ ซาก
พืช ซากสัตว์มาท าน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือใช้ฉีดพ่นในสวนปาล์ม ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 

เพิ่มผลผลิต(20%) 
ผล สามารถเพ่ิมผลผลิตจากผลผลิตเฉลี่ย 2,400 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 2,880 กิโลกรัม/ไร่(20.00 %) 

เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการจัดการสวนปาล์มน้ ามันที่ถูกต้อง เช่น การตัดแต่งทางใบ การใส่ปุ๋ย เป็นต้น ท าให้
สามารถเพ่ิมผลผลิต 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต/มาตรฐานการผลิต 
ผล ได้รับการับรอง RSPO จ านวน 11 ราย และ GAP จ านวน 25 ราย ไม่เป็นไปตามเป้า ทั้งนี้ เนื่องจาก

การได้รับการรับรอง GAP ไม่มีผลเทียบเท่ากับระบบ RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่โรงงานรับซื้อยอมรับ และให้ราคาสูงกว่า 
ตลาด 

ผล มีแหล่งจ าหน่าย/ช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น จาก 1 แหล่ง เป็น 2 แหล่ง มีการ Contact Farming 
กับลานเทโคกแต้ว(บริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด) โดยการส่งรายชื่อสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันให้กับลานเท ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากการจัดตั้งลานเทปาล์ม ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในการด าเนินการ  

บริหารจัดการ 
ผล มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลทุ่งยาว โดยมี

คณะกรรมการมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีกฎระเบียบ ข้องบังคับ ปัจจุบัน กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 320,000 
บาท ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เป็นไปตามเป้าหมาย 
7. ผลที่เกิดขึ้น 
 ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของแปลงใหญ่   
 การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สมาชิกมีความตระหนักในเรื่องของการรักษา
สิ่งแวดล้อม น าเศษขยะที่เหลือใช้ (Waste Zero) มาท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นการช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือน ท าให้สมาชิกฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่อย่างมีความสุข 
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8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน/ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาลดลง 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 

การที่สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินงานแปลงใหญ่ เปิดรับเทคโนโยลี นวัตกรรมใหม่ๆ 
ต่างๆ รวมถึงทุกคนให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน และมีการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียน และหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้องคอยเป็นที่ปรึกษา จะท าให้แปลงใหญ่ฯ ประสบความส าเร็จ และอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาลดลง 
ไม่มี 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 - การปรับเปลี่ยนทัศคติ พฤติกรรมในการจัดการสวนปาล์มน้ ามันของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ยึดแนว
ทางการจัดการสวนปาล์มน้ ามันในรูปแบบเดิมๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมในการจัดการสวนปาล์มน้ ามันที่
ถูกต้อง จึงต้องอาศัยเวลา และท าแปลงตัวอย่างให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี เดิมเกษตรกรนิยมใช้
ปุ๋ยสูตรส าเร็จที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้ความรู้ และทดลองใช้
ปุ๋ยสั่งตัดในแปลงต้นแบบก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่าง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ภายหลังในเรื่องของ
ผลผลิตมีแนวโน้มจะสูงขึ้น จึงได้หันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งทางกลุ่มฯ มีจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมาก 
 - การบริหารจัดการกลุ่ม แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลทุ่งยาว เป็นกลุ่มใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันต าบลทุ่งยาว และต าบลใกล้เคียง ในช่วงแรกประสบปัญหาเรื่องต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท า 
สมาชิกยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่ม ต่อมาได้มีการให้ความรู้ และก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ร่วมกัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการประชุมกลุ่ม มีการก าหนดบทบาทของ
สมาชิก ท าให้กลุ่มสามารถด าเนินการไปได้อย่างยั่งยืน 
10. แนวทางการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ต่อไป 
 กลุ่มฯ มีการบริหารจัดการ มีการวางแผนในการพัฒนาโดยยึดเป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้านเหมือนเดิม โดย
กลุ่มมีแผนที่จะซื้อเครื่องผสมปุ๋ยมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และเน้นเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความมั่นคง
และยั่งยืน เพ่ิมในเรื่องสวัสดิการ และเงินปันผลสมาชิก  ซึ่งมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียน และหน่วยงานภาคี คอยให้ค าปรึกษา 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ  
 ไม่มี 
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แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จ ากัด หมู่ที่ ๘ ต าบลโคกเคียน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

๑. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 - ข้อมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูลเกษตรกร 
 - การรายงานผลในระบบ https://co-farm.doae.go.th/ ไม่เป็นปัจจุบัน (ก่อนและหลังโครงการ รวมทั้งแผน 5 
ด้าน) 
๒. เป้าหมาย (5 ด้าน) 

๒.1 ด้านการผลิต  
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

- การอบรมถ่ายทอดความรู้ในการดูแลจัดการสวน 
- เกษตรกรที่ได้รับความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปดูแลจัดการสวน เช่น การใส่ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวที่

ถูกวิธี 
๒.2 การลดต้นทุนการผลิต 
ลดต้นทุนการผลิต โดย 

- ลดอัตราการใช้พันธุ์  ผลิตพันธุ์ เพ่ือใช้เอง การใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ การใช้สารชีวภัณฑ์  
การผลิตปุ๋ยใช้เอง การใช้เครื่องจักรกล การลดการใช้พลังงาน การลดการใช้สารเคมี 

1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
2. ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช 

๒.3 การพัฒนาคุณภาพสินค้า/ผลผลิต  
พัฒนาพ้ืนที่การผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
๒.4 การตลาด  

- พัฒนาคุณภาพให้มีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 
๓. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ 
การยางแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ในด้านการจัดการสวนยางที่ถูกต้องและเหมาะสม การผลิตปุ๋ยจากมูล

ไส้เดือน 
สถานีพัฒนาที่ดินให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และ

การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปอเทืองโดโลไมท์ 
กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการใชปุ้๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้เรื่อง GAP และตรวจประเมินแปลงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

รับรองแปลงตามระบบ การจัดท าผักยกแคร่ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และท าหน้าที่เก็บ

ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร 
ส านักงานชลประทานจังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าระบบส่งน้ าด้วย

ไฟฟ้า 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ท าหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการเข้า

ร่วมด าเนินกจิกรรมในพ้ืนที่ จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานแปลงใหญ่ในภาพรวม  

https://co-farm.doae.go.th/
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หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่เพ่ือสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรประกอบด้วย 
ประมง, ปศุสัตว์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ   

หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส.  
หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

๔. การสนับสนุน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามา

ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ โดยมีส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส เป็นผู้ประสานงานกับเกษตรกรในพ้ืนที่ การเตรียม
สมาชิก การเตรียมสถานที่ เพ่ือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
๕. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

ตามเป้าหมาย 5 ด้านของการด าเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ เมื่อด าเนินการตามก าหนดระยะที่วางไว้ สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายดังนี้ 

การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตของปุ๋ยเคมีโดยการใช้การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนใช้เอง และการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง นอกจากนี้ยังมีการแผ้วถางป่า จัดการ
สวนให้มีความสะอาด เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถลดต้นทุนลงได้ ๔๐๐-๕๐๐ บาท/ไร่ 

การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตของตนเองโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตเอง และการดูแลผลผลิตในแต่ละช่วงเวลาอย่างใกล้ชิด 

การตลาด กลุ่มมีการจัดการระบบเป็นอย่างดี ท าให้มีสมาชิกเป็นลูกค้าประจ า ไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด 
การบริหารจัดการกลุ่ม 

 มีการประชุมคณะท างานแปลงใหญ่ระดับพ้ืนที่เป็นประจ า เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานของแปลง
ใหญ่  
 การจัดระบบแบ่งโซนพ้ืนที่เข้าดูแลของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุม โดย
เจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบตามงานของหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดสรรลงไปให้กับเกษตรกร และเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบ
บุคคล 

ผลกระทบ 
การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ แบ่ง

ออกเป็น ๔ ด้าน 
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่ส าคัญเช่น ดิน น้ า มีการเรียนรู้และรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
ด้านสุขภาพ เกษตรกรรู้จักการใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้น ท าให้ลดการใช้สารเคมี 
ด้านสังคม มีการพบปะกันมากขึ้น ท าให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นช่องทางสื่อสารในการแก้ปัญหา

เรื่องยาเสพติดของชุมชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการอบรมเพ่ิมความรู้เรื่อง

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในสวนยาง 
๖. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร? เกิดความยั่งยืนอย่างไร? 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 ทีมผู้จัดการแปลง และเกษตรกรผู้น าในท้องที่ ต้องร่วมมือกันในการอย่างจริงจัง ไม่หาประโยชน์กันภายในกลุ่ม 
และบางครั้งต้องเสียสละเวลาเพ่ือช่วยเหลือกัน 
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๗. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors)  
“การรวมกลุ่มของสมาชิกทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ยอมรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ และให้ความร่วมมือ

ด้วยทุกครั้ง”  
ผู้จัดการแปลงเข้าใจเกษตรกร รู้จักพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง และเป็นพ่ีเลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แก่สมาชิกแปลงใหญ่และเป็นสถานที่จัดประชุมกลุ่ม

เพ่ือท ากิจกรรม เช่น การจัดอบรม การประชุมกลุ่ม การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยพ้ืนที่ด าเนินงานแปลงใหญ่ ก็อยู่ภายใต้ 
ศพก. ด้วย 

ปัจจัยอุปสรรค 
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีกิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง  ไม่ค่อยมีเวลาว่าง 
๒. หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ 

๘. เงื่อนไข/ข้อจ ากัด 
๑. การด าเนินงานส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรยังต้องการรับปัจจัยการผลิตของแต่ละหน่วยงานที่สนับสนุน 

๒. การนัดหมายเพ่ือจัดประชุม อบรม หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะเป็นภาระอยู่กับผู้จัดการแปลงและเกษตรกร
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
๙. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 

๑. การรวมกลุ่มเพ่ือผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
๒. สนับสนุนให้สมาชิกทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 
 
 



176 
 

 

แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง หมู่ 10 ต าบลเหล่าทอง  
อ าเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ 

1.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เดิมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าทอง ซึ่งเริ่มด าเนินการเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557 จากการรวมตัวของ
ชาวสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ได้ด าเนินส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกผู้สนใจได้ผลิตน้ ายางคุณภาพ 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับซื้อน้ ายางสดจากสมาชิกและผู้ที่สนใจน าน้ ายางพารา ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ  ด้วย
ราคามาตรฐานยุติธรรม มีเครื่องวัด % DRC ที่ทันสมัยเชื่อถือได้ทุกขั้นตอน น้ ายางที่ได้มานั้น ส่วนหนึ่งทางกลุ่มได้แปร
รูปเป็นยางแผ่นรมควันและส่วนหนึ่งขายเป็นน้ ายางพาราสด จากการด าเนินงานที่ผ่านมาน้ ายางพาราดิบที่รับซื้อ สามารถ
ต่อยอดเพ่ิมมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ต่อมาทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐ คือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โดยมีสมาชิกรวมกันจ านวน 38 ราย มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราและให้ผลผลิตแล้ว 515 ไร่ โดยเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม
แปลงใหญ่ยางพาราเหล่าทองเองและแปลงใหญ่ยางพาราอ าเภอโซ่พิสัยอีก 3 กลุ่ม น าผลผลิตมาขายให้กับแปลงใหญ่
ยางพาราเหล่าทอง นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากอ าเภอใกล้เคียงก็ยังสามารถน าผลผลิตยางพารามาขาย
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราเหล่าทองด้วยเช่นกัน  
2.สถานการณ์ 
 ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในเรื่องการรวมกลุ่ม การต่อยอดทางธุรกิจจากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและ
โครงการอ่ืนเรื่อยมา โดยล่าสุดเพ่ือเป็นขยายโอกาสและต่อยอดธุรกิจให้มีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบ
โจทก์การพัฒนาที่ยั่งยืนและปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า ทางกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราเหล่าทอง ได้เข้าร่วมโครงการโดย
ความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่ โดยเป็นขอรับการสนับสนุนเพ่ือขอ
เป็นค่าลงทุน ในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักกรกลขนาดเล็ก และเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับรวบรวมผลผลิต
ยางพารา ซื้อเครื่องจักรในการผลิตรองเท้าบู๊ตและรองเท้านักเรียนจากยางพารา 100 % วงเงิน 8,000,000 บาท โดย
เสนอผ่านคณะกรรมการ OT , COO และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่ในครั้ง
นั้นคือ 

1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารามีที่จ าหน่ายน้ ายางพาราข้นและยางแผ่นดิบ ซึ่งโดยมากในพ้ืนที่ส่วนมาก
จะขายเป็นยางก้อนถ้วย เป็นการขายที่ได้มาตรฐานตาม % DRC ที่ม ี
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้น้ ายางพารา โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้อ่ืนๆ เช่น รองเท้าบู๊ทแผ่นรองกันลื่น หมอน
ยางพารา ค้อนยางและผลิตอ่ืนๆ 
3. เพ่ือเป็นสถานประกอบการรองรับแรงงานในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านการแปรรูป การท าเกษตร
แบบแปลงใหญ ่
4. เพ่ือแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า โดยเกษตรกรสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในการรวมกลุ่มในรูปแบบเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าสวนยางพาราจากการขายยางก้อน
ถ้วย เป็นน้ ายางพาราข้นหรือขอรับการสนับสนุนเพ่ือขอเป็นค่าลงทุน ในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักกรกล
เนื่องจากไม่เสี่ยงต่อการใช้สารเคมี และสามารถสร้างอ านาจต่อรองด้านการตลาดได้ แต่หลังจากลงมือด าเนินการผลิต 
ระบบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีข้อขัดข้องต้องส่งซ่อมจึงพักการผลิตลง  
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3.เป้าหมาย (5 ด้าน) 
๑. การลดต้นทุนการผลิต จาก ๗,๒๓๐ บาท/ไร่ เป็น ๖,๔๔๐ บาท/ไร่ (+๑๐.๙๓ %) 
๒. การเพ่ิมผลิต จาก ๒๑๐ กก./ไร่ เป็น ๒๓๕ กก./ไร่ (+๑๐.๖๔ %) 
3. การพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (%DRC) จาก ๒๘% เป็น ๓๓% (+๙.๒๔%) 
4. สินค้าจากการแปรรูปยางเช่น อิฐบล็อกตัวหนอน รองเท้านักเรียน หมอนยางพารา อาสนะ เสาหลักลาย 
5. บริหารจัดการกลุ่มแบบวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 

4.การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
รวมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมให้สมาชิกความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพารา และส่งเสริมสมาชิกท าอาชีพเสริม 
เช่นการเลี้ยงไส้เดือน ท าให้รายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเป็นเครือข่าย ศพก.จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านยางพาราและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาด โดยความร่วมมือของ
เกษตรกรต้นแบบ YSF และผู้ที่สนใจทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 
5. การสนับสนุน 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และส านักงานเกษตรอ าเภอโซ่พิสัย สนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการและ
ปัจจัยการผลิตในรูปแบบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มผ่าน
โครงการ  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนข้อมูลและแนวทางการตลาด เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจัดให้มีแหล่งขาย
หรือจัดแสดงสินค้า 

3. มีหน่วยงานจากหลายจังหวัดมาใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางพารา 
4. ส านักงานปฏิรูปที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ แนะน าส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ ในการปรับปรุงบ ารุงดิน

และการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต 
5. หน่วยงานภาคในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความรู้ทางวิชาการแก่กลุ่มแปลงใหญ่ตามบทบาทหน้าที่

ได้รับมอบหมาย 
6. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้ในเรื่องกรท าบัญชีของกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีความรู้เรื่องการท าบัญชี 

อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
7. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ ให้การสนับสนุนข้อมูล/ความรู้ทางวิชาการ 
8. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ช่วยสนับสนุนสินเชื่อและการจัดท าแผนธุรกิจ 
9. ส านักงานปศุสัตว์/ส านักงานประมงในพ้ืนที่ส่งเสริมและให้ความรู้ในการท าเกษตรผสมผสานเพ่ือให้เกษตรกร

สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยไม่หวังรายได้จากยางพาราอย่างเดียว 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

- รวมกลุ่มกันเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตยางพาราในพ้ืนที่อ าเภอโซ่พิสัยและอ าเภอใกล้เคียง จากการ
ขายยางก้อนถ้วย เป็นน้ ายางข้นหรือยางแผ่น ตลอดจนแปรรูปเป็นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 

- มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตในกลุ่ม มีการศึกษาท าแปลงเรียนรู้เปรียบเทียบเรียนรู้และพัฒนาจากความ
ต้องการของกลุ่มเอง 

- รวมกลุ่มต่อรองด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 
- ท า MOU ซื้อขายผลผลิตระหว่างสมาชิกแปลงใหญ่หรือกลุ่มสหกรณ์ และบริษัทฯอ่ืนๆ 
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- มีการส่งขายผลิตภัณฑ์ให้บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดของกลุ่ม 
- มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นของฝากขึ้นชื่อของบึงกาฬ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน 

อนาคตจะมีการท าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น 
- ตลาดทอ้งถิ่น ตลาดชุมชน จ าหน่ายโดยตรงและผ่านตัวแทน ออกบูทแสดงสินค้า 
- ตลาดภายนอก ส่งโดยตรง/บริษัทรับจ้าง/ไปรษณีย์ไทย 
- ตลาดต่างประเทศ จัดส่งโดยเอเย่นต์ซี่ที่ท าธุรกิจค้าต่างประเทศ เช่น จีน เป็นต้น 
- ส่งเสริมการขายโดยสื่ออิเล็คทรอนิคส์และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
- มีการบริหารจัดการรายได้ที่ชัดเจนแลยุติธรรม 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชมและผู้สนใจศึกษาดูงาน เรื่องยางพาราครบวงจร 
2 เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพ่ือชุมชน ช่วยส่งเสริมการใช้ยางของประเทศ 
3. สร้างรายได้ให้ชุมชน ท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. กล้าเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 2. มีความสามัคคีในกลุ่ม มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

3. ผู้น ากลุ่มมีวิสัยทัศน์ 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 

- ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายตามความต้องการทางตลาดและมีมูลค่าที่สูง 
- ท าสินค้าพรีเมี่ยม เพ่ือส่งออกตรงไปยังตลาดต่างประเทศ 
- ขยายพ้ืนที่แปรรูปและฐานการผลิตที่มากขึ้น 
- ผลิตสินค้าส าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่นนักกีฬา คนพิการ เป็นต้น 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายส าหรับงานอ่ืนๆ เช่น อิฐบล็อก แผ่นทางเดิน เป็นต้น 
- ผลิตเสาหลักลายและแบลิเออร์ให้กับทางหลวงชนบท 

10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราเหล่าทองอยากได้รับการสนับสนุนห้องแล็ป และห้องประชุมที่รองรับเกษตรกรผู้สนใจดู
งาน 100 คนเพ่ือให้บริการเกษตรกรที่มาดูงานให้มีความสะดวกมากขึ้น 
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลก าเนิดนพคณุ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่  
 โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่ถือครอง ทางการเกษตร
ขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
รายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตขาดเสถียรภาพ ปัญหาการขาด
อ านาจการต่อรองของเกษตรกร รวมทั้งปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้
เท่าที่ควร การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน ผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาด และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร การส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยใช้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้
เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เป็นการลดต้นทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกอ าเภอบางสะพาน มีพ้ืนที่การเกษตร จ านวน 217,845 ไร่ ปลูกปาล์มน้ ามันจ านวน 24,704 ไร่ คิดเป็น 
11.34 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด สถานการณ์การปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรอ าเภอบางสะพาน 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรมีขนาดเล็ก ผลผลิตเฉลี่ย 2,800 กิโลกรัม/ไร่/ปี ต้นทุน
การผลิต 3.10 บาท/กิโลกรัม 
 ปี 2560 เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันอ าเภอบางสะพานประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วงท า
ให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้ผลผลิตตามรอบการผลิต ต้นทุนการผลิตสูง จึงเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ปาล์มน้ ามัน เพ่ือรับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ พัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามัน เพ่ิมผลผลิต และลด
ต้นทุนการผลิต 
2.สถานการณ์  
 ปัจจุบันแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
ระบบ co-farm มีสมาชิก 41 ราย พ้ืนที่ 420 ไร่ ผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.95 ตัน/ไร่/ปี ต้นทุนการผลิต 2.93 
บาท/กิโลกรัม มีการด าเนินกิจกรรมในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการส่งเสริมอาชีพเสริม 
ให้แก่สมาชิก คือ การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เมื่อได้รับผลผลิตแล้ว มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเพ่ือรองรับสินค้าของกลุ่ม และมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ ใช้เองอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ิมปริมาณการผลิตขึ้นทุกๆปี สมาชิกมีการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุน  มีการถ่ายทอดความรู้ โดย
วิทยากรกลุ่มถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกตามช่วงระยะเวลาการผลิต โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับสมาชิก สมาชิกกับสมาชิก ร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดฤดูการผลิต เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
ยังให้การสนับสนุนให้ได้รับมาตรฐาน RSPO ปาล์มน้ ามันเพ่ือยกระดับมาตรฐานพืชปาล์มน้ ามัน มีการเชื่อมโยง
การตลาดกับโรงงานปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่มีการท าสัญญาซื้อขาย โดยสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันจะขายผลผลิตที่มี
คุณภาพ และโรงงานจะรับซื้อในราคาเกรดพรีเมี่ยม 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน  

1.เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิต และ
รวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 

2. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลติ และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น จากการผลิตปาล์มน้ ามัน 
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3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกิดองค์กรเกษตรกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่
ปาล์มน้ ามันได้ทั้งระบบ 

4. แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ ามัน  
5. เป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร และการตลาด 

ให้แก่เกษตรกรทั้งในพ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจ 
6. สร้างระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดจาก

ผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
คณะกรรมการแปลงใหญ่  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันอ าเภอบางสะพาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ระดับอ าเภอนั้น จึง ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันอ าเภอบางสะพาน หมู่ที่ 7 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย  

  1) นายสมศักดิ์   ทองถึก  ประธาน    
    2) นายประภาส พ่วงตรง  รองประธาน  
    3) นายบัว  ทุมเพชร  เหรัญญิก  
    4) นานิตย์  ตั่นอนุพันธ์ กรรมการ  
    5) นายสุดใจ สดชื่น  กรรมการ  
    6) นายธวัช พิมสอ  กรรมการ  
    7) นายเสวก แก้วทอง  กรรมการ  
    8) นายสมพจน์  แสงเงิน  กรรมการ  

ทุนของกลุ่ม สมาชิกจ านวน 41 ราย รวมเป็นเงิน 249,188.70 บาท ส าหรับซื้อปัจจัยการผลิตบริการ
ให้กับสมาชิก 

ค่าหุ้น   18,100   บาท 
ค่าบ ารุง   3,185   บาท 
อ่ืนๆ   227,903.70  บาท 
รวม   249,188.70  บาท 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 การก าหนดเป้าหมายแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันอ าเภอบางสะพานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 
บริหารจัดการร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพ และเชื่อมโยงการตลาด และเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร และ
การตลาด ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจ กลุ่มแปลงใหญ่มีการวิเคราะห์ SWOT 
ก่อนวางแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของกลุ่ม   
เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน 
 1. การลดต้นทุนการผลิต 

การลดต้นทุนการผลิตโดยการวิเคราะห์ด้านต้นทุนการผลิตรายปีของสมาชิก เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน และส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง โดยสมาชิกยังผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ท าให้สมาชิก



181 
 

 

ลดต้นทุนการผลิตในปี 2561 ลดต้นทุนได้ 13.90 % ปี 2562 ลดต้นทุนได้ 39.32 % จากการน าความรู้เรื่องการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยหมักมาใช้ในกระบวนการผลิตปาล์มน้ ามันและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
จากการผสมปุ๋ยใช้เอง และซื้อปุ๋ยร่วมกันของสมาชิก วิเคราะห์ด้านต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน 
 2. การเพิ่มผลผลิต 
 อ าเภอบางสะพาน เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาล์มน้ ามัน เมื่อมีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ทางกลุ่มจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน เพ่ือหาความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามัน ซึ่งทางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต อาทิ การวิเคราะห์ค่าดิน การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและโครงสร้างดิน การใช้โดโลไมท์เพ่ือควบคุม pH ให้คงที่ ลดปัญหาการ
ขาดธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกอนในดิน เพ่ิมค่าการดูดซับ และความสามารถในการแลกเปลี่ยน CEC 
ของดิน เทคนิคการห่มดินและกองทางใบ เพ่ือควบคุมความชื้นในดิน และปฏิบัติตามแผนการผลิตปาล์มน้ ามัน เป็น
ต้น 
 โดยการห่มดินและกองทางใบ คอยรักษาความชื้นในดิน คอยห่มดินช่วยรักษาความชื้นในช่วงหน้าแล้ง 
ความชื้นดีทะลายก็ดีตาม ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช และทางใบจะย่อย
สลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันต่อไป โดยการห่มดิน ด้วยการปูทางใบและกองทางปาล์ม (หลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและแต่งทาง) ทางใบจะคืนธาตุอาหารให้กับดิน ทางใบปาล์มน้ ามัน จ านวน 1 ไร่ (1.6 ตัน) มีให้ธาตุไนโตรเจน 
(N) 9 - 12 กก. ธาตุฟอสฟอรัส (P) 5 กก. ธาตุโพแทสเซียม (K) 19 กก. และ คีเซอร์ไรท์ 11 กก 
 3. การเพิ่มคุณภาพสินค้า 
 การอบรมสมาชิก ในการตัดปาล์มคุณภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน โดยกลุ่มมีการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตของเกษตรกร วิธีบริหารจัดการของกลุ่มคือ ควบคุมโดยการให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกทะลายปาล์ม
น้ ามันสุก โดยยึดมาตรฐานจากการสังเกตสีของผลปาล์มน้ ามัน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและจ านวนผลที่สุกจะร่วงหล่น
ลงบนดินประมาณ 10 ถึง 12 ผล ถือเป็นผลปาล์มสุกท่ีสามารถใช้ได้ ในกรณีที่สมาชิกขายปาล์มน้ ามันที่ไม่ได้
มาตรฐาน เกิน 1 % ต่อเดือน กลุ่มจะมีมาตรการควบคุมสมาชิกรายดังกล่าว โดยโรงงานส่งผลรายงานปาลืมน้ ามัน 
รายบุคคลให้กับคณะกรรมการกลุ่มทราบ กลุ่มจะมีการบริหารจัดการโดยให้คณะกรรมการกลุ่มย่อยตามพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการตัดปาล์มน้ ามัน พร้อมให้ค าแนะน าแก่สมาชิก ถ้าสมาชิกตัด
ปาล์มน้ ามันไม่ได้คุณภาพติดต่อกัน 3 เดือน คณะกรรมการกลุ่มย่อยจะน าเข้าที่ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 

- การให้ความรู้มาตรฐานสินค้า RSPO เบื้องต้น และมาตรฐานระบบการผลิต GAP พืช แก่สมาชิก เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพ 
 4. การตลาด 
 การรวบรวมผลผลิตเพ่ือต่อรองราคากับโรงงาน กลุ่มจะรับสมาชิกเพ่ือรวบรวมผลผลิตตามกระบวนการกลุ่ม 
พร้อมควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้ทราบปริมาณผลิตของกลุ่ม เพ่ือท าการต่อรองกับโรงงานเพ่ือได้ราคาเกรดพรีเมี่ยม       
โดยทางโรงงานจะออกบัตรสมาชิกเกษตรกรให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ สามารถส่งผลผลิตที่โรงงานได้โดยไม่ต้องน า
ผลผลิตมารวมกัน 

5. การบริหารจัดการ 
 กลุ่มมีการบริหารจัดการในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าชีวภาพ และวางแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี 
ให้แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการกลุ่ม เป็นผู้ด าเนินงานตามแผน เช่น แผนการผลิต, แผนการรวบรวมผลผลิต, 
แผนการจ าหน่าย, แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลร่วมกับกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพบางสะพาน  
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มีการจัดตั้งผู้ดูแลแปลงแต่ละพ้ืนที่เพ่ือก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ และรวบรวมปัญหาหรือ
ประเด็นอ่ืนๆ มาเข้าที่ประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา โดยมีการแบ่งคณะกรรมการกลุ่มใหญ่ แบ่งเป็น        
5 กลุ่มย่อย ตามพ้ืนที่ต าบล เพ่ือควบคุมดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต าบลก าเนิดนพคุณ 
กลุ่มที่ 2 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต าบลพงศ์ประศาสน์ 
กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต าบลทองมงคล 
กลุ่มที่ 4 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต าบลร่อนทอง 
กลุ่มที่ 5 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต าบลแม่ร าพึง 

การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิต และรายได้) 
 กลุ่มมีการเลี้ยงผึ้งโพรงในแปลงปาล์มน้ ามัน แบบระบบกลุ่ม จ านวน 30 รัง อยู่ที่ แปลงนายประภาส พ่วง
ตรง จ านวน 20 รัง แปลงนายนุกูล พลอยบุตร จ านวน 5 รัง แปลงนายเล็ก ลิ้มประเสริฐ จ านวน 5 รัง เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิการผลิตปาล์มน้ ามัน และช่วยในเรื่องระบบนิเวศในสวนปาล์ม ผึ้งจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดระบบ
นิเวศ บอกถึงความชื้นในสวน ความอุดมสมบูรณ์ของแปลง และช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ปกติปาล์มน้ ามันต้องการน้ า 1,800 มิลลิลิตร/ปี (ปี 2561 ปริมาณ
น้ าฝน 1,909 มิลลิลิตร/ปี และปี 2562 ปริมาณน้ าฝน 1,303 มิลลิลิตร/ปี) กลุ่มมีการวางแผนจัดหาแหล่งน้ า ซึ่ง
สมาชิก 70 % จะมีแหล่งน้ าใช้ในแปลงปาล์มน้ ามัน (ขุดสระ/ฝายกักน้ า/บ่อน้ าตื้น/บ่อบาดาล) นอกจากนั้นอาศัย
น้ าฝน กลุ่มจึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ าในแปลงปาล์มกับสมาชิก โดยเน้นการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า โดยใช้ระบบ
สปริงเกอร์ และระบบร่องน้ าผิวหน้าดิน ซึ่งกลุ่มจะมีการส่งเสริมใช้ระบบน้ าดังกล่าว ซึ่งช่วยให้สมาชิกได้ผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีอีกด้วย 

เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผสมผสาน เช่น การกลูกปาล์มในปีที่ 1 – 3 
ปลูกสับปะรดแซมในแปลงปาล์มน้ ามัน หรือปลูกพืชแซมสวนปาล์มน้ ามัน ช่วงอายุปาล์มน้ ามัน 10 – 15 ปี เช่น 
ไม้เศรษฐกิจ พยุง สัก มะค่า เป็นต้น  
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

มีการประชุมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ทุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกแปลงใหญ่อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสรุปการด าเนินการกลุ่ม มีการประชุมของคณะกรรมการแปลงใหญ่อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน โดยเป็น
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ศพก.อ าเภอบางสะพาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และวางแนวทางการท างาน
ร่วมกัน ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ มีการสร้างช่องทางสื่อสารผ่าน Application line เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

- กลุ่ม line ชื่อ วิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ ามัน/ศดปช.  
- กลุ่ม line ชื่อ ปาล์มเชื่อมโยงโรงงาน 
- กลุ่ม line ชื่อ คณะกรรมการปาล์มน้ ามัน 

การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพาน สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการเกษตร การ

เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย การจัดการผลผลิต 
ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือ

ใช่รวมกับสารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต องค์ความรู้ด้านการเกษตร การผลิตปุ๋ยสั่งตัด การวิเคราะห์ดิน 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุน
อาชีพของเกษตรกรสมาชิก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์ การใส่ปุ๋ย ระบบน้ า การ
ปลูกดูรักษา โรคและแมลง 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ ามัน การวิเคราะห์ดิน/ใบ 
เพ่ือให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 

เครือข่ายปาล์มน้ ามันกระบี่ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง    

ผึ้งโพรงเป็นอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ ามัน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร  ให้ความรู้ด้านแหล่งเงินทุน การกู้เงินในรูปแบบกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน และแบบกลุ่มเกษตรกร  
บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด สนับสนุนเศษวัสดุปาล์มน้ ามัน (ทะลายปาล์มน้ ามันเพ่ือน ามา   

ท าปุ๋ยหมัก) และเชื่อมโยงด้านการตลาด 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด สนับสนุนเป็นที่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปาล์มน้ ามัน (น้ ามัน

พืช)      และเชื่อมโยงด้านการตลาด 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) (CPI) สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต        

ปาล์มน้ ามันให้มีคุณภาพ 
5. การสนับสนุน 
 กลุ่มมีการระดมหุ้นจากสมาชิก หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และบริหารจัดการท าปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือจ าหน่ายให้กับสมาชิก พร้อมทั้งมีคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุน โดยจัดตั้งเป็นเงินกองทุนกลุ่มเพ่ือ
น าไปใช้บริหารในปีต่อไป 
   นอกจากปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านงบประมาณแล้ว กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จาก
ภาคีเครือข่าย  อาทิเช่น  

- การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ จาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และ
ปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 
 - การสนับสนุนจากกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ต าบลก าเนิดนพคุณ ด้านงบประมาณ จ านวน 100,000 
บาท 

- ด าเนินการหาแหล่งทุน ธกส. (ล้านละร้อย) ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1,500,000 บาท 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ด้านลดต้นทุนการผลิต 
 กลุ่มมีโครงการช่วยลดต้นทุนผลผลิตปาล์มน้ ามันให้กับสมาชิก ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้
ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการรวมกันซื้อปุ๋ยเคมีเพ่ือท าปุ๋ยสั่งตัด โดยกลุ่มมีโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ิมขึ้นทุกปี (ปี 2561 จ านวน 100 ตัน ปี 2562 จ านวน 100 ตัน ปี 2563 จ านวน 220 ตัน) และกลุ่ม
ได้รับการสนับสนุนเศษวัสดุปาล์มน้ ามัน ทะลายปาล์ม จากบริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด จ านวน 50 
ตัน       ในปี 2563 โดยเปรียบเทียบต้นทุนได้ดังนี้ 
  - ปี 2561 ต้นทุน 3.59 บาท/กิโลกรัม  
  - ปี 2562 ต้นทุน 2.53 บาท/กิโลกรัม 
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    ต้นทุนลดลง 1.06 บาท/กิโลกรัม 
 ด้านการเพิ่มผลผลิต 
 กลุ่มมีกิจกรรมการช่วยเพ่ิมผลผลิตให้กับสมาชิก ในด้านต่างๆ เช่น การจดบันทึกกิจกรรมแปลง มีการวาง
แผนการผลิตรวมกัน การวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยสั่งตัด การให้น้ า การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  ให้แก่
สมาชิก ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพที่ดีข้ึนตามความต้องการของโรงงาน โดยผลผลิตเพ่ิมขึ้นดังนี้ 

ปี 2561 ผลผลิตเฉลี่ย 3.45 ตัน/ปี/ไร่  
   ปี 2562 ผลผลิตเฉลี่ย 3.95 ตัน/ปี/ไร่ 
   ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 0.57 ตัน/ปี/ไร่ 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 กลุ่มมีกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันให้กับสมาชิก เช่น จัดให้มีการประชุมท าความ
เข้าใจสมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน มาตรฐาน RSPO พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ปาล์มน้ ามันตามมาตรฐาน โดยดูจากลักษณะทางกายภาพของ % น้ ามันปาล์ม ที่ได้มาตรฐาน 18 % ขึ้นไป จัดอบรม
มาตรฐานการผลิต GAP พืช แก่สมาชิก เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช การสนับสนุนปัจจัย
การผลิต อบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกกับ
เจ้าหน้าที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตร ในด้านการคัดเลือกพันธุ์ การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน การ
ป้องกันโรคแมลง การจัดการระบบน้ าในแปลงปาล์ม และศึกษาดูงาน ณ บริษัทชุมพรอุตสาหกรรม ปาล์มน้ ามัน เพ่ือ
พัฒนาผลผลิตปาล์มน้ ามันให้ได้คุณภาพ ตามความต้องการของบริษัท เป็นต้น 
 คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันตามมาตรฐาน โดยดูจากลักษณะทางกายภาพของ % น้ ามันปาล์ม 
ที่ได้มาตรฐาน 18 % ขึ้นไป  
 ด้านการตลาด  
 แปลงใหญ่ท าสัญญาซื้อขายกับโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันทองมงคลจ ากัด และได้ราคาสูงสุดของราคา
ซื้อขายปาล์มน้ ามัน ณ วันนั้น ๆ เช่น ราคาหน้าโรงงาน 3.10 บาท/กิโลกรัม สมาชิกแปลงใหญ่จะขายได้ในราคา 
3.40 บาท/กิโลกรัม (มากกว่าเกษตรกรทั่วไป 0.30 บาท/กิโลกรัม) 
 ด้านการรวบรวมผลผลิต 
 กลุ่มควบคุม ดูแลปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ร่วมกับโรงงาน กลุ่มใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ ให้ความรู้เรื่อง
การตัดปาล์มสุก และควบคุมปริมาณปาล์มดิบห้ามเกิน 1% ต่อเดือน โดยกลุ่มจะรวบรวมรายชื่อสมาชิก พร้อมพ้ืนที่
ปลูก ส่งให้กับบริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด เพ่ือท าข้อตกลงด้านราคากับบริษัท ตามจ านวนผลผลิต
เฉลี่ยของจังหวัด 2.80 ตัน/ปี/ไร่ และกลุ่มจะส่งผลผลิตให้กับบริษัทตามจ านวนที่ได้แจ้งไว้ ทางบริษัทจะท าการออก
บัตรสมาชิกเกษตรกรกลุ่มปาล์มแปลงใหญ่อ าเภอบางสะพาน ท าให้สมาชิกสามารถน าผลผลิตไปส่ง ณ บริษัท ทอง
มงคลอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด ได้ด้วยตนเอง 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันมีการปรับใช้นวัตกรรมสนับสนุนให้สมาชิก ใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมการการ
ผลิต การใช้เทคโนโลยี ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิต การห่มดิน การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ า 
เป็นต้น 
 กลุ่มแปลงใหญ่ได้น านวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิต โดยน าทฤษฎีของกรมวิชาการเกษตรผสมผสานกับ
ผลงานวิจัยของ ดร.ชุลีพร  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) หรือ 
CPI  มาด าเนินการบริหารจัดการแปลงปาล์มน้ ามันในแปลงสมาชิก โดยท าการค านวณการใส่ปุ๋ยให้กับสมาชิก 
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 กลุ่มมีการจัดเก็บสถิติปริมาณน้ าฝนในแต่ละปีฤดูการผลิต ร่วมกับศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
เตรียมการจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของพืชปาล์มน้ ามัน 
 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิต 
กลุ่มมีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร จากกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน มา
ทดแทนการใช้แรงงานคนในการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น สายพานล าเลียง เครื่องย่อยวัสดุทางการเกษตร 
 สร้างช่องทาง e-commerce กับบริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด เพ่ือแจ้งราคาผลผลิตทาง 
online ทุกวัน ท าให้สมาชิกทราบราคาปาล์มน้ ามันก่อนน าไปจ าหน่าย 
  
จากการด าเนินโครงการแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน สามารถสรุปความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ใน
ด้านต่างๆ ได้ดังนี้  
 7.1 ด้านการรวมกลุ่ม/ผู้น ากลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม 

- ผู้น ากลุ่ม มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการจัดการบริหารแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ 
- กลุ่มมีการกระจายอ านาจของผู้น ากลุ่ม ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยอาศัยการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม 
- สมาชิกของกลุ่มฯ มีความรู้ทักษะความเข้าใจ และประสบการณ์การปลูกปาล์มน้ ามัน เป็นระยะเวลานาน 
- กลุ่มมีสมาชิก ปี 2560 จ านวน 41 ราย อยู่ในพ้ืนที่ต าบลก าเนิดนพคุณ ปัจจุบัน เพ่ิมขึ้นเป็น 105 ราย 

ทั่วทั้งอ าเภอบางสะพาน ในปี 2563 
- กลุ่มประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ อาทิ การลดต้นทุนการผลิต/การเพ่ิมผลผลิตให้กับ

ปาล์มน้ ามันทั้งระบบ/เป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพ ให้แก่เกษตรกรทั้งใน
พ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน และพ้ืนที่อ่ืนๆที่สนใจ 

- กลุ่มฯ มีกฎระเบียบกติกาที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 
 7.2 ด้านการผลิต/ผลงานของกลุ่ม 

- ต้นทุนการผลิตลดลง จากการวางแผนการผลิต 
- มีการผลิตปาล์มน้ ามันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน 
- การจัดท าบันทึกกิจกรรมแปลง / การจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต / บัญชีครัวเรือน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

การผลิตที่แท้จริง 
- กลุ่มมีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ตลอดฤดูกาลผลิต  

 7.3 ด้านการตลาด 
- เชื่อมโยงการตลาดกับเครือข่ายผู้ผลิตปาล์มน้ ามัน ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่างจังหวัด อาทิเช่น 

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
- สมาชิกในกลุ่มสามารถจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามัน โดยได้ราคาสูงกว่าราคารับซื้อหน้าโรงงาน ในฐานะ

การเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 
 7.4 ด้านองค์ความรู้/นวัตกรรม 

- สมาชิกใช้นวัตกรรมในการผลิต ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิต การห่มดิน การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ตามค่า
วิเคราะห์ดิน การให้ปุ๋ยโดยระบบน้ า เป็นต้น 
 7.5 ด้านวิถีชีวิต/สังคม/ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 

- เกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการท าการเกษตรปลอดภัย 
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8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
แนวคิดการบริหารกลุ่มแปลงใหญ่ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 

 2. การบริหารจัดการกลุ่ม 
 3. การมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ) 
 4. กรรมการและสมาชิกมีศรัทธาร่วมกันมีความไว้วางใจ 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 แผนการพัฒนาต้นน้ า  

 - ลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ 
เป้าหมายสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2564 
  - เพ่ิมผลผลิต โดยการท าระบบน้ า การวางแผนการผลิต พร้อมกับปฏิบัติงานตามแผนการผลิต
ปาล์มน้ ามัน 

 - พัฒนาคุณภาพการผลิต พัฒนาการผลิตปาล์มน้ ามันให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน 
ตามที่โรงงานรับซื้อก าหนด โดยควบคุมและดูผลผลิตปาล์มน้ ามันให้ได้น้ ามัน 18 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 - บริหารจัดการกลุ่มสร้างความเข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่าย เป้าหมายกลุ่มมีความเข้มแข็ง มี
เครือข่ายในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ ามันที่เข็มแข็ง 
 แผนการพัฒนากลางน้ า  

  - สมาชิกในกลุ่มสามารถจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามัน โดยได้ราคาสูงกว่าราคารับซื้อหน้าโรงงาน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลิต และความมั่นคงในอาชีพให้กับสมาชิก 
 แผนการพัฒนาปลายน้ า  

  - เชื่อมโยงการตลาดกับเครือข่ายผู้ผลิตปาล์มน้ ามัน ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่างจังหวัด 
อาทิเช่น จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ เป็นต้น 

 - ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้การผลิตด้วยเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 เป้าหมายระยะยาว  

 1. ยกระดับศักยภาพกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ ในทุกมิติของการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างครบวงจร 
 2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน 

10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ เน้นให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม มีการระดม
หุ้นของสมาชิกแปลงใหญ่และสมาชิกทั่วไป การบริหารกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ / สุจริตโปร่งใส และความ
จริงใจในการท างานของคณะกรรมการและสมาชิก เกิดการยอมรับในการบริหารงานทุกขั้นตอน 
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แปลงใหญ่ยางพารา ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 อ าเภอไม้แก่น เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกพืชยางพาราเป็นเศรษฐกิจหลัก
ในอ าเภอไม้แก่น มีทุกต าบลมีพ้ืนที่ปลูกต่างๆกัน เช่น ตะโละไกรทอง1,272ไร่ ดอนทราย 318 ไร่ ไทรทอง
1,450 ไร่ และไม้แก่น 986 ไร่ ทั้งหมด 4,026 ไร่ ของพ้ืนที่ทั้งหมดในอ าเภอไม้แก่น ส าหรับพ้ืนที่ปลูกยางพารา
ในพ้ืนที่ โดยมีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น ข้อจ ากัดของการครอบครองต่อไร่ต่อครัวเรือ และปัญหาพ้ืนที่ไม่เหมาะสม
ในการปลูกท้ังยังเป็นพื้นแหล่งน้ าใช้ในการประกอบการเกษตรแห่งไม่มี ดังนั้นด้วยเกษตรกรเดิมที่เคยมีผลผลิตของ
ยางที่มีราคาสูงท าให้เกษตรหลายหันมาปลูกกันมากโดยไม่ค านึงถึงปัจจัยที่จะเกิดขึ้นมา ซึ้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ตามล าดับ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้มาจัดระบบในเรื่องการปลูกพืชที่เหมาะสม zonning ให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้
เกิดการตัดสินใจในเรื่องการปลูกพืชให้เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพหลายด้าน  
 ต่อมาในปี 2561 ได้มีโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่เข้ามา เพ่ือเกิดการเรียนรู้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อชนิดพืชในพ้ืนที่ เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกพืชยางพารา เพ่ือจัดตั้งแปลงใหญ่
ยางพาราขึ้น โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการหลัก ในต าบลต าตะโละไกรทองและต าบลไม้แก่น ซึ้งเป็นเป็นที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชยางพารา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา เนื่องจากเกษตรกรขาด
ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ การรวมกลุ่มองค์กร และการตลาด สามารถให้เกษตรกรมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
โดยมีเกษตกรต้นแบบของ ศพก.ยางพารา ในปี พ.ศ.2562 ได้จัดมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดิน
เสมอพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการรวบรวมผลผลิตขึ้นในพ้ืนที่ พร้อมทั้งแก่ปัญาเรื่องยาพาราที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
2. สถานการณ์ 
 ชื่อแปลงใหญ่: แปลงใหญ่ยาพารา ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
 ประเภท: แปลงใหญ่ ปี 2561  
 ที่ตั้ง/ที่ท าการกลุ่ม:  หมู่ที่ ๑  ต าบล ตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี    
 พิกัดที่ตั้งศูนย์: พิกัด โซน47  x :  ๐๗๙๔๕๙๔    y:  ๐๗๓๒๗๔๓   
 ประธานแปลงใหญ่: นายบุญธรรม  คงแก้ว      เบอร์โทรศัทพ์ 089-9752748       
 ผู้จัดการแปลงใหญ่: นายสับรี  ไมบู 
 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ: พ้ืนที่ทั้งหมด  375.25  ไร่  จ านวน  182   แปลง 
 จ านวนสมาชิก: 120 ราย 
 ชนิดพืชที่ด าเนินการ: ยางพารา 
 ผลผลิต  113  กก./ไร่ ต้นทุน บาท/ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 5,500 บาท/ไร่/ปี 
 ต้นทุนเดิม 2,700 บาท/ไร่/ปี 
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3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
  3.1 ลดต้นทุนการผลิต 
               - สมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 80 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในสวนยาง 
      3.2 เพ่ิมผลผลิต 
               - สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  3.3 พัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
     -  ผลผลิตของเกษตรกรจากเดิม ขี้ยาง มาเปลี่ยนเป็น ยางก้อนถ้วย 
  3.4 บริหารจัดการ 
สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรดินเสมอพัฒนา 
               - จัดประชุมกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน    
               -  สมาชิกกลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้ประเด็นดังนี้ 
    1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ  โดยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ, การใช้กรดฟอร์มิกในการผลิต
ยางก้อนถ้วยคุณภาพ,การใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัดบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จ าหน่ายในราคาสมาชิก 
    2 การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร  สมาชิกได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
ยางพาราก้อนถ้วยเพื่อจ าหน่ายโดยตรงกับโรงงาน 
  3.5 จัดการด้านการตลาด 
 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรดินเสมอพัฒนา ที่ตั้ง 105 ม.1  
บ้านดินเสมอ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เป็นที่รวบรวมผลผลิต โดยการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพเพ่ือ
ส่งจ าหน่ายให้กับโรงงานศรีตรังอินดักส์ทรี อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรจะได้จ าหน่ายราคายางที่สูงขึ้น   
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน
วางแผนความร่วมกันโดยก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
ล าดับที่    หน่วยงาน แผนงานตามบทบาทหน้าที่ 
1. การยางแห่งประเทศไทย สาขา 

 สายบุรี 
ส่งเสริมและการใช้เทคโนโลยีการใช้ในสวนยางพารา  

2. สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ มอบ
ปัจจัยการผลิต โดโลไมท์ ปรับปรุงสภาพกรด-ด่างของดิน  
สาธิตผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 

3. สหกรณ์จังหวัดปัตตานี อบรมความรู้แบบการบริหารกลุ่ม  สหกรณ์ป๋ยผสม 
4. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อาสาบัญชีสหกรณ์ แนะน าการจดบัญชีการผลิต และการจัดท า 
5. ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี การเพ่ิมรายได้ในสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
6. กรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐานใบค้ายาง 
7 โรงงานศรีตรังอินดักส์ทรี   ด้านการตลาดผลผลิต 
5. การสนับสนุน 
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- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่ม เช่น การ
ปลูกพืชเสริมรายได้ /การก าจัดโรครากขาว 
- กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราได้ท า MOU กับโรงงานศรีตรังอินดักส์ทรี  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
   1 ผลการด าเนินงาน   
          -  จากการจัดตั้งเวทีและจัดท าแผนการด าเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา  
             สรุปประเด็นหลักในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลดังนี้ 

1. การสร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม/องค์กร 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาแล้ว 
3. การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ 
4. การสร้างเครือข่ายการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ 
5. เชื่อมโยงการตลาด(โรงงาน) 
6. การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา 

  2 การบรรลุวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์ 
                 1. รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย  จ านวน  1 กลุ่ม 
        2. รวบรวมผลผลิตจ าหน่ายให้กับกลุ่มและขยายจุดรวบรวม  3 จุด  2 ต าบล 
   3. เชื่อมโยงการตลาดกับโรงงานศรีตรังอินดักส์ทรี อ าเภอยี่ง  จังหวัดนราธิวาส 
                     4. สมาชิกปลูกพืชแซมสวนยางพารา เช่น สละอินโด ผักเหลียง,ผักกรูด,สัปปะรด,เลี้ยงสัตว์ปีก 
เป็นต้น 
                     5. ได้น าคณะกรรมการกลุ่มศึกษาดูงานกลุ่มผลิตยางเครบ ที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
7. ผลทีเ่กิดขึ้น 
 ด้านเศรษฐกิจ  
  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
  ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน เฉลี่ย 2.5 บาท/กิโลกรัม    
 สังคม 
  มีพ้ืนที่รวบรวมผลผลิต 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  มีการใช้สารอินทรีย์ในยางพารา 
         ความยั่งยืนของแปลงใหญ่  

แปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาความรู้และคุณภาพของกลุ่มให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและ
ผลผลิตที่คุณอันดันต้นของโรงงานเกิดการยอมรับ 
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8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
1. ผู้น ากลุ่มมีความเข้มแข็ง    
2. สมาชิกทุกคนกฏระเบียบของกลุ่ม 
3. ผู้น าสามารถน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 
4. กลุ่มแปลงใหญ่เกิดการยอมรับคุณภาพต่อโรงงาน 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 1. ราคาไม่แน่นอน 
 2. เกิดการแข่งขันระหว่างพ่อค้าท่ีมารับซื้อในพ้ืนที่ 
   
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1.มีการขยายกิจการให้เพ่ิมข้ึน และมีกิจกรรมท าปุ๋ยทางเลือกเพ่ือลดต้นทุน 
 2. ขยายเครือข่ายในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 3. เพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
    4. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 เป็นโครงการที่ท าให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้กันเองและรวมแก้ปัญหาในพ้ืนที่โดยใช้การบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อเกิดความยั่งยืนด้วยตนเอง 
12. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 
       -ชื่อ นายสับรี  ไมบู  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
       - ส านักงานเกษตรอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
13. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ 
                - เดือนสิงหาคม 2564  
 
 
 
 



191 
 

 

แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ในพ้ืนที่ต าบลท่าอยู่ เกษตรกรจะมีการปลูกยางพาราอย่างแพร่หลาย โดยในช่วงปี พ.ศ. 2526 เกษตรกรผู้
ปลูกยางพาราในต าบลท่าอยู่ ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น ใช้ชื่อว่า “กลุ่มขายยางบ้านท่าอยู่” ซึ่งด าเนินการรวบรวม
ผลผลิตยางพาราในต าบลท่าอยู่และต าบลใกล้เคียงเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อไปและได้ด าเนินต่อมาเรื่อย ๆ จากนั้นในปี 
พ.ศ. 2531 กลุ่มขายยางบ้านท่าอยู่ ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา กรมส่งเสริมการเกษตร จึง
จัดตั้งเป็น “กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางบ้านท่าอยู่” ขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมการแปรรูปยางพาราและ
ขายยางพารา โดยมีการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเพ่ือแปรรูปและขาย 
 ในช่วงที่ราคายางพารามีราคาสูง เกษตรกรมีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก ซึ่งในช่วง ปีพ.ศ. 2551  
เป็นต้นมา ราคายางพารามีแนวโน้มที่ต่ าลงเรื่อย ๆ โดยลดลงมาไม่ถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ท าให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อนจากสภาวะราคายางพาราที่ตกต่ าลงเรื่อย ๆ แต่เกษตรกรเกือบทั้งหมดก็ยังมีการจ าหน่ายยางพาราใน
รูปแบบแผ่นอยู่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางบ้านท่าอยู่ก็ยังมีการท ายางพาราในรูปแบบแผ่น
มาจ าหน่ายที่กลุ่มเสมอ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาที่ต่ าลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายมาเป็น การขายยางก้อนถ้วย กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และก็มีแนวโน้มที่
จะปรับมาเป็นการท ายางก้อนถ้วยขายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าแรงและสะดวกในการจ าหน่าย แต่กลุ่มก้ยังมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ  
 ในปี พ.ศ.2561 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 
5 ด้าน คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการและการตลาด และมี
การสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือพัฒนาสินค้ายางพาราให้มีคุณภาพ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอตะกั่วทุ่ง ในขณะนั้น เป็นที่ตั้งกลุ่มและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนถึง
ปัจจุบัน 
2. สถานการณ์ 
 แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ มีสมาชิก 40 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่อยู่ใน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าอยู่ 
และบางส่วนอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ แต่เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียง มีพ้ืนที่รวม 488 ไร่ โดยมีผู้จัดการแปลงใหญ่ คือ  
นายสมพงษ์ พรผล ประธานแปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง คือ นายรัตนพล คุ้มภัย นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ ปลูกยางพาราพันธุ์ส่งเสริม คือ RRIM 600 โดยมีสภาพเป็นส่วนเดี่ยว 
และปลูกตามเกณฑ์ของกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพาราก าหนด มีต้นทุนการผลิตจ านวน 9,460 บาท/ไร่/ปี 
โดยส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานประมาณ 5,000 บาท มีการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 100 กิโลกรัม/ไร่/ปี สมาชิกแปลงใหญ่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการแปรรูปเป็นน้ ายางแผ่น โดยจะท าเป็นยางก้อนถ้วย ผลผลิตยางพารารวมประมาณ 143 ตันต่อไร่  
 แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ได้รับการสนับนุนงบประมาณและองค์ความรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตรและ
หน่วยงานภาคี ดังนี้ 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนับสนุนแม่ปุ๋ยโครงการแปลงใหญ่และเครื่องผสมปุ๋ย 
 2) สถานีพัฒนาที่ดินพังงา สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น/โดโลไมท์ 
 3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์ 

4) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 
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 5) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 3.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 11080 บาท/ไร่ เป็น 9460 บาท/ไร่ โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งได้มีการประสานกับ
ประธานแปลงใหญ่ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงของสมาชิก น ามาส่งตรวจวิเคราะห์ดินกับทางสถานีพัฒนา
ที่ดินพังงา และน าผลวิเคราะห์ไปชี้แจงกับสมาชิกในกลุ่มให้ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
  - มีการส่งเสริมให้สมาชิกมีการปรับปรุงบ ารุงดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินพังงาเข้า
มาร่วมให้ค าแนะน า  
  - มีการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้กลไกของ ศพก. ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาและ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วย 
 3.2 การเพ่ิมผลผลิต จาก 260 กิโลกรัม/ไร่/ปี เป็น 295 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - ส่งเสริมให้สมาชิกมีการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้สมาชิกมีการน าดินไปตรวจวิเคราะห์ 
และสร้างความตระหันกในการใช้ปุ๋ยของสมาชิก 
  - การให้ความรู้เรื่องการจัดการสวนที่ถูกต้อง มีการจัดท าแปลงตัวอย่างในการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้
เป็นแปลงเรียนรู้แกสมาชิกแปลงใหญ่ 
  - การถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช โดยผ่านกระบวนการของ ศพก.  
 3.3 การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่มีเป้าหมายในการปลูกยางพารา มีแปลงที่มีมาตรฐาน  
ลดการใช้สารเคมี และ มีระบบนิเวศน์/สิ่งแวดล้อมที่ดี ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสวนยางพาราให้สามารถผลิต
ยางพาราได้ได้เปอร์เซ็นต์น้ ายางที่สูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางเพ่ือเสริมรายได้ ได้แก่ ผักเหมียง เป็นต้น 
 3.4 การบริหารจัดการกลุ่ม แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมข้อตกลงต่าง ๆ ให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง มีการอบรมคณะกรรมการกลุ่มให้มีบทบาทความรับผิดชอบและมี
องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม นอกจากนั้นยังได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และมีการบูรณาการ
การด าเนินการร่วมกับ ศพก. และเน้นให้สมาชิกแปลงใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 3.5 การตลาด แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ มีการรวบรวมผลผลิตเพ่ือท าการประมูลทุกวันอังคาร ทุก
สัปดาห์ ท าให้ราคายางพาราที่เกษตรกรจะได้รับมีราคาเพ่ิมขึ้นจากท้องตลาด 4-8 บาท/กิโลกรัม  
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาและส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาและจัดท าแผนรายแปลง ถ่ายทอดความรู้ ด้านการลดต้นทุน/การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/ตลาดและการ
เชื่อมโยงการตลาด จากนั้นทบทวนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบันและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
https://co-farm.doae.go.th มีการด าเนินการผ่าน ศพก. โดยมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในการจัดงาน
วันฟิวด์เดย์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีหน่วนงานภาคีอ่ืน ๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุน เช่น การยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณืจังหวัดพังงา ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดพังงา เป็นต้น 
 แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่  มีการจัดท าแปลงเรียนรู้  แปลงต้นแบบ ซึ่งมีนายสมพงษ์ พรผล  
เป็นวิทยากรประจ าแปลง โดยมีองค์ความรู้ในเรื่องของ การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาผลผลิต  
การบริหารจัดการและการตลาด   
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5. การสนับสนุน 
  5.1. ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนับสนุนแม่ปุ๋ยโครงการแปลงใหญ่และเครื่องผสมปุ๋ย 
  5.2 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น/โดโลไมท์ 
  5.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์ 
  5.4 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
  5.5 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  5.6 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ จะมีการประชุมหารือ และได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกก่อน
การด าเนินการ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้ เช่น การลดต้นทุน โดยการใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากปลาการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนที่ที่เกิดดอกผลจากการผสมปุ๋ยจ าหน่ายให้
สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
 6.1 การลดต้นทุนสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี เนื่องจากมีการรวมกลุ่มกันซื้อท าให้
ราคาปัจจัยการผลิตถูกลง และมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินท าให้ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยที่เกินความเหมาะสม 

6.2 การเพ่ิมผลผลิต ได้แก่ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม มี
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ใช้น้ าหมักชีวภาพ จัดท าแปลงต้นแบบ การท าจุดเรียนรู้ให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ 

6.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการควบคุมคุณภาพยางก้อนถ้วยของแปลงสมาชิกที่น ามาจ าหน่ายให้กับกลุ่ม 
ก าหนดราคาของเกรดยางก้อนถ้วยที่ต่างกัน เพ่ือท าให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สุดก่อนจ าหน่าย 

6.4 การตลาด ในการวางแผนการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ มีการพัฒนาระบบ
การตลาดควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต โดยน าระบบตลาดประมูลยางก้อนถ้วยคุณภาพมาใช้ในการ
จ าหน่ายผลผลิต ซึ่งด าเนินการประมูลทุกสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และยังด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกของ
กรรมการบริหารกลุ่มได้การด าเนินการ 

6.5 บริหารจัดการ สมาชิกมีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีการรวมกลุ่ม
จัดหาปัจจัยการผลิต และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง กองทุนของกลุ่มมีการขยายตัว จาก
การสนับสนุนของภาครัฐ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทั่วถึงและครบถ้วนตามความต้องการ 
กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารามีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดกิจกรรมอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น มีการน าเทคโนโลยี งานวิจัยมาปรับใช้ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ให้น าไปปรับใช้ นอกจากนั้นมีการน างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนา โดยการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตในการปลูกพืชเสริมรายได้ เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นพืชผสมผสาน การ
ปลูกผักเหมียง เป็นต้น 

7.2 ด้านสังคม ทั้งสมาชิกในกลุ่มและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง โดยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ มีการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ปรับเปลี่ยนมาใช้เพราะเห็นถึงความแตกต่างของผลก าไรที่เกิดขึ้น 

7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การลดการใช้สารเคมีและการปลูกพืชผสมผสาน ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
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8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
 8.1 ผู้จัดการแปลงบริหารจัดการโดยยึดถือเป็นหน้าที่ต้องท าของผู้บริหาร มีความตั้งใจและรอบรู้  
ในบทบาทการพัฒนาอย่างดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และโน้นน้าวสมาชิกให้ตระหนักต่อการพัฒนา
อาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 

8.2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกแปลงใหญ่  
เป็นเวทีของการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตยางพาราและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตยางพารา 

8.3 การประชุมหมู่บ้านประจ าทุกเดือน สามารถแจ้งข่าวสารและผู้ช่วยผู้จัดการแปลงสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าได้และยังเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้านด้วย 

8.4 สมาชิกแปลงใหญ่มีอาชีพหลักคือยางพาราเป็นรายได้หลัก จึงต้องพัฒนาการปลูก การดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 1. สมาชิกแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 

2. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลใช้งบประมาณสูง 
3. การสนับสนุนของหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ ไม่บูรณาการเท่าที่ควร เพราะมีข้อก าหนดเฉพาะของ

แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
4. ราคาผลผลิตตกต่ าในปัจจุบัน 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางต่อไป 
 10.1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ 
 10.2 การลดความเสี่ยง โดยการประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืชผัก การปลูกสับปะรด  
ผักเหมียง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากการท าสวนยางพารา 
 10.3 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปยางพารา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตยางพารา 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ  
 11.1 กลุ่มต้องเกิดจากความสนใจของเกษตรกรในพื้นที่ มีผู้น าที่เข้มแข็ง เสียสละ และมีความรู้สมาชิก
จะต้องให้ความร่วมมือและเป็นผู้มีจิตอาสา 

11.2 มีการระดมทุน เพ่ือจัดท าเป็นกองทุนหมุนเวียน ทั้งนี้เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือ
น าเงินทุนไปพัฒนาการผลิตยางพาราของตนเอง 

11.3 ควรใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นร่วมกับข้อมูลทางวิชาการ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การปลูกพืชร่วมยาง 
เป็นต้น 
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แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนนุ จังหวัดพัทลุง 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เกษตรกรในต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
รับน้ าในฤดูฝนเพ่ือระบายลงสู่ทะเลน้อย หรือทะเลสาบสงขลา จึงท าให้เกษตรกรบางส่วนหันมาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา สนับสนุนยกร่องปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาเป็นพืชอ่ืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในปี 
2548 และเกษตรกรก็ได้น าปาล์มน้ ามันมาปลูกในร่องสวนที่ขุด แต่เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องปาล์มน้ ามันท าให้ผล
ผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ผลผลิตต่อไร่ต่ า ไม่รู้จักการใช้ปุ๋ยตลอดถึงการดูแลรักษา จึงท าให้เกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนเป็น
พืชอ่ืน บ้างก็ปล่อยสวนให้รกร้าง  
 ปี 2554 - 2555 ราคาปาล์มน้ ามันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรที่จะเปลี่ยน
รูปแบบจากการปลูกข้าวเป็นปาล์มน้ ามัน มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งในต าบลมะกอกเหนือและต าบลใกล้เคียงหันมาปลูก
ปาล์มน้ ามัน  
 จนในปี 2561 ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
น าทีมโดยนายสมเกียรติ ทองพันธ์ ซึ่งในขณะนั้นท าหน้าเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขอสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. สถานการณ์ 
 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 40 ราย พ้ืนที่แปลงใหญ่ทั้งหมด 77 แปลง 399 ไร่ ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการงานในรูปแบบแปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอก
เหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน จนท าให้แปลงใหญ่มีการ
พัฒนา ดังนี้ 
 2.1 อ านาจในการต่อรองราคาปาล์มน้ ามัน สืบเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ าในปี 2561 ทางกลุ่มจึงประชุม
สมาชิกเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาและได้ข้อสรุปว่ากลุ่มต้องไปต่อรองราคากับลานเทที่รับซื้อผลผลิตสมาชิก โดยให้
ประธานแปลงใหญ่คือนายสมเกียรติ ทองพันธ์ ไปขอพบประธานบริษัทปาล์มน้ ามันที่จังหวัดตรังที่มาเปิดลาดเทที่ใน
จังหวัดพัทลุง เพ่ือขอให้ทางบริษัทมาสอนวิธีการและเทคนิคตัดปาล์มน้ ามันที่ถูกต้องให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ ทาง
บริษัทก็ส่งเจ้าหน้าที่มาแนะน าทุกข้ันตอนในการตัดปาล์มน้ ามัน เมื่อสอนเสร็จแล้ว     นายสมเกียรติ ทองพันธ์ 
ประธานแปลงใหญ่ฯ  ก็ได้กลับไปที่บริษัทอีกครั้งเพ่ือต่อรองราคาให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ว่าถ้าหากสมาชิกแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอกเหนือ ตัดปาล์มสุกมาขายให้ลานเทแล้ว ทางลานเทจะรับซื้อปาล์มน้ ามันของสมาชิกแปลง
ใหญ่ ต าบลมะกอกเหนือ ราคาสูงกว่าเกษตรกรรายอ่ืนได้ไหม โดยอ้างว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลมะกอกเหนือ ได้รับ
ความรู้การตัดปาล์มน้ ามันที่ถูกต้องแล้ว และจะตัดปาล์มสุกมาขายที่ลานเท ทางบริษัทที่รับซื้อปาล์มน้ ามันก็ตกลง 
รับซื้อปาล์มน้ ามันของสมาชิกแปลงใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด 0.20 บาท โดยทางลานเทมีชื่อและทะเบียนรถของ
สมาชิกแปลงใหญ่ ต าบลมะกอกเหนือ ครบทุกคน เมื่อสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอกเหนือ มาขายปาล์ม
น้ ามันแจ้งว่ามาจากแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอกเหนือ พร้อมแจ้งชื่อและทะเบียนรถก็จะสามารถขายได้ราคา
สูงกว่าเกษตรกรรายอ่ืน 
 2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง (ลดต้นทุน)  
  2.2.1 ก่อนเข้าร่วมแปลงใหญ่สมาชิกแปลงใหญ่ไม่ได้ทราบวา่ปาล์มต้องการธาตุอาหารเท่าไร ในดิน
มีเท่าไร ต้องใส่ปุ๋ยเท่าไรถึงจะเพียงพอต่อความต้องการ สมาชิกก็จะซื้อปุ๋ยจากร้านค้า บางคนก็ซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 15-
15-15 ไปใส่บ้าง เพราะไม่มีความรู้ แต่เมื่อได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ การประชุม 
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การศึกษาดูงาน และจากการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ท าให้สมาชิกทราบว่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เอาดิน
ไปวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าต้องเติมปุ๋ยไปเท่าไร ในช่วงไหน การใส่ปุ๋ยก็ใช้แม่ปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ ท าให้สมาชิก
แต่ละคนลดต้นทุนการผลิตลงได้ และเมื่อสมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนต้องซื้อปุ๋ยเหมือนกัน   จึงได้ประชุมกันและตกลง
กันว่าสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอกเหนือ จะ “รวมกันซื้อ” ปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบันมี
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน จ านวน 212,392 บาท   
  2.2.2 เลี้ยงแหนแดงในร่องสวนเพ่ือเพ่ิมธาตุไนโตรเจน สมาชิกในต าบลมะกอกเหนือที่ปลูกปาล์ม
น้ ามันในร่องสวนจะน าแหนแดงที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศวพ.พัทลุง โดยเริ่มน าไปทดลองเลี้ยงในร่องสวนแปลง
เรียนรู้ของกลุ่ม และเมื่อพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน (21-0-0) ได้ ก็น ามาขยายผลสู่แปลงสมาชิก 
โดยสมาชิกแปลงใหญ่สามารถมาเอาพันธุ์แหนแดงจากแปลงเรียนรู้น าไปขยายพันธุ์ที่แปลงได้ 
  2.2.3 การย่อยทางปาล์มน้ ามัน เพ่ือน ามาท าปุ๋ยอินทรีย์ สืบเนื่องจากการอบรมของหน่วยงานต่าง 
ๆ ท าให้สมาชิกรู้ว่าใบและทางปาล์มน้ ามันมีธาตุอาหารเหลืออยู่ ประกอบว่าการตัดทางปาล์มกองไว้สูง ๆ ท าให้เป็น
แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดศัตรูพืชที่ส าคัญของปาล์มน้ ามัน และถ้าน าไปทิ้งในร่องสวนจะท าให้น้ าเสียเลี้ยงปลาใน
ร่องสวนไม่ได้ สมาชิกก็เลยมาประชุมและหาแนวทางจัดหาเครื่องย่อยทางปาล์มน้ ามัน และได้รับการสนับสนุนจากงบ
พัฒนาจังหวัด จ านวน 9 เครื่อง ปัจจุบันสมาชิกที่ตัดแต่งทางใบสามารถมาเบิกเครื่องย่อยทางปาล์มได้ที่ผู้ดูแลและ
ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่ม 
 2.3 ผลผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้น (เพ่ิมผลผลิต) ก่อนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
สมาชิกตัดปาล์มน้ ามันเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี  พอเข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้น ท าให้ผล
ผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3,900 กิโลกรัม/ไร่/ปี  
 2.4 ตัดปาล์มน้ ามันสุก (เพ่ิมคุณภาพและการตลาด) ปัจจุบันสมาชิกแปลงใหญ่ตัดปาลม์น้ ามันสุกไปขายลาน
เทและได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 0.20 บาท และสามารถขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดได้ จ านวน 2 ลานเท คือ 1. 
ลานเทบริษัทตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด  2. ลานเทสมคิดบ้านไสยวน  
 2.5 การบริหารจัดการ  ก่อนเข้าร่วมโครงการสมาชิกไม่ได้สนใจท าบัญชีเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนใหญ่ไม่ท า
บันทึก และเมื่อเข้าร่วมโครงการมีหน่วยงานมาสอนการท าบัญชี สมาชิกท าบัญชีต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตที่ขาย
ต่อรอบ ราคาต่อรอบ สามารถหาค่าเฉลี่ยแต่ละคนได้ นอกจากนี้ได้จัดกลุ่มย่อยของสมาชิกตามสภาพพ้ืนที่ออกเป็น 4 
กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มย่อยสามารถเสวนา แลกเปลี่ยนรู้ได้ง่ายขึ้น เมื่อมีปัญหาก็จะน าปัญหามาพูดคุยในการประชุมกลุม่
ใหญ่เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และนอกจากนี้ยังสร้างกลุ่มไลน์ใช้เป็นแนวทางในการติดต่อ สื่อสาร แจ้งข่าวสาร
ของทางราชการ หรือราคาปาล์มน้ ามันของแต่ละลานเทในแต่ละวันที่เข้ามาศึกษาดูงานและผู้สนใจ ที่น าไปต่อยอดใน
พ้ืนที่ตนเอง 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน)  
 3.1 การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนเดิม จ านวน 8,970 บาทต่อไร่ ใน ในปี 2563 ต้นทุนลดลงเหลือ 
จ านวน 6,980 บาทต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 22.19) 
 3.2 การเพ่ิมผลผลิต ปริมาณผลผลิตเดิม จ านวน 3,000 กิโลกรัมตอ่ไร่ ในปี 2563 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
เป็นจ านวน 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 30)  

3.3 การเพ่ิมคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่ตัดปาล์มน้ ามันสุก ร้อยละ 100 
3.4 การตลาด มีแหล่งรับซื้อผลผลิตของสมาชิก ร้อยละ  100 ทางกลุ่มได้ตกลงกับบริษัทที่รับซื้อปาล์ม

น้ ามัน รับซื้อปาล์มน้ ามันของสมาชิกแปลงใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด 0.20 บาทต่อกิโลกรัม 
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 3.5 การบริหารจัดการ  
  1) มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 1 คณะ มีกลุ่มย่อย 4 คณะ 
  2) มีระเบียบบริหาร  

3) มีการการรวมหุ้น ๆ ละ 50 บาท มีเงินทุนรวม 6,500 บาท 
4) การประชุมสมาชิก ปีละ 3 ครั้ง 
5) การประชุมกรรมการ ปีละ 3 ครั้ง 
6) มีส านักงานกลุ่ม ที่ตั้ง 27 หมู่ที่ 2 ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
7) มีการรวมซื้อปัจจัยฯ ได้แก่ แม่ปุ๋ย 
8) มีแปลงตัวอย่าง จ านวน 1 แปลง ได้แก่ แปลงเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ ามัน ของ 
   นายสมเกียรติ ทองพันธ์ พ้ืนที่ปลูกจ านวน 8-2-30 ไร่ พันธุ์สุราษฏร์ธานี 2 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 การบริหารกลุ่ม 
  4.1.1 จัดให้มีแผนพัฒนากลุ่มเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  4.1.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกตามก าหนด 
  4.1.3 ก าหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหัวหน้ากลุ่มย่อยแต่ละคนทุกต าแหน่ง 
  4.1.4 ให้มีที่ท าการกลุ่มเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ 
  4.1.5 ประสานงานกับผู้จัดการแปลง/ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
  4.1.6 จัดสรรหรือแบ่งปันหรือมอบหมายกิจกรรมให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
  4.1.7 มีข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มที่เป็นปัจจุบัน 
  4.1.8 ควบคุมสมาชิกในการท ากิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนด 
  4.1.9 ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม 
 4.2 คณะกรรมการกลุ่มร่วมกับผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่ ด าเนินการจัดท าแผนและกระบวนการ 
พัฒนากลุ่ม ดังนี้ 
  4.2.1 การจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม  
   1) จัดท าแผนพัฒนากลุ่มและกิจกรรมแปลงใหญ่ประจ าปีทุกปี  
   2) การจัดท าแผนจะต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งการคิดวางแผนและประชาพิจารณ์แผน 
   3) เนื้อหาของแผนงาน มีองค์ประกอบดังนี้ 
    - จัดท าแผนพัฒนาจ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพ่ิม
คุณภาพ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
    - แผนแต่ละด้านจะต้องระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา สถานที่ 
ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน/หน่วยงานสนับสนุน และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   4) ร่วมกับผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่ น าเสนอโครงการต่อหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้อง 
  4.2.2 กระบวนการพัฒนากลุ่ม 
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   1) ข้อก าหนดในกระบวนการพัฒนากลุ่มภายใต้กิจกรรมต่างๆ สมาชิกทุกคนจะต้องให้
ความส าคัญและร่วมมือในการปฏิบัติการ 
   2) สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกให้สอดคล้องกบัความต้องการและฤดูกาลผลิต 
   3) จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนา  
   4) มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบการติดตามการด าเนินงานในแต่ละด้าน 
   5) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มย่อยติดตามการด าเนินการพัฒนาของสมาชิกในกลุ่มย่อยที่
รับผิดชอบ 
   6) มีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 
   7) ร่วมและอ านวยความสะดวกกับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
5. การสนับสนุน 

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน ส านักงานเกษตรจังหวัด
พัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร 

2. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด งบประมาณ 2,999,900 บาท 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนเดิม จ านวน 8,970 บาทต่อไร่ ใน ในปี 2563 ต้นทุนลดลงเหลือ 
จ านวน 6,980 บาทต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 22.19) ก าหนดกิจกรรม ดังนี้  
  1) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เป้าหมาย 2 ครั้ง/คน/แห่ง  
  2) เก็บตัวอย่างดิน เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง  
  3) ผลิตปุ๋ยสั่งตัด  เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง  
  4) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง  
  5) ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง  
  6) การย่อยทางปาล์มน้ ามัน เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
  7) ส่งเสริมการเลี้ยงแหนแดงในร่องสวนเพ่ือเพ่ิมธาตุไนโตรเจน เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
 6.2 การเพ่ิมผลผลิต ปริมาณผลผลิตเดิม จ านวน 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2563 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
เป็นจ านวน 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 30) ก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
  1) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เป้าหมาย 2 ครั้ง/คน/แห่ง 
 6.3 การเพ่ิมคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่ตัดปาล์มน้ ามันสุก ร้อยละ 100 ก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
  1) ถ่ายทอดความรู้การผลิตตามมาตรฐาน GAP เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
  2) ถ่ายทอดความรู้การตัดปาล์มให้มีคุณภาพ เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 

6.4 การตลาด มีแหล่งรับซื้อผลผลิตของสมาชิก ร้อยละ 100 ทางกลุ่มได้ตกลงกับบริษัทที่รับซื้อปาล์ม
น้ ามัน รับซื้อปาล์มน้ ามันของสมาชิกแปลงใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด 0.20 บาทต่อกิโลกรัม ก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
  1) ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและการเชื่อมโยงด้านการตลาด เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
  2) การต่อรองราคาปาล์มน้ ามันกับลานเทรับซื้อ 
 6.5 การบริหารจัดการ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
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  1) ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เป้าหมาย 3 ครั้ง/คน/แห่ง  
  2) ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
  3) ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
  4) ถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม เป้าหมาย 1 ครั้ง/คน/แห่ง 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 สมาชิกแปลงใหญ่มีความรู้ น าเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามันให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 7.2 สมาชิกแปลงใหญ่มีการลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพ สามารถจ าหน่ายได้ราคาที่สูง
กว่าท้องตลาด รายได้ที่ได้รับเพ่ิมมากขึ้น 

7.3 มีเกษตรกร บุคคลภายนอก และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาศึกษาการด าเนินงาน สนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ิมขึ้น  

7.4 เกษตรกรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงสนใจในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เนื่องจากมีการบริหารจัดการทั้งแต่การผลิตจนสู่การตลาด  
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 การด าเนินงานภายใต้กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี
เกษตรกรที่เป็นผู้น า มีคณะกรรมการที่สามารถบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
และสมาชิกมีความสนใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กลุ่มแปลงใหญ่จึงสามารถด าเนินกิจกรรมได้มีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืน 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 9.1 ราคาผลผลิตตกต่ า ราคาไม่แน่นอน 
 9.2 ขาดแรงงานในครัวเรือนท าให้มีการจ้างแรงงานในการจัดการสวนเป็นส่วนใหญ่   
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 10.1 พัฒนากลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือให้ได้มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (RSPO) 

10.2 เปิดลานเทของกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือรับซื้อผลผลิตของสมาชิก ของเกษตรกรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 11.1 การบริหารจัดการกลุ่มต้องมีความวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละด้าน และ
ช่วงเวลาที่สมาชิกสามารถปฏิบัติได้ 
 11.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และเข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
๑.ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต (๒๕๖๑) ระบุว่าปีเพาะปลูกพืช 2561/62 จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 
91,815 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ยางพารา มะพร้าว สับปะรดภูเก็ต และทุเรียน ซึ่งในส่วนของมะพร้าว มีการ
เพาะปลูก 2 ชนิด คือมะพร้าวบริโภคผลแก่ และมะพร้าวบริโภคผลอ่อน โดยมีสถานการณ์การผลิตและการตลาด 
รวมทั้งปัญหาในการผลิตมะพร้าวของจังหวัดภูเก็ต กล่าวคือ (1) มะพร้าวบริโภคผลแก่ เกษตรกรจ านวน 557 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 4,640 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล 4,140 ไร่ ปริมาณผลผลิต 1,666 ตัน มูลค่า 54.99 ล้านบาท และ (2) 
มะพร้าวผลอ่อน เกษตรกรจ านวน 213 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 1,093 ไร่ พื้นที่ให้ผล 687 ไร่ ปริมาณผลผลิต 
3,344 ตัน มูลค่า 50.51 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบผสมผสาน มีบางส่วนปลูกเชิงเดี่ยว และก่อนเข้าร่วม
โครงการแปลงใหญ่ มีการดูแลตามธรรมชาติ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการมากนัก ปริมาณผลผลิตต่อทะลาย ค่อนข้างต่ า 
ผลมีขนาดเล็กและน้ าหนักน้อย  
๒.สถานการณ์  
 แปลงใหญ่มะพร้าว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต าบลป่าคลอก 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 จ านวนสมาชิกเริ่มต้น 3๑ คน พ้ืนที่แปลงใหญ่ 1๒๓ ไร่ 
สภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศมีความเหมาะสม สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีการปลูกมะพร้าว 2 ชนิด คือ มะพร้าวน้ าหอม 
และมะพร้าวบริโภคผลแก่ (มะพร้าวแกง) 2 รูปแบบ คือ พืชเชิงเดี่ยว และผสมผสานร่วมกับพืชสวนชนิดอ่ืนๆ เช่น ผัก
พ้ืนบ้าน และ ผลไม้เมืองร้อน ผลผลิตเฉลี่ย 3,90๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี สมาชิกที่มาร่วมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ มีการรวมกัน
เป็นกลุ่มย่อยท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละต าบล ก่อนที่จะปรับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ท าให้สมาชิก
กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวมีความหลากหลายทางภูมิสังคม กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวมีกิจกรรมการด าเนินงานกลุ่ม 
ดังต่อไปนี้  
 ผู้จัดการแปลง ปี ๒๕๖๑ นายเสรี  อุมดลาภ ประธานแปลงใหญ่มะพร้าว 
 ความรู้และเทคโนโลยีที่ทีมผู้จัดการแปลงได้แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ได้ปฏิบัติ  
  - การเลือกต้นพันธุ์มะพร้าว ควรเลือกจากแหล่งพันธุ์ดี  
  - การปลูก นิยมใช้ระยะปลูก ๗ x ๗ และ ๘ x ๘ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร ๐-๓-๐ ประมาณ ๑ 
ก ามือ ผสมกับสูตร ๑๕ –๑๕-๑๕ ปริมาณ ๑ ช้อนชา  
  - แนวคิดในการใส่ปุ๋ย อินทรีย์น า เคมีตาม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ๔ – ๕ กิโลกรัม/ต้น/ปี ปริมาณปุ๋ยเคมี 
ขึ้นอยู่กับอายุต้นมะพร้าว แบ่งใส่ ๑ – ๓ ครั้ง/ปี ช่วงต้นฝนและปลายฝน  เช่น อายุต้นมะพร้าว ๑ ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
๑๕-๑๕-๑๕ ผสมกับปุ๋ยยูเรีย สัดส่วน ๑ : ๑ ปริมาณ ๐.๕ กิโลกรัม/ต้น/ปี อายุต้นมะพร้าว ๒ ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  ๑๕-
๑๕-๑๕ ผสมกับปุ๋ยยูเรีย สัดส่วน ๑ : ๑ ปริมาณ ๑ - ๒ กิโลกรัม/ต้น/ปี ต้นมะพร้าวอายุ ๓ ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
๑๓-๑๓-๒๑ หรือปุ๋ยเคมี สูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ผสมกับ ๐-๐-๖๐ ปริมาณ ๓ - ๔ กิโลกรัม/ต้น/ปี  
  - การปรับสภาพดิน แนะน าให้ใส่ปูนโดโลไมท์ก่อนให้ปุ๋ย ๑ เดือน 
  - การก าจัดวัชพืช ตลอดปี ขึ้นอยู่กับปริมาณวัชพืชและเกษตรกร 
  - การจัดการศัตรูพืช ได้รับความรู้และสนับสนุนวัสดุเพ่ือช่วยป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอ ศวพ. ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน  
  - การให้น้ า ต้องให้น้ าอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้ง ต้องให้น้ า อย่างต่อเนื่อง
ประมาณ ๓ เดือน หากน้ าไม่เพียงพออาจจะกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
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  - การเก็บเกี่ยว มีการเก็บเกี่ยวตลอดปี ขึ้นอยู่กับอายุ ความสมบูรณ์ และชนิดของมะพร้าว 
โดยทั่วไปเกษตรกรเก็บเกี่ยว ทุกๆ ๑๕ วัน  
  - การจ าหน่าย มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน และ จ าหน่ายเอง 
 ๕. การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างปี 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘๔,๓๓๔ บาท นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ภูเก็ต ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ภูเก็ต เป็นต้น ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการฯ  
๓.เป้าหมาย (๕ ด้าน) 
 ระยะเวลาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๕  
  เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ ๕ 
  พัฒนาคุณภาพ ร้อยละ ๕0 ของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับรองมาตรฐาน GAP พืช 
  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว เช่น แปรรูปเป็นน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ในช่วงราคามะพร้าวตกต่ า
หรือ มีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก 
  การรวมกลุ่ม รับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเข้าร่วมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว จ านวน ๓๑ 
ราย ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ณ ที่ท าการกลุ่มฯ 
๔.การขับเคลือ่นการด าเนินงาน 
 การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 
ส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ภูเก็ต ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ภูเก็ต เป็น
ต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายระดับต่างๆ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการฯ  
๕.การสนับสนุน 
 กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต และหรืองบประมาณโครงการ
ดังต่อไปนี้  
 แหล่งบประมาณ 
 ๕.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร  
  - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน 
  - แปลงเรียนรู้จัดการศัตรูมะพร้าว 
 ๕.๒ งบภาค 
  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้ 
 องค์ความรู้ 
  - การบริหารจัดการโครงการแปลงใหญ่ โดยทีมผู้จัดการแปลง/ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ให้ความรู้การผลิตตามมาตรฐาน GAP 



202 
 

 

  - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต จัดท าแผนที่รายแปลง และสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน  
  - ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 
  - ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้การท าบัญชีและต้นทุนอาชีพรายแปลง 
  - ประธาน ศพก.อ าเภอถลาง ให้ความรู้และสาธิตการท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎภูเก็ต การสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม  และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว  
  - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด บริษัทคุณแม่จู้  ให้ความรู้การตลาดสินค้าเกษตรและ 
การเชื่อมโยงตลาด 
๖.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

 
๗. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

- ด้านเศรษฐกิจ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตประมาณ ๘ ผล/ทะลายและมีผลเล็ก น้ าหนักน้อยประมาณ ๑ 
– ๑.๒ กก/ผล หลังจากเข้าร่วมโครงการ มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการสวนตามหลักวิชาการ ท าให้มะพร้าว
แปลงใหญ่มีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและสามารถหาตลาดได้ด้วยตัวเอง ดังนี้ 

- มะพร้าวแกง หรือมะพร้าวบริโภคผลแก่ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เป็น ๑๕ – ๒๐ ผล/ทะลาย ผลมีขนาดใหญ่ 
น้ าหนักเพ่ิมขึ้นเป็น ๑.๕ – ๒ กก/ผล จ านวนผลต่อทะลาย เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒ – ๑๕ ผล/ทะลาย ท าให้ได้ราคาเพ่ิมขึ้น 
ถ้าเก็บขายเอง ๒๕ บาท/ผล ถ้าผู้จะซื้อมาเก็บเอง ราคา ๑๗ บาท/ผล  
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- มะพร้าวน้ าหอม จ านวนผลไม่น้อยกว่า ๑๐ ผล/ทลาย เก็บเกี่ยวประมาณ ๑ – ๒ ทลาย/ต้น/เดือน รสชาติ
ความหวานเพ่ิมขึ้น ราคาจ าหน่ายหน้าสวนเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐ บาท เป็น ๑๒ – ๑๕ บาท 
 - ด้านสังคม การรวมกลุ่ม ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เข้าถึงองค์ความรู้และบริการจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้สะดวกมากขึ้น  
 - ด้านสิ่งแวดล้อม แปลงใหญ่มะพร้าว เป็นต้นแบบให้ผู้สนใจใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการปลูก
มะพร้าวในพ้ืนที่ว่างเปล่า เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและมีการปรับเปลี่ยนจากยางพาราเป็นแปลงมะพร้าวบริโภคผล
อ่อน  
8. ปัจจัยที่ท าให้มีการพัฒนาลดลง (เกรด B เป็น เกรด C) 
 - กลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 - กลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมร่วมกัน เกษตรกรอยู่กระจายหลายต าบล 
๑0. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ต่อไป 
 - การหมุนเวียนสถานที่จัดกิจกรรมพบปะของสมาชิก ไปตามแต่ละต าบล เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ความน่าสนใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกที่อยู่ห่างไกล 
 - ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่มะพร้าว 
๑1.ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ   
 - สมาชิกแปลงใหญ่ มีส่วนร่วมทบทวนทิศทางการพัฒนา เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงาน               ที่
สอดคล้องกับภูมิสังคมและศักยภาพกลุ่ม  
 - การหมุนเวียนสถานที่จัดกิจกรรมพบปะของสมาชิก ไปตามแต่ละต าบล เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ความน่าสนใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกที่อยู่ห่างไกล 
 - ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่มะพร้าว 
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แปลงกาแฟ บ้านแม่อูคอหลวง หมู่ 5 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 กาแฟดอยแม่อูคอ เกิดขึ้นเมื่อปี 2526 โดยการส่งเสริมของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้น าต้นกาแฟมาปลูกในพ้ืนที่บ้านแม่อูคอหลวง เพ่ือเป็นพืชทดแทนในการปลูกฝิ่นและลดปัญหายา
เสพติดบนพ้ืนที่สูง ต้นกาแฟได้เจริญเติบโตตามกาลเวลาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างน่าพอใจ โดยในระยะแรก
เกษตรกรปลูกกาแฟและจ าหน่ายในรูปของกาแฟผลสุก (กาแฟเชอรี่) แต่เนื่องด้วยปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าและถูกกด
ราคาจากพ่อค้า เกษตรกรจึงหันมาจ าหน่ายกาแฟในรูปของกาแฟกะลา ต่อมาในปี 2561 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการเกษตรในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่อูคอหลวงจึงได้รวมกลุ่มกันเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกาแฟรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั้งในด้านการผลิตและ
การตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟในชุมชนและได้ด าเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ชื่อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแม่อูคอหลวง ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมทั้งการผลิตและการ
แปรรูปกาแฟ  
2. สถานการณ์  
 แปลงกาแฟ บ้านแม่อูคอหลวงหมู่ 5 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกเริ่มต้น
จ านวน 30 ราย พ้ืนที่ปลูกกาแฟรวมจ านวน 127 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  40 ราย พ้ืนที่ 223 ไร่  

- พ้ืนที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกาแฟ (S1)  
- กาแฟที่ปลูกเป็นกาแฟอาราบิก้า มีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ทริปปริก้า (ร้อยละ10) คาร์ทิมอร์ (ร้อยละ 30) 

และ เชียงใหม่ 80 (ร้อยละ 60)  
- ปริมาณผลผลิต ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 1,200 ก.ก./ไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 1,440 ก.ก./ไร่ 
- ต้นทุน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 3,250 บาท/ไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 2,925 บาท/ไร่ 

 - รายได้ ก่อนเข้าร่วมโครงการ สมาชิกในกลุ่มมีการขายผลผลิตกาแฟเชอรี่ให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยไม่มีการ
คัดเลือกผลผลิตที่สุกแก่เต็มที่ ได้ในราคา 10 – 13 บาท/กก. หลังเข้าร่วมโครงการมีการรวมตัวเพ่ือท าการแปรรูป 
ปัจจุบัน เกษตรกรสามารถขายผลผลิตกาแฟเชอรี่ให้กับกลุ่ม โดยท าข้อตกลงว่าจะต้องเก็บกาแฟที่สุกแก่เต็มที่และไม่
เป็นมอดเจาะผล ได้ในราคา 15 – 17 บาท/ก.ก.  
 โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตลอดจนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ  ในระดับอ าเภอ อาทิเช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ (พข.) 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จึงท าให้กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาจ าหน่ายใน
รูปแบบต่างๆ 
3.เป้าหมาย (5 ด้าน) 

3.1) ลดต้นทุนการผลิต 
- ส่งเสริมให้สมาชิกมีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองในทุกแปลง   

  - มีการผลิตสาร... 
- มีการผลิตสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีให้มากขึ้น  โดยเฉพาะการผลิตเชื้อราบิว

เวอร์เรีย เพ่ือใช้ในป้องกันก าจัดมอดเจาะกาแฟ   
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  - สนับสนุนการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีก าจัดศัตรูกาแฟ การป้องกันก าจัดศัตรูกาแฟแบบ
ผสมผสาน (IPM) เช่น การใช้กับดักล่อ   

- ส่งเสริมการท าวัคซีนพืช และการใช้แคลเซียมโบรอน ใช้เองเพ่ือลดต้นทุน 
- ส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการลดต้นทุน 

3.2) การเพิ่มผลผลิต 
  - ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยหมักควบคู่ปุ๋ยเคมีเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน   
  - ส่งเสริมการจัดการแปลง มีการตัดแต่งกิ่งเพ่ือบ ารุงต้น 
  - ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการระบบน้ าในแปลง  

- ส่งเสริมการท าวัคซีนพืช และการใช้แคลเซียมโบรอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ 
3.3) มาตรฐานการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

  - มีการจัดการคุณภาพผลผลิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคาผลผลิต  
เช่น การตัดแต่งกิ่ง การเน้นการผลิตแบบปลอดภัย ลดใช้สารเคมี และมาตรฐาน GAP รายบุคคล จ านวน 12 ราย 
  - มีการจัดการโรคและแมลงศัตรูกาแฟ เพ่ือป้องกันการถูกแมลงศัตรูท าลาย โดยเลือกใช้สารชีว
ภัณฑ์ และเน้นการจัดการแบบผสมผสาน (IPM) 

3.4) การบริหารจัดการกลุ่ม 
3.4.1 คณะกรรมการ การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
3.4.2 การผลิตและการด าเนินงาน 
- การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือปรับปรุงข้อมูลกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการผลิต ที่

จะท าให้กลุ่มสามารถคาดการณ์การผลิตและผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดได้ รวมทั้งสามารถน ามาวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาดได้ 

- การประชุม... 
 - การประชุม/วางแผนการปฏิบัติงาน และก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผน พร้อมทั้งแจ้งข่าวสาร

ให้กับสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม 
3.5) การตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 
3.5.1 กลุ่มมีจัดประชุมระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดใน

พ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิต การตลาด และแนวโน้ม
ในอนาคต เพ่ือน าเอาผลสรุปที่ได้มาก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลง  รวมถึงมีการวางแผนการตลาด
ร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การประเมินผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า เพ่ือพัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

3.5.2 ขยายกลุ่มลูกค้าโดยรับท าผลผลิตตามความต้องการของลูกค้า 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 4.1 ด้านการผลิต คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมแปลงของสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต 

4.2 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต บริการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และยา ให้แก่สมาชิก โดยรวบรวม
ซื้อในปริมาณครั้งละมากๆเพ่ือขายในราคาต่ ากว่าท้องตลาดแก่สมาชิก 

4.3 ด้านการรวบรวมผลผลิต จัดการประชุมคณะกรรมการก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือประมาณการ
ผลผลิตของสมาชิก และวางแผนในการขายผลผลิต 
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 4.4 ด้านเงินทุน ทางกลุ่มแปลงใหญ่ การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือน ามารับซื้อผลผลิตของสมาชิก เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินกลุ่ม เช่น การขอสนับสนุนเงินทุนจาก ธกส. เพ่ือน าเงินทุนไปใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ถ้าหาก
กลุ่มมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ กลุ่มจะสามารถวางแผนการผลิตที่จะออกมา และสามารถค านวณต้นทุนที่กลุ่มมี
ความจ าเป็นต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งต้องผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุม  

การระดมหุ้นของสมาชิก โดยให้สมาชิกได้ลงหุ้นตามความเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้มี
ความเป็นเจ้าของร่วมกันและมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. การสนับสนุน 
 5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 
 5.2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 
 5.3 เงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ โดยการกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการจัดหาปัจจัยการผลิต 
6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

6.1) การลดต้นทุนการผลิต  
-การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ท าให้ค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยลดลงจากเดิมประมาณ 1,000 

บาทต่อไร่   
-การท าวัคซีนพืชและแคลเซียมโบรอนใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะหากเกษตรกรซื้อส าเร็จจาก

ร้านค้า เกษตรกรจะต้องจ่ายอยู่ที่ ขวดละ 200 – 250 บาท ซึ่งหากปฏิบัติได้เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิต
ลงไดอี้กทางหนึ่ง    

6.2) การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 10 โดยการจัดการแปลง การตัดแต่งก่ิง การจัดการศัตรูพืช ลดการใช้
สารเคมีโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อบิวเวอร์เรีย การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เพ่ือแก้ปัญหา มอดเจาะกาแฟ โดยใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสาน เช่น การใช้สารล่อมอด วิธีการวางกับดัก และการ
ท าความสะอาดแปลงร่วมด้วย  

6.3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
หลังจากกลุ่มมีการรวมตัวกันเพ่ือท าการแปรรูปปัจจุบันกลุ่มซื้อกาแฟเชอรี่ในราคา 15 - 17 บาทต่อ

กิโลกรัม โดยท าข้อตกลงกันว่าจะต้องเก็บกาแฟที่มีผลสุกแก่เต็มที่ ไม่เป็นมอดเจาะผลกาแฟ เมื่อน ามาแปรรูปเป็นสาร
กาแฟขายในราคา 150 - 180 บาท ต่อกิโลกรัม และกาแฟคั่ว 400 บาทต่อกิโลกรัม 
 ส าหรับการแปรรูปกลุ่มมีการแปรรูปเป็นกระบวนการผลิตแบบเปียก (Wet Process) ปัจจุบันกลุ่มได้เริ่มมี
การแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลายขึ้นโดยมีการแปรูปแบบผลิตแบบแห้ง (Dry Process, Natural Process) และ
การผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง (Honey Process, Semi-Washed Process, Pulped-Natural Process) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต และตอบสนองต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการบริโภคกาแฟชนิดใหม่ๆ 

6.4) การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแม่อูคอหลวง ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมทั้ง

การผลิตและการแปรรูปกาแฟ  
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6.5) การตลาดและการเชื่อมโยงการตลาด 
- กลุ่มมีการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านการผลิตและ

การตลาดทั้งในและต่างพ้ืนที่พ้ืนที่ เพ่ือร่วมเสนอความเห็น รับฟังแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
-  มีการประชาสัมพันธ์ โดยการออกบูทเพ่ือประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าทั้งในและนอกจังหวัด เพ่ือให้

เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค่ามากขึ้น 
-  ด าเนินการติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆ โดยรับท ากาแฟตามความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการในแบบ

ต่างๆ เช่น ผลิตแบบแห้ง (Dry Process, Natural Process) และการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง (Honey Process, 
Semi-Washed Process, Pulped-Natural Process) โดยจะท าการผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
7. ผลที่เกดิขึ้นเป็นอย่างไร 

ด้านเศรษฐกิจ จากการผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่ ท าให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน โดยสมาชิก
กลุ่มมีรายได้จากการขายผลผลิต เกิดการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ ท าให้คนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม 
 ด้านสังคม ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
รวมถึงคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความสมานสามัคคีชุมชน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกกาแฟเพ่ือเป็นพืชทดแทนในการปลูกฝิ่น ท าให้ลดปัญหายาเสพติดบนพ้ืนที่สูง 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน  
 8.1 มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดจัดประชุมต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี เพ่ือชี้แจงผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมถึงแจ้งข่าวสารด้านวิชาการให้แก่สมาชิกทราบ แต่
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ทันที (ภาคผนวกที่ 1) 
 8.2 มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา กรณีที่มีปัญหาหรือข้อหารือเร่งด่วน จะมีการเรียกประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องโรคและแมลง เมื่อสมาชิกพบการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ 
คณะกรรมการจึงได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนหาแนวทางในการป้องกันและก าจัดมอด โดยผลการประชุมมีมติ
ให้รีบแจ้งต่อส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม เพ่ือขอค าแนะน าและขอรับการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที   
 8.3 มีการก าหนดกฎ ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม กลุ่มได้ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมถึง
ร่วมกันก าหนด กฎ ระเบียบข้อบังคับ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  
 8.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงได้รับการพัฒนาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 8.5 จัดท าแปลงเรียนรู้ กลุ่มได้จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตกาแฟคุณภาพ โดยใช้แปลงของนายบุญชัย กร
กัมพล ประธานแปลงใหญ่ พ้ืนที่ด าเนินการ 3 ไร่ ซึ่งได้ก าหนดเป็นแปลงเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการแปลง การใช้
ปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุน การจัดการโรคและแมลง และการแปรรูป ฯลฯ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่และเกษตรกรภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้  
9. แผนการพัฒนากลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 เนื่องจากกาแฟอาราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิด
หนึ่ง และในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟอราบิก้า ได้ผลผลิตและคุณภาพดี อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง กลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากาแฟให้
คุณภาพรวมถึงพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืน โดยใช้
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หลักการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นการยกระดับแปลงใหญ่และ
เชื่อมโยงการตลาดต่อไป  
10.ปัญหา อุปสรรค 
 ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มปัจจุบันภาระในการบริหารจัดการอยู่กับผู้ดูแลเพียงไม่กี่รายท าให้
ประสิทธิภาพในการจัดการลดลง ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ท าให้
พ่อค้าไม่สามารถเข้ามาซื้อผลผลิตได้ จนการขายผลผลิตกระเทียมชะลอตัว และเกษตรกรขาดรายได้จากการขาย
กระเทียมสด เสียโอกาสทางการตลาดไปบ้า 
11.ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตทางกลุ่มมีความต้องการเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น การขายออนไลน์ แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการ รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายที่ทันสมัย จึงอยากให้มีบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันจากทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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แปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ หมู่ที่ ๑ ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road Map) โดยมีโครงการที่
ส าคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง
การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนด และสามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้การปรับโครงสร้างสินค้าที่
ส าคัญดังกล่าว จะต้องท าการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการผลิตสินค้า ๒๐ ชนิดไว้แล้ว โดยมีหลักการ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่ม และมี
การเชื่อมโยงการตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาของสินค้าล้นตลาด
และราคาสินค้าตกต่ า ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานจะเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ โดยวางระบบการผลิต
และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดต่อไป 
 ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมด จ านวน ๑,๗๑๓ ไร่ 
และให้ผลผลิตเฉลี่ย 5๐-60 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร
ขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้เกิดปัญหาการขาดอ านาจต่อรองราคาสินค้าเกษตร ตลอดจน
ปัญหาด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงเกษตรกร ส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต และปัญหาด้าน
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  
 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองได้ด าเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วงหิมพานต์) ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลจัดการสวนมะม่วงหิมพานต์ตามระยะการ
ผลิต การบริหารกลุ่ม และการตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อไป 
2. สถานการณ์ 
     ข้อมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ดังนี้ 
 ๑) เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน  
 ๒) พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 1,256 ไร่ 
 ๓) สินค้า มะม่วงหิมพานต์ 
 ๔) คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP พืช 
 ๕) ผลผลิตเฉลี่ย 90 - 110 กิโลกรัม/ไร่ 
 ๖) ผู้จัดการแปลง นางประนอม ประสพบุญ ประธานแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ 
 ทั้งนี้ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง ได้ด าเนินการจัดอบรม/สนับสนุนปัจจัยการผลิต สมาชิกแปลงใหญ่
มะม่วงหิมพานต์ ต าบลเกาะพยาม เสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วง ปี พ.ศ.2561 – 2863  
 โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญ และวิธีการด าเนินงานของโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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  ๒) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าร่วมโครงการ 
  ๓) ประชุมหน่วยงานภาคีและเครือข่าย พร้อมสมาชิกแปลงใหญ่  
  ๔) ร่วมกบัหน่วยงานภาคีจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิก แปลงใหญ่ จ านวน ๔ ครั้ง  
  ๕) ด าเนินการการคัดเลือกแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 
 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ ด าเนินการขับเคลื่อนจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ดังนี้ 
 1) ครั้งที่ ๑ จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๐ 
คน โดยใช้เครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตรายบุคคล และ
แผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุน และยกระดับรายได้ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ตามแบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
รายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการก่อนและหลังได้ โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ได่แก่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดระนอง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สาขาอ าเภอเมืองระนอง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง
ระนอง เป็นต้น 
 2) ครั้งที่ ๒ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ
ความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๐ คน ซึ่งการพัฒนาเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็นเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยด าเนินการท าแบบประเมินตามแบบฟอร์มประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน จ านวน ๖ ตัวชี้วัด พร้อมบันทึกผลการประเมินผ่านทางเว็บไซต์
เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net) ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จ านวน ๕ 
ราย และคัดเลือกเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน ๑ ราย โดยผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 
ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ได้แก ่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดระนอง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สาขาอ าเภอเมืองระนอง และส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
ระนอง 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมายพัฒนา 
1) ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตจากเดิมไร่ละ ๘๐๐ บาท เหลือไร่ละ ๔๐๐ บาท 
๒) เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิตจากเดิมไร่ละ ๕๐-๖๐ กิโลกรัม เป็น ๑๑๐ กิโลกรัม 
๓) เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผลผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP 
๔) การตลาดและการเชื่อมโยงการตลาด (๑) รวบรวมผลผลิตในรูปแบบกลุ่มส่งตลาด 

(๒) สร้างตลาดเครือข่ายได้อย่างน้อย 3 เครือข่าย 
๕) การบริหารจัดการ (๑) จัดตั้งคณะกรรมการแปลงใหญ ่

(๒) วางแผนการผลิต 
(๓) รวมกลุ่มรวบรวมสินค้า 
(๔) รวมกลุ่มจ าหน่ายสินค้า (กรณีแปรรูป) 
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 3) ครั้งที่ ๓ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง โครงการ
ชลประทานระนอง ส านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ระนอง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัดระนอง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่การผลิต มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งหมด จ านวน ๔๐ คน สรุปผลการอบรม ดังนี้  
 ๓.๑) ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
  (๑) การตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรได้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัญหาของดินในแปลง
ปลูก โดยน าข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ การใช้สารโดโลไมท์ ลดความเป็นกรดในดิน การใช้ปุ๋ยหมักและน้ า
หมักชีวภาพปรับปรุงธาตุอาหารในดินเพ่ือให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น 
  (๒) การรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี 
  (๓) การรวมกลุ่มผลิตสารชีวภาพในการก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์
มา การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และการผลิตสารสมุนไพรป้องกันแมลง 
  (๔) การเพาะเมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์เอง เพ่ือปลูกทดแทนต้นที่เสื่อมโทรม 
 ๓.๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๑) การดูแลต้นมะม่วงหิมพานต์หลังการเก็บเกี่ยว (การตัดแต่งกิ่ง) 
  (๒) การขอเครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 
  (๓) การจัดการน้ าในพ้ืนที่แปลงปลูกมะม่วงหิมพานต์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ระบบ
น้ าแบบหยด และแบบฝอย เป็นต้น 

4) ครั้งที่ ๔ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดระนอง ส านักงานสหกรณ์ระนอง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สาขาอ าเภอเมืองระนอง ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองระนอง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง และ Dtec net อาสา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด การมีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาการ
ตลาดให้กว้างขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๐ คน ผลที่ได้รับ คือ 
  ๔.1) เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการจัดการด้านตลาดโดยใช้หลักการ ตลาดน าการผลิต เพ่ือให้ปริมาณ
การผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน โดยให้เกษตรกรมีการเก็บข้อมูลการผลิตและการจ าหน่ายใน
แต่ละปี 
  ๔.2) เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการเพ่ิมมูลค่าสินค้าโดยการแปรรูปและการสร้างบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม 
5. การสนับสนุน 
แปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ ต าบลเกาะพยาม ได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านความรู้และปัจจัยการผลิตจากหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้ 
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การด าเนินกิจกรรม ปี ๒๕๖๐ หน่วยงานสนับสนนุ 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค  

๑. อบรมความรู้ให้เกษตรกรจ านวน ๔ ครั้ง (จัด
เวทีวิเคราะห์จัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนา
กลุ่ม จัดอบรมถ่ายทอดความรูด้้านการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรสู ่Smart Farmer จัด
อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
และการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและเชื่อมโยง
การตลาด) 

          / / ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองและหน่วยงานภาคี
เครือข่าย 

๒. ตรวจวัดคุณภาพดิน             สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 
๓. ด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน GAP พืช              ศวพ.ระนอง 
๔. รวมกลุ่มกันผลิต และแปรรปูสินค้าขายใน
นามกลุ่ม 

           / ส านักงานพัฒนาชุมชน
และส านักงานเกษตร
อ าเภอเมือง 

๕. จัดท าปุ๋ยหมักของกลุ่ม              สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 
๖. ดูแลจัดการสว่นมะม่วงหิมพานต์หลังการเก็บ
เกี่ยว 

            ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองและศวพ.ระนอง 

๖. ประชุมประจ าเดือนของสมาชิกกลุ่ม            / ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองเกษตรกร และ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  
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การด าเนินกิจกรรม ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานสนับสนนุ 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค  

๑. อบรมความรู้ให้เกษตรกรจ านวน ๒ ครั้ง (จัด
เวทวีิเคราะห์จัดท าแผนและปรบัปรุงข้อมูล, 
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเนน้การบรหิารจัดการ
กลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด) 

          / / ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองและ
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย 

๒. ตรวจวัดคุณภาพดิน  /      /     สถานีพัฒนาที่ดิน
ระนอง 

๓. ด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน GAP พืช   / /          ศวพ.ระนอง 
๔. รวมกลุ่มกันผลิต และแปรรปูสินค้าขายในนาม
กลุ่ม 

/ / / / / / / / / / / / ส านักงานพัฒนา
ชุมชนและส านักงาน
เกษตรอ าเภอเมือง 

๕. จัดท าปุ๋ยหมักของกลุ่ม         / / /   สถานีพัฒนาที่ดิน
ระนอง 

๖. ดูแลจัดการสว่นมะม่วงหิมพานต์หลังการเก็บ
เกี่ยว 

    / / / / / / / / ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองและศวพ.
ระนอง 

7. ประชุมประจ าเดือนของสมาชิกกลุ่ม /   /   /   /   ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมือง เกษตรกร 
และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย  
**การประชุมกลุ่มมี
การเปลีย่นแปลงได้
ตามภาระกิจ และ
สภาพดินฟ้าอากาศ)** 
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 ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ในการต่อยอด
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ (ผลไม้รวมอบแห้ง) ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัย 
 และได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์เตาอบแห้งจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 จากการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของสมาชิกแปลงใหญ่หลังเข้าร่วมโครงการ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Collaborative Farm) ชุดที่ 3 : การประเมินผลการบริหารจัดการรายแปลง) เพ่ือ
บันทึกข้อมูลลงระบบ http://bigfarm60.doae.go.th สรุปผลลัพธ์เป้าหมาย ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิมไร่ละ ๘๐๐ บาท เหลือไร่ละ ๔๐๐ บาท 
 ๒) ด้านการเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตจากเดิมไร่ละ ๔๐-๕๐ กิโลกรัม เป็น ๗๐-๘๐ กิโลกรัม  
 ๓) ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผลผลิตของเกษตรกรได้รับการรับรองสินค้า OTOP และรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
GAP มะม่วงหิมพานต์ 
 ๔) ด้านการตลาดและการเชื่อมโยงการตลาด เกษตรกรรวบรวมผลผลิตในรูปแบบกลุ่มส่งตลาด/พ่อค้าคนกลาง 
และสามารถเชื่อมโยงการตลาดระหว่างตลาดเกาะพยามกับตลาดในตัวเมืองอ าเภอเมืองระนองได้ พร้อมทั้งสามารถขาย
สินค้าออนไลน์ได้ 
 ๕) การบริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตพร้อมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ
เกษตรกรแต่ละรายมีแผนการผลิตรายแปลง 
7. ผลที่เกิดขึ้น 
 ๗.๑ การปรับใช้นวัตกรรมรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗.๒ น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิตทางกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วนงานภาคี ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยได้ท าการวิจัยผลไม้อบแห้ง 
(ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัย) 
 ๗.๓ การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ E- Commerce 
 ๗.๔ การสร้างแบรนด์ของตนเอง 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 1) พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ (ชุดดินที่ 32 ดินร่วนปนทราย) 
 ๒) ศัตรูพืชมีน้อย (ด้วงหนวดยาว) 
 ๓) พันธุ์มะม่วงหิมพานต์เกาะพยามเป็นพันธุ์ดั้งเดิมในท้องถิ่นที่ให้เมล็ดสมบูรณ์ เป็นพันธุ์ดี 
 ๔) มีการแปรรูปเพ่ือจ าหน่าย 
 ๕) มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน (ธกส.) 
 ๖) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ๗) เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน 
 ๘) ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
 )คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง๑ 
 ๑๐) มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม 
 ๑๑) มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา และติดตามดูแล 
 ๑๒) สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ มีศักยภาพและสามารถรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาอาชีพ 
 

http://bigfarm60.doae.go.th/
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๙. ปัจจัยที่ท าให้มีการพัฒนาลดลง  
 ๑) ปัญหาน้ าท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
 ๒) การคมนาคมไม่สะดวกในการขนส่ง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
 ๓) การสื่อสารด้านเทคโนโลยียังไม่ทั่วถึง 
 ๔) การผลิตมะม่วงหิมพานต์ ขาดการวางแผนการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ๖) แรงงานภาคการเกษตรของเกาะพยามมีแนวโน้มลดลง 
 ๗) มีความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มีผลต่อผลผลิตมะม่วงหิมพานต์และการจัดการศัตรูพืช 
 ๘) พ้ืนที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์มีแนวโน้มลดลง 
 ๙) ขาดเทคโนโลยีในการผลิต 
 ๑๐) มีความผันผวนของราคาผลผลิต 
 ๑๑) การเกิดโรคระบาด COVID 19 
 
๑๐. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
๑. ขาดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
องค์กรเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตร 
๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตร 
๓. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต 

๒. มีความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มีผลต่อผลผลิต
มะม่วงหิมพานต์และการจัดการศัตรูพืช 

๑. วางแผนการผลิตโดยเน้นการส ารวจและติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชและโรคพืช ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละ
ปีและทุกช่วงระยะเวลาการผลิต 

๓. พ้ืนที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์มีแนวโน้มลดลง ๑. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนมะม่วงหิมพานต์ 
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แปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนอื จังหวัดล าปาง 
1. ประวัติและความเป็นมา 
 อ าเภอวังเหนือ เป็นอ าเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดล าปาง เป็นพ้ืนที่ต้นก าเนิดแม่น้ าวัง ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
เหมาะส าหรับการท าการเกษตร โดยมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๑3,035 ครัวเรือน 8 ต าบล 80 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่การเกษตร 
จ านวน 121,430 ไร ่เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ไม้ผลไม้ยืนต้น และ
พืชผัก ลักษณะการผลิตเพ่ือสร้างรายได้ส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า การท าเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการ
เกษตรอยู่ในระดับต่ า อีกท้ังยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และต่างคนต่างท า การ
ด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกล
การเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมทั้ง ปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต 
(Production Process) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)  และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยัง
ไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัดดังกล่าว จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และ
การบริหารจัดการร่วมกัน อีกทั้งการก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรยังส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองใน
อากาศ 
 ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนได้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจทดแทนให้มี
อาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ได้มีความคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ “โกโก้” เป็นพืชแซมพ้ืนที่พืชหลัก และมีเกษตรกรรายอ่ืนๆ หันมาปรับเปลี่ยนตาม
เพ่ิมขึ้นโกโก้ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อน และเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาบดบังพอสมควร 
โดยเฉพาะต้นที่ยังเล็กอยู่ ที่ส าคัญคือต้องการน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
 อ าเภอวังเหนือได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการล าปาง สร้างสรรค์ปันสุข เกษตรสุขภาพ เกษตร
คุณภาพ เกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นกล้าโกโก้ และต้น
พันธุ์อาโวคาโด เพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
 ในปีงบประมาณ ๒๕61 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเหนือ ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ที่มีความสนใจ และ
สมั ครใจเข้ าร่ วมโครงการส่ ง เสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่  และจั ดตั้ ง เป็ นแปลงใหญ่ โกโก้ อ า เภอ 
วังเหนือ จังหวัดล าปาง ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เพ่ือการยกระดับการผลิต 
ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และยกระดับคุณภาพสินค้า โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น 
ท้องที่ และสถาบันการศึกษา ท าให้โครงการแปลงใหญ่โกโก้ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยใช้กระบวนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน สนับสนุน
และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตร  และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินงาน  ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกันบริหารจัดการด้านปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท้องถิ่น ท้องที่ และสถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ชื่อแปลงใหญ่  : แปลงใหญ่โกโก ้หมู่ 2 ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
ปีที่ก่อตั้ง  : ปี 2561 
ที่ตั้งแปลงใหญ ่  : เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
พิกัด   : โซน 47 Q : X  563999  Y 2113421 
จ านวนสมาชิก  : 61 คน 
เนื้อที่ร่วมโครงการ : 271 ไร่ 
ผู้จัดการแปลง  : นางกราบทอง  พุ่มอยู่  เกษตรอ าเภอวังเหนือ 
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกัน
ผลิตและรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน  
  2. เพ่ือให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

3. เพ่ือสร้างโอกาส สร้างกิจกรรม น าไปพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกกลุ่ม 
  4. เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และชุมชนจากแนวคิดและภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชน สร้างความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้  

 5. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตโกโก้ท่ีปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตโกโก้ รวมถึงการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ให้แก่เกษตรกรในชุมชน และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 7. เพ่ือสร้างพืชมรดกให้แก่ลูกหลานเกษตรกรในอนาคต  

2. สถานการณ์ 
  แปลงใหญ่โกโก้อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีสมาชิกจ านวน 61 คน พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
271 ไร่ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิตการเกษตร ผลิตโกโก้ท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัย 
  2. ใช้โกโก้สายพันธุ์ดี (พันธุ์ลูกผสม I.M.1) ลักษณะเด่นคือ เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง เหมาะส าหรับปลูกใน
เขตภาคกลาง เหนือและอีสาน ให้ผลผลิตสูง เริ่มออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่ 3 หลังจากปลูก เมล็ดแห้งมีขนาด
และคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เมล็ดมีปริมาณไขมันสูงเฉลี่ย 52 เปอร์เซ็นต์ 
  3. รวมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และรวบรวมผลผลิตในการจ าหน่าย   
  4. กลุ่มจะด าเนินการและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการและความจ าเป็นของสมาชิก น าภูมิปัญญา 
และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการแปลง ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  5. เน้นการผลิตแบบปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และผู้บริโภค มุ่งสู่มาตรฐานอินทรีย์ เพ่ือให้อาชีพ
เกษตรกรรรมของสมาชิกยั่งยืน    
  6. ไม่เผาเศษวัสดุในพ้ืนที่เกษตร มีจัดการวัสดุเหลือใช้ เช่น การคลุมโคน การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ  
  7. สร้างความมั่นคง พ่ึงพาตนเอง ดูแลครอบครัวได้  
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3. เป้าหมาย ( 5ด้าน) 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน 
ได้แก ่
เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 
1. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก  3,500  บาท  เหลือ  2,800  บาท 

    - การปรับปรุงบ ารุงดิน  การท าปุ๋ยหมัก  การท าน้ าหมักชีวภาพ 
    - ลดการใช้สารเคมี ใช้สารชีวภัณฑ์และน้ าส้มควันไม้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

2. เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 20 จาก  5,100  กก./ไร่  เป็น  6,020  กก./ไร่ 
    - การตัดแต่งกิ่งโกโก ้
    - ระบบน้ าหยด 
    - การจัดการแปลง/การปฏิบัติดูแลรักษา 

3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต - ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ 
- การแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น การหมัก การตาก 

4. การบริหารจัดการ - ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก  
- ด าเนินงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
- วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
- ระดมหุ้น/จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 
- บริหารจัดการด้านการตลาด 
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

5. ตลาด - ท าพันธะสัญญา และ MOU กับ บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
- ประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8 บาท/กิโลกรัม 
- ร้อยละ 80 ขายให้บริษัท 
- ร้อยละ 20 กลุ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการท างาน ศพก. และแปลงใหญ่ 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่ ได้แก่ 
 1. การประชุมหารือ และการวางแผนการด าเนินงาน 
  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการประชุม และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่  โดยใช้เวทีการประชุม
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอวังเหนือ ได้จัดท า
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กรอบการท างานเชื่อมโยงกัน มี Roadmap และ แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เกิดเป็นรูปธรรม ตอบสนองกับความต้องการ
ของเกษตรกร มีการเชื่อมโยง และขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
  คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ 
ได้จากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ทุกแปลงในอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง อันได้แก่แปลงใหญ่ล าไย 
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่โกโก้ และแปลงใหญ่พืชผัก ส่งผลให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จนสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต เชื่อมโยงการตลาด 
และพัฒนาสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อ าเภอวังเหนือ สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ได้   
 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการบริหารจัดการคนให้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ มีการแต่งตั้งหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  
 ด้านบริหารจัดการ มีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่ม โดยคณะกรรมการกลุ่มมีหน้าที่บริหารจัดการ 
กลุ่มจัดการประชุม/อบรม ร่วมงาน/รับความรู้วิชาการ น ามาถ่ายทอดแก่สมาชิก 

ด้านการผลิต มีหน้าที่ ประสานงาน ผลิตต้นกล้า จัดหาปัจจัยการผลิตการใช้เทคโนโลยีการผลิต การใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร 
 ด้านการเงิน มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของกลุ่ม  หุ้นและสวัสดิการ การช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ด้านการตลาด มีหน้าที ่ติดต่อประสานงาน ในการซื้อ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์  มีหน้าที ่ในการจ าหน่ายผลผลิตทุกรูปแบบในรูปแบบผลสด เมล็ดตากแห้ง 
 ประธานกลุ่ม 
  - วางนโยบายและแผนการด าเนินงานของกลุ่มและขายปัจจัยการผลิตและผลผลิต จ าหน่ายผลผลิตทุก
รูปแบบ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตาม
ข้อก าหนดของกลุ่ม หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
  - ควบคุมการด าเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 รองประธานกลุ่ม 
  - ควบคุมการด าเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  - ปฏิบัติงานแทนประธานกลุ่มในกรณีที่ได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่ประธานกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้
  - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของกลุ่มหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ 

เหรัญญิก 
  - ดูแลและจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
  - ควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
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 เลขานุการ 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประชุมให้ประธานกลุ่มทราบ 
 - ด าเนินงานในการจัดท าและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

 ประชาสัมพันธ์ 
  - ติดต่อประสานงานและออกข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไว้แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการ 
  - ต้อนรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภายนอกที่มาติดต่อกับกลุ่ม 
 กรรมการ 

 - มีหน้าที่ร่วมก าหนดแนวทางพัฒนากลุ่ม รวมทั้งใช้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มในการบริหารจัดการ 
 - กลุ่มเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและยั่งยืน 
 - รับมอบหมายภารกิจอ่ืนๆ จากกลุ่มฯ เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มและสมาชิก 

 4.3 กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม 
แผนปฏิบัติงานกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ปลูกโกโก ้
2. การปฏิบัติดูแลรักษา  
   - ก าจัดวัชพืช 
   - การใส่ปุ๋ย 
   - การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
3. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
4 .  กา รตล าด /กา ร
จ าหน่ายโกโก ้

            

 
การด าเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่ม  
 แผนการด าเนินงาน/สมาชิกทุกคนร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  1. พัฒนาโครงการแปลงใหญ่ผ่านการบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
(ศพก.) หลัก และศพก. เครือข่าย 

 2. พัฒนาระบบการระดมทุน  มีกองทุนปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เป็นผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมการในระดับจังหวัด 
 4. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สมาชิกในกลุ่มเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ

ผลิตโกโก้คุณภาพ และให้ได้มาตรฐานการผลิต 
 5. ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เพ่ือมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นให้รับความรู้พัฒนาด้านขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มแปลงใหญ่ 



221 
 

 

 การด าเนินการตามแผน และกิจกรรมที่ตั้งไว้พร้อมทั้งผลตามกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
1. การลดต้นทุนตามกิจกรรมของแผน 

  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถลดต้นทุน ตามกิจกรรมของแผน โดยมีสมาชิก 
ร้อยละ 90 สามารถลดต้นทุนการผลิตลงจาก 3,500 บาท/ไร่ เหลือ 2,800 บาท/ไร่ กิจกรรมประกอบด้วย 
  - การปรับปรุงบ ารุงดิน มีการท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ 
  - ลดการใช้สารเคมี มีการใช้สารชีวภัณฑ์ และน้ าส้มควันไม้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

2. การเพ่ิมผลผลิต ตามแผนกิจกรรม 
  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถเพ่ิมผลผลิต ตามกิจกรรมของแผน โดยมี
สมาชิกร้อยละ 80 สามารถเพ่ิมผลผลิตจาก 5,100 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 6,020 กิโลกรัม/ไร่ กิจกรรมประกอบด้วย 
  - การจัดการแปลง/การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การตัดแต่งกิ่งโกโก ้
  - การใช้ระบบน้ าหยด 
  - การคลุมโคนต้นโกโก้เพ่ือรักษาความชุ่มชื้น  
  - การใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง น้ าหมักชีวภาพ 
 3. การพัฒนาคุณภาพ ตามกิจกรรมของแผน  
  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ 
จ านวน 3 คน และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน GAP จ านวน 61 คน ในปีงบประมาณ 2565 
  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น การหมัก การตาก เพ่ิม
มูลค่าสินค้า 
 4. การตลาด ตามกิจกรรมของแผน 

 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถจัดการตลาด ตามกิจกรรมของแผน มีตลาด
แน่นอน มีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีสมาชิกร้อย 100 สามารถจัดการตลาดได้ ดังนี้ 

 - ร้อยละ 80 ของผลผลิตจ าหน่ายให้บริษัท 
- ร้อยละ 20 ของผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์

 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ประกอบด้วย 
 - ท าพันธะสัญญากับ บริษัท เอเชียโกโก้(ไทยแลนด์) จ ากัด ประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8 บาท/กิโลกรัม 
 - ท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ ร่วมกับบริษัท เอเชียโกโก้(ไทยแลนด์) 

จ ากัด และบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด 
 5. การบริหารจัดการ ตามกิจกรรมของแผน 
  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถบริหารจัดการ ตามกิจกรรมของแผน โดย
สมาชิก ร้อยละ 100 ร่วมกันวางแผนการซื้อปัจจัยการผลิต การจ าหน่ายผลผลิต กิจกรรมประกอบด้วย 
  - มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  
  - มีการด าเนินงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โกโก้เมืองวัง  
  - มีการระดมหุ้น/จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการร่วมกัน 
  - มีการวางแผน และบริหารจัดการการผลิตให้ได้โกโก้คุณภาพ 
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  - มีการบริหารจัดการด้านการตลาด มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน 
ทีมผู้จัดการแปลงมีการก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับทีมผู้จัดการแปลง 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประกอบด้วย 
  - การจัดท าแผนพัฒนาแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการแปลง ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงร่วมกับเกษตรกรสมาชิกทั้งหมด
ของแปลง และภาคีที่สนับสนุนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกันจัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูล 
ก าหนดเป้าหมาย แนวทางและแผนการพัฒนาให้ชัดเจน รวมถึงวางแผนปฏิบัติในการด าเนินงานแปลงใหญ่ ทั้งนี้แผนจะต้อง
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ แผนลดต้นทุนการผลิต แผนเพ่ิมผลผลิต แผนพัฒนาคุณภาพ แผนการบริหารจัดการ และ
แผนการตลาด  
  - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทราบถึงแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่  
  - มีการลงพ้ืนที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้ค าแนะน าการด าเนินงานกลุ่ม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ และ
ติดตามตามสถานการณ์ปลูกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  - ติดตามสถานการณ์ ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการ
แก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง ให้ค าแนะน าเกษตรกรการคลุมโคนต้นด้วยใบไม้และเศษวัชพืช เพ่ือรักษาความชุ่มชื้น การหาแหล่ง
น้ าส ารอง เป็นต้น 
การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิตและรายได้) 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีกระบวนการผลิต และการจัดการแปลงปลูกไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเป็นวัตถุดิบ เน้นน าการท าเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการท าการเกษตรที่หลากหลายกิจกรรม สร้างงาน สร้างรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี สร้างความมั่นคง ให้กับ
สมาชิก สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ ลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว ลดปัญหา
ผลผลิตสิ้นค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ า ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าต้นน้ า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับผืนป่าอ าเภอวังเหนือได้
อย่างถาวร ตลอดจนท าให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ดีข้ึน 
 4.4 การท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชน 
  กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ได้มีการประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ และสถาบันการศึกษา ในการ
ขับเคลื่อนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้กลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืน ได้แก่  
 ภาครัฐ 

 - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม 
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในงานกลุ่ม การวางแผนการผลิตรายแปลง การท าบัญชีครัวเรือน การจัดท าบัญชีฟาร์ม และการท า
บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 

 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุนการลงทุน
ติดตั้งใช้งานแบบมีส่วนร่วม เป็นโรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา ขนาด 8.00 x 12.40 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
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 ภาคเอกชน 
  - บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกโกโก้ การดูแลรักษา การจัดการ
แปลง และการตลาด  
  - รับซื้อผลผลิต โดยประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8 บาท/กิโลกรัม และท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่ม
แปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ ร่วมกับ บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด โดยประกัน
ราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8.30 บาท/กิโลกรัม 

 - บริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกโกโก้ การดูแลรักษา การจัดการแปลง และ
การตลาด 

 รับซื้อผลผลิต มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ ร่วมกับบริษัท เอเชีย
โกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด โดยประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8.30 บาท/กิโลกรัม 
ท้องถิ่น ท้องที่ และสถาบันการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกโกโก้ การดูแลรักษา การจัดการแปลง และ
การตลาด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองสี ผู้พัฒนาโกโก้ พันธุ์ลูกผสม I.M.1 ได้มาเป็นวิทยากร 
 
 4.4.4 การประชาสัมพันธ์ 
 - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  ถ่ายท ารายการวีดิทัศน์ “รักบ้านเกิด” ประชาสัมพันธ์กลุ่มแปลง
ใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เป็นต้น 
 4.4.5 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
 - การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ของแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 - การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
 - กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกร ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัดล าปาง ถ่ายทอดความรู้วิชาการ การรวมกลุ่มการ
บริหารจัดการ กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการผลิตสารชีวภัณฑ์ ป้องกันโรคและก าจัดแมลงศัตรูโกโก้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้การผลิตโกโก้คุณภาพ   
  - หน่วยงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง  ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง  กระบวนการกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม  
การตลาดแหล่งรับซื้อ    
  - หน่วยงานตรวจบัญชีสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดท าบัญชีครัวเรือน การจัดท าบัญชี
ฟาร์ม และการท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 
  - หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การท าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และน้ าหมัก
ชีวภาพ สนับสนุนวัสดุท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดโลไมท์ ในการปรับปรุงสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม 
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในงานกลุ่ม การวางแผนการผลิตรายแปลง การท าบัญชีครัวเรือน การจัดท าบัญชีฟาร์ม และการท า
บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 
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  - บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกโกโก้ การดูแลรักษา การจัดการ
แปลง และการตลาด และรับซื้อผลผลิต โดยประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8 บาท/กิโลกรัม และท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง
กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ ร่วมกับ บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด โดย
ประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8.30 บาท/กิโลกรัม 
  - บริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกโกโก้ การดูแลรักษา การจัดการแปลง และ
การตลาด และรับซื้อผลผลิต มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ ร่วมกับบริษัท เอเชียโกโก้ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด โดยประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8.30 บาท/กิโลกรัม 
  - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูกโกโก้ การดูแลรักษา การจัดการ
แปลง และการตลาด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองสี ผู้พัฒนาโกโก้ พันธุ์ลูกผสม I.M.1 ได้มาเป็นวิทยากร 
การปรับใช้นวัตกรรม 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการปรับใช้นวัตกรรม ประกอบด้วย 
  - การจัดการแปลง/การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงที่ดี มีการตัดแต่งกิ่งโกโก้ เพ่ือให้ได้ทรงพุ่มของต้นโกโก้ที่
เหมาะสม ง่ายต่อการปฏิบัติงานในสวน ลดการระบาดของโรคและแมลง เพ่ิมผลผลิต 
  - การคลุมโคนต้นโกโก้ การใช้ระบบน้ าหยดน้ าซึม เพ่ือรักษาความชุ่มชื้น การใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ 
  - การใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง น้ าหมักชีวภาพในการเพ่ิมคุณภาพแก่ผลผลิต 
  - การใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานแบบมีส่วน
ร่วม เป็นโรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา ขนาด 8.00 x 12.40 เมตร ใช้อบหรือตากเมล็ดโกโก้ และผลผลิตทางการ
เกษตรของสมาชิกกลุ่ม และเกษตรกรทั่วไปปลูกผสมผสานในแปลงร่วมกับโกโก้ เช่น กล้วยน้ าหว้า มะเขือเทศ ฯลฯ เพ่ือช่วย
ลดต้นทุน และลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าอบแห้ง สะอาดปลอดภัย 
สร้างความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฝุ่นควัน หรือสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านนวัตกรรม
และการอนุรักษ์พลังงาน และเพ่ือสร้างความคุ่มค่าในระยะยาว ลดระยะเวลาการผลิต 
5. การสนับสนุน 
การน างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการน างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต ประกอบด้วย 
  - ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ท างานวิจัย เรื่อง การปลูกโก้โก้ เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับใช้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกโกโก้คุณภาพ เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
  - ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท างานวิจัย เรื่อง การเทคโนโลยีการผลิตโก้โก้คุณภาพ เพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตโก้โก้คุณภาพ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตโกโก้
คุภาพ 
  - ร่วมกับทางสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา ท างานวิจัย เรื่อง แปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอ
วังเหนือ จังหวัดล าปาง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิตรายแปลง การท าบัญชี
ครัวเรือน การจัดท าบัญชีฟาร์ม การท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ และการตลาด 
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เกษตรกรรมแม่นย าสูง 
 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เน้นการท าเกษตรผสมผสาน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานด้วยการใช้เทคโนโลยีในการผลิต โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าที่สุด มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหาร หรือใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอ่ืน ๆ เน้น
ประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ 
  - คัดเลือกโกโก้สายพันธุ์ดี (พันธุ์ลูกผสม I.M.1)  
  - ตรวจวัดสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง  
  - การใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
เป็นโรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา 
  - ติดตามข้อมูลข่าวสาร การพยากรณ์อากาศผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสื่อสาร ผ่านแอปพลิเคชัน 
Line, Facebook, Google 
การสร้างสินค้าทีเ่ป็นนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
 ผลโกโก้นอกจากสามารถจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบผลสุกแล้ว ยังสามารถน ามาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ท าเป็นขนม น้ าโกโก้ สบู่ เครื่องส าอางต่าง ๆ ฯลฯ 
 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง จ าหน่ายผลผลิตโกโก้ในรูปแบผลสุกให้แก่ บริษัท มาร์ค
รินฟาร์ม จ ากัด แต่เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และอาจประสบปัญหาในอนาคต กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ จึงหา
แนวทางในการแปรรูปเบื้องต้น และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปแต่เดิม เริ่มจากการหมักและตากแห้งโดย
อาศัยแสงแดดธรรมชาติ ในกระบนการแปรรูปโกโก้เบื้องต้นนี้ต้องใช้เวลานานถึง 10 - 12 วัน อีกทั้งยังประสบปัญหาด้าน
สภาพอากาศที่แปรปรวน ท้องฟ้ามืดครึ้ม แสงแดดไม่เพียงพอ ส่งผลให้วัตถุดิบเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังพบปัญหา
ด้านการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการปลูกพืชเสริมในแปลงโกโก้ โดยเป็นการปลูกแบบ
ผสมผสาน เพ่ือเป็นพืชร่มเงา โดยเฉพาะกล้วยน้ าว้า จึงน ากล้วยน้ าว้ามาแปรรูปร่วมด้วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความ
สะอาด และปลอดภัยสูง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยกระบวนการตากแห้ง/อบ กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ มีการพัฒนา
กระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เป็น
โรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา ขนาด 8.00 x 12.40 เมตร ใช้อบหรือตากเมล็ดโกโก้ และผลผลิตทางการเกษตรของ
สมาชิกกลุ่ม และเกษตรกรทั่วไปปลูกผสมผสานในแปลงร่วมกับโกโก้ เช่น กล้วยน้ าหว้า มะเขือเทศ ฯลฯ เพ่ือช่วยลดต้นทุน 
และลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าอบแห้ง สะอาดปลอดภัย สร้างความ
ปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฝุ่นควัน หรือสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านนวัตกรรมและการ
อนุรักษ์พลังงาน และเพ่ือสร้างความคุ่มค่าในระยะยาว สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตและเพ่ิมคุณภาพสินค้าได้มากขึ้น และยัง
เป็นแหล่งศึกษาดูงานอีกแห่งหนึ่งด้วย 
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
 1. ด้านลดต้นทุนการผลิต 

 - สามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ 20 จากเดิมต้นทุนเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร่ ลดเหลือ 2,800 บาท/ไร่ 
 - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ลดการใช้สารเคมี มีการวางแผนการผลิตสารชีว

ภัณฑ์ และน้ าส้มควันไม้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง  
 - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการปรับปรุงบ ารุงดิน มีการท าปุ๋ยหมัก การท า

น้ าหมักชีวภาพ 
 - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ได้รับการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชี

ฟาร์ม ได้รู้ถึงต้นทุนการผลิตและรายรับรายจ่ายของกิจกรรมจาก ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดล าปาง ครูบัญชีอาสา
แปลงใหญ ่และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2. ด้านเพ่ิมผลผลิต 
 - สามารถเพ่ิมผลผลิตได้  ร้อยละ 20 ผลผลิตจากเดิม 5 ,100 กิ โลกรัม/ไร่  เพ่ิมเป็น  

6,020 กิโลกรัม/ไร ่
  - สมาชิกแปลงใหญโ่กโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการจัดการแปลง/การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงที่ดี  
  - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการตัดแต่งกิ่งโกโก้ เพ่ือให้ได้ทรงพุ่มของต้น
โกโก้ท่ีเหมาะสม ง่ายต่อการปฏิบัติงานในสวน ลดการระบาดของโรคและแมลง เพ่ิมผลผลิต 
  - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการคลุมโคนต้นโกโก้ การใช้ระบบน้ าหยดน้ าซึม 
เพ่ือรักษาความชุ่มชื้น 
  - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง น้ าหมักชีวภาพในการ
เพ่ิมคุณภาพแก่ผลผลิต 

3. ด้านคุณภาพผลผลิต 
 - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ได้รับการอบรมความรู้วิชาการ ด้านการท า

การเกษตรแบบ GAP การรับรองแปลง GAP  
 - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน

อินทรีย์ เป็นพ้ืนที่ปลูกตามระบบมาตรฐาน USDA ของบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด จ านวน 3 คน และก าลังพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน GAP จ านวน 61 คน ในปีงบประมาณ 2565  
  - สมาชิกแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง จ าหน่ายโกโก้คุณภาพดี ให้แก่จุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม
แปลงใหญ่โกโก้ โดยจ าหน่ายในรูปแบบผลสุก และเมล็ดแห้ง  

 - กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น การหมัก การตาก 
เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
 4. ด้านการตลาด  

 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง สามารถจัดการตลาด ตามกิจกรรมของแผน มีตลาด
แน่นอน มีช่องทางการจ าหน่าย เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีสมาชิกร้อย 100 สามารถจัดการตลาดได้ ดังนี้ 

 - ร้อยละ 80 ของผลผลิตจ าหน่ายให้บริษัท 
- ร้อยละ 20 ของผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์
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 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ประกอบด้วย 
 - ท าพันธะสัญญากับ บริษัท เอเชียโกโก้(ไทยแลนด์) จ ากัด ประกันราคาผลสุกไม่ต่ ากว่า 8 บาท/กิโลกรัม 
 - ท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ร่วมกับบริษัท เอเชียโกโก้

(ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท มาร์ครินฟาร์ม จ ากัด 
 - ผลผลิตโกโก้ สามารถน าไปแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ท าเป็นขนม สบู่ เครื่องส าอาง น้ าโกโก้ ฯลฯ 

7. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการแปลง 
  - ประชาสัมพันธ์ ท าการเกษตร รูปแบบแปลงใหญ่ 
  - จัดท าแผนการผลิตโกโก้ ตามกระบวนการผลิต และเป้าหมายการพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน 
  - เป็นตัวแทนการรับความรู้ กระบวนการบริหารจัดการ การตลาด มาตรฐานการผลิต น าความรู้มา
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิก 
  - ส่งเสริมการการลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ิมขีด
 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพ่ิมรายได้  
  - จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตโกโก้ รวมถึงการเกษตรแบบผสมผสาน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรในชุมชน และพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  - บูรณาการเชื่อมโยงการท างานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และแปลงใหญ่ อ าเภอวังเหนือ 
  ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
  - มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
  - สมาชิกมีบทบาทและส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม 
  - จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
  - มีการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพโกโก้ แผนการบริหารจัดการด้านการตลาด 
  - มีการประสานงานหน่วยงานและเชื่อมโยงธุรกิจเอกชน 
  - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
  - มีการระดมหุ้น/จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 
  - จัดท าแผนรายแปลง และจัดท าแผนธุรกิจ ตามกระบวนการผลิต และเป้าหมายการพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน 
  - พัฒนาผลผลิตโกโก้ให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ 
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด มีกระบวนการผลิต
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเป็นวัตถุดิบไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  - การใช้สายพันธุ์ดี (พันธุ์ลูกผสม I.M.1) ตามตลาดต้องการ 
  - จัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปลูก มีการวางผังปลูก ที่ค านึงถึงทิศทางแสงแดด ทิศทางลม ความลาด
ชัน พ้ืนที่ลุ่มต่ า  
  - ปลูกพืชแซมร่วมกับต้นโกโก้ ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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  - การปรับปรุงบ ารุงดิน มีการท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ 
  - หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ใช้สารชีวภัณฑ์ และน้ าส้มควันไม้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือเป็นแหล่ง
ผลิตโกโก้ท่ีปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  - ตัดแต่งกิ่งโกโก ้เพ่ือช่วยให้ต้นโกโก้เจริญเติบโต ให้ทรงพุ่มโปร่ง ป้องกันการเข้าท าลายของโรคหรือแมลง
ศัตรู 
  - การใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง น้ าหมักชีวภาพ 
  - พัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน GAP และอินทรีย์  
  - เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตโกโก ้รวมถึงการเกษตรแบบผสมผสาน ให้แก่เกษตรกรในชุมชน และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
  - สร้างพืชมรดกให้แก่ลูกหลานเกษตรกรในอนาคต 
การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก ่
  - การใช้ระบบน้ าหยด น้ าซึม ท าให้ประหยัดน้ าได้ดี 
  - การใช้ระบบสปริงเกอร์ มีวาล์วปิด - เปิด บังคับการให้น้ า สามารถประหยัดน้ า ลดแรงงานและลด
ค่าใช้จ่าย 
  - การตัดแต่งกิ่งโกโก ้คลุมโคนต้นโกโก้เพ่ือรักษาความชุ่มชื้น  
การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ ได้แก่ 
  - ปลูกพืชแซมร่วมกับต้นโกโก้ ใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างรายได้ตลอดปี   
  - มีกระบวนผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรสามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
  - สร้างพืชมรดกให้แก่ลูกหลานเกษตรกรในอนาคต เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ธรรมชาติ ลดการเผาแก้ปัญหา
โลกร้อน และอุทกภัย 
ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
  - การรวมกลุ่ม/จัดตั้งกองทุนท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี 
  - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดโลไมท์ และพืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบ ารุงดินให้ดียิ่งขึ้น 
  - ใช้สารชีวภัณฑ์ และน้ าส้มควันไม้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพ่ือเป็นแหล่งผลิต
โกโก้ท่ีปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  - ตัดแต่งกิ่งโกโก ้เพ่ือช่วยให้ต้นโกโก้เจริญเติบโต ให้ทรงพุ่มโปร่ง ป้องกันการเข้าท าลายของโรคหรือแมลงศัตรู 
  - พัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน GAP และอินทรีย์  
  - ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ USDA   
  - ส่งเสริมเป็นแหล่งทองเที่ยวเชิงเกษตร  
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แนวคิด Zero Waste Agriculture 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีแนวทางการท า Zero Waste Agriculture หรือแนวคิดขยะ
เหลือศูนย์มาประยุกต์ใช้ โดยยึดหลักการที่ว่า “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้”  ยึดตาม
เป้าประสงค์ คือ “การท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และก าจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” ได้แก ่
  - ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การลดการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร ไม่ใช้
ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี ฯลฯ 
  - การใช้วัตถุการผลิตที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ า
หมักชีวภาพใช้เอง 
  - การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าการเกษตรตามระบบอินทรีย์ 
  - การประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์การลดปัญหาขยะของเสีย เช่น การจัดงานรณรงค์ลดการใช้สารเคมี การ
ตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรเพ่ือหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย  
  - การพัฒนาการน าขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้มากที่สุด เช่น การน าขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก 
การน าเปลือกหุ้มเมล็ดโกโก้มาเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ 
  - การช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ภายในชุมชน  เช่น 
การส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชหลากหลายในแปลงโกโก้ การผลิตพืชผักให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
สามารถจ าหน่ายในตลาดที่หลากหลายทั้งตลาดชุมชน 
  - การสร้างงานให้กับชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การส่งเสริมอาชีพเสริมการผลิตพืชผัก การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผ่านรูปแบบกระบวนการกลุ่ม 
8. ปัญหา อุปสรรค 
 การขาดแคลนแหล่งน้ าต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการเพ่ิมช่องทางการตลาด และโอกาสทางการค้าผ่าน
เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสื่อสาร ผ่านแอปพลิเคชัน Line, Facebook มาช่วยแนะน าแปลงต้นแบบ ข้อมูลกิจกรรมของ
กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและท าให้ผู้ติดตามมากขึ้น 
 กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ประกอบด้วย 
  - ด าเนินงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง 
  - สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ผ่านแปลงเรียนรู้ต้นแบบ เกษตรกร
ต้นแบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 2 ต าบลศรฐีาน อ าเภอภกูระดึง จังหวัดเลย 
1. ความเปน็มาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 แปลงใหญ่ไผ่ต าบลศรฐีาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านนาแปนใต ้หมู่ 2 บ้านนาแปน 
หมู ่14 บ้านนาแปนเหนือ หมู่ 3 บ้านอีเลิศ และหมู ่15 บ้านนาเจริญ ต าบลศรีฐาน อ าเภอภกูระดึง จังหวดัเลย ในอดีต
เกษตรกรในหมู่บ้านดังกล่าวได้ท าการเกษตรโดยการปลูกพืชหลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น ต่อมา
สถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ติดต่อกันหลายป ีประกอบกับสถานการณ์ภัยแลง้ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบมาก แต่ยังพอมีรายได้จากการหาหน่อไม้จากป่าที่อุดมสมบูรณ์ หน่อไม้ที่ได้น ามาจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง
ที่มารับซื้อถึงในพ้ืนที่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการหาหน่อไม้ในเขตอุทยานเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
ทางเจ้าหน้าทีจ่ากกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลศรฐีาน ส านักงานเกษตรอ าเภอภู
กระดึง เป็นต้น ได้เข้ามาแนะน าและส่งเสริมการปลูกไผ่ในพ้ืนที่ของเกษตรกร โดยจัดหาพันธุ์ไผ่และแนะน าวิธีการปลูกให้
ได้ผลผลติที่ดี ท าให้เกษตรกรสามารถจ าหนา่ยให้เพียงพอกับพ่อค้าคนกลางได้ เมื่อมีจ านวนเกษตรกรปลูกไผ่มากขึ้น ปี 
2560 นายเฉลียว ไสยันต์ เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ หมู่ 9 บ้านนาแปนใต้ มีความสนใจในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของด้านการผลิตไผ่ใหไ้ด้คุณภาพ และเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตหน่อไม้ จึงได้รวบรวมสมาชิกเพ่ือจัดตั้งกลุ่ม
แปลงใหญ่ไผ่ต าบลศรฐีาน อ าเภอภูกระดึง ในปี 2561 ปัจจบุันมีสมาชิกจ านวน 128  คน และพ้ืนที่จ านวน 392 ไร ่
2. สถานการณ์ 
 ในปี 2564 แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 2 ต าบลศรีฐานมีพ้ืนที่  392 ไร่ จ านวนสมาชิก 128 คน โดย นายเฉลียว ไส
ยันต์ประธานแปลงใหญ่ ด าเนินกิจกรรมการปลูกไผ่เลี้ยงในพื้นที่ โดยมีผลิตเฉลี่ย 6 ตันต่อปีต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 
20000 บาท ต่อปีต่อไร่ รายได้  60,000 บาทต่อปีต่อไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอภูกระดึง 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิต และปัจจัยการผลิต เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเลย
เพ่ือให้ความรู้ด้านการตลาด การรวมกลุ่ม ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน และสถานี
พัฒนาที่ดินเลย สนับสนุนปัจจัยการผลิตและความรู้เรื่องการจัดการดินและการท าปุ๋ยหมัก และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตร จ.เลย ให้ความรู้เรื่องการขอการรับรอง GAP 
 ด้านการผลิต หลังจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วรูปแบบ
การผลิตของเกษตรกรและสมาชิกได้เปลี่ยนไป โดยมีการน าดินมาตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหาร และความเป็นกรด – ด่าง 
ของดินในแปลงของตนเอง และร่วมกันจัดซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนค่าปุ๋ย อีกทั้งได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ตามค าแนะน าของส านักงานเกษตรอ าเภอและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาแนะน า ท าให้สมาชิกกลุ่มลดต้นทุน และ
ผลผลิตสูงขึ้น มีรายได้มากขึ้นด้วย และเกษตรกรมีองค์ความรู้จัดท าบัญชี ทั้งยังมีสมาชิกที่เป็น Smart Farm จ านวน 3 
ราย 

ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่  มีผู้ด าเนินการหลัก จ านวน 7 คน  ได้แก่ 
 1. นายเฉลียว ไสยันต์ ประธานแปลงใหญ่ 
 2. นางสาคร คุณพรรษา รองประธาน 
 3. นางสุดตา หนันเมา เลขานุการ 
 4. นางภัคจิรา อินทร์แขวน เหรัญญิก 
 5. นางสังวาล ชาวนาแปน ประชาสัมพันธ์ 
 6. นางสาวชัชนา อุทุมภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่  
 7. นางสาวพัชรินทร์ นาคา เกษตรอ าเภอเอราวัณรักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอภูกระดึง 

 และมีการบริหารจัดการแปลงใหญ่โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่มย่อย และมีคณะกรรมการท างานในแต่ละ
กลุ่มเพ่ือประสานงานและด าเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเครือข่ายการท างาน
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ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายต่างๆได้แก่ ศจช. ศดปช. ศพก. หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 งบประมาณ  
 - ปี 2563 ได้รับปัจจัยการผลิต ได้แก่ หน่อไม้สดส าหรับแปรรูปและถุงบรรจุหน่อไม้ รวมเป็นเงิน 
90,000 บาท จากส านักงานเกษตรอ าเภอภูกระดึง 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน 
1. การลดต้นทุนการผลิต - ลดต้นทุนการผลิตจาก 2,000 บาท/ไร่   เหลือ  1,600   บาท/ไร่ 
2. การเพ่ิมผลผลิต - ผลผลิตหน่อไม้ เพ่ิมขึ้น จาก 1,100 ก.ก./ไร่  เป็น 1,320 ก.ก./ไร่ 
3. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต - ผลผลิตหน่อไม้มีคุณภาพ  ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร 

- มีการแปรรูปผลผลิตในช่วงฤดูหน่อไม้ล้นตลาด 
4. การตลาด -  มีตลาดเพ่ือจ าหน่ายทั้งหน่อไม่สดและหน่อไม้แปรรูป โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อใน

พ้ืนที ่
5. การบริหารจัดการ - ประชุมวางแผนการท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

- วางแผนการผลิต และการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นขั้นตอน 
- พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farm  
- พัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจการผลิตปุ๋ยสั่งตัดให้กับสมาชิก 
- ติดตามสอบถามความพึงพอใจกับสมาชิก 
- สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิก 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ประสานขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มาร่วมกัน
ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ภายใต้
การดูแลของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร(ศพก.) ซึ่งมีทั้ง ศดปช.ดูแลด้านตรวจวิเคราะห์ดิน การ
ผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  ศจช. ดูแลบริหารด้านการป้องกันและก าจัดโรค และแมลงศัตรูพืช  
5. การสนับสนุน 
 ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอภูกระดึง ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิต และปัจจัยการผลิต เพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเลยเพ่ือให้ความรู้ด้านการตลาด การรวมกลุ่ม ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน และสถานีพัฒนาที่ดินเลย สนับสนุนปัจจัยการผลิตและความรู้เรื่องการ
จัดการดินและการท าปุ๋ยหมัก และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.เลย ให้ความรู้เรื่องการขอการรับรอง GAP 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 การลดต้นทุนการผลิต  กลุ่มแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการลงจากเดิมลดต้นทุนการผลิตจาก 2,000 บาท/ไร่   
เหลือ 1,600 บาท/ไร่ โดยมีปัจจัยที่สามารถช่วยลดต้นทุน ได้แก่ การผสมปุ๋ยใช้เอง (ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ ศดปช.
มาให้บริการตรวจวิเคราะห์ให้กับสมาชิก) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน อาทิเช่น 
เชื้อบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโครเดอร์มา การใช้น้ าปุ๋ยหมักฉีดพ่น การใช้เศษวัสดุในพ้ืนที่ท าปุ๋ยหมักและรักษาความชื้น 
ในดิน เป็นต้น จึงช่วยให้สมาชิกลดรายจ่ายลงได้  
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 การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปฏิบัติตามค าแนะน าตามหลักวิชาการ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การให้น้ าแก่ไผ่ให้เหมาะสม  โดยมีเป้าหมายให้ได้ผลผลิตหน่อไม้ เพิ่มข้ึน จาก เพิ่มข้ึน จาก 1,100 ก.ก./ไร่  เป็น 
1,320 ก.ก./ไร ่
 คุณภาพและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่มีแผนและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยมีแผน
เพ่ิมการแปรรูปหน่อไม ้ได้แก่ หน่อไม่บรรจุถุง หน่อไม้บรรจุขวด และหน่อไม้เส้นแห้ง 
 การตลาด ปัจจุบันกลุ่มมีการรวบรวมผลผลิตขายให้กับพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่ และมีการจ าหน่ายสินค้าแปรรูป
โดยช่องทางออนไลน์ 
 การบริหารจัดการกลุ่ม  แบ่งการด าเนินงานแต่ละด้าน 
  1. การผลิต  มีหน้าที่ดูแลงานด้านการผลิต กระบวนการผลิตทั้งหมด  
  2. การจัดหาปัจจัยการผลิต  มีหน้าที่ดูแลการจัดหา จัดซื้อปัจจัยการผลิตตามความต้องการของ
สมาชิก 
  3. การเงิน –บัญชี  มีหน้าที่ดูแลด้านบัญชีราย-รับจ่าย ต่างที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม  
  4. การประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่แจ้งข่าวสารให้กับสมาชกิ และปะสานงานด้านต่างๆทั้งภายในกลุ่มและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน 
  6. การตลาด มีหน้าที่ติดต่อหาช่องทางการตลาดอื่นๆ เพิ่มเติม ผ่านทางสื่อออนไลน์ คู่ค้าภาครัฐ 
ภาคเอกชน การท า (MOU)  
  7. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการ ดูแลกระบวนการทั้งหมดของกลุ่ม 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ิมขึ้น จาก 11,000 บาท/ไร่/ปี เป็น 1,320 บาท/ไร่/ปี 
 ด้านสังคม การรวมตัวกันของสมาชิกในพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 9 หมู่ 15 หมู ่3 และ หมู่ 13 ซึ่งเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดความสามัคคีและความสนิทสนมกันในการท ากิจกรรม 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 2 ต าบลศรีฐาน มีการใช้เศษวัสดุในแปลงให้เกิด
ประโยชน์ โดยใช้คลุมแปลงเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น และการใช้เศษวัสดุท าปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักชีวภาพ เป็นการรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 การท างานเน้นการท างานด้วยความตั้งใจ จริงใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยผู้จัดการแปลง เกษตรอ าเภอ 
เกษตรต าบลเจ้าของพ้ืนที่ ในฐานะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จะลงช่วยกันลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพบปะกับกลุ่ม
เกษตรกรและสมาชิกแปลงใหญ่ โดยเฉพาะประธานกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และค้นหาความต้องการ เพ่ือจะน าประเด็นปัญหาที่พบ รวบรวมน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับกลุ่ม
และระดับอ าเภอให้ทราบและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาให้ส าเร็จลุล่วง  
กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 2 ต าบลศรีฐาน มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) /ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)  ในพ้ืนที่  
 ศพก.นับว่าเป็นกลไกหลักที่ส าคัญพราะเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง
พืช  สัตว์ ประมง ในพ้ืนที่ ศดปช.และ ศจช. เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ในการสนับสนุนในการเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้าน
ดิน ปุ๋ย  และการผลิตใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและโรคพืชในแปลงของเกษตรกรและ
สมาชิก 
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 คณะกรรมการแปลงใหญ่  เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้น า เป็นอีกปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยในการสร้างความ
เข้าใจ ประสานความร่วมมือกับสมาชิกทั้งหมด 
 สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะต้องร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือกันและกัน ในการน าความรู้ดี ๆ 
สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกันและกัน และสร้างทัศนะคติ ความสามัคคีร่วมกันในการท างาน 
 หน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องทุ่มเทและน้อมน าหลักการทรงงาน พระราชด ารัส เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนามาปรับ
ใช้ในการท างาน พัฒนางานและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องเกษตรกรอย่างจริงจัง เข้มแข็งและจริงใจในการท างานร่วมกับ
เกษตรกรอย่างแท้จริง 
9. ปัญหา อุปสรรค 

จากการด าเนินงานแปลงใหญ่ปีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรค ต่างๆที่จะต้องหาแนวทางร่วมกันแก้ไข ดังนี้ 
 1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ท าไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อยโรงงาน ท านา ท าให้การเข้าร่วม
กิจกรรมในการอบรมถ่ายทอดความรู้กับกลุ่มไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่ในการเข้าร่วม  ต้องวางแผนการท างานให้ดีและใช้เวลา
ช่วงที่เหมาะสมจึงจะได้ประสิทธิภาพ 

2. การท างานแปลงใหญ่เป็นนโยบายระดับประเทศ มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมด าเนินการ การท างานจะเป็นแบบ
ต่างคนต่างลงไปท างานตามภารกิจของตนเอง แม้จะมีการประสานงานกันไปแล้วแต่เนื่องจากภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ท าให้ เวลาการลงไปท างานไม่ตรงกัน ท าให้เกษตรกรวมทั้งประธาน คณะกรรมการ ต้องคอยต้อนรับคอยอ านวยความ
สะดวก เพ่ือลดปัญหานี้หน่วยงานต้องบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ความสามารถด้านการตลาด ส่วนใหญ่จะอาศัยความคุ้น ความเคยชินในการจ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าใน
พ้ืนที่ และยังต้องพัฒนาความสามารถในการหาโอกาสในการน าพากลุ่มหาช่องทางการตลาดและการพัฒนารูปแบบ
ผลผลิตและสินค้าของกลุ่มเพ่ิมให้มากยิ่งขึ้น 

4. เกษตรกรยังขาดกระบวนการท างานระบบกลุ่ม การด าเนินงานส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหาร จัดการ มากกว่า สิ่งเหล่านี้ต้องพยายามสร้างจิตส านึก ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในการมีส่วนร่วม
ในการเสนอความต้องการ การตัดสินใจ และมีบทบาทในการด าเนินการให้มากยิ่งขึ้น 

5. เงินทุน เป็นปัญหาค่อนข้างมากเป็นอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม เพราะแนวคิดการท างาน การท ากลุ่มกิจกรรม
ต่าง ๆ ยึดเงินทุน /งบประมาณในการด าเนินงานเป็นหลัก ซึ่งการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่เพียงพอส าหรับ
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มตามความต้องการอยู่แล้ว สิ่งที่จะท าได้คือสร้างแนวทางให้กลุ่มร่วมกันสร้างความเป็นเจ้าของ เช่น
การระดมหุ้น การเพ่ิมเงินลงทุนอ่ืนๆ มากกว่าจะรองบประมาณจากภาครัฐอย่างเดียว แต่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจาก
ข้อจ ากัดที่ว่ามานี้ 

6. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทางกลุ่มแปลงใหญ่มีความต้องการบ่อบาดาล 
แต่ขาดงบประมาณเพ่ือมาสนับสนุน 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 การแปรรูปหน่อไม้ในรูปแบบต่างๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค้าสินค้า ในช่วงที่หน่อไม้ล้นตลาดทางกลุ่มมีการแปรรูป
หน่อไม้ ได้แก่ หน่อไม้บรรจุถุง หน่อไม้ดอง หน่อไม้เส้นแห้ง และจ าหน่ายตามช่องทางออนไลน์ 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1.ต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปหน่อไม้ 
 2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมเยียนและให้ค าแนะน าในเรื่องกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็ง  
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แปลงใหญ่หวาย ต าบลวาริชภมิู อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 อ าเภอวาริชภูมิ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวนาปีในพ้ืนที่ลุ่ม  พ้ืนที่ดอนปลูก ยางพารา มันส าปะหลัง 
และไม้ผลชนิดต่างๆ นอกจากพืชเศรษฐกิจหลัก แล้วยังมีพืชพ้ืนถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและมีศักยภาพสามารถ
เป็นพืชเสริมที่ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะแถบเทือกเขาภูพานนั่นก็คือหวาย หวายเป็นพืชที่
ดูแลง่าย ต้นทุนการผลิตต่ าสามารถส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจได้ เราอาจจะคุ้นเคยกับการน ามาใช้สานเป็นเครื่องใช้ 
เฟอร์นิเจอร์ แต่จริงๆ แล้ว หวายเป็นพืชที่สามารถน ามารับประทานเป็นอาหารได้และมีประโยชน์ด้านยาสมุนไพร 
นิยมน าหน่อมาท าอาหารเมนูแกงหวาย โครงการอนุรักษ์และวิจัยหวายเพ่ือบริโภค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า 
หวายมีโปรตีนมากถึง 25% มีธาตุอาหารรองที่ส าคัญ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และสังกะสีในส่วนของยอด
อ่อน  
 กลุ่มแปลงใหญ่หวายต าบลวาริชภูมิ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 17 องศา 17 ลิปดา 14.91 ฟิลิปดา เส้นแวง 103 
องศา 39 ลิปดา 29.91 ฟิลิปดา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านดงเชียงเครือ ต าบลปลาโหล  
ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านกุดพร้าว ต าบลวาริชภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดกับเขื่อนน้ าอูน  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ  
2. สถานการณ์ 
 ในปี 2563 เกษตรกรผู้ปลูกหวายต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ผู้ผลิตหวายแบบแปลง
ใหญ่ มีสมาชิก  30 ราย   พ้ืนที่ 37  ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพ่ีเลี้ยง เกษตรอ าเภอวาริชภูมิเป็นผู้จัดการ
แปลง 
 ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่หวายต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ มี  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

 1. นายจ านงค์ สุโพธิ์ ผู้จัดการแปลงใหญ่ 
 2. นายยุทธชัย หัศกรรจ์ ประธานกลุ่ม 
 3. นางอัจจิมา น้อยสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่ม 

ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ ได้มีแผนการติดตามการด าเนินงานให้ไปตามระยะเวลา และเป้าหมาย  
จัดท าแผนเพ่ือก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การปลูกและการจัดการหวาย 
 การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด หลังจากเพาะได้ 1- 2 เดือน ย้ายลงถุงเพาะช า กล้าหวายอายุ 1 ปี จะมี
ระบบรากจ านวนมากและแข็งแรง ต้นสมบูรณ์ มีอัตราการรอดสูง 
 ระยะปลูก  1 x 3 เมตร (ระยะปลูกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถเข้าไปจัดการได้สะดวก) พ้ืนที่ 1 ไร่ 
ปลูกได้ 533 หลุม หลุมละ 2 ต้น ใช้ต้นกล้า 1,066 ต้น/ไร่ 
 การให้น้ า อาศัยน้ าฝน ถ้ามีน้ าในฤดูแล้งจะสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 
 การใส่ปุ๋ย  มีการใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยเคมี 
 การก าจัดวัชพืช ใช้แรงงานคนและรถไถ โดยการไถพรวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 โรคและแมลง เพลี้ยแป้ง อาจมีผลให้หวายชะงักการเจริญเติบโต 
 การเก็บเกี่ยว หวายจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เมื่ออายุ 1.5-2 ปี อายุของหวายจะตัดต่อไปได้เมื่อยอด
พ้ืนผิวดินแล้ว 5-6 เดือน ผลผลิตหน่อหวาย 2,132 หน่อ/ไร่/ปี 
 
ขายหน่อ ราคา 3 บาท  
เป็นเงิน  6,396 บาท/ไร่/ปี 

ปลอกเปลือกขาย ราคา 250 บาท  
เป็นเงิน 13,325 บาท/ไร่/ปี 

 
ต้นทุนการผลิต-รายได้จากการปลูกหวาย  

 ปีท่ี   กิจกรรม   รายจ่าย  รายได้จากผลผลิต   ก าไรสุทธิ  

1  ค่าจ้างไถพรวนเตรียมปลูก   300บาท*2ครั้ง  600                  7,530.00 

   ค่าจ้างปลูก   300บาท*2คน  600     

   ค่าปุ๋ยคอกรองก้นหลุม   25บาท*40กส  1,000.00     

   ค่าต้นกล้าหวาย   5บาท*1,066ต้น  5,330.00     

   รวม    7,530.00     

2  ค่าจ้างไถพรวนก าจัดวัชพืช   300บาท*2ครั้ง  600 6,662.50 2,362.50 

   ค่าจ้างใส่ปุ๋ย+พรวนดิน   300บาท*2คน  600  1,066หน่อ/    

   กรรไกรตัดกิ่งขนาดใหญ่   600 บาท  600  26.65 กก.   

   ถุงมือหนัง    400     

   รองเท้าบูท    300     

   ค่าปุ๋ยคอก    1,000.00     

   รวม    2,500.00     

3  ค่าจ้างไถพรวนก าจัดวัชพืช   300บาท*2ครั้ง  600 13,325.00 9,725.00 

   ค่าจ้างใส่ปุ๋ย+พรวนดิน   300บาท*2คน  600  2,132  หน่อ    

   ค่าจ้างตัดแต่งใบ   300บาท*2คน  600  53.3  กก.   

   ค่าปุ๋ยคอก    1,000.00     

   รวม    2,800.00     

 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ในส่วนของภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด และ   ระดับ
อ าเภอ โดยมีคณะกรรมการเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ดังนี้  
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  1. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  
  2. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จังหวัด
สกลนคร (Chief of Operation : CoO) 
  3. คณะท างานบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมการตลาด ทีมการลดต้นทุน ทีมการบริหารจัดการ ทีมผู้จัดการแปลง   

ส านักงานเกษตรอ าเภอได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอวาริชภูมิ ในบทบาทที่ปรึกษาหลัก จัด
ประชุมหน่วยงานภาคี คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ธกส.พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ชลประทาน เป็นต้น 
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 5 เรื่อง คือ  

๑. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
๒. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
๓. ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด  
4. การจัดท าแปลงเรียนรู้ ในประเด็นที่เกษตรกรสนใจ  
5. สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

4. การสนับสนุน 
ผู้จัดการแปลงท าหน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาใหค้วามรู้และร่วมด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ ได้แก่ 
- สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยน้ า

หมักชีวภาพ และสนับสนุนปูนโดโลไมท์เพ่ือปรับปรุงดิน  
- ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมให้ความรู้การท าต้นทุนบัญชีครัวเรือน 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชแบบ GAP  

  - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาและสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ 
- หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า คือ ชลประทาน 

5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ตามเป้าหมาย ๕ ด้าน กลุ่มมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ลดต้นทุนการผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่หวาย ได้มีการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
2. การเพ่ิมผลผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่หวาย มีการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุง

บ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์ 
3.การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ส่งเสริมให้มีการท าหวายแบบปลอกเปลือก จากเดิมขายทั้งเปลือก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

สินค้า และนอกจากขายหน่อหวาย กลุ่มรวมตัวกันท าต้นกล้าหวายพันธุ์ดีขายเพ่ือเพ่ิมรายได้  
4. การตลาด รวมตัวกันต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง รวมกลุ่มกันรับซื้อรับขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 5.การ

บริหารจัดการ ใช้การบริหารจัดการกลุ่มโดยมีคณะกรรมการกลุ่ม และมีการท าเงินกองกลางเป็นเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม  
6. ผลที่เกิดขึน้ 
 การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิก ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ 
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  
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  1. ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยแบบ GAP กลุ่มผู้ผลิตหวายรวมตัวกันเลิกใช้
สารเคมี ท าให้ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมท าให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น สร้างความสมดุลให้กับ
สิ่งแวดล้อมการท าปุ๋ยหมัก  
  2. ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภยั ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีปลอดภัย
ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค  
  3. ด้านสังคม  เพ่ิมการรวมกลุ่มเกษตรกร  มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ มีการระดมเงินเป็น
กองทุนกลุ่ม เกิดความสามัคคีท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง   
  4. ด้านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนการผลิต และการตลาด เพ่ิมการแข่งขัน
เพ่ือ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
7. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 กลุ่มผลิตสินค้าแบบอินทรีย์งดใช้สารเคมี ท าให้ได้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
 กลุ่มใช้ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็น
สถานที่ท าให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันท า
มากขึ้น เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ การจัดท าแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช 
เป็นต้น 
 ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ าเพ่ือพัฒนาหวายในช่วง
ฤดูแล้ง และท าเป็นแปลงเรียนรู้ให้สมาชิกมาศึกษาและน าไปพัฒนาแปลงของตนเอง  
 ความยั่งยืน 
  1) การส่งเสริมระบบน้ าที่ถูกต้องท าให้สมาชิกสามารถผลิตสินค้าได้ตลอดปี มีรายได้ที่มั่นคง 
  2) การผลิตสินค้าแบบอินทรีย์ท าให้กลุ่มได้สินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต สินค้าเป็นที่
ต้องการของตลาด ชุมชนและสิงแวดล้อมปลอดภัยแบบยั่งยืน 
 แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ 
  - ผลิตสินค้าปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ 
  - ใช้ระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ เพ่ือให้น้ าหวายในช่วงฤดูแล้ง 
  - แปรรูปหวาย เช่น ดอง อบแห้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการน ากลุ่มไปศึกษาดูงานในกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ 
ผู้จัดท าข้อมูล   
 นายจิรวุฒ มงคล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
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แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
1 ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มแรกได้รวมตัวเกษตรกร 
ต าบลบางคนที และต าบลยายแพง ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที จึงรวม
เป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบางคนทีขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องของการเพ่ิมผลผลิต และการลดต้นทุน ตาม
นโยบายและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว 43 คน พ้ืนที่ 250 ไร่ เกษตรกร
ในกลุ่มมีการจ าหน่ายสินค้ากับพ่อค้าคนกลาง ยังไม่มีการแปรรูป มีหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ามาดูแล 
2 สถานการณ์  
 แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่แปลงมะพร้าวในเขตต าบลบาง
คนทีและต าบลยายแพง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสม (S1) ส าหรับการปลูกมะพร้าว (แสดงแผนที่ Zoning) 
 - การคัดพันธุ์มะพร้าว 
       เกษตรกรจะคัดพันธุ์มะพร้าวผลโดยเน้นต้นพันธุ์ ที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป ปล้องล าต้นถี่ ให้ผลใหญ่และมี
ลักษณะกลมใหญ่ ลูกดก ผลผลิตสม่ าเสมอ มีลักษณะแห้งเป็นก้ามปู ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองแต่ดั้งเดิม 
 - การเตรียมดิน  
 ต าบลบางคนที และต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที เป็นที่ลุ่มที่มีน้ าทะเลท่วมถึง ระบบการเตรียมดินของ
เกษตรกรจึงเป็นระบบยกร่องมีท้องร่องสวน มีการเตรียมดินโดยใช้แมคโคยกร่อง กว้าง 2 เมตร ความยาวแล้วแต่พ้ืนที่ 
ชาวสวนเรียกว่า ขนัดสวน 
 - การปลูก 
 เกษตรกรเก็บเพาะพันธุ์มะพร้าวเอง ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ใช้เวลาในการเพาะพันธุ์เป็น
เวลา 4 เดือน เริ่มปลูกต้นฤดูฝน หรือช่วงเดือน ตุลาคม เป็นต้นไป ระยะการปลูกระหว่างต้น 8 เมตร ระยะห่างตามความ
กว้างของร่องสวน ขุดหลุมลึก 50 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร (ท าให้ต้นตั้งตรง ผลโต แข็งแรง ไม่โค่นง่าย) หันหน่อ
ไปทางทิศตะวันออก (ปลูกกลางร่อง) หันหน่อเข้าร่องในกรณีปลูกริมร่อง ยกตูดมะพร้าวขึ้นประมาณ 30 องศา (ท าให้
รากชี้ลงดิน) ก่อนจะน าหน่อลงปลูกให้แช่น้ าก่อนปลูก 3 วัน หากรากยาวให้ตัดรากออกก่อนลงปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้น
หลุม 5 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ยากันปลวกน าหญ้ามาคลุมโคนมะพร้าวเพ่ือรักษาความชื้น  
 - ยกร่องสวนปลูกใหม่ปลูกซ่อมต้นเก่า 
 - การให้น้ า 
 เกษตรกรยังคงใช้วีการรดน้ าแบบดั้งเดิมคือ ใช้กะโพงรดน้ า โดยรดทุกวันในช่วงมะพร้าวที่ปลูกใหม่ และรด
เมื่อใส่ปุ๋ย ยังไม่มีการใช้ระบบรถน้ าที่ใช้เรือ 
 - ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
 มะพร้าวเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมากนักเพียงแต่บ ารุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์จะเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้มาก 
วิธีการเพ่ิมปุ๋ยที่ดีที่สุดของมะพร้าว คือ การโกยดินหรือการลอกเลน ซึ่งถ้าเป็นการโกยดินด้วยแรงงานคน จะโกยประมาณ 
๑ปี เว้น ๑ ปี แต่ถ้าใช้แรงงานเครื่องจักรกล จะโกย ๕ ปีต่อครั้ง บางรายอาจจะใส่ปุ๋ยคอกที่โคนต้นก่อนแล้วโกยดินกลบ 
จะท าให้มะพร้าวปีนั้นออกผลดกงามลูกใหญ่ แต่ปัจจุบันค่าแรงงานในการลอกเลนมีราคาสูงขึ้นและแรงงานลอกเลนหา
ยาก ท าให้ปริมาณผลผลิตและขนาดคุณภาพลดลงเนื่องจากมะพร้าวเสื่อมโทรมขาดการดูแล 
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 - โรค 
 โรคในมะพร้าวผล ไม่พบว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ พบน้อยมากในธรรมชาติและไม่ติดต่อระบาดจนถึงขั้น
รุนแรง อัตราการเกิดโรคประมาณ 1% โรคที่พบทั่วไปในมะพร้าวผล เช่น โรคเรื้อน หรือมะพร้าวเอือนกิน เมื่อผ่ามะพร้าว
ออกมาพบว่าเนื้อมะพร้าวไม่สามารถไปคั้นเป็นกะทิได้ พบน้อยมาก โรคมะพร้าวทุย มะพร้าวจะไม่กลมลูกคล้ายรักบี้ เมื่อ
ผ่าออกมาจะไม่มีกะลามีแต่เปลือก 
 - แมลง 
 แมลงที่พบการท าลายมะพร้าวในพ้ืนที่ต าบลบางคนที และต าบลยายแพง จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
 - ด้วงแรด ลักษณะการท าลาย จะกัดกินทางใบยอดเมื่อทางใบคลี่ออกจะเป็นรูปสามเหลี่ยม เจาะคอ
มะพร้าว เจาะล าต้น 
 - ด้วงไฟหรือด้วงงวงมะพร้าว ลักษณะการท าลาย ใช้รอยแผลที่ด้วงแรดเจาะน าทางไว้เข้าไปอาศัยในคอ
มะพร้าว กัดกนิ อาศัยเจริญเจริญเติบโตกินยอดมะพร้าวจนมะพร้าวตาย  
 - แมลงด าหนามมะพร้าว ลักษณะการท าลาย กัดกินเยื่อใบในยอดที่ยังไม่คลี่ เมื่อทางใบคลี่จะพบทางใบ
แห้งไหม้เป็นสีน้ าตาล เรียกว่า โรคหัวหงอก 
 - สัตว์ศัตรูพืช 

กระรอก เป็นสัตว์ศัตรูพืชที่ท าลายพืชผลมะพร้าวอย่างรุนแรง กระรอกจะเจาะผลมะพร้าวเพ่ือกินเนื้อ
มะพร้าวเป็นอาหาร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมะพร้าวของสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวมีปริมาณผลผลิตลดลง และ
ยังหาวิธีป้องกันก าจัดกระรอกไม่ได้  
 - การปฏิบัติดูแลรักษา 
        สมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบางคนที และต าบลยายแพง จะดายหญ้าหรือตัดหญ้า
แล้วคลุมโคนต้นมะพร้าวไว้ เพ่ือเพ่ิมความชื้นในดิน ดึงทางใบแก่ที่คอมะพร้าวลงมาเพ่ือท าให้คอมะพร้าวสะอาดไม่เป็นที่
อยู่อาศัยของหนู กระรอก เก็บทางใบแก่ท่ีร่วงลงมาน าไปแปรรูปเป็นไม้กวาดทางมะพร้าว และมัดไว้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
บ้านที่เคี่ยวตาลมะพร้าว ปลูกมะพร้าวซ่อมในกรณีที่มะพร้าวตายหรือมีอายุมาก เสื่อมโทรม และหมั่นโกยดินหรือลอก
เลนเพ่ือท าให้มะพร้าวได้รับปุ๋ยจากดินเลน 
 - โกยดิน 
           เก็บทางมัดไว้เป็นเชื้อเพลิงปลูกมะพร้าวซ่อม 
 - การใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง 
 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าว ไม่นิยมการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง จะใช้วิธีทาง
ภูมิปัญญา เช่น การใช้ทรายโรยที่คอมะพร้าวหรือฉี่รดที่คอมะพร้าวเพ่ือป้องกันด้วงแรด ใช้แตนเบียนหนอนอะซีโคเดสที่
ทางราชการแจกให้เพ่ือป้องกันก าจัดแมลงด าหนามมะพร้าวหรือใช้มดแดง มดด า ในการป้องกันแมลงด าหนามมะพร้าว  
 - การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ไม่นิยมใช้ยาเคมีก าจัดวัชพืช ในสมัยก่อนนิยมการดายหญ้าโดยเกษตรกรดาย
หญ้าเอง ปัจจุบันเกษตรกรมีอายุมากและแรงงานมีราคาสูงจึงนิยมตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้า มักจะตัดหญ้าในช่วงฤดูฝน 
ประมาณเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ในช่วงฤดูแล้งไม่ต้องตัดหญ้าเพ่ือรักษาความชื้นในดิน  
 - การเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยวมะพร้าวผลแก่ ประมาณ 45 วัน เท่ากับ ใน 1 ปี สามารถเก็บได้ 8 ครั้ง ต่อปี เกษตรกรจะ
จ้างคนข้ึนมะพร้าวในราคาต้นละ 10 บาท และจ้างคนเก็บมะพร้าวน าไปกองไว้ในจุดที่ผู้ซื้อสามารถน ารถเข้ามาขน
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มะพร้าวได้ ค่าจ้างคนเก็บมะพร้าวประมาณ วันละ 300 หรือผู้ซื้อจะเป็นคนขึ้น และคนขนมะพร้าวมะพร้าวเอง 
เกษตรกรมีหน้าที่รับเงินอย่างเดียว ก่อนเก็บมะพร้าวชาวสวนจะกักน้ าให้เต็มท้องร่อง และล าเลียงมะพร้าวออกทาง
ท้องร่อง ใช้เรือขนมะพร้าว บางรายผูกมะพร้าวเป็นคู่ต่อๆ กันแล้วลาก อาจจะใช้คนลาก หรือเรือลาก ภูมิปัญญาการขน
มะพร้าวใช้ตาข่ายไนล่อนเย็บเป็นถุง ยาวประมาณ 10 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ใส่มะพร้าวในถุงแล้วใช้คนลาก คนที่ลากจะ
ยืนในน้ าแล้วดึงไป  
ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ ่
 1. ชื่อแปลงใหญ่ แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

2. พ้ืนที่ปลูก จ านวน 250.75 ไร่  
3. จ านวนสมาชิก 43 ราย 
4. ความเหมาะสมพ้ืนที่ S1 
5. แปลงย่อย จ านวน 43 แปลง  
6. ชนิดสินค้า มะพร้าวผล 
7. คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP จ านวน 39 ราย/ 39 แปลง 
8. สมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 43 ราย เป็น Smart Farmer จ านวน 35 ราย 
9. ผลผลิตรวม 470 ตัน/ปี 
10. รูปแบบการรวมกลุ่ม กลุ่มมะพร้าวต าบลบางคนที 
11. ที่ตั้งแปลง  เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน)  
 3.1 ลดต้นทุนการผลิต  
 ลดต้นทุน 1,000 บาท (จาก 6,000 บาท/ไร่ เป็น 5,000 บาท/ไร่)ต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ 
ต้นทุนเรื่องการใช้ปุ๋ย และต้นทุนเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดแมลง มีแนวโน้มลดลงทุกปี ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยสมาชิกกลุ่มมีความรู้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ มีการเก็บตัวอย่างดินส่ง
วิเคราะห์ ใช้ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัดโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เชื่อมโยงกับศูนย์ดินปุ๋ยในชุมชน มีการผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพใช้
เอง ท าให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง 
 การลดต้นทุนการใช้สารเคมีก าจัดโรงและแมลง ก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้ สารเคมีโดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ จึงมีการใช้สารเคมีเมื่อมีการระบาดในระดับเศรษฐกิจ ใช้เมื่อ
ถึงคราวจ าเป็น ในการควบคุมแมลง จะผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง เช่น ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา สารสกัดสะเดา 
และเป็นศูนย์ผลิตขยายแตนเบียนบราคอนใช้ก าจัดหนอนในสวนมะพร้าว  
 3.2 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 20  
 เพ่ิมผลผลิต 220 กิโลกรัม/ไร่ (จาก 1,380 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,600 กิโลกรัม/ไร่)  
 หลังจากเข้าร่วมโครงการ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการ
เพ่ิมปริมาณผลผลิต เช่น เทคนิคการลอกเลน การใส่ปุ๋ยตามช่วงอายุ และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
 3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 

2. สร้างมูลค่าให้กับสินค้ามะพร้าวโดยการแปรรูป 
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 3. การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์มะพร้าวที่ดีมีคุณภาพ 
 3.4 การบริหารจัดการ 
 1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม 

2. มีการวางแผนจัดท าแผนธุรกิจกลุ่ม(IFPP) 
 3. พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
 4. พัฒนาฐานเรียนรู้และองค์ความรู้เรื่องมะพร้าว 
 3.5 ตลาด 
 1. เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น 

2. พัฒนาตลาดสินค้ามะพร้าวแปรรูปครบวงจร 
 3. จ าหน่ายพ่อค้าคนกลาง  
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหวา่งหน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังร่วมกับ
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการน างานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในเรื่องของการ
การแปรรูป เช่น การท าผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว 
5. การสนับสนุน 
 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน ระหว่างปี 2560-2562 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเมื่อครบก าหนดด าเนินงานปีที่ 4 ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงต้องพ่ึงพาตนเอง 
หางบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น งบจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการแปรรูป  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ในเรื่องของการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ทางกลุ่มได้ด าเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ท า
ให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีในการลดต้นทุนและการเพ่ิมปริมาณผลผลิต และเรียนรู้ว่า การปลูกมะพร้าวจากอดีตที่เคยอาศัย
ธรรมชาติในการเลี้ยงดู ไม่เคยให้น้ า เพราะอาศัยน้ าจากท้องร่อง อาศัยปุ๋ยจากการลอกเลน ได้เรียนรู้วิธีในการตรวจ
วิเคราะห์ดินเพ่ือทราบว่า ดินของตนเองขาดธาตุอาหารใด  
7. ผลที่เกดิขึ้นเป็นอย่างไร 
 กลุ่มแปลงใหญ่มีการเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง โดยเชื่อมโยงกับ ศูนย์การจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ในการจัดหาปัจจัยการผลิตมนการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตในเรื่องของการใส่ปุ๋ย
และการป้องกันก าจัดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว  
 ส าหรับในเรื่องของการแปรรูป มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ิมขึ้น และได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว  
8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 1. พัฒนา Young Smart Farmer เข้ามาต่อยอด เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม Young Smart Farmer 
ระดับจังหวัดและระดับเขต  
 2. เด็กรุ่นใหม่ น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมการมาพัฒนาด้านการแปรรูป 
 3. เด็กรุ่นใหม่ พัฒนาด้านการตลาด การจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ 
 4. ความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มและภาวะความเป็นผู้น าในชุมชน ท าให้กลุ่มมีความเหนียวแน่น ประสานบูรณา
การกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนได้อย่างลงตัว  
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9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. พัฒนาสินค้าแปรรูปจากมะพร้าวอย่างครบวงจร 
 2. สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวในพ้ืนที่ใกล้เคียงและกลุ่มในจังหวัด สร้างเครือข่ายในเรื่องขององค์
ความรู้ในด้านการผลิตและด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในต าบล เพ่ือเป็นจุดศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
10 ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ  
 1. น า Young Smart farmer ในพ้ืนที่ มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินงาน 
 2. สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ ในจังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าและองค์ความรู้ 
 3. สร้างเครือข่ายกับ กลุ่ม องค์กร ในชุมชน  
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กลุ่มพืชผัก-สมุนไพร 
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กลุ่มพืชผัก - สมุนไพร 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

2834 กาญจนบุรี 
แปลงใหญ่เมล่อน หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

เมล่อน AA 

3055 ก าแพงเพชร 
แปลงใหญ่ผัก หมู่7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผัก AA 

3097 ชัยนาท แปลงใหญ่พืชผัก   อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ปี2561 ผัก BA 

3200 พระนครศรีอยุธยา 
แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผัก BB 

3304 เพชรบูรณ์ 
แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผัก AA 

5930 มหาสารคาม 
กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษ หมู่13 บ้านโพธิ์เงิน ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ผัก BA 

3373 ราชบุรี 
แปลงใหญ่เห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ต าบลเจดีย์หัก  
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

เห็ดหูหนู AA 

5350 สระแก้ว 
แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่10  
ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

สมุนไพร AA 

3437 สุพรรณบุรี 
แปลงใหญ่ผัก หมู่13 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ผัก AA 
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แปลงใหญ่เมล่อนต าบลดอนตาเพชร หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 แปลงใหญ่เมล่อนต าบลดอนตาเพชร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561กลุ่มผู้ปลูกเมล่อนที่เกิดจากความตั้ งใจที่จะ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านให้ดีขึ้นของผู้น าชุมชน อย่าง ผู้ใหญ่เอนก มาบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ต าบลดอนตาเพชรเนื่องจากเดิมทีชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลังกันมาเกือบจะทั้งชีวิต 
จนกระท่ังมีลูกบ้านคนหนึ่งได้ไปเข้าร่วมโครงการปลูกเมล่อนกับเจียไต๋ ที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี และกลับมา
ปลูกท่ีนี่ ผู้ใหญ่เห็นว่าเมล่อนเป็นพืชที่สร้างรายได้ดี ใช้เครื่องมือการเกษตรและ ใช้พ้ืนที่น้อยและให้ผลตอบแทนต่อ
พ้ืนที่สูง จึงชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันปลูก โดยตั้งกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านบ่อหว้าขึ้น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากการน าของ
ผู้ใหญ่ที่ท าเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านและเป็นที่ปรึกษาและแนะน าลูกบ้านอย่างใกล้ชิด ท าให้วันนี้ผลผลิตเมล่อนของ
กลุ่มสามารถเข้าสู่ตลาดระดับบน โดยมีออเดอร์สั่งซื้อจากแม็คโครอย่างต่อเนื่อง เริ่มแรกมีสมาชิกยังไม่มากเพียง 20 
กว่าคน แต่ก็เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพและผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะผลักดันให้ทุกแปลงได้รับมาตรฐาน GAP อันจะเป็น
ใบเบิกทางส าคัญสู่การขยายตลาดระดับบนได้ง่ายขึ้น ซึ่งการผลิตเมล่อนคุณภาพนั้น จะต้องปลูกในปริมาณต้นที่
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุด จึงจ ากัดพ้ืนที่การปลูกให้ลูกบ้านแต่ละคนไม่เกิน 
4,000 ต้น และจะมีการวางแผนการผลิตให้สมาชิกเพาะเมล็ดทุกอาทิตย์ๆละ 3 ,000-4,000 ต้น ซึ่งจะท าให้มี
ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ทุกอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง จึงได้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินงานในรูปแบบของโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยขอจัดตั้งในปี 2561 เป็นต้นมา 

ที่ตั้ง 
  - แปลงใหญ่เมล่อนต าบลดอนตาเพชร หมู่ที่ 9บ้านบ่อหว้าต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  - โทรศัพท์  034-510776   มือถือ  08-1942-8696 
 ขนาดและลักษณะของพ้ืนที่ปลูก 
   - มีพ้ืนที่ปลูก จ านวน 60 ไร่ ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย โดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียว
ไม่มากนัก น้ าและอากาศจึงไหลผ่านดินได้ดี 
 พันธุ์เมล่อนที่ปลูก 
   1. พันธุ์เลดี้กรีนจุดเด่นของเลดี้กรีน เนื้อสีเขียว เนื้อนุ่ม ท าหวานง่าย ตาข่ายผลละเอียด 
  2.พันธุ์เลดี้โกลด์จุดเด่นของเลดี้โกลด์ เนื้อสีเหลืองทอง หวาน กรอบ ตาข่ายผลละเอียด 
  3.พันธุ์กรีนเนตจุดเด่นของกรีนเน็ต เนื้อสีเขียวหวานฉ่ า กลิ่นหอม ตาข่ายนูนเด่นชัด 
2. สถานการณ์ 
 ในปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 42 ราย พ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 200 ไร่ ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 14,000 
บาท/ไร่/รอบการเพาะปลูก มีรายได้เฉลี่ย 150,000 – 200,000 บาท/ไร่/รอบการเพาะปลูก สามารถปลูกได้ 
1 – 3 ครั้ง/ปี ขึ้นกับสภาพอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากทั้งหน่วยงานเอกชน รัฐ และการระดม
ทุนจากสมาชิก ซึ่งด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรวบรวมผลผลิต จ าหน่าย และวางแผนการผลิต  
และการตลาดร่วมกัน จนถึงปัจจุบัน ได้ยกระดับการด าเนินงานโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) 
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เพ่ือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อยอดการด าเนินงานให้มีระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรกล เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาการผลิตและการตลาด เช่น โดรนเพื่อการเกษตร รถยนต์ขนส่งควบคุม
อุณหภูมิ เพ่ือขนส่งผลผลิตได้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย (5ด้าน) 

เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 

1. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10  ใช้กระบวนการผลิตตามหลักวิชาการเพ่ือลดต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมาย 

2. เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 20   

3. เพ่ิมคุณภาพ เกษตรกรผลิตได้มาตรฐาน GAP ครบทุกราย 

4. การตลาด มีตลาดแน่นอน,มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
5. การบริหารจัดการ มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเหนียวแน่น ,เพ่ิมอ านาจต่อรองในการซื้อ

ปัจจัยการผลิตและขายได้ราคาดีขึ้น 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการท างาน ศพก. และแปลงใหญ่ 
 - เป็น ศพก.เครือข่าย 
 - เป็น เลขานุการของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)      
ระดับอ าเภอ ทุกๆ 3 เดือน 
 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
 แปลงใหญ่เมล่อนต าบลดอนตาเพชร ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี มีสมาชิกทั้งสิ้น 42 ราย พ้ืนที่ปลูก 200 ไร่ มีประธานกลุ่ม คือ นายอเนก มาบุญ มีคณะกรรมการและ
สมาชิก จ านวน 42 ราย 
 4.3 กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม 
 4.3.1 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 

- แปลงใหญ่เมล่อนต าบลดอนตาเพชร หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีมี
เป้าหมายและกิจกรรมที่ด าเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
  1. เพ่ิมผลผลิตโดยการใช้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง / เหมาะสมกับพื้นท่ี หรือพัฒนากระบวนการผลิตให้
เหมาะสมกับชนิดพืช เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 
  2. พัฒนาคุณภาพ / มาตรฐานให้สูงขึ้น โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตดีที่
เหมาะสม (GAP) , ผลิตตามหลักเกษตรอินทรีย์ 
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  3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดโดยการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการน าไปแปรรูป  
มีการใช้วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญ 90% 
  4. ด้านการบริหารจัดการ มีการรวมตัวกันของกลุ่ม ตั้งแต่กระบวนการด้านการจัดการผลิตผลไปสู่
การแปรรูปและจ าหน่าย เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  5. ด้านการตลาด มีการประยุกต์ใช้วิธีการจ าหน่ายรูปแบบใหม่มาปรับปรุงวิธีการจ าหน่ายในปัจจุบัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น ช่องทางการขายตรง การจ าหน่ายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 4.3.2 เทคโนโลยีการผลิต 

 1) การลดต้นทุน 
 - เดิมเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะท านา ปลูกมันส าปะหลัง และปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก ซึ่ง

สามารถท าได้ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น จึงได้มีแนวคิดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการท านา ปลูกมันส าปะหลัง และปลูกอ้อย 
มาปลูกเมล่อนซึ่งเป็นพืชใช้น้ าน้อย มีอายุการเก็บเกี่ยวระยะสั้น ผลผลิตราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถ
ปลูกได้ทั้งปี 

  - มีการจัดการกับโรคและแมลงที่ต้องแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการจัดการเพื่อลด
ต้นทุนให้ได้มากที่สุด 

2) การเพ่ิมผลผลิต 
 - มีการวางแผนการผลิตเมล่อน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี กล้าพันธุ์ที่ดี เพ่ือให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถ้า

เป็นช่วงเทศกาลที่ตลาดมีความต้องการสูงก็จะเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น หรือในช่วงฤดูกาลผลไม้ที่มีผลไม้ออกสู่
ตลาดมากก็จะลดปริมาณการผลิตลงปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ประมาณ 8 – 10 ตันต่อไร่ น้ าหนักเฉลี่ยต่อลูก 1.4-2.5 
กิโลกรัม 

 3) การพัฒนาคุณภาพ 
 - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเมล่อนผลสด เป็นนมเมล่อนผสมวุ้นเมล่อนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ

ป้องกันเรื่องผลผลิตล้นตลาด 
 - พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้รับมาตรฐาน THAIGAP และมาตรฐาน GAP และท าให้โอกาสทางการ

ตลาดเติบโตมากขึ้นเพราะนอกจากจะขายให้กับแม่ค้าทั่วไปแล้ว ผลผลิตของกลุ่มยังมีบริษัทเพ่ือวางจ าหน่ายในแม็ค
โครอีกด้วย 

 - น าเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาปรับใช้พัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

 - ใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนในอัตราส่วนที่เหมาะสม ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค คัดเกรดให้ได้ขนาดที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค จัดเก็บผลผลิตที่ได้ตามอายุ และได้คุณภาพ 

 4) การตลาด 
 - การตลาดแบบขายส่ง:ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง สยามแม็คโครและมหกรรมสินค้าเกษตร 
 - การตลาดแบบออนไลน์ : ผ่านช่องทาง line, Facebook 
 5) การบริหารความเสี่ยงในการผลิตสินค้า 
 - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเมล่อนผลสด เป็นนมเมล่อนผสมวุ้นเมล่อน 
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 - ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ 
 - เสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อห้องเย็นส าเร็จรูปพร้อมเครื่องท าความ

เย็น เพ่ือพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพเมล่อน 
 4.4 การท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชน 
  4.4.1 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 4.4.2 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก 
 - มีการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุเมล่อนให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ 
 - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

และให้ค าปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม 
  4.4.3 การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาท าวิจัย 
  - ศูนย์วิจัยนาโนสเกลฟิสิกส์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) ศูนย์ความเป็นเลิศนาโน
เทค-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และส านักงานเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดตั้ง
หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพ่ือการพัฒนาปลูกเมล่อน ณ บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี 
  4.4.4 การประชาสัมพันธ์ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Youtube เป็นต้น 
  4.4.5 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
  - เมล่อนเป็นพืชใช้น้ าน้อย เราจึงน าเทคโนโลยีการให้น้ าและปุ๋ยแบบระบบน้ าหยดมาใช้ การให้น้ า
จะต้องให้อย่างสม่ าเสมอ และการวางระบบน้ านี้เองจะถูกน ามาใช้ในเรื่องของการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ า ซึ่งการให้ปุ๋ย
ทางน้ า ที่ถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในการปลูกเมล่อนให้ได้คุณภาพ 
  - การเตรียมพ้ืนที่ปลูกภายนอกโรงเรือน การที่จะปลูกนอกโรงเรือนต้องมีการจัดการที่ดีเพราะไม่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ จึงจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินว่ามีความเหมาะสม
ต่อการปลูกพืชหรือไม่ โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการปลูกเมล่อน คือ 5.5-6.5 ซึ่งดินส่วนใหญ่จะมี
ค่าความเป็นกรด ที่ 4.5-5 ก็ต้องปรับสภาพดิน 
  - การน าเทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิต
น้ าหมักชีวภาพมาใช้ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพได้ตามความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภค 
  - การเพ่ิมความหวานในผลก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ให้ค่อยๆ ลดปริมาณการให้น้ าแก่
เมล่อนลงทีละนอ้ย จนถึง 2 วัน ก่อนเก็บเก่ียวให้ลดน้ าลงจนกระทั่งเมล่อนปรากฏเกิดอาการเหี่ยวในช่วงกลางวัน การ
ท าเช่นนี้จะช่วยเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ าตาลในผลเมล่อน และลดปัญหาการแตกของผลเมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว  
เมล่อนที่จัดว่ามีความหวานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เป็นที่ต้องการของตลาดควรมีค่าความหวานอยู่ที่ประมาณ 14 องศาบริกซ์
ขึ้นไป หรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่า 12 องศาบริกซ์ ยิ่งมีค่ามากยิ่งหวานมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดมากข้ึน 
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5. การสนับสนุน 
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ , โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนในด้านงานวิจัย งบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลในการบวนการผลิต แปรรูป เก็บรักษาและขนส่งที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการ
เปิดรับการเสนอพ้ืนที่/กลุ่มเพ่ือขอรับงบประมาณ และเสนอโครงการจากมติของกลุ่มในการขอรับการสนับสนุนตาม
โครงการต่าง ๆ โดยเมื่อได้รับการสนับสนุนแล้ว ได้ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณนั้น ๆ ในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกคน 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 แปลงใหญ่เมล่อน หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สามารถด าเนินการตาม
แผนพัฒนาที่กลุ่มได้วางแผนได้ ยกเว้น การเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ในทุก
ฤดูกาลผลิต เนื่องจากต้องการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพสูงสุด จึงไม่อาจปล่อยให้มีจ านวนผลผลิตต่อไร่
มากเกินจนไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ 
7. ผลที่เกิดขึ้น 
 จากการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการน าองค์ความรู้ งานวิจัย พร้อมด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการเพาะปลูกเมล่อนของกลุ่ม ส่งผลดังนี้ 
 - เมล่อนเป็นพืชใช้น้ าน้อย เราจึงน าเทคโนโลยีการให้น้ าและปุ๋ยแบบระบบน้ าหยดมาใช้ การให้น้ าจะต้องให้
อย่างสม่ าเสมอ และการวางระบบน้ านี้เองจะถูกน ามาใช้ในเรื่องของการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ า ซึ่งการให้ปุ๋ยทางน้ า  
ที่ถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในการปลูกเมล่อนให้ได้คุณภาพ 
 - การเตรียมพ้ืนที่ปลูกภายนอกโรงเรือน การที่จะปลูกนอกโรงเรือนต้องมีการจัดการที่ดีเพราะไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ จึงจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบค่าความเป็นกรด -ด่าง ของดินว่ามีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชหรือไม่ โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการปลูกเมล่อน คือ 5.5-6.5 ซึ่งดินส่วนใหญ่จะมีค่าความ
เป็นกรด ที่ 4.5-5 ก็ต้องปรับสภาพดิน 
 - การน าเทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพมาใช้ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพได้ตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
 - การเพ่ิมความหวานในผลก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ให้ค่อยๆ ลดปริมาณการให้น้ าแก่เมล่อน
ลงทีละน้อย จนถึง 2 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวให้ลดน้ าลงจนกระทั่งเมล่อนปรากฏเกิดอาการเหี่ยวในช่วงกลางวัน การท า
เช่นนี้จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ าตาลในผลเมล่อนและลดปัญหาการแตกของผลเมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว เมล่อนที่จัด 
ว่ามีความหวานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดควรมีค่าความหวานอยู่ที่ประมาณ 14 องศาบริกซ์ขึ้นไป 
หรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่า 12 องศาบริกซ์ ยิ่งมีค่ามากยิ่งหวานมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 
8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และกลุ่มที่ เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการ ส่งผลให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่สามารถ
พัฒนาได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
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9. ปัญหา อุปสรรค 
 ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ส่งผลให้เพ่ิมพ้ืนที่ในการผลิตได้ไม่สูงเท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แล้ง หรือน้ าหลากในช่วงฤดูฝน ท าให้ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถส่งผลผลิตได้ตามที่ลูกค้า
ต้ อ ง ก า ร  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทางกลุ่มได้พยายามหาสมาชิกเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งจะสามารถกระจายความ
เสี่ยงในกรณีที่ประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ อีกทั้งมีแนวทางในการแปรรูป โดยวางแผนผลผลิตสินค้าที่สามารถใช้
ผลผลิตที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ เช่น แปรรูปเป็นนมเมล่อน วุ้นเมล่อน ไวน์เมล่อน เป็นต้น  
 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 กลุ่มได้วางแผนขยายการผลิต และการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากลยิ่งขึ้น เช่น มาตรฐานอินทรีย์ GMP 
และการตลาดที่กว้างข้ึน รวมทั้งผลผลิตสินค้าใหม่ ๆ จ าหน่าย ได้แก่ นมเมล่อน วุ้นเมล่อน ไวน์เมล่อน ซึ่งนมและวุ้น 
ได้เริ่มท าตลาด และได้รับการตอบรับที่ดี ส่วนไวน์ อยู่ระหว่างการทดลอง ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่กลุ่ม
จะสามารถท าได้   
 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ 
 สิ่งที่จะฝากไว้ส าหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ในอนาคตจะต้องด าเนินการเอง โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ คือการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง ซึ่งสมาชิกต้องให้ความร่วมมือทุกคน และเชื่อใจกัน อีกทั้ง
คณะกรรมการต้องมีแผนการด าเนินงานที่ดี น าพาสมาชิกให้อยู่รอด มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีการด าเนินงานที่
เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม และได้ก าไรในการพัฒนากลุ่มได้แม้
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว  
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แปลงใหญ่ผักหมู่ 7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เกษตรกรบ้านพงษ์ทองค า หมู่ 7 และบ้านกระบวยทองใต้ หมู่ 2 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวั ด
ก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ท านาเป็นอาชีพหลัก และมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ท านาและแบ่งพ้ืนที่บางส่วนมาปลูกผัก  
โดยส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี  2560 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือปรับพฤติกรรมการใช้
สารเคมีของเกษตรกร กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่ม และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยอ าเภอบึงสามัคคี 
ในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP 
มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง  
 ต่อมาในปี 2561 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยอ าเภอบึงสามัคคี ต าบลระหาน ได้ร่วมวิเคราะห์  
เพ่ือหาแนวทางพัฒนากลุ่ม ซึ่งได้แนวทางพัฒนาที่ตรงกับแนวทางพัฒนาของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ  
แปลงใหญ่ จึงมีมติของกลุ่มสมัครเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี 2561 และร่วมเป็น
เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบึงสามัคคี ซึ่งมีความเข้าใจที่
ตรงกัน ในการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการ รวมกันผลิต รวมกันขาย และหวังผลในด้านการสร้างอ านาจ
ต่อรอง สร้างโอกาสให้มีแหล่งตลาดที่แน่นอนในการจ าหน่ายผลผลิต  
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการเรียนรู้ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตกิจกรรม
ของทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีความต่อเนื่องและมั่นคง 
2. สถานการณ ์
 2.1 ชื่อกลุ่ม แปลงใหญ่ผัก หมู่ 7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
 2.2 ที่ตั้งกลุ่ม  หมู่ 7 บ้านพงษ์ทองค า  ต าบลระหาน  พิกัด X 601041   Y 1786541 
 2.3 สินค้าท่ีผลิต ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ถั่วพู แตงกวา ฯ 
 2.4 ข้อมูลสมาชิกกลุ่ม  จ านวนสมาชิกทั้งหมด 35 ราย  พ้ืนที่ 111 ไร่  
 2.5 เครือข่ายภายใต้กลุ่ม 
  1) วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยอ าเภอบึงสามัคคี 
  2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านพงษ์ทองค า  
  3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกระบวยทองใต้ 
  4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านพงษ์ทองค า 
  5) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านกระบวยทองใต้ 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  
  2) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากและการเก็บรักษา 
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  3) ควบคุมการจัดท าบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ ของกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
  4) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของกลุ่มให้อยู่ในสภาพอันดี 
ปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  5) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  และแก้ไขการบริหารงานของกลุ่ม 
  6) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  7) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  8) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา และเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
  9) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 การแบ่งบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น 6 ฝ่าย พร้อมมีการ
คัดเลือกสมาชิกร่วมแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
  1) ฝ่ายวางแผนการผลิตและการตลาด มีหน้าที่วางแผนก าหนดชนิดผักและพ้ืนที่การผลิตให้
สมาชิกผลิตและเก็บเกี่ยวตามช่วงความต้องการของตลาด และจัดหาช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตของสมาชิก
กลุ่มฯ ประกอบด้วย  
   1.1) นางสาวอุบล   เข็มศร  ประธาน 
   1.2) นายรัฐภูมิ   แสงเสน  รองประธาน 
   1.3) นายอ านาจ   สุขกัลยา  กรรมการ 
   1.4) นางประนอม   นาคใหญ่ กรรมการ 
   1.5) นายทศพร   ศรีทะวงศ์ เลขานุการ 
  2) ฝ่ายจัดการดินและปุ๋ย มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านดินและปุ๋ยของกลุ่ม ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ดิน 
การประสานงานกับคณะกรรมการบริหารเพ่ือจัดหาแม่ปุ๋ย การผลิตปุ๋ยหมัก รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
   2.1) นายรัฐภูมิ   แสงเสน  ประธาน 
   2.2) นายสันติ  ลือค าหาญ รองกรรมการ 
   2.3) นายสมัคร   พลเดช  เหรัญญิก 
   2.4) นายประยูร  ขันลุย  กรรมการ 
   2.5) นายไพเนตร์ สุขกัลยา  กรรมการ 
  3) ฝ่ายจัดการศัตรูพืช มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านจัดการโรคและแมลงศัตรู ได้แก่ จัดท าแปลง
พยากรณ์ ผลิตสารชีวภัณฑ์ รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
   3.1) นายมังกรณ์  อ้อยฉิมพลี ประธาน 
   3.2) นางสาวอุบล   เข็มศร  รองกรรมการ 
   3.3) นางประนอม  พิมพ์ดี  กรรมการ 
   3.4) นางจ าเนียร   อาจศัตรู  กรรมการ 
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   3.5) นายสุรัตน ์   พิมพ์ดี  กรรมการ 
   3.6) นายสันติ  ลือค าหาญ กรรมการ 
   3.7) นายไพเนตร์ สุขกัลยา  กรรมการ 
  4) ฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัย GAP มีหน้าที่ตรวจสอบแปลงและให้ค าปรึกษา แนะน าการ
บันทึกข้อมูลให้แก่สมาชิกในการผลิตตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย 
   4.1) นายอ านาจ   สุขกัลยา  ประธาน 
   4.2) นายรัฐภูม ิ  แสงเสน  กรรมการ 
   4.3) นายเสน่ห์   มาลาหอม กรรมการ 
   4.4) นางสาวอุบล   เข็มศร   กรรมการ 
   4.5) นายสมัคร  พลเดช  กรรมการ 
   4.6) นายทศพร   ศรีทะวงศ์ กรรมการ 
3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 แผนปฏิบัติงานของกลุ่ม เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้จากการจัดเวทีชุมชน สมาชิกกลุ่มร่วมกันก าหนด 
และตั้งเป้าหมาย คือ เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ตามนโยบายแปลงใหญ่ ดังนี้ 
 1. ลดต้นทุนการผลิต ก าหนดเป้าหมายลดต้นทุนลง 20% จาก 12,300 - 13,670 บาท/ไร่ เป็น 
9,840-10,936 บาท/ไร่ ต้นทุนลดลง 2,460 - 2,734 บาท/ไร่  (ต้นทุนการผลิตผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน) 
 2. เพ่ิมผลผลิต ก าหนดเป้าหมายผลผลิตเพ่ิมขึ้น 20% จาก 2 ,000 – 3,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 
2,400 – 3,600 กิโลกรัม/ไร่  (ผลิตผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน) 
 3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ก าหนดเป้าหมายดังนี้ 
  - ผลผลิตผักทุกชนิดของสมาชิก 35 ราย  พ้ืนที่ 111 ไร่ ได้รับรองมาตรฐาน GAP  
  - สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตผัก 
 4. การบริหารจัดการ ก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
  - บริหารจัดการการเงินทุนหมุนเวียนในการหาปัจจัยการผลิต 
  - บริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (การผลิตขยายชีวภัณฑ์) 
  - บริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (กองทุนแม่ปุ๋ย)  
 5. ตลาด ก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
  - การซื้อขายล่วงหน้า MOU 
  - การซื้อขายล่วงหน้า ผลผลิตผักคุณภาพ GAP  ในราคาสูงกว่าตลาด 
  - การสร้างเครือข่าย และการออกร้านในงานต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 4.1 ข้อบังคับกลุ่ม แปลงใหญ่ผัก หมู่ 7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการการด าเนินกิจการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนยอมรับ และถือปฏิบัติร่วมกัน 
รวมทั้ง ข้อบังคับยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่ม และใช้ประกอบในการด าเนินกิจกรรมด้านการ
สนับสนุนสินเชื่อ จากหน่วยงานภาครัฐ 
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 4.2 แผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน  
 แปลงใหญ่ผัก หมู่ 7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร มีการบริหารจัดการ เงินทุน  
ที่ได้จากการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มเป็นวิสาหกิจชุชน จนถึงการด าเนินงานแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด  
24,688 บาท แบ่งเป็น เงินกองทุน 17,288 บาท และเงินหุ้น  7,400 บาท โดยก าหนดการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 
 4.3 การปฏิบัติงานของกลุ่ม 
 แปลงใหญ่ผัก หมู่ 7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร่วมกันก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม รับผิดชอบโดย ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมประจ าเดือน   ประธาน ทุกวันที่  7 ของเดือน เป็นการกระจายข่าวสาร แผนการผลิต  การ

เก็บเก่ียว  การตลาด  ให้แก่สมาชิก รับฟัง
ข้อเสนอแนะของสมาชิก และข้อสรุปร่วมกัน 

2 การประชุมสามัญประจ าปี   คณะกรรมการ ทุกวันที่  7  มกราคม
ของทุกปี    

เพ่ือแจ้งผลการด าเนินงานประจ าปี รายรับ-
รายจ่าย คืนก าไร และปันผลให้สมาชิก 

3 วางแผนการผลิต แผนการ
ตลาด และแผนการขอ
สนับสนุนสินเชื่อของกลุ่ม   

คณะกรรมการ เดือนกันยายน - ตุลาคม เพ่ือวางแผนการผลิตของกลุ่ม  
ชนิดผัก พ้ืนที่การผลิต และวางแผนการติดต่อ
ผู้รับซื้อผลผลิตล่วงหน้า เพ่ือท าข้อตกลง   

4 ตรวจวิเคราะห์ดิน 1.คณะกรรมการ 
2.สมาชิก 
3.ส านักงาน
เกษตรอ าเภอบึง
สามัคคี 

เดือนมีนาคม 
และเดือนสิงหาคม 

เพ่ือได้รู้ผลการวิเคราะห์ดิน และวางแผนการ
จัดหาแม่ปุ๋ยให้แก่สมาชิก 

5 จัดหาปัจจัยการผลิต คณะกรรมการ เดือนกันยายน  เตรียมความพร้อมให้สมาชิกผลิตผัก 

ที ่ รายการ ร้อยละ 
1 เงินทุนหมุนเวียน 25 
2 ปันผลสมาชิก 20 
3 ค่าบริหารความเสี่ยง 10 
4 ค่าสาธารณประโยชน์ 5 
5 ค่าบริหารจัดการ 40 
 - คณะกรรมการ (25) 
 - ค่าจัดท าบัญชี 

(75)  - ค่าเสียภาษ ี
 - อ่ืนๆในกิจกรรมของกลุ่ม 

รวม 100 
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ที ่ กิจกรรม รับผิดชอบโดย ระยะเวลา หมายเหตุ 
และเมษายน 

6 จัดท าแปลงผลิตผักตาม
มาตรฐานความปลอดภัย 

คณะกรรมการ ตลอดการผลิต เพ่ือผลิตผักจ าหน่ายให้กับแหล่งตลาด 

7 รวบรวมผลผลิตของสมาชิก
เพ่ือจ าหน่าย 

คณะกรรมการ  ตลอดปี น าผลผลิตของกลุ่ม จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ 

 
5. การสนับสนุน 
 แปลงใหญ่ผัก หมู่ 7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร สามารถบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่ม ดังนี้ 
 1) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนความรู้เรื่องการผลิตตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย GAP และตรวจ
ประเมินแปลงผลิตผัก และรับรองมาตรฐาน 
 2) กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าน้ าหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังน้ าหมัก พด. เศษพืช และ
การผลิตปุ๋ยหมัก  
 3) โรงพยาบาลบึงสามัคคี สนับสนุนจุดจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดท าบัญชีให้แก่กลุ่ม 
 5) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานของ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านพงษ์ทองค า และศูนย์จัดการดินปุ๋ยบ้านพงษ์ทองค า เทศบาล
ต าบลระหาน สนับสนุนโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช และโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
เทศบาลต าบลระหาน 
 6) กรมส่งเสริมการเกษตร  
 - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรก าแพงเพชร ในปี 2562 ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
ปลูกผักปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ 
 - ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี ด าเนินโครงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการร่วม
วิเคราะห์ปัญหา ร่วมหาแนวทางแก้ไข ร่วมก าหนดแนวทางขับเคลื่อน สนับสนุนงบประมาณในการเรียนรู้ 
ของกลุ่ม ตลอดจนการจัดท าบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ พร้อมโลโก้ 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ผลการด าเนินงานด้านลดต้นทุนการผลิต  
 ก่อนด าเนินโครงการ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของกลุ่ม อยู่ที่ จาก 12,300-13,670 บาท/ไร่     หลังเข้า
ร่วมโครงการ ต้นทุนลดลงเหลือ 9,840-10,936 บาท/ไร่ คิดเป็น 20% ต้นทุนลดลงได้ 2,460 -2,734 บาท/
ไร่  (ต้นทุนการผลิตผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน) เฉลี่ยลดต้นทุนลง 2,597 บาท/ไร่  คิดเป็นมูลค่าการลดต้นทุนของ
กลุ่มท้ังหมด 218,147 บาท ต่อรอบการผลิต 
 6.2 ผลการด าเนินงานด้านการเพิ่มผลผลิต 
 ก่อนด าเนินโครงการ ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่ม อยู่ที่ 2,000 – 3,000กิโลกรัม/ไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 2,400 – 3,600 กิโลกรัม/ไร่  (ผลิตผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน) คิดเป็น 20%      เฉลี่ยเพิ่มผล
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ขึ้นได้ 500 กิโลกรัม/ไร่ รวมทั้งกลุ่ม 42,000 กิโลกรัม ถ้าผักมีราคากิโลกรัมละ 10 บาท ท าให้   กลุ่มมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 420,000 บาท ต่อรอบการผลิต 
 6.3 ผลการด าเนินงานด้านเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
 กลุ่มสามารถผลิตผักตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย ผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสามารถ
จ าหน่ายได้มูลค่าเพ่ิมกิโลกรัมละ 2 - 5 บาท  
 6.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ  
 กลุ่มสามารถบริหารจัดการร่วมกัน จนเกิดความเข้มแข็ง เกิดผลก าไร และผลตอบแทนให้สมาชิก โดยกลุ่ม
มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด 24,688 บาท แบ่งเป็น เงินกองทุน 17,288 บาท และเงินหุ้น 7,400 บาท  
 6.5 ผลการด าเนินงานด้านตลาด  
 กลุ่มสามารถวางแผนการตลาดล่วงหน้า ท าให้ผลผลิตผักของกลุ่มได้ราคาสูงกว่าตลาด และมีการสร้าง
เครือข่าย และประชาสัมพันธ์ผลผลิตเพ่ือสร้างช่องทางการตลาด 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 เกษตรกรสามารถผลิตผักท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยที่มีการป้องกันแมลงศัตรูพืช        
ในระบบการผลิตโดยไม่มีการใช้สารเคมี 
 7.2 เกษตรกรน าเทคโนโลยีนวัตกรรมการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต้องการของพืช  
มาใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
 7.3 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 8.1 การยึดความสุขของสมาชิกเกษตรกรเป็นเป้าหมาย 
 8.2 การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มโดยผ่านกระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วม 
 8.3 การมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 8.4 การจัดสรรผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
 8.5 การบริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รับฟัง
ปัญหาของและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกเกษตรกร 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 9.1 ขาดจุดรวบรวมผลผลิต  
 9.2 พ่อค้าไม่มารับซื้อผลผลิตเนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 10.1 วางแผนการเพาะปลูกให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
 10.2 ก าหนดชนิดพืชหลัก และพืชรองให้สมาชิกปลูกตามความถนัด 
 10.3 สร้างจุดรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP เพ่ือคัดแยกผลผลิต บรรจุ เก็บรักษา และการขนส่ง 
ที่ได้มาตรฐาน 
 10.4 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของสังคมเมือง 
 10.5 พัฒนากระบวนการผลิตให้สมาชิกสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
 10.6 พัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานพืชอินทรีย์ 
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11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ  
  “การส่งเสริมการเกษตรแบบสั่งตัด” ยึดความสุขของเกษตรกรเป็นเป้าหมาย และพัฒนาบนฐานทุนทาง
สังคม ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  โดยขับเคลื่อนผ่าน “การระเบิดจากข้างใน” ให้คนท าเป็น
คนคิด และผู้วิจัยเป็นผู้ใช้ผลการวิจัย เริ่มจากเกษตรกรร่วมกันสร้าง “เข็มทิศสร้างสุข” ใช้น าทางการพัฒนาไปสู่
ความส าเร็จ 
 
ผู้จัดท าข้อมูล   
นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
นางสาวอลิษา  นาควิสุทธิ์         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี  
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“แปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561” 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 การรวมตัวของสมาชิกแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 สืบเนื่องมาจากเดิมเป็น
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของหมู่ที่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้เริ่มก่อตั้งปี 
2546 มีการด าเนินการวางแผนการปลูกผักระบบนอกมุ้ง  ซึ่งในระยะแรกมีสมาชิก 10 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ
ประมาณ 20 ไร่ พบปัญหาอุปสรรคเรื่องแมลงและโรค ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2555 และปี 2556 ทางกลุ่มได้รับ
งบประมาณการส่งเสริมจากภาครัฐได้แก่ งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้เข้าร่วมโครงการปลูกผักกางมุ้ง ในการสร้ างมุ้ง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 39 หลัง โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยไม่ใช้ดินเดิม มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ 30 ราย เกษตรกรมีความประทับใจมาก ในการผลิตพืชผักที่โตไว ลดปัญหาเรื่องแมลงและโรค ใน
ปัจจุบันมีการระดมทุนเพ่ิมขึ้น มีเกษตรกรใกล้เคียงเข้าร่วมกลุ่มเพ่ิมขึ้น  หลังจากนั้นกลุ่มได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และทางกลุ่มได้รับ
งบประมาณจากส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร ในการก่อสร้างโรงคัดบรรจุผลิตอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มผู้ผลิตผักบ้านโพนางด า หมู่ที่  2  ต าบลโพนางด าตก  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ประจ าปี 2560 ปัจจุบันทางกลุ่มได้ใช้โรงคัดผักเป็นแหล่งรองรับ และรวบรวมผักของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือคัดและ
ตัดแต่งผัก ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐาน GAP ซึ่งเกษตรกร
จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังในการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงผักให้ได้ผลผลิตที่มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด ทั้งนี้ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งผู้บริโภคที่รักสุขภาพและบริษัท ผู้ประกอบการ 
โรงพยาบาล ตลาดในชุมชน ที่ต้องการซื้อผักปลอดจากสารพิษของกลุ่มเป็นจ านวนมาก สมาชิกเห็นว่าได้เกิด
ความรู้และความช านาญต่อตัวเกษตรกรจนเป็นที่ยอมรับทั้งทางราชการ ภาคเอกชน และในหมู่ของเกษตรกร
ด้วยกันเอง สมาชิกมีศักยภาพเพียงพอที่สมควรจะต้องด าเนินการการรวมตัวกันผลิตผักปลอดสารพิษ โดยใช้ความรู้
และความช านาญที่มีอยู่ จดทะเบียนเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักข้ึนในปี 2561 
2. สถานการณ์ 
ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561  

1. สถานที่ตั้ง 349/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
 พิกัด กลุ่ม Zone 47 P  X = 638028 Y = 1668005 

2. พ้ืนที่ปลูกผัก/สมุนไพร 129.75 ไร่ 
3. สมาชิกเกษตรกร 37 ราย 

 ต าบลโพนางด าตก มีเนื้อที่ประมาณ 18.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 11 ,589 ไร่ โดยทั่วไป 
ต าบลโพนางด าตก เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และยังมีคลองส่งน้ าชลประทาน 1 ซ้าย 2 ซ้าย ซึ่ง
เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ส าคัญ 

4.   ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลสรรพยาอ าเภอสรรพยา  
5.   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลแม่น้ าเจ้าพระยา 
6.   ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
7.   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยกรดพัฒนา อ าเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นที่ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

ตารางที่ 2 ข้อมูลครัวเรือนต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
(ครัวเรือน) 

ท าการเกษตร 
(ทบก. ก.ค. 2563) 
(ครัวเรือน) 

อ่ืน ๆ 
(ครัวเรือน) 

1,677 567 1110 

ตารางที่ 3 รายชื่อสมาชิกแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ล าดับ ชื่อ - สกุล 
1 นางสุนีรัตน์  ฉ่ าจิตร 19 นายนิคม  ชูเมือง 
2 นางสาวถนอมพร อยู่คง 20 นางศิรินทิพย์  เฉลิมนนท์ 
3 นางประไพ สุทธิลึก 21 นายสุวัจ  พิทักษ์พูลศิลป์ 
4 นางนงเยาว์  สังข์หรณ์ 22 นายยุทธนา  ธรรมเนียม 
5 นางวาสนา  กงสบุตร์ 23 จ.ส.อ.วิฑูรย์  ชัยพิพัฒน์ 
6 นายกริช  นุตรินทร์ 24 นางอุบล  บัวหอม 
7 นางสายัณห์  บุญแต้ม 25 นายน า  วังชากร 
8 นางประหยัด  แย้มโพธิ์ 26 นางสาวฐิติรัตน์  เจียมนาครินทร์ 
9 นางจรรยา  คงแจ้ง 27 นายประพันธ์ศักดิ์  ครุฑโท 
10 นายอัตติพร  นิลก าแหง 28 นายเกรียงไกร  มากล้น 
11 นางสมพร  ไทยเขียว 29 นางวรรณวิภา  แจ้งสุข 
12 นางกริษฐา  จันทร์อ่ า 30 นางสมนึก  คงมีทรัพย ์
13 นางสุจินต์  ทองเสวก 31 นายปิดหยัง  เซี่ยงม้า 
14 นางเกษร  ค าภา 32 นางประพิศ  เกิดนิมิตร 
15 นายณรงค ์ ข าเดช 33 นายอุดม  เฉลิมนนท์ 
16 นางมาลี  ชัยโชติ 34 นายสายันต์  อินทร์แสง 
17 นางนฤมล  ปิ่นสอาด 35 นางปริศสรา  โสจ่า 
18 นายนเร  หอมเนียม 36 นายวรพันธ์  เมตตาสุต 
  37 นางปราณี  หอมงาม 
 

พ้ืนที่ทั้งหมด(ไร่) 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ข้าว ส้มโอ พืชผัก ไม้ผลอ่ืน ๆ 
ไ ม้ ด อ ก ไ ม้
ประดับ 

อ่ืน ๆ 

11,589 6,822 25 62 242.25 1.5 1,038.5 
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วัตถุประสงค์ของแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 
1. เพ่ือรวมกลุ่มกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้บริหารจัดการการผลิตร่วมกันและรวมกันจ าหน่าย

โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
 2. เพ่ือให้เป็นแหล่งรับการถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตทั้งด้านปริมาณด้าน
คุณภาพให้มีมาตรฐาน และรับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน  
 3. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความม่ังคง กินดี อยู่ดี สร้างชุมชนให้ยั่งยืน 
 4. เกษตรกรสามารถก าหนดราคาสินค้าได้อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย 
วิสัยทัศน์ "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้” 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 
 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. ผู้น ามีความเข้มแข็งบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
2. ระบบชลประทานที่ดี 
3. ขบวนการจัดการภายในกลุ่มมี กฎ ระเบียบ ที่ชัดเจน 
๔. มีตลาดที่แน่นอน 

1. ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. หน่วยราชการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
2. เส้นทางคมนาคมสะดวก+ 
3. อยู่ใกล้แหล่งตลาดสินค้าเกษตร 

1. โรค-แมลง 
2. ภัยธรรมชาติ 

 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 แผนและปัจจัยน าเข้า 

1.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนดระเบียบ/
กฎเกณฑ์กลุ่ม 
 - การประชุมกลุ่มต่อเนื่อง/แก้ไขปัญหา/มีก าหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์กลุ่ม  
 กลุ่มมีการจัดท าแผนการประชุมโดยก าหนดจัดประชุมกลุ่ม 3 - 4 ครั้งต่อปี โดยหากมีกิจกรรมหรือเรื่อง
เร่งด่วนที่จ าเป็นต้องพิจารณาทางกลุ่มสามารถด าเนินการจัดประชุมได้ทันที ส าหรับในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อหารือ 
หรือหากเกิดปัญหาภายในกลุ่มเกิดขึ้น จะมีการประชุมเร่งด่วนเพ่ือแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การแก้ไขปัญหา
ด้านผลผลิตตกต่ า การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตขาดตลาด การแก้ไขปัญหาด้านภัย  ธรรมชาติ ปัญหาด้านการผลิต
ต่าง ๆ และเพ่ือให้การจัดการกระบวนการกลุ่มเป็นไปอย่างประสิทธิภาพทางกลุ่มมีการจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่ม
แปลงใหญ่ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการก าหนดกฎระเบียบของกลุ่มแปลงใหญ่อย่าง
ชัดเจนเพื่อเป็นข้อปฏิบัติรวมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยได้มีกฎระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้การบริหารการจัดการ
กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสร้างนิสัยในการผลิตผักที่ปลอดภัย และเป็นการ
สร้างนิสัยในการเสียสละ และเอ้ืออาทรให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิก
โดยรวมจึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบการเก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา ไว้ดังนี้ 
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 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกลุ่มกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา 
 ข้อ 2 ที่ตั้งกลุ่มเลขท่ี 349 หมู่ 2 บ้านโพนางด า  ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 ข้อ 3 ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่ม 

(1) เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิก
และประชาชนทั่วไป 

(2) เพ่ือส่งเสริมการปลูกผักที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีส่งเสริมให้สมาชิกใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน 
(3) เพ่ือให้บริการและให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป 
(4) เพ่ือพัฒนาจิตใจ ให้สมาชิกเป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ 

1. เป็นคนมีความซื่อสัตย์  อดทน 
2. เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว 
3. เป็นคนไม่มัวเมาในสิ่งอบายมุข 
4. เป็นคนรู้รักสามัคคี 

(5) เพ่ือให้สมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรม 4 ประการ คือ 
1. เป็นคนเก่งเรียน ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ใส่ตัว 
2. เป็นคนเก่งคิด คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาเป็น 
3. เป็นคนรับผิดชอบงาน ขยันการงาน  
4. มีความรับผิดชอบหน้าที่ตัวเอง 

ข้อ 5 แหล่งที่มาของเงินทุนกลุ่มประกอบด้วย หุ้นจากสมาชิกในกลุ่มผัก เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการ และ กลุ่มองค์กรอื่น ๆ 

(1) เงินที่ได้รับจัดสรรจากสมาชิกกลุ่มหรือหุ้น 
(2) เงินกู้ยืมจากส่วนราชการ 
(3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากกลุ่ม 
(4) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(5) มีเงินฝาก 
(6) มีเงินค่าลงหุ้น 
(7) เงินสมทบจากกลุ่มหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
(8) ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กลุ่มได้รับจากหน่วยงานราชการ 

ข้อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก 
(1) เป็นผู้ที่พ านักหรือพักอาศัยอยู่ในอ าเภอสรรพยา  



262 
 

 

(2) เป็นผู้มีนิสัยอันดีงาม มีความรู้ ความเข้าใจเห็นชอบในกิจการของกลุ่ม และสนใจที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 

(3) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม 
(4) เป็นผู้ที่คณะกรรมการกลุ่ม ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
(5) อดทนเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มเป็นส าคัญ 
(6) มีเงินแรกเข้าและถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น หุ้นละ 10 บาท แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวน

หุ้นทั้งหมด ที่มีอยู่ในกลุ่ม 
ข้อ 7 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(1) ยื่นค าขอสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้ที่คณะกรรมการกลุ่ม 
(2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 สามารถยื่นความจ านงหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มได้เดือนละ 1 

ครั้ง โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ทั้งในลักษณะปัจเจกบุคคลและกลุ่ม 
หรือ องค์กรชุมชนแล้วแต่ความสมัครใจของผู้สมัครใจของผู้สมัครเป็นสมาชิก 

(3) คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกโดยมี มติเกินกึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการ 

ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการกลุ่มพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 6 และเห็นสมควรรับบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิ 
จะแจ้งบุคคลนั้นให้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทันที 
 ข้อ 9 สมาชิกขาดหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตามเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากคณะกรรมการกลุ่ม 
(3) วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
(4) ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ร่วมประชุม 
(5) จงใจฝ่าฝืนระเบียบของกลุ่มหรือแสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความช่วยเหลือ 
(6) จงใจปิดบังความจริงอันควรแจ้งให้ทราบในใบสมัครสมาชิก 
(7) น าทรัพย์สินของกลุ่มไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ 
(8) มีลักษณะและคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 6 

ข้อ 10 สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินหรือภาวะผูกพันใด ๆ กับกลุ่มท้ังในฐานะผู้ยืมหรือผู้ค้ าประกัน 
ข้อ 11 ประธานกรรมการกลุ่มมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม 
(2) เรียกประชุมกรรมการกลุ่มและสมาชิก 
(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับและมติของคณะกรรมการกลุ่ม 

ข้อ 12 ให้รองประธานกรรมการกลุ่มท าหน้าที่แทนประธานกรรมการกลุ่ม เมื่อประธานกรรมการกลุ่ม 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อประธานกรรมการกลุ่มมอบหมายให้ท าการแทน 
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 ข้อ 13 ถ้าประธานกรรมการกลุ่มและรองประธานกลุ่ม ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ในการประชุมคราว
หนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการกลุ่มคนใดคนหนึ่งเป็นประธานส าหรับการประชุมแทน 
 ข้อ 14 เหรัญญิกกลุ่มมีหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ ดูแลรักษาเงินทุนและรายได้ของกลุ่มรวมทั้งการจัดท าบัญชี 
พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงินของกลุ่มให้เป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ข้อ 15 เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไป นัดประชุมกรรมการและสมาชิกกลุ่ม จดและท า
บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ข้อ 16 กรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีก ากับดูแลเงินของกลุ่มให้เป็นไปตามมติตามที่
คณะกรรมการกลุ่มก าหนดรวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ข้อ 17 กรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ให้ข่าวสาร แก่สมาชิกและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 18 คณะกรรมการกลุ่มต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้ามีความจ าเป็นประธานอาจ
เรียกประชุมได้มากกว่า 1 ครั้ง และต้องมีมติคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม 
 ข้อ 19 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากและกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนน 
1 เสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันนั้นให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีก 1 เสียง หรือเป็นผู้ชี้ขาด 
 ข้อ 20 ประเภทยืมสิ่งของของกลุ่ม สมาชิกสามารถยืมสิ่งของต่อคณะกรรมการไปใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1) การพัฒนาอาชีพ 
(2) การสร้างงาน 
(3) การสร้างและหรือเพ่ิมรายได ้
(4) ลดรายจ่าย 

ข้อ 21 การอนุมัติสิ่งของสมาชิกท่ีประสงค์จะยืมสิ่งของจะต้องท าโครงการเพื่อยืมสิ่งของจาก 
คณะกรรมการกลุ่มโดยระบุวัตถุประสงค์ในการยืมอย่างชัดเจน 
 ข้อ 22 สิ่งของที่คณะกรรมการให้ยืมต้องกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์ตามคณะกรรมการกลุ่มก าหนด 
  โครงการที่สมาชิกยืมสิ่งของต้องเป็นการยืมเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตาม
คณะกรรมการเป็นสมควรแต่จะให้ยืมเพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือจะเอาไปเก็บเองไม่ได้ 
 ข้อ 23 การด าเนินการตามโครงการที่ขอยืมและการจัดท ารายการ สมาชิกจะต้องด าเนินการที่ขอยืมให้
ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และจะท ารายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานที่คณะกรรมการที่กลุ่มก าหนด 
 ข้อ 24 การท าการยืมทุกประเภทต้องมีการท าสัญญาไว้กับคณะกรรมการกลุ่มตามแบบและเงื่อนไขที่
ก าหนด 
 ข้อ 25 หลักประกันการยืมมีข้อก าหนด ดังนี้ 

(1) ยืมของตามความจริงเท่านั้น ต้องให้สมาชิกของกลุ่มจ านวน 2 คน เป็นผู้ค้ าประกันยกเว้นวัสดุ
สิ่งของ 
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ข้อ 26 การส่งคืนของ สิ่งของต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
(1) สิ่งของที่ยืมให้ผู้ส่งคืนของพร้อมค่าบ ารุงรักษา 

ข้อ 27 อัตราค่าบ ารุงรักษา 
(1) ค่าบ ารุงรักษา ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) การส่งคืน ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 28 ค่าปรับ ในกรณีผู้ผิดสัญญาในการยืมต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 5 บาทต่อเดือน 
ข้อ 29 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีกลุ่มได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที ่

ได้รับ รับรองโดยทั่วไปปรากฏว่ากลุ่มก าไรสุทธิ คณะกรรมการกลุ่มจะน าก าไรสุทธิมาจัดสรรได้ ดังนี้ 
(1) เป็นเงินส าหรับบริหารกลุ่ม ในอัตราร้อยละ 20 
(2) เป็นเงินประกันความเสี่ยง ในอัตราร้อยละ 5 
(3) เป็นเงินเฉลี่ยคืนกับสมาชิกกลุ่ม ในอัตราร้อยละ 3 
(4) เป็นเงินสมทบกลุ่ม ในอัตราร้อยละ 10 
(5) เป็นทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ในอัตราร้อยละ 5 
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 5 

ข้อ 30 กลุ่มจะท าบัญชีเงินฝากและบัญชีค่าใช้จ่ายของกลุ่มอย่างรอบคอบปีละ 1 ครั้ง และประกาศ 
อย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการกลุ่ม ให้สมาชิกทราบโดยมีประเภทบัญชีที่จะต้องด าเนินการจัดท า ดังนี้ 

(1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
(2) บัญชีทรัพย์สินกลุ่ม 

 
ตารางท่ี 5 การพัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ปี 2564 

ล าดับ หลักสูตร/เนื้อหาวิชา/โครงการ หน่วยงาน 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรม

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
3 การจัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์
4 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

สรรพยา 
5 โครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกายของกลุ่มแปลงใหญ่

พืชผักอ าเภอสรรพยา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ชัยนาท 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 

ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา 
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กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก มีการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลงและรายบุคคลของสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งมี
การเก็บข้อมูลความก้าวหน้าแปลงในด้านการลดทุนการผลิต การจัดการผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได้รับที่เป็น
ปัจจุบัน โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบรายงาน https://co-farm.doae.go.th 
 
4. ป้าหมาย 5 ด้าน  

1.การลดต้นทุนการผลิต 1. ลดต้นทุนการผลิต จาก  20 ,010  บาท/ต่อไร่ เป็น 12 ,942  
บาท/ไร่ (35%)    

2.การเพ่ิมผลผลิต 2. เพ่ิมผลผลิต จาก  1,200 กิโลกรัม/ไร่ เป็น  1,700 กิโลกรัม/ไร่ 
(29%) 

3.การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยแปรรูปผลผลิต เช่นมะนาวดอง ผัก/สมุนไพร 
เชื่อม  

4.การตลาด 4. การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตและการตลาดให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ สนับสนุนการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเตรียมความพร้อมสู่
กระบวนการ GMP รวมทั้งพัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ ให้เป็น Smart Farmer 

5.การบริหารจัดการ 5. ตลาด สินค้าทั่วไปส่งตลาดท้องถิ่น ท าสัญญา MOU กับ
ผู้ประกอบการ สินค้าแปรรูปส่งตลาด/ร้าน OTOP 

 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
สมาชิกแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา ได้ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรของต าบลว่า 

"เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้” จึงร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน มี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงานและกิจกรรมกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักอ าเภอ
สรรพยา  ปี 2564 ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา 

เดือน 
ม.ค
. 

ก .
พ. 

มี.ค
. 

เ ม .
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การประชุม             
การจัดท าแผนการปลูกและ
เก็บเก่ียวผลผลิต 

            

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เมล็ด
พันธุ์ 

            

การด าเนินการ             
การควบคุมการปฏิบัติงาน             
การตลาด             
สรุปและทบทวน 
ปรับปรุงแผนงาน 

            

https://co-farm.doae.go.th/
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5. การสนับสนุน (เงิน/ปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) 
การได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีรายละเอียด

ดังนี้ 
1) ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา สนับสนุนพาเลทพลาสติก เพ่ือใช้ในการรองผลผลิตลดการ

ปนเปื้อน ตามระบบมาตรฐาน GMP  
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการการจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ จากส านักตรวจบัญชี

สหกรณ์ จังหวัดชัยนาท โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกรายรับ -รายจ่าย ครัวเรือน การท าบัญชีของกลุ่ม  
การจัดท าบัญชี ต้นทุนอาชีพ โดยสมาชิกทุกรายได้รับการถ่ายทอด และสามารถบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ  
 การด าเนินการตามแผนและกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน 

1. การลดต้นทุนการผลิต 
กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 ได้น าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการ

ถ่ายทอดจากหน่วยงานภาครัฐมาปรับใช้เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสามารถลดต้นทุน
การผลิตจาก 20,010  บาท/ต่อไร่ เป็น 12,942  บาท/ไร่ โดยท ากิจกรรม ดังนี้  

1.1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สมาชิกมีการตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จ านวน 36 ราย 

1.2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี 
     1.3 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพของตนเอง เพ่ือใช้ในการวางแผนการผลิต และ

การบริหารการจัดการด้านการเงินของเกษตรกร 
     1.4 การใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จากกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงแพะบ้านหนองกุ้ง เพ่ือลดต้นทุนในการจัดซื้อ ปุ๋ย

คอก 
     1.5 การปลูกผักระบบในมุ้ง และนอกมุ้ง เพ่ือเป็นรายได้เสริมแก่เกษตรกร ในช่วงหลังฤดูท านา 
2. การเพ่ิมผลผลิต 
    การเพ่ิมผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 นั้น ด าเนินการ 

โดยในปีพุทธศักราช 2564 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ชุดสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมจุดให้น้ า
ส าหรับผัก รถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เครื่องดีเซล แบบไดเรกต์อินเจ๊กชั่น    3 สูบ เพ่ือใช้ส าหรับการเตรียม
พ้ืนที่เพาะปลูก และรถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมเครื่องท าความเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรในช่วงขนส่ง 
นอกจากนี้ยังสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งขนาด 6 x 12 เมตร จ านวน 15 หลัง เพ่ือเป็นการเพ่ิมสถานที่ในการผลิต
ผักในมุ้ง 

3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
     การพัฒนาคุณภาพผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 นั้น 
เป็นการปลูกผักในมุ้ง ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องจากไม่มีการ
ใช้สารเคมีในระบบการผลิต ผักในโรงเรือนจึงเป็นผักที่สามารถขอรับรองมาตรฐานสินค้าทางด้านคุณค่าและความ
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ปลอดภัยได้ง่ายอันเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางการตลาดในอนาคตที่มีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะให้ความส าคัญต่อ
ความปลอดภัย และมาตรฐานสินค้ามากขึ้น 

4. การตลาด 
ส าหรับด้านการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 มีช่องทางการ

จ าหน่ายที่หลากหลาย และมีการลดความเสี่ยงทางการตลาดโดยกิจกรรมการผลิตเสริมอ่ืน ๆ ดังนี้ 
     1) ทางกลุ่มแปลงใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะซ้ือสินค้า/บริการ 

1.1 ตลาดภายในพ้ืนที่ เช่น ตลาดกรีนดี ตลาดประชารัฐ ตลาดภายในจังหวัดชัยนาท 
1.2 ตลาดนอกพ้ืนที่ เช่น บริษัท วีเฟรซซัพพลาย จ ากัด, บริษัท ไลฟ์แคร์ ฟู๊ดเซอร์วิส จ ากัด และ

สหกรณ์บริการสมุนไพรชัยนาท 
2) กลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ 

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลผลิตผักปลอดภัยและบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผู้รักสุขภาพ 

2.2 ราคา (Price) มีส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก     
2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) บริษัทที่ท าตามข้อตกลง ขายตรงตามตลาดเกษตรและ

ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 
2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ลดราคาสินค้าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า การระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า 2019 
3) การลดความเสี่ยงทางการตลาดโดยกิจกรรมการผลิตเสริมอ่ืน ๆ  

เนื่องด้วยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผลผลิตราคาตกต่ าและความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ และสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 จึงมีการด าเนินกิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
สมาชิกแปลงใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
     4) เป้าหมายและแผนการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักฯ 
         4.1 การใช้นวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้ชุดสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมจุดให้น้ า
ส าหรับผักและเป็นการลดต้นทุนทางด้านพลังงาน  
         4.2 การใช้นวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้ส าหรับ
แปลงผักระบบนอกมุ้ง เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลง  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
1. การลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต จาก 20,010 บาท/ต่อไร่ เป็น 12,942 บาท/ไร่ 

(35%)    
2. การเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิต จาก 1,200 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,700 กิโลกรัม/ไร่ (29%) 

3. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยแปรรูปผลผลิต เช่นมะนาวดอง ผัก/สมุนไพร เชื่อม  



268 
 

 

4. การตลาด การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตและการตลาดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
สนับสนุนการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการ 
GMP รวมทั้งพัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ ให้เป็น Smart Farmer 

5. การบริหารจัดการ ตลาด สินค้าท่ัวไปส่งตลาดท้องถิ่น ท าสัญญา MOU กับผู้ประกอบการ สินค้า
แปรรูปส่งตลาด/ร้าน OTOP 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 5.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 

กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีนายมาโนช  เทียนขาว เป็นผู้จัดการแปลง ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่พืชผักทั้ง 5 ด้าน มีความคิดก้าวหน้า น าพาสมาชิกเข้าร่วมเสนอโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพการปลูกผักได้
อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี เป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. ในพ้ืนที่ มีระบบน้ าเพ่ือการเกษตร
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนงานที่ส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักเป็นที่รู้จักและน ามาซึ่งงบประมาณในการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ นอกจากนี้
ผู้จัดการแปลงยังมีส่วนในการวางแผนและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่พืชผักให้ก้าวหน้าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันอีกด้วย 
 5.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

การด าเนินการกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบันนั้น นอกจาก 
การขับเคลื่อนของคณะกรรมการแปลงใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยงข้องแล้ว ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
พืชผัก ซึ่งมีความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความพร้อมในการมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน 
 5.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 

1) การใช้ทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในขั้นตอนของการเตรียมดิน จะมีการตรวจ
วิเคราะห์ดิน เพ่ือดูปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชผัก และลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี 

2) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือไม่ให้เกิด Zero waste เช่นการใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยคอกในแปลง
พืชผัก เป็นต้น 

3) การใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน กลุ่มแปลงใหญ่มีระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเพ่ิมจุดให้น้ า
ส าหรับผักและเป็นการลดต้นทุนทางด้านพลังงาน  

4) การน าเศษพืชผัก มาผสมท าน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนในการใช้ฮอร์โมนต่าง ๆ 
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แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เดิมก่อนรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่พืชผัก ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ
ปี 2561 นั้น ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มธรรมชาติ ที่เกิดจากการท าการเกษตรปลูกพืชผักลักษณะเดียวกัน และมี
ก า ร ร ว บ ร ว ม ผ ล ผ ลิ ต ไ ป จ า ห น่ า ย ยั ง ต ล า ด อ่ า ง ท อ ง  แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ต ล า ด  
ราคาผลผลิตไม่คงที่ ประกอบกับต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ท าให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพรกลงไปด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ขึ้นในปี 
2561 และมีการด าเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
2. สถานการณ ์
พ้ืนที่เพาะปลูก 20 ไร่ สมาชิกจ านวน 36 ราย 
สินคา้หลัก : พืชผัก (แตงกวา มะเขือเปราะ พริกเม็ดใหญ่ ถั่วฝักยาว บวบ และแฟง) 
ต้นทุนการผลิต 13,124 บาท/ไร่/รอบ  
รายรับเฉลี่ย 24,000 บาท/ไร่/รอบ  
รายได้สุทธิ 10,876 บาท/ไร่/รอบ 
แหล่งจ าหน่าย : พ่อค้าคนกลาง ตลาดอ่างทอง และตลาดไท 
การได้รับสนับสนุนงบประมาณ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 

3.1 การลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายให้สามารถลดต้นทุนให้ได้ ร้อยละ 20 โดยเน้นการลดการใช้
สารเคมีในการผลิต 

3.2 การเพ่ิมปริมาณผลผลิต มีเป้าหมายให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ร้อยละ 20 โดยเน้นการบริหารจัดการ
แปลงที่ดี การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม และการใช้น้ าหมักชีวภาพร่วม 

3.3 การพัฒนาคุณภาพ มีเป้าหมายพัฒนาให้สมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP ครบทุกรายและทุกชนิดพืช 
3.4 การตลาด มีเป้าหมายให้มีการรวมตัวกันจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือสามารถสร้างอ านาจต่อรองได้ มีตลาด

รองรับผลผลิตที่แน่นอน 
 3.5 การบริหารจัดการมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้  ปัจจัยการผลิตเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การจัดท าแปลงเรียนรู้ การสนับสนุนวัสดุเพ่ือพัฒนาคุณภาพและการตลาด  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร 
 4.2 กรมวิชาการเกษตร ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ มาตรฐาน GAP การใช้ปุ๋ย 
PGPR2 และการผลิตไส้เดือนฝอย เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกร 
 4.3 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง พร้อมทั้งน้ าหมักชีวภาพเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
5. การสนับสนุน 
 โรงเรือนปลูกพืช จ านวน 4 หลัง จากงบประมาณโครงการเศรษฐกิจฐานรากฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยมีการประชุมมอบหมายให้กับคณะกรรมการและสมาชิกรวม 12 ราย เป็นตัวแทนเข้าอบรมรับ
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ความรู้จากส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ และน ามาถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเพ่ือนสมาชิก พร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติงาน แผนการบริหารจัดการ ให้ทุกคนในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จาก 16,450 บาท/ไร่/รอบ เหลือ 13,124 บาท/ไร่/รอบ คิด
เป็นร้อยละ 20.22 
 6.2 กลุ่มสามารถเพ่ิมผลผลิตได้จาก 4,500 กก./ไร่/รอบ เป็น 5,600 กก./ไร่/รอบ คิดเป็นร้อยละ 
24.44 
 6.3 กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) และมีความสนใจขอรับรอง
มาตรฐาน GAP แต่ยังไม่มีใครได้รับรองมาตรฐานเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ 
 6.4 การตลาด กลุ่มสามารถมีอ านาจต่อรองในการติดต่อพ่อค้าคนกลางให้เข้ามารวบรวมผลผลิตจากที่
แปลงเพื่อไปจ าหน่ายยังตลาดอ่างทองและตลาดไทได้ โดยเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง 
 6.5 กลุ่มมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ กติกา การอยู่ร่วมกัน และมีการประชุมกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  – กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของสารเคมีได้ และมีรายได้ต่อเนื่อง
จากการวางแผนการผลิตร่วมกันท าให้มีผลผลิตป้อนสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  
 ด้านสังคม 
  – กลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะรายได้เพ่ิมมากข้ึนและต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีสุขภาพท่ีดี
เนื่องจากมีการลดการใช้สารเคมีในการผลิต 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  – ผลผลิตที่ได้มีการตกค้างของสารเคมีน้อยลง  
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 8.1 ความสามัคคี และการให้ความร่วมมือ 
 8.2 ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และความตั้งใจที่จะพัฒนาร่วมกัน 
 8.3 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ให้ยั่งยืน 
9. ปัญหา อุปสรรค 
 กลุ่มเกษตรกรยังไม่มีการขอรับรองมาตรฐาน GAP เนื่องจากพ้ืนที่ที่ใช้ท ากิจกรรมเป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ในความดูแลของวัด ขณะนี้ จึงอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐานต่อไป  
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 การพัฒนาให้ผลผลิตได้รับรองมาตรฐาน GAP และมีการต่อยอดให้มีโรงคัดบรรจุผักผลไม้ในพ้ืนที่เพ่ือ
ขยายช่องทางการตลาดได ้
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 ควรมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกลุ่ม และเป็นเงินทุนตั้งต้นในการด าเนินกิจกรรม
ต่อยอดต่างๆ 
 
 



271 
 

 

แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. ความเป็นมา 

แปลงใหญ่ผักต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2560     
มีสมาชิก 49 ราย มีพ้ืนที่ปลูกผัก 408.25 ไร่ ผักที่สมาชิกปลูกได้แก่ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกาดขาวปลี 
ผักกาดเขียวปลี สร้างรายได้ให้สมาชิกปีละ 13 ล้านบาท ในอดีตชาวบ้านมีอาชีพท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประสบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  จึงได้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาปลูกผักแทน เนื่องจากผักสามารถผลิตได้
ปีละหลายรอบการผลิต บางช่วงที่ราคาสูงท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน ช่วงไหนราคาตกต่ าสมาชิกต้องวางแผนการ
ปลูก และการเกบ็เกี่ยวให้ไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลที่พืชผักล้นตลาด เมื่อสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกันจึงเห็นถึงความส าคัญในการรวมกลุ่ม ท าให้มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น และส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสักได้มีการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตพืชผักที่ดีคุณภาพและปลอดภัย โดยจัดอบรมเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้
ไส้เดือนฝอยในการจ ากัดโรคและแมลงที่ระบาดในพืชผัก รวมถึงการส ารวจระบบนิเวศ การเตือนการระบาด
ศัตรูพืชเพ่ือให้สมาชิกได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
ชื่อแปลงใหญ่:   แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเภท:   แปลงใหญ่ ปี 2561 
ชื่อผู้จัดการแปลง : นายฉลอง  ค ามา 
ชื่อประธานแปลง : นายไพรัตน์ ฤทธิ 
ที่ตั้ง/ที่ท าการกลุ่ม: 77 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งศูนย์:  X : 744122 , Y : 1846749 
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ: ประมาณ 408 ไร่   
จ านวนสมาชิก:  49 คน 
ชนิดพืชที่ด าเนินการ: กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี 
2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง มีหลักคิดในการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยการลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิตตามเป้าหมายของการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน โดยมุ่งหวังให้สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้
และน าไปปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งมอบให้ผู้บริโภค น าความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้รับการถ่ายถอดความรู้จาก
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของสมาชิก
และเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม 
ฝึกให้สมาชิกรู้จักการท างานเป็นทีม สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับผลประโยชน์ร่วมกัน และ
แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงใหญ่ดีเด่น อันดับ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 และ
ได้รับการประเมินคุณภาพแปลงใหญ่ในระดับ A 3 ปีต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักต าบลปากช่อง 
1. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
2. เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน  
3. เพ่ือให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
4. ผลผลิตมี คุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน แปลงใหญ่ผักต าบลปากช่อง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. พ้ืนที่ปลูกผัก 408.25 ไร่ เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
2. สมาชิกเกษตรกร 49 ราย 
3. ผลผลิต 3,000 – 5,000 กก/ไร่ 
4. ผู้จัดการแปลงใหญ่ : นายฉลอง ค ามา 
5. ประธานแปลงใหญ่ภาคเกษตรกร : นายไพรัตน์  ฤทธิ  ประธานแปลงใหญ่ผัก 

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
3.1 ด้านการผลิต 

ชนิดพืช ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่ 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น      

เฉลี่ย / ไร่ 
รวมผลผลิต
เป้าหมาย/ไร่ 

 (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 
ปี 2561    
กะหล่ าปลี 5,000 5,500 500 
กะหล่ าดอก 4,000 4,600 600 
ผักกาดขาวปลี 7,000 8,050 1,050 
ผักกาดเขียวปลี 5,000 5,750 750 
ปี 2562    
กะหล่ าปลี 7,000 7,700 700 
กะหล่ าดอก 5,000 5,750 750 
ผักกาดขาวปลี 7,200 8,280 1,080 
ผักกาดเขียวปลี 5,500 6,325 825 
ปี 2563    
กะหล่ าปลี 6,000 6,900 900 
กะหล่ าดอก 5,500 6,325 825 
ผักกาดขาวปลี 7,500 8,625 1,125 
ผักกาดเขียวปลี 6,000 6,900 900 

 
 
 
 
 
 
 



273 
 

 

3.2  การลดต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการผลิตก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง ปี 2561 ได้แก่ กะหล่ าปลี 

กะหล่ าดอก ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี 

 
 

รายการ 
กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
เมล็ดพันธุ์ 450 450 170 170 
เตรียมดิน ไถ 3 ครั้งๆละ 300 900 900 900 900 
ค่าแรงขุดหลุม 200 200 400 400 
ค่าปลูก 900 900 900 900 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3,060 3,060 3,060 3,060 
ค่าแรงใส่ปุ๋ย 150 150 150 150 
ค่ายาฆ่าแมลง 2,200 0 3,940 1,300 
ค่าแรงฉีดยา 1,400 700 1,600 540 
ค่าสารชีวภัณฑ์ 0 1,000 0 1,000 
ค่าแรงเก็บเกี่ยว 1,200 1,200 7,500 7,500 
ค่าบรรจุ 2,500 2,500 2,500 2,500 
ค่าถุง 500 500 500 500 
ตะกร้า 3,800 3,800 0 0 
ค่าพลังงาน 200 200 200 200 
รวม 17,460 15,560 21,820 19,120 
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จากการที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง พบว่า ต้นทุนการผลิต/ไร่ ลดลง 
 กะหล่ าปลี ต้นทุนการผลิตลดลง จากเดิม 17,460 เป็น 15,560 คิดเป็นร้อยละ 11 
 กะหล่ าดอก ต้นทุนการผลิตลดลง จากเดิม 21,820 เป็น 19,120 คิดเป็นร้อยละ 12 
 ผักกาดขาวปลี ต้นทุนการผลิตลดลง จากเดิม 17,872 เป็น 16,442 คิดเป็นร้อยละ 8 
 ผักกาดเขียวปลี ต้นทุนการผลิตลดลง จากเดิม 24,135 เป็น 21,605 คิดเป็นร้อยละ 10 

 การลดต้นทุน 
 ผลการด าเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ผักต าบลปากช่อง เกษตรกรมีปัญหา ดังนี้ 

1. สภาพความสมบูรณ์ของต้นกล้า 
2. สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก 
3. ขาดแคลนแรงงาน 
4. โรคและแมลง 

 ดังนั้น แนวทางท่ีเกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน คือ การพัฒนาความรู้
ด้านการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ ในเรื่องการการจัดหาเมล็ดพันธุ์ การเลือกใช้วัสดุ
ส าหรับการเพาะกล้าที่เหมาะสมการใช้วิธีการก าจัดและควบคุมวัชพืชและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกหลักการวาง

รายการ 
ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
เมล็ดพันธุ์ 187 187 35 35 
เตรียมดิน ไถ 3 ครั้งๆละ 300 บาท 900 900 900 900 
ค่าฟาง 1,350 1,350 1,350 1,350 
ค่าแรงคลุมฟาง 450 450 450 450 
ค่าปลูก 1,200 1,000 1,200 1,000 
ปุ๋ยเคมี 13-13-21 870 870 870 870 
ปุ๋ยเคมี 21-0-0 800 800 800 800 
ปุ๋ยอินทรีย์  450 500 450 500 
ค่ายาฆ่าแมลง 2,000 500 2,000 500 
ค่าสารชีวภัณฑ์ 680 1,000 680 800 
ค่าแรงฉีดยาฆ่าแมลง 200 100 200 200 
ค่าแรงเก็บเกี่ยว 4,700 4,700 15,000 14,000 
ค่าถุง 585 585 0 0 
ค่าบรรจุถุง 3,300 3,300 0 0 
ค่าพลังงาน 200 200 200 200 
รวม 17,872 16,442 24,135 21,605 
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แผนการผลิตพืช ในเรื่องของการฟ้ืนฟูสภาพดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน วัสดุปรับปรุงดิน การเตรียมดินที่เหมาะสม 
การเลือกใช้วิธีการก าจัดและควบคุมวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช 

๓.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
- ได้รับการรับรอง GAP จ านวน  24  ราย ใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้น

การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และมีการใช้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักก่อนจ าหน่าย 
๓.4 การบริหารจัดการกลุ่ม 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ: ไม่มีการรวมกลุ่ม ,ต่างคนต่างซื้อปัจจัยการผลิต 
- การรวมกลุ่ม , การซื้อปัจจัยการผลิต 
๓.5 การตลาด 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ: ต่างคนต่างขาย 
หลังเข้าร่วมโครงการ: ผลิตผักได้ตามความต้องการของตลาด คุณภาพสินค้าดีขึ้น มีตลาดรองรับ โดยมีการ

จ าหน่ายที่ตลาดท้องถิ่น ตลาดชุมชน ตลาดไท ตลาดสันติสุข (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

๑. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการด าเนินงาน
ของแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ๕ ด้าน โดยส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก ในฐานะหน่วยงาน
ผู้จัดการแปลง ร่วมกับแปลงใหญ่จัดเวทีวิเคราะห์จัดท าแผน ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน และประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการด้วย  

๒. เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งด้านพืช และ ด้านปศุสัตว์ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่ม ผ่านเวทีการประชุมต่างๆ และ การสนับสนุนของหน่วยงานใน 
CoO และ อ.พ.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ด้านการบริหารกลุ่มมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- แผนการปฏิบัติการเพาะปลูก 

กิจกรรม 
เดือน 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

๑. เตรียมเมล็ดพันธุ์             
๒. ซื้อปุ๋ย เตรียมดินปลูก             
๓. เก็บเกี่ยวพืชผัก             
๔.จ าหน่าย             
๕. บ ารุงรักษาดูแลเครื่องจักรเพ่ือ
ท างานรอบต่อไป 
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- เชื่อมโยงผลผลิตการตลาด 

กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค. 

ติดต่อขายกับตลาดผัก             
             

- ประชุมกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
การวิเคราะห์ swot 

จุดแข็ง 
- มีความรู้และทักษะในการปลูกผัก 
- มีที่ดินเป็นของตนเอง 
- มีนวตกรรมเพาะกล้าที่คิดค้นโดยสมาชิก 
- มีหน่วยงานสนับสนุน 
- มีมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 
- สมาชิกมีความสามัคคี 
- มีแหล่งน้ าสะอาด 
- มีชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การปลูกผัก 
- จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
- จ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น 

 

จุดอ่อน 
- ขาดแหล่งน้ า 
- ขาดการแปรรูป 
- ค่าแรงงานสูง 
- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  
- ไม่มีตลาดที่แน่นอน 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- สินค้าจ าหน่ายอยู่ในกลุ่มลูกค้าระดับล่าง 
- สมาชิกมีหนี้สิน 
- กลุ่มก าหนดราคาเองไม่ได้ 

 

โอกาส 
- มีหน่วยงานสนับสนุน 
- ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
- สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากมี

รสชาติดี ไม่เน่าเสียง่าย 
- เป็นแหล่งศึกษางาน 

อุปสรรค 
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง 
- ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
- โรคและแมลงระบาด 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโร

น่า 2019 
ประชุมกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
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จากการวิเคราะห์ SWOT สรุปได้ดังนี้ 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.ขาดแหล่งน้ า - เจาะบ่อบาดาลน้ าลึก - กรมทรัพยากรน้ า 
2.ขาดการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม - แปรรูปผลผลิต ผักกาดดอง น้ าพริก - ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก 
3.ค่าแรงงานสูงและขาดแรงงาน - ให้สมาชิกสับเปลี่ยนช่วยเหลือแลกเปลี่ยน

แรงงาน 
- สมาชิก 

4. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมัก สารไล่แมลงสกัด
เย็นใช้เอง 

-สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5.ไม่มีตลาดทีแน่นอน - สร้างศูนย์รวบรวมสินค้ากลุ่มเพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก 

-ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบล   ปากช่อง 

6. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน - สร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพ่ือเก็บรักษาผัก
ชะลอการจ าหน่ายผักในช่วงที่ราคาตกต่ า 

- ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7.การตลาด - สร้างแบรนด์(Brand) 
-สร้างเพจ (page) 
-ขายออนไลน์ 
-ออกบุ๊ทจ าหน่ายสินค้า 
-พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
-ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ์
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. โรคแมลงศัตรูพืชระบาด - ส ารวจแปลงเพ่ือแจ้งเตือนการระบาด 
- ใช้สารชีวภัณฑ์ 
- ใช้ไส้เดือนฝอย 

-ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
-ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

 
จากการที่ได้จัดท าเวทีวิเคราะห์ท าให้กลุ่มรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยน ามาเขียนโครงการแผนงานใน

การพัฒนากลุ่ม ดังนี้ 
แผนงานการต้นทุนเพิ่มผลผลิต แผนงานการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด แผนงานพัฒนาคุณภาพสินค้า 
1.โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้
เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2.โครงการอบรมเรื่องการผลิตและ
การใช้สารชีวภัณฑ์ 
3. โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้
เรื่องโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

1.โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการตลาด 
การสร้างแบรน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด
ออนไลน์ 
2. โครงการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
3. โครงการสร้างศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตร 

1.โครงการสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิ 
2.โครงการปลูกผักอินทรีย์ 
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5. การสนับสนุน 
ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

องค์กร/หน่วยงานภาคี ลักษณะความร่วมมือ 
๑.ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก - องค์ความรู้การลดต้นทุน 

- การผลิตพืชปลอดภัย 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๒.ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ - สนันสนุนสารชวีภัณฑ์ 
- ถังสกัดน้ าสมุนไพร และปุ๋ยหมัก (โครงการ ๙๑๐๑ ตาม   
  รอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ  
  เกษตรอย่างยั่งยืน) 
- โรงเพาะกล้า (โครงการเกษตรกรรายย่อย) 
- ตัวอาคารที่ท าการกลุ่ม และลานตาก  
  (โครงการต าบลละล้าน) 

๓. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ  
    อาหารแห่งชาติ 

- ชุดตรวจสารพิษตกค้าง 
- อบรมสนับสนุนองค์ความรู้ เรื่องการตรวจประเมินแปลง  
  เบื้องต้น (Q อาสา) 
- การรับรองมาตรฐาน  

๔. กรมวิชาการเกษตร - สนับสนุนไส้เดือนฝอย 
๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ - สนับสนุนเชื้อแบคทีเรีย Bt  
๖. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ - สนับสนุนสาร พด 

- สนับสนุนสระน้ าขนาดเล็กในไร่นา 
๗. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ - สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด 

- การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ตามเป้าหมาย 5 ด้าน ของการผลิตผักเม่ือด าเนินการตามก าหนดระยะที่วางไว้ สามารถบรรลุตาม

เป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 การลดต้นทุนการผลิต 
ผลการด าเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ผักต าบลปากช่อง เกษตรกรมีปัญหา ดังนี้ 

1. สภาพความสมบูรณ์ของต้นกล้า 
2. สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก 
3. ขาดแคลนแรงงาน 
4. โรคและแมลง 

ดังนั้น แนวทางท่ีเกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน คือ การพัฒนาความรู้
ด้านการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในพื้นท่ีที่ประสบความส าเร็จ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ ในเรื่องการการจัดหาเมล็ดพันธุ์ การเลือกใช้วัสดุ
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ส าหรับการเพาะกล้าที่เหมาะสม การใช้วิธีการก าจัดและควบคุมวัชพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกหลักการ  วาง
แผนการผลิตพืช ในเรื่องของการฟ้ืนฟูสภาพดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน วัสดุปรับปรุงดิน การเตรียมดินที่เหมาะสม 
การเลือกใช้วิธีการก าจัดและควบคุมวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช 

๖.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ต้นทุนการผลิตก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง  ปี 2561 - 2564 

 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลงั 
1. พันธุ์ 2,200 2,000 2,000 1,800 1,600 1,600 1,600 1,600 
2. ปุ๋ยอินทรีย์ 300 650 650 650 800 800 800 650 
3. ปุ๋ยเคมี 3,900 1,800 1,800 1,800 2,100 1,500 2,100 1,600 
4. ฮอร์โมน/อาหารเสริม 0 0 0 0 1,350 1,350 1,350 1,300 
5. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 3,000 2,000 2,000 1,800 650 550 650 500 
6. ค่าจ้างแรงงาน 
-สรุปค่าใช้จ่ายหลังเก็บเกี่ยว 
-ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 
-สรุปค่าใช้จ่ายหลังเก็บเกี่ยว 

 
4,500 
7,500 
8,500 

 
4,000 
7,000 
6,200 

 
4,000 
7,000 
6,200 

 
3,800 
7,000 
6,000 

 
1,600 
1,500 
1,200 

 
1,500 
1,800 
1,200 

 
1,600 
1,500 
1,200 

 
1,500 
1,500 
1,200 

7. ค่าพลังงาน 3,500 2,500 2,500 2,500 300 300 300 200 
8. ค่าเช่าพื้นที่ 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 
9. ค่าวัสดุ 1,000 1,000 1,000 1,000 200 200 200 100 
10. ค่าขนส่ง 2,000 2,000 2,000 2.000 300 300 300 300 
รวม 38,400 31,150 31,150 30,350 11,600 11,100 11,600 10,450 

 
6.3 ด้านคุณภาพผลผลิต 

 1. กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
มาตรฐาน GAP จ านวน 24 ราย ใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ และมีการใช้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักก่อนจ าหน่าย 
 2. กลุ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการเพาะกล้า มีการผลิตคิดค้นเครื่องเพาะกล้า โดยใช้แผ่นออร์แกนิค
น ามาเจาะรู แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดอากาศออก เพ่ือให้เมล็ดพันธุ์ตกอยู่ในต าแหน่งที่ตรงกับหลุมในถาดเพาะกล้า 
เป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงาน และลดระยะเวลาในการเพาะกล้า 

๖.4 การบริหารจัดการกลุ่ม 
- การรวมกลุ่ม , การซื้อปัจจัยการผลิต 
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ผลการด าเนินงาน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ: ไม่มีการรวมกลุ่ม ,ต่างคนต่างซื้อปัจจัยการผลิต 
หลังเข้าร่วมโครงการ:  

1. จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. จัดตั้งกองทุนปัจจัยการผลิตแปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง 
โดยมีการประชุมคณะท างานแปลงใหญ่เป็นประจ า เพ่ือปรึกษาหารือแนว

ทางการพัฒนางานของแปลงใหญ่ มีการแบ่งกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่ เพ่ือให้มีการสื่ อสารระหว่างกันระหว่างสมาชิก
อย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นวิธีในการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย ไร ด้วง เป็นต้น  

๖.5 การตลาด 
กลุ่มฯ ผลิตผักได้ตามความต้องการของตลาด คุณภาพสินค้าดีข้ึน มีตลาดรองรับ โดยมีการจ าหน่ายที่
ตลาด 

ท้องถิ่น ตลาดชุมชน ตลาดไท ตลาดสันติสุข (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์  และได้
ด าเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดปลายทาง  

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ: ต่างคนต่างขาย 
หลังเข้าร่วมโครงการ:      ขายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่    

ผักต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก 
๗. ผลที่เกิดขึ้น 

จากการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลปากช่อง อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑. กลุ่มได้มีการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
 ๒. กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๓.กลุ่มมีโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึน โดยมีการรวบรวมผลผลิตจ าหน่ายในรูปของวิสาหกิจชุมชนโดยมีการ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกับภาคเอกชน 

ด้านสังคม  
๑. กลุ่มเกษตรกรมีการรวมตัวกัน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีการบริหารจัดการ

ร่วมกัน ท าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยมีส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสักเป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด  

๒. สมาชิกมีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น ท าให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นช่องทางสื่อสารในการ
แก้ปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
๑. เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น ท าให้มีการใช้สารเคมีลดลง 
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๒. สมาชิกมีการท าเกษตรแบบผสมผสาน และปลูกพืชหมุนเวียน ลดการเผาในไร่นา 
๓. มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

๘.  ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน  
  ๑. การบริหารกลุ่มในรูปของคณะกรรมการ และ การแบ่งกลุ่มย่อยตามคุ้มบ้านเพ่ือการติดต่อสื่อสารให้
สมาชิกกลุ่มได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง 
  ๒. สมาชิกให้ความร่วมมือดี และ มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส  
  ๓. เกษตรกรมีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนการขอ
โครงการที่เอ้ือให้กลุ่มประสบความส าเร็จ โดยมีการประสานงานระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานราชการต่างๆ กับ
กลุ่มแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของกลุ่มได้ต่อไป 
  ๔. หน่วยงานผู้จัดการแปลง สนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาเกษตรกรผู้น าให้
สามารถเป็นผู้จัดการแปลงได้ต่อไป 
  ๕. การเชื่อมโยงโอกาสกับภาคเอกชน ทั้งด้านปัจจัยการผลิต และ ด้านการตลาด ท าให้กลุ่มมีความเข้าใจ
ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วย ท าให้ผลิตผักที่มีคุณภาพดี     
มีมาตรฐานรับรอง 
๙. ปัญหาอุปสรรค 

ด้านการผลิต 
- ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะฝนทิ้งช่วง และ ภัยแล้ง ตลอดจนศัตรูพืชที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ หนอน เพลี้ย  

เป็นต้น มีผลท าให้ผลผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการสนับสนุนจากภาครัฐลดลง เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงเอง

แล้ว แต่ยังคงมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ อยู่เช่นเดิม 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 

๑. พัฒนาสินค้าผักพร้อมจ าหน่าย 
๒. เชื่อมโยงด้านการตลาดกับเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภคในอ าเภอหล่มสัก และ พ้ืนที่ใกล้เคียง 
๓. ด าเนินกิจกรรมกองทุนปัจจัยการผลิตต่อไปเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ 

11. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าของแปลงใหญ่ให้เกิดเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่องต่อไป 
 2.ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ทั้งชนิดเดียวกันและต่างชนิดสินค้ากัน เพ่ือช่วยเหลือกันในเรื่อง
การผลิต และการตลาด 
12. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 
       - นางปวริศา  กันแพงศรี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
          ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
13. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ 
                - เดือนกันยายน 2564
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กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษ หมู่ 13 บ้านโพธิ์เงิน ต าบลนาสีนวล  
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 บ้านโพธิ์เงินมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๗๖๐ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร ๑,๕๒๘ ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย ๘๐ ไร่ และ
มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑๙๖ ไร่ โดยพ้ืนที่สาธารณะประมาณ ๒๐ ไร่ ได้จัดสรรให้สมาชิกในหมู่บ้าน ได้
ใช้ในการปลูกพืชผัก 
 ปี ๒๕๓๕-๒๕๓๖เริ่มก่อตั้งจากศูนย์มีชัย พร้อมด้วยผู้น าหมู่บ้านและชาวบ้านโพธิ์เงิน-เหล่าน้อย จ านวน 
๓๐ คน รวมตัวกันมีการขุดลอกดินจากหนองน้ าสาธารณะจากกรมชลประทานน ามาถมบริเวณสาธารณะเพ่ือ
จัดสรรให้ชาวบ้านจัดท าเป็นสวนไว้ปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือน 
 ปี ๒๕๓๖-๒๕๕๘ ศูนย์มีชัยได้ขุดเจาะน าบาลดาลและสร้างถังเก็บน้ าขนาดสูงจ านวน ๓ ถัง โดยอาศัย
แรงงานสมาชิกร่วมแรงร่วมใจกัน  และติดตั้งระบบไฟฟ้าไว้ใช้ในการดึงน้ าบาดาลขึ้นมาใช้เพ่ือการเพาะปลูก  
 ปี ๒๕๕๘วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ จากโครงการต าบล 
ละล้าน  งบประมาณได้รับอุดหนุนจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า
ต าบลนาสีนวล   ชื่อโครงการต้นแบบการจัดการน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ซึ่งมีจ านวนพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ๒๐ ไร่ และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าในการดึงน้ าใต้ดิน
มาใช้ โดยอาศัยความร่วมแรงใจในการท างานงาน ร่วมกับมีการปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งหมด และมีส านักงานเกษตร
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยสนับสนุนด้านการจัดการ ซึ่งมีสมาชิก จ านวน ๔๘ ราย  
 ปี ๒๕๖๑ –ปัจจุบัน ได้สนับสนุนงบประมาณกลุ่มแปลงใหญ่ โดยใช้ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษ หมู่ 
๑๓ บ้านโพธิ์เงิน ต าบลนาสีนวลอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามมีสมาชิกจ านวน ๔๘ รายพ้ืนที่เข้าร่วม 
๔๐ ไร่ทั้งนี้ กลุ่มมีวัตถุประสงค์ในด้านการผลิตผักปลอดสารพิษในชุมชน  การลดหนี้สินในครัวเรือนของสมาชิก 
การเพ่ิมรายได้ การแก้ไขปัญหาด้านการตลาด สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชน ซึ่งเป็นแนวทาง
เดียวกับ แนวคิดการด าเนินการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ กลุ่มจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้กลุ่มมีเป้าหมายให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกผัก การแก้ไขปัญหาด้านการตลาด การลดภาระ
หนี้สินในครัวเรือน การจ าหน่ายผลผลิต การลดต้นทุนและการยกระดับมาตรฐานการผลิต  และผลผลิต  เป็นต้น 
๒ สถานการณ์ปัจจุบัน 
 สินค้าหลักของกลุ่ม  คือ ผักตามฤดูกาล 
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 ๑.ปรับปรุงคณะกรรมการกลุ่ม โดยด าเนินการให้มีคณะกรรมการให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการ  มี
การแต่งตั้งกรรมการคณะท างาน ด้านต่างๆ จ านวน ๔ ชุด ประกอบด้วย  
  ๑.๑ กรรมการควบคุมเมล็ดพันธุ์  
  ๑.๒ กรรมการควบคุมปุ๋ย สารเคมี และยาปราบศัตรูพืช  
  ๑.๓ กรรมการควบคุมเชื้อเพลิงและเครื่องจักรกล  
 ๒.รายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆต่อที่ประชุมใหญ่  
  ๒.๑ ความก้าวหน้าด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแปลงใหญ่ 
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  ๒.๒ สถานะของสมาชิกกลุ่มฯ จ านวน,การร่วมกิจกรรม,การพัฒนาอบรม  
  ๒.๓ สถานภาพทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละงวด ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน  
 ๓. การด าเนินกิจกรรมกลุ่มที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรม  โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายระบบแปลงใหญ่ เช่น  
  - การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก 
  - จัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุน การผลิตของเกษตรกร  
  - ขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถฟาร์มแทรกเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
อาคารตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์ โรงเรือนพลาสติกพร้อมระบบให้น้ าครุภัณฑ์ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์เพาะปลูก  
เมล็ดพันธุ์ ผักอุปกรณ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐ 
 ๔. สนับสนุนสมาชิกเข้าสู่ระบบตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต  GAP ระบบการผลิตผักดีมีคุณภาพ เป็นต้น  
 ๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิก โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ในด้านการผลิต การตลาด 
การยกระดับรายได้ ความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรและการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งยั่งยืน 
3. เป้าหมาย ๕ ด้าน 
 การลดต้นทุน  กิจกรรมที่ด าเนินการ การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพการใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก,ปุ๋ยพืชสด)และการใช้เชื้อราไตโครเดอร์มาและเชื้อราบิว
เวอร์เรียควบคุมศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี 
 การเพ่ิมผลผลิตส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและ
เหมาะสมให้กับเกษตรกร 
 การบริหารจัดการกลุ่ม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
 การยกระดับมาตรฐานสินค้า สมาชิกกลุ่ม  ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ มาตรฐานผลผลิตผักGAP 
ในอนาคตขอการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ GMP  
และมาตรฐาน อย. 
 การจัดการผลผลิตที่เหมาะสม ( ด้านการตลาด ) กลุ่มได้ด าเนินกิจกรรมการ รวบรวมผลผลิต การแปรรูป
ผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย เช่น ตลาดออนไลน์ ผ่านทาง Line, Facebook,  
 หน่วยงานราชการ พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า QR Code สร้างความเชื่อม่ัน เป็นต้น  
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การด าเนินงาน จะเป็นการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการกลุ่ม มีที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีการ
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา 
5. การสนับสนุน 
 หน่วยงานสนับสนุน เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ส านักงานสหกรณ์ ส านักงานตรวจบัญชี มหาวิทยา ลัยราชภัฎ
มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 เกษตรกรได้รับประโยชน์ เช่น ต้นทุนการผลิตลดลง จากเดิม ๑,๓๖๙บาท/ไร่/รอบ เป็น ๑,๐๔๕ บาท/ไร่
(ลดลงร้อยละ ๒๔)การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรมีผลผลิตที่เพ่ิม จากเดิม ๓๕๐กก./ไร่ เป็น ๔๒0 กิโลกรัม/
ไร่(เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐)มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและได้รับการรับรองมาตรฐานผลผลิต เกษตรกรมี
การจัดการผลผลิตด้วยวิธีการของกลุ่มเอง มีอ านาจในการต่อรองมีศักยภาพด้านการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ก าร
บริหารจัดการโดยมีการวางแผนการผลิต และพัฒนาเกษตรกร เป็น smart farmerวางแผนปลูกพืชหมุนเวียน
ผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงด้านผลผลิต 
7. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 1. ผู้น า เครือข่ายหมู่บ้าน และกรรมการกลุ่มมีความเสียสละ จิตอาสามีวิสัยทัศน์ และด าเนินการเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. สมาชิกตระหนักถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักษาระบบนิเวศน์ จึง
เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ผู้น ากลุ่มและสมาชิกให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือกันการด าเนินงานอย่างเต็มที่ เช่น 
สนับสนุนเงิน เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท างานส่วนรวม ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง  
 ๔.การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิกมี
ความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับประโยชน์และสมาชิกมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๕. สร้างการมีส่วนร่วม โดยให้สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น มีสิทธิ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการประชุมวางแผน 
ร่วมกันระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ 
 ๖.ได้รับการสนับสนุนความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อเนื่อง 
8. ปัญหา  อุปสรรค 
 ๑ ภัยธรรมชาติ  ฝนแล้ง 
 ๒ ราคาเมล็ดพันธุ์ ไม่คงที่ 
 ๓ แมลงศัตรูพืช 
 ๔ ราคาจ าหน่าย ขึ้นลงตามราคาตลาด 
 ๕ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 ๑ พัฒนากลุ่มให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร 
 ๒ เพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้านการผลิต คุณภาพสินค้า การแปรรูปผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการรับรองผลผลิต  
 ๓ เพ่ิมประสิทธิการบริหารจัดการด้านการตลาดผลผลิต 
10. ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มควรจัดการเรื่องโครงสร้างบริหารจัดการให้เหมาะสมกับกิจกรรม  และให้เป็นสากลกว่าที่เป็นอยู่ 
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แปลงใหญ่เห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 บ้านเชิงสะพาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลเจดีย์หักอ าเภอเมืองราชบุรี โดยมีประชากรจ านวน 1,860 คน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาเป็นหลัก  ซึ่งท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัว 
จึงได้มีการจัดเวทีเสวนากันในหมู่บ้านเพ่ือเป็นแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน  
ผลจากการจัดเวที เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เพ่ือเป็นการหาความต้องการของการประกอบอาชีพเพ่ือ
เสริมรายได้ โดยมีนางสมศรี รอดเรื่อง ได้น าเสนอการประกอบอาชีพ “การเพาะเห็ดหูหนู” เป็นอาชีพและการ
เพาะเห็ดหูหนูมีวิธีการไม่ยุ่งยาก ดูแลง่าย เก็บรักษาได้นานกว่าเห็ดชนิดอ่ืน จึงด าเนินการรวมกลุ่มกันโดยขอ
ค าแนะน าจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรีเรื่องการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพและได้มีนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรีเข้ามาให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดหูหนูปลอดสารพิษ 
ต่อจากนั้นทางกลุ่มได้รับค าแนะน าจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี เรื่องการจัดการองค์กร การ
ด าเนินงานในรูปแบบกลุ่ม จึงได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูชุมชนบ้านเชิงสะพาน มีสมาชิกเข้าร่วม
จ านวน 20 ราย และได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูชุมชนบ้านเชิงสะพาน เมื่อปี 
พ.ศ. 2552 
 จากนั้นสมาชิกจึงรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้ได้มาตรฐานมีใบรับรองสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดที่มากขึ้นได้และหลังจาก
การรวมกลุ่มยังได้รับความรู้จากหน่วยงานรัฐในด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมเติม และการส่งเสริมความรู้
ด้านการเพาะเห็ดหูหนูเพิ่มมากข้ึน 
2. สถานการณ์ 
 ในปี พ.ศ. 2564 เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ต าบลเจดีย์หัก มีการรวมกลุ่มเป็นสมาชิก
แปลงใหญ่จ านวน 42 ราย พ้ืนที่เพาะเห็ดประมาณ 300 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561-2563 ปีละประมาณ 60,000 บาท เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์
และวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดหูหนู 
 โดยต้นทุนการสร้างโรงเรือน (ขนาด 6*9 เมตร) อยู่ที่ 15,000 บาท/โรงเรือน และหากเป็นโรงเรือน
ที่สร้างใหม่จะอยู่ที่ 38,000 บาท/โรงเรือน หากราคาเห็ดหูหนูอยู่ที่ 30 บาท/กิโลกรัม จะสามารถคืนทุนได้
ภายใน 3 ปี 
 ผลผลิตที่ได้ต่อโรงเรือน 700 – 1,000 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก) โดยโรงเรือนใหม่
อาจได้ผลลิตถึง 1,000 กิโลกรัม สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี (5 ครั้ง/โรงเรือน/ปี) มีรายได้เฉลี่ย 21,000 
บาท (ผลผลิต 700 กิโลกรัม ๆ ละ 30 บาท) มีผลก าไร 1,000 – 3,000 บาท เฉลี่ยออยู่ที่ 2,500 บาท 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 3.1 ลดต้นทุน สมาชิกซื้อก้อนเชื้อเห็ดในราคาที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป (ราคาสมาชิก 4 บาท บุคคลทั่วไป
มากกว่า 4 บาทต่อก้อน) 
 3.2 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 30 ราย (จาก 42 ราย)  
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  3.3 การบริหารจัดการ การถ่ายทอดความรู้ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกกลุ่มให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดสรรผลก าไรและแบ่งปันผลประโยชน์ต่อสมาชิก และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
กับกลุ่มผู้ปลูกเห็ดในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการขยายตลาดกับเครือข่ายสมาชิกนอกกลุ่ม ด้านปัจจัยการผลิต 
แหล่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการตลาดรับซื้อดอกเห็ดหูหนูสด 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 มีการบริหารจัดการกลุ่มโดย นายสละ นิ่มนวล เป็นประธานกลุ่ม 
     นายประกอบ มิ่งดอนไกล รองประธานกลุ่ม 
     นายบุญน า มีชาลือ เหรัญญิกและผู้จัดการกลุ่ม 
     นายบรรเจิด โตบางป่า เลขานุการ 
     นางสนอง มะเลอ ประชาสัมพันธ์ 
 และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเห็ดหูหนูปลอด
สารพิษ, การจัดตั้งกลุ่มประสานงานให้ค าแนะน าต่างๆ เช่น การได้มาตรฐาน GAP 
  4.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะ
เห็ดหูหนู 
  4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อตู้นึ่งเชื้อเห็ดพร้อม
อุปกรณ์, การจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบ าบัดสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม รวมถึงเรื่อง
การสถานที่การจัดตั้งกลุ่ม 
  4.4 ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี สนับสนุนเตานึ่งเห็ดประหยัดพลังงานจากกรมพลังงาน 
(แต่เนื่องจากเกิดปัญหาด้านมลภาวะในชุมชน จึงด าเนินการคืนเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
  4.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองราชบุรี (กศน.) 
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและอบรมหลักสูตรการแปรรูปเห็ดให้แก่สมาชิก 
  4.6 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ให้ความรู้เรื่องการท าบัญชีและให้ค าปรึกษาทุก 3 เดือน 
5. การสนับสนุน 
 5.1 ด้านอุปกรณ์ในโรงเรือน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก สนับสนุนตู้นึ่งก้อนเชื้อ, 
ตะแกรง และเครื่องโม่ 
 5.2 กศน. อ าเภอเมืองราชบุรี ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เมืองราชบุรี สนับสนุนด้านการก่อสร้างอาคารและจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปเห็ดหูหนู 
 5.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดหูหนู 
 5.4 การวิจัยสายพันธุ์เห็ด จาก สวทช. 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ลดต้นทุน สมาชิกซื้อก้อนเชื้อเห็ดในราคา 4 บาท ถูกว่าบุคคลภายนอก ท าให้ได้ต้นทุนที่ต่ ากว่า 
 6.2 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 30 ราย จาก 42 ราย 
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 6.3 การบริหารจัดการ เกษตรกรที่ได้รับความรู้จากการถ่ายทอด สามารถน าไปใช้ในการเพาะเห็ดได้ 
การประชุมอย่างต่อเนื่องท าให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม สมาชิกได้รับเงินปันผล
และก าไรจากการจัดสรรของกลุ่ม 
 โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางออก ซึ่งวางแผนการแก้ปัญหาโดยให้ กลุ่มไป
เชื่อมโยงกับตลาดเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบราคาล่วงหน้า  (เจาะตลาด) 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยสมาชิกกลุ่ม 6,000 – 7,000 บาท/เดือน 
 7.2 ด้านสังคม มีความร่วมมือของคนในชุมชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
 7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการรั กษาสิ่งแวดล้อม น าสิ่งเหลือใช้ (ก้อนเห็ด) ให้คนเก็บก้อนทิ้ง 
เพ่ือน าไปท าชีวมวลอัดแท่ง เป็นการลดขยะในโรงเรือน  
8. ปัจจัยท่ีท าให้ส าเร็จ 
 คือมีการบริหารจัดการกลุ่ม มีการท าเห็ดหูหนูที่สร้างรายได้หลักให้กับสมาชิก มีการชดเชยให้สมาชิก, 
มีการบริการสมาชิกในเรื่อง ขี้เลื่อย อาหารที่ผลิตเชื้อเห็ด เชือกฟาง ก้อนหัวเชื้อ ปูนขาว, กลุ่มมีการวางแผน
เรื่องการผลิตเป็นระบบ 
9. ปัญหา และอุปสรรค 
 9.1 สภาพอากาศ มีผลต่อปริมาณผลผลิต เกษตรกรอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 9.2 ราคาในท้องตลาด ไม่คงที่ ไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ เนื่องจากไม่ได้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเอง มี
พ่อค้าคนกลางจัดการเรื่องราคา 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 ทางกลุ่มมีการวางแผนเพื่อท าอาคารผลิตก้อนเชื้อเห็ดเอง, มีการเจาะกลุ่มตลาดเพ่ิมเติม 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
 หากต้องการเพิ่มคุณค่าของเห็ดต้องมีการสร้างระบบตลาดเอง มีการวางแผนสร้างเรื่องราว และสร้าง 
Brand เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของเห็ดบ้านเชิงสะพาน 
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แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน  
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ที่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาล ตั้งแต่ 
ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 39 ราย พ้ืนที่การผลิตสมุนไพร ประมาณ 55 ไร่ ซึ่งในแต่ละปีมักมีปัญหาเรื่อง
ต้นทุนการผลิตสูง ราคาและปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอน สมาชิกส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบต่างคนต่าง
ขาย และส่วนใหญ่เป็นการขายผลผลิตแบบคละเกรด ท าให้ผลผลิตราคาตกต่ า จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่จึงได้รวมตัวกันเพ่ือเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกลุ่มได้วางเป้าหมายของการ
รวมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลที่คุณภาพ มีการบริหารจัดการ และมีการตลาดร่วมกัน จาก
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดและขอรับรองมาตรฐาน GAP 
เกษตรอินทรีย์ มีคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลายหลาย
ทั้งเกษตรกรรุ่นเก่าที่มากประสบการณ์ และเกษตรกรรุ่นใหม่ Young  Smart farmer ที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและ
การตลาดมาท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตตามรูปแบบตลาดน าการผลิต โดยการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้
มากขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองราคาสามารถจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งผลจากการรวมตัวกันจึงได้มีการพัฒนาการผลิต
ขึ้นเรื่อยมา  
2. สถานการณ ์
ข้อมูลแปลง  
 สมาชิกกลุ่ม แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว มีจ านวน 39 ราย พ้ืนที่การผลิตสมุนไพร 55 ไร่  
 ที่ตั้งกลุ่ม บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 พิกัดที่ตั้งกลุ่ม  (ที่ท าการกลุ่ม) 48P X : 210606  Y : 1477612 
การบริหารจัดการแปลง 

คณะกรรมการแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
1)  น.ส.ศุภัชชา ปั้งจันอัด   ประธานแปลงใหญ่ 
2)  นางสาวรัตนา จันทะหนู  ที่ปรึกษา 
3)  นายมะโน เนยสูงเนิน   ที่ปรึกษา 
4)  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ  ที่ปรึกษา 
5)  นางสาวนรินทิรา ไตรยราช  ที่ปรึกษา 
6)  น.ส.ศิริวรรณ เจิมจุล   รองประธาน 
7)  นางเหลียน ทัพพรม   เหรัญญิก 
8)  นางสุวรรณนี  ภาวงษ ์  เลขานุการ 
9)  นางปู นวลเป็นแถว   ประชาสัมพันธ์ 
10)  นางน้ าอ้อย สุขเสมอ  กรรมการ 
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11)  น.ส.สมจิตร ช่างจันทึก  กรรมการ 
12)  นายสมพงษ์ ล้อมวงค์  กรรมการ 
13)  นายแอ๊ด คงมุ่งคล้า   กรรมการ 
14)  น.ส.นชุจรี เปี่ยมจิตร  กรรมการ 

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 
 1. การลดต้นทุนการผลิต 
  ลดต้นทุนการผลิตจาก 13,420  บาท/ไร่  เหลือ 10,420 บาท/ไร่ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
 2. เพ่ิมผลผลิต 
  ผลผลิต 1.2 ตัน/ไร่ เพิ่มเป็นเฉลี่ย 1.5 ตัน/ไร่ ภายใน 3 ปี เพ่ิมร้อยละ 25 
 3. การพัฒนาคุณภาพ 
  1. มาตรฐาน GAP ทุกรายในปีที่ 1 
  2. มาตรฐาน IFORM ทุกราย ร้อยละ 100 
 4. การตลาด 
  1. ตลาดชุมชนในท้องถิ่นและจังหวัด 
  2. เพิ่มตลาดออนไลน์ 
  3. ห้างสรรพสินค้า 
  4. ตลาดคู่สัญญา  
 5. บริหารจัดการ 
  1. วางแผนการผลิตให้ผลผลติได้มาตรฐาน 
  2. การผลิตตรงความต้องการของตลาด 
  3. สนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 การลดต้นทุน 
เป้าหมาย การลดต้นทุนการผลิต จากไร่ละ 13,420 บาท ลดลงเหลือ 10,420 บาทต่อไร่  
 ลดลงไม่น้อยกว่า 20% 

 1. มีการวางแผนการปลูก โดยการปลูกสมุนไพรให้เป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนและไม่ปลูกเกิน
ความต้องการของตลาดเพ่ือป้องกันปัญหาการปลูกเกินจนล้นตลาด 

 2. การใช้ท่อนพันธุ์ของกลุ่มรวบรวมไว้ใช้เป็นแหล่งพันธุ์ 
 3. การดูแลที่ต้องเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการผลิต

ของกลุ่มเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมความปลอดภัยในวัตถุดิบ 
  4. ปรับปรุงเทคโนโลยีการปลูกและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 การเพ่ิมผลผลิต 

เป้าหมาย เพ่ิมผลผลิต จากไร่ละ 2,000 กก. เพิ่มขึ้น 2,500 กก. เพ่ิมข้ึน 25 % 
 1. ผลิตสมุนไพรตามฤดูกาลท าให้มีคุณภาพที่คงที่ ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
 2. การปรับขบวนการผลิตให้สอดคลองกับพืชแต่ละชนิด 
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 3. การปรับปรุงบ ารุงดินให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 
 4. การเก็บเก่ียวให้ถูกช่วงเวลาเพ่ือให้ได้ทั้งผลผลิตและคุณภาพ 

แผนแสดงการผลิตสมุนไพร  ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพรแต่ละชนิด 
พืช มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 ขม้ิน             
2 ไพล             
3 ฟ้าทะลายโจร             
4 กระดูกไก่ด า             
5 เพชรสังฆาต             

 
การพัฒนาคุณภาพ 
 1. สมาชิกทุกรายที่ผลิตสมุนไพรสมุนไพรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (ด าเนินการแล้ว) 
 2. กลุ่มมีแผนในการขอยื่นรับรอง แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม  จาก มกท. (ก าลัง

ด าเนินการ) 
 3. มีการควบคุมคุณภาพก่อนการเก็บสมุนไพรมาแปรรูป โดยมกีารตรวจแปลงสมุนไพรของสมาชิกอยู่เสมอ 
การตลาด 
เป้าหมาย : ตลาดคู่สัญญา ตลาดออนไลน์  
 1. จัดหาตลาดคู่สัญญา 
 2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายตลาดออนไลน์ 
การบริหารจัดการ 
 1. วางแผนการผลิตให้ผลผลติได้มาตรฐาน 
 2. การผลิตตรงความต้องการของตลาด 
 3. สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 3. การระดมทุนและสวัสดิการ 

ประเด็นที่ 4 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การบริหารจัดการของทีมคณะกรรมการแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต าบลคลองไก่เถ่ือน 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ คอยช่วยเหลือ
และให้การสนับสนุนการท างานระหว่างกัน  มีคนรุ่นเก่ามีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการท าอาชีพ
การเกษตร และคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการคิดค้นที่ทันสมัย   
5. การสนับสนุน 
การจัดหาทุนสนับสนุนพัฒนาแปลงใหญ่ 
 กลุ่มได้จัดหาทุนและปัจจัย นอกเหนือจากการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ธกส. เพื่อใช้ในการพัฒนาแปลงใหญ่ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ยอด 1,000,000 บาท (อนุมัติแล้ว) 
ครั้งที่ 2 ยอด 1,400,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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รวม 2,400,000 บาท 
ประเด็นที ่6 ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 การด าเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้  
 1.1. ลดต้นทุน ตามกิจกรรมของแผน 
 1) สมาชิกทุกรายผ่านอบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองหาด และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน 
 2) การเก็บรวบรวมท่อนพันธุ์สมุนพรไว้ใช้เองภายในกลุ่ม ท าให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ส่วนหนึ่ง 

ล าดับที่ รายการ 
หน่ว
ย 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 
หมาย
เหตุ ก่อนเข้าร่ม

โครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการ 

ปีที่ 61 ปีที่ 62 ปีที่ 63 
1 ค่าเตรียมดิน ไร่ 620 620 620 620 

 
 

ไถ่ครั้งที่ 1   350 350 350 350 
 

 

ไถ่ครั้งที่ 2 และยก
ร่อง   270 270 270 270 

 2 ค่าท่อนพันธุ์ ไร่ 5,000 4,000 2,000 2,000 
 3 ค่าแรง   6,000 6,000 6,000 6,000 
 

 
ปลูก ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

 
ก าจัดวัชพืช 

2 
ครั้ง 2,000 2,000 2,000 2,000 

 
 

ค่าเก็บเกี่ยว ไร่ 3,000 3,000 3,000 3,000 
 4 ปุ๋ยหมัก ไร่ 1,800 1,800 1,800 1,800 
   รวม   13,420 12,420 10,420 10,420 
 

 
สัดส่วน     7.45  22.35   22.35 ลดลง 
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1.2 การเพ่ิมผลผลิตตามกิจกรรมแผน  
 1) การปรับเปลี่ยนการผลิตและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตส่งผลให้ปริมาณผลผลิ ตสดของ
กลุ่มเพ่ิมข้ึน จาก 2 ตัน/ไร่ เป็น 2.5 ตัน/ไร่ ในขมิ้น ดังนี้ 

 

รายการ 
 

พ้ืนที่ปลูก 
 (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต กก. 
ก่อนร่วม
โครงการ 

หลังร่วมโครงการ 
61 62 63 ผลลัพธ์ 

1. ขม้ิน 36.75 2,000 2,200 2,400 2,500 เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

20% 
2. ไพล 10.25 800 900 1,000 1,000 
3. ฟ้าทะลายโจร 3 400 450 500 500 
4. รางจืด 0.5 800 900 1,000 1,000 
5. มะขามป้อม 1.25 2000 2200 2500 2500 
6. อัญชัน 0.125 20 25 30 30 
7. เพชรสังฆาต 2.125 4000 4,500 4,500 4,500 
8. กระเจี๊ยบแดง 1 600 700 800 800 

รวม 55 9,820 10,975 11,830 11,830 20 
 
1.3 พัฒนาคุณภาพตามกิจกรรม 
1) สมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร.  

(มกษ. 9001 - 2556) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกรายและอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นขอรับรองแผนการผลิต
เกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มจาก มกท. 

1.4 การตลาดตามกิจกรรมแผน 
กลุ่มได้ท าสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพ่ือซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพรแห้งในปี 2563 ใน

สมุนไพร 9 ชนิด มูลค่ารวม 2,544,617 บาท 
1.5 การบริหารจัดการตามกิจกรรมแผน 

1. การแปรรูปเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห้งใน 15 ชนิดสมุนไพร 
   1.1 โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บสมุนไพรแต่ละชนิด 
   1.2  มีการวางแผนการรับซื้อวัตถุดิบสดสมุนไพรจากสมาชิกกลุ่มปลูก แบ่งตามฤดูของ
สมุนไพรแต่ละชนิด 
   1.3  มีการควบคุมคุณภาพก่อนการเก็บสมุนไพรมาแปรรูป โดยมีการตรวจแปลงสมุนไพร
ของสมาชิกอยู่เสมอ 
   1.4  รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากสมาชิกมาคัดแยกสิ่งปนเปื้อนน ามาล้างท าความสะอาดเข้า
สู่กระบวนการ หั่น สับ และน าเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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1.5  การจัดเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห้ง หลักจากน าสมุนไพรเข้าโรงอบแล้วรอให้สมุนไพรแห้งก่อนเก็บสมุนไพรบรรจุ
ถุงเพ่ือจ าหน่าย ต้องมีการวัดความชื้น เมื่อสมุนไพรแห้งและวัดระดับความชื้นไม่เกินที่ก าหนด เก็บบรรจุถุง เปิดปากถุง 
และติดฉลากบอกชนิด น้ าหนัก และวันเดือนปีที่ผลิตและเก็บรวบรวมเพ่ือรอจ าหน่าย 
7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1. ด้านการลดต้นทุน  
 ๑. ผลผลิต (Output)  สามารถลดต้นทุนได้ จากกิจกรรมดังนี้ 
 ๑.๑ ลดต้นทุน ได้รับการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้สามารถลดต้นทุน ได้ 
 ๑.๒ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี และปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามช่วงเวลาการ
ผลิต  ท าให้สามารถลดต้นทุน  

 ๒. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผลลัพธ์ที่เกิดจาการลดต้นทุน ในครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ต่อเกษตรกรสมาชิกแปลง
ใหญ่ดังนี ้
  ๒.๑ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิต  
  ๒.๒ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการลดต้นทุนได้  
 ๓. ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตส่งผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบดังนี้ 
  ๓.๑ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ด้านบวก) 
  ๓.๒ จากการลดการใช้สารเคมี ท าให้สุขภาพเกษตรกรมีความปลอดภัยมากขึ้น (ด้านบวก) 
 2. ด้านการเพิ่มผลิต 
 ๑. ผลผลิต (Output) จากเป้าหมายมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่ด้วยจากการขาดแค้นแหล่งน้ าท าให้ผล
ผลิตไม่ได้ปริมาณตามต้องการ  
 ๒. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเพ่ิมผลิต ในครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ต่อเกษตรกรสมาชิกแปลง
ใหญ่ดังนี ้
  ๒.๑ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ท าให้ได้ราคาสูง 
 ๓. ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตส่งผลกระทบทั้งด้ าน
บวกและด้านลบดังนี้ 
  ๓.๑ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ด้านบวก) 
  ๓.๒ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน (ด้านบวก) 

3. ด้านการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิต 
 ๑. ผลผลิต (Output) 
 - ผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานเดียวกัน  
 - ศึกษาดูงานแปลงที่ประสบความส าเร็จ 
 ๒. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  - สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น 
  - เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูแปลง เพ่ือน าไปปรับใช้ในแปลงของตน 
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 ๓. ผลกระทบ (Impact)  
 - ผลผลิตได้คุณภาพเป็นที่พึงพอใจกับตัวเกษตรกร  
 - จากการศึกษาดูแปลงท าให้เกษตรการเกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ด้านการตลาด 
 1.ผลผลิต (Output)  
  - สมาชิกรวมกันขายผลผลิตผ่านกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 

๒. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการน าผลผลิตขายผ่านกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรทับทิม
สยาม 05 สามารถขายสินค้าได้ทุกชนิด 

๓. ผลกระทบ (Impact) 
  - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน มีช่องทางทางการตลาดมากข้ึน เกิดอ านาจต่อรองด้านการตลาด 
  - เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
  - ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม   

5. ด้านการบริหารจัดการ 
1.ผลผลิต (Output) 

- มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 
  - มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่  
  - มีการก าหนดกฎระเบียบของกลุ่มและมีการบริหารจัดการร่วมกัน 

๒. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  - มีการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต และขายให้สมาชิกในราคาถูก ท าให้มีเงินหมุนเวียนภายในกลุ่ม 
เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม  
  - เกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการผลผลิต การตลาดร่วมกัน  

๓. ผลกระทบ (Impact) 
  - กลุ่มมีความเข้มแข็งมากข้ึน เกิดความรักและสามัคคีกัน 
  - ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและภาคเอกชนต่าง ๆ 
  - เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีแรงจูงใจในการพัฒนาผลผลิต 
8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

1. ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
 การบริหารงานกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีนางสาวศุภัชชา ปั้งจันอัด ท าหน้าที่เป็นประธานแปลง และผู้จัดการแปลง  มีความรู้
ความสามารถในเรื่องการผลิตสมุนไพรคุณภาพ และการแปรรูปสมุนไพร มีความเสียสละและมีบุคลิกเป็นผู้น า มี
ความสามารถในการบริหารและเป็นผู้น าด้านต่าง ๆ มีความคิดก้าวหน้าและยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการ
ท าการเกษตร และถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ท าตาม  

2. ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
 แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มี
กิจกรรมในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
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 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดบทบาท  ต้ังกฎระเบียบและข้อตกลงที่เกิดจากการปรึกษาหารือ
ร่วมกันของสมาชิก 
 2. มีเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF จ านวน 2 ราย ท าให้กลุ่มมีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดที่
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีกองทุนกลุ่มเพื่อ  
 3. มีการประชุม และพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นประจ า 
 3. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
 1. การใช้น้ าตามความต้องการของสมุนไพร วางแผนการให้น้ า 
 2. การใช้เศษพืชและใบไม้คลุมดิน เพ่ือชะลอการระเหยของน้ าในฤดูแล้ง และลดปริมาณการให้น้ า 
 3. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยกการใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าหมัก 
 4. สมาชิกมีการปลูกสมุนไพรหลากชนิด  
 5. การตัดหญ้าแทนการใช้สารเคมีเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศภายในแปลง และน าเศษ
หญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นภายในแปลง 

4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 1. การใช้น้ าตามความต้องการของสมุนไพร วางแผนการให้น้ า 
 2. การใช้เศษพืชและใบไม้คลุมดิน เพื่อชะลอการระเหยของน้ าในฤดูแล้ง และลดปริมาณการให้น้ า 
 3. สมาชิกมีการปรับรูปแบบการให้น้ าเป็นระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ เพ่ือ โดยระบบรดน้ าสปริงเกอร์
สามารถตั้งเวลารดน้ าได้ รดน้ าได้เป็นวงกว้าง ประหยัดแรงและเวลา ประหยัดน้ าเนื่องจากสามารถคุมและก าหนดเวลา 
ปริมาณในการรดน้ าสมุนไพรได้  

5. การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
 1. การใช้น้ าตามความต้องการของสมุนไพร วางแผนการให้น้ า 
 2. การใช้เศษพืชและใบไม้คลุมดิน เพื่อชะลอการระเหยของน้ าในฤดูแล้ง และลดปริมาณการให้น้ า 
 3. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยกสนใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าหมัก  
 4. สมาชิกมีการปลูกสมุนไพรหลากชนิด  
 5. การตัดหญ้าแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศภายในแปลง และน าเศษ
หญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นภายในแปลง 
 6. สมาชิกมีการวางแผนปลูกสมุนไพร และค านวณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด 
 6. ลดการใช้สารเคมีท่ีมีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
 1. ให้สมาชิกมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตามมาตรฐาน GAP กล่าวคือ ให้สมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการส ารวจตรวจสอบตัดสินใจ เลือกวิธีการที่เหมาะสม
และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
 2. จัดการฝึกอบรมให้สมาชิกผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

7. Zero waste 
 1. มีการใช้เครื่องหั่นย่อย มาใช้ในการย่อย 
 2. น าสมุนไพรที่ไม่ได้คุณภาพ มาท าเป็นปุ๋ยหมัก 
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  3. น าสมุนไพรนานาชนิดมาแปรรูป เช่น สบู่สมุนไพรขมิ้น อัญชัน มะขาม ยาหม่องเสรดพังพอน ลูก
ประคบ เครื่องดื่มสมุนไพรกระเจี๊ยบ เครื่องดื่มสมุนไพรอัญชัน ใบเตย สครับขม้ิน ยาหม่องไพล ยาดมสมุนไพร 
สมุนไพรแช่มือ-เท้า น้ ามันไพล สมุนไพรดับกลิ่น 
 สมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเป็นผลผลิตจากแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 น าสมุนไพรมาแปรรูป เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ สร้างรายได้ในครัวเรือนของคนในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น ได้จากการต่อยอดวัตถุดิบสมุนไพรที่มีในชุมชนมาแปรรูป เช่น สบู่สมุนไพรขม้ิน อัญชัน มะขาม 
ยาหม่องเสรดพังพอน ลูกประคบ เครื่องดื่มสมุนไพรกระเจี๊ยบ เครื่องดื่มสมุนไพรอัญชัน ใบเตย สครับขม้ิน ยาหม่อง
ไพล ยาดมสมุนไพร สมุนไพรแช่มือ-เท้า น้ ามันไพล สมุนไพรดับกลิ่น 
9. ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาที่พบ 

แนวทางการแก้ไข 

- ผลผลิตของสมาชิกแต่ละคนไม่ออกตามเป้าหมาย 
  ที่ตั้งไว้ 

- ฝ่ายผลิตเข้าตรวจแปลงสมาชิกพร้อมแนะน า 
  วิธีการปฏิบัติรายแปลง 

- ผลผลิตบางส่วนไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ที่ตั้งไว้ 

- ฝ่ายผลิตลงแปลงเพ่ือแนะน าสมาชิกเก่ียวกับแนว 
  ทางการแก้ไขและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

- เกิดข้อผิดพลาดและล่าช้าในการท าบัญชีโดย 
  วิธีการเขียนมือ 

- น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ 

- ผลผลิตราคาตกต่ า - หาตลาดเพ่ิมเติม และรวมกันขาย 
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แปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

 จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยง
ไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ดูแล
เกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินจากแหล่งเงินทุน โดยจัดท าโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน 
ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการ
ด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก เป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองทางการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 ในปี พ.ศ. 2561 เกษตรกรผู้ปลูกผักในพ้ืนที่ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต และเพ่ิมอ านาจการต่อรองด้านการตลาด โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จ านวน 34 ราย พ้ืนที่การผลิต 64.25 ไร่ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสองพ่ีน้อง จึงได้ส่งเสริมพร้อมทั้งด าเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่  โดยใช้ชื่อว่า 
“แปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี” ต่อมาปี พ.ศ. 2562 กลุ่มได้
ด าเนินการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน  7 วิสาหกิจชุมชน เข้ารวมกันเพ่ือเป็นการขยายการด าเนินงานของ
แปลงใหญ่ และด าเนินการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ” 

2. สถานการณ ์
 ปัจจุบันแปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิก 
จ านวน 60 ราย พ้ืนที่การผลิต 230 ไร่ โดยมีกระบวนการผลิต ใช้ระบบตลาดน าการผลิตในการวางแผนการผลิต
เพ่ือให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี และผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกลุ่มได้ใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Organic Guarantee System, PGS) เพ่ือรับรองมาตรฐานการผลิตให้สมาชิกภายในกลุ่ม 
ปัจจุบันสมาชิกได้การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เรียบร้อยแล้วทั้ง 60 ราย รวมถึงได้การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จ านวน 45 ราย และสมาชิกสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมเติมอีก 2 ราย ทั้งนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ฯ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และได้รับการสนับสนุนวงเงิน 3 ,000,000 บาท (สามล้านบ้านถ้วน) 
เพ่ือน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาต่อยอดด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้กับสมาชิก
แปลงใหญ่ โดยด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในนาม บริษัท เกษตร
อินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ จ ากัด 
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3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
3.1 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10  
3.2 เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 25  
3.3 การพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า โดยเริ่มจากการ

ได้รับรองมาตรฐาน GAP  เกษตรอินทรีย์ หรือได้การรับรองมาตรฐาน GAP  PGS  
เกษตรอินทรีย ์

3.4 ด้านการตลาด ใช้ระบบตลาดน าการผลิต มีการวางแผนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกสู่
ตลาดตลอดช่วงฤดูกาลผลิต และลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดโดยการจ าหน่าย
สินค้าทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากข้ึน 

3.5 การบริหารจัดการ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม  
2. ก าหนดกฎระเบียบ  
3. ข้อบังคับกลุ่ม  
4. มีการระดมหุ้น  

ทั้งนี้ในการด าเนินการบริหารจัดการกลุ่ม โดยด าเนินการผ่านวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 วิสาหกิจชุมชน ท าหน้าที่
คอยดูแล ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ รวมทั้งรับฟัง
ปัญหา และน ามาแจ้งกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่มต่อไป 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการผลิต ด้านควบคุมคุณภาพ 
ด้านเครื่องจักรกล ด้านการตลาด เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมี
กฎระเบียบข้อบังคับใช้ร่วมกัน โดยมีกลไกด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ท าแผนธุรกิจในระดับกลุ่ม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 วิสาหกิจชุมชน ด าเนินจัดท า
แผนธุรกิจ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการแปลงใหญ่เพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งก าหนดแผนการผลิตผักอินทรีย์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4.2 จัดหาปัจจัยการผลิตและบริหารการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน 
4.3 บริหารเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิก 

ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอสองพ่ีน้อง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด
สุพรรณบุรี (กรมวิชาการเกษตร) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกัน และสนับสนุนองค์ความรู้รวมทั้งให้ค าแนะน าในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5. การสนับสนุน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการด าเนินโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 
 5.1 ความรู้ในเรื่องการด าเนินงานของแปลงใหญ่ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.2 ปัจจัยการผลิต จากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 5.2  โรงคัด แยก บรรจุ ตกแต่ง ห้องเย็น พร้อมอุปกรณ์ จากงบประมาณจังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.3 ตู้เพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย พร้อมไส้เดือนฝอย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 5.4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด จ านวน 3,000,000 บาท โดยได้จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือ
พัฒนาการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
6.1 การลดต้นทุนการผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 14,500 บาท 

หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 13,000 บาท โดยมีต้นทุนการผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 
6.2 การเพ่ิมผลผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการกลุ่มสามารถด าเนินการได้ ไร่ละ 1,600 กิโลกรัม 

หลังเข้าร่วมโครงการกลุ่มสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ไร่ละ 2,000 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 25  
6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต สามารถด าเนินการให้สมาชิกได้การรับรองมาตรฐานการผลิต

สินค้าพืช ได้แก่ ได้รับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS จ านวน 60 ราย และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
จ านวน 45 ราย 

6.4 การตลาด มีการวางแผนการผลิตและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า เช่น การจ าหน่าย
สินค้าในรูปแบบออนไลน์ 

6.5 การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการในรูปแบบบริษัท โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านการผลิต คณะกรรมการด้านควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการด้าน
เครื่องจักรกล และคณะกรรมการด้านการตลาด รวมถึงการน าแผนพัฒนาการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมบริหารจัดการในแปลงใหญ่ด้วย 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 จากการด าเนินงานและการบริหารจัดการของกลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ ส่งผลให้กลุ่มได้รับการ
ประเมินคุณภาพแปลงใหญ่ในระดับ A และสามารถรักษาคุณภาพระดับ A เท่าเดิมไว้ได้ 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ มีปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน ดังนี้ 

8.1 ความเข้มแข็งของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือ 
8.2 มีการวางแผนการผลิต การด าเนินงานบริหารจัดการที่ดี และชัดเจน 
8.3 มีการจัดหาปัจจัยการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน 
8.4 มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน 
8.5 มีการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ

สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
8.6 มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างของกลุ่มเป็นธรรม 
8.7 ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มีความพร้อม เป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้ และมีความเสียสละ 

สามารถบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุ่มในการบริหารจัดการภายใต้แผนพัฒนา 3 
ด้าน คือ ร่วมกันผลิต ร่วมกันบริหารจัดการ และร่วมกันจ าหน่าย  
รวมถึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และทีมผู้จัดการแปลง ให้ความสนับสนุน ดูแล ให้ค าแนะน า และร่วม
แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มแปลงใหญ่  
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9. ปัญหา อุปสรรค 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ ประสบปัญหา และมีวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

9.1 การผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว เดิมสมาชิกส่วนใหญ่ผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว จึงส่งเสริมให้สมาชิกใน
กลุ่มเลี้ยงปลา (แบบอินทรีย์) การเลี้ยงไก่ตะเภาทอง (แบบอินทรีย์) และส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการแปรรูปสินค้า
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า เช่น แปรรูปหม่อน เป็นคุกกี้ และน้ าหม่อน แปรรูปอ้อยเป็นน้ าตาลทราย และไซรับ เป็นต้น 

9.2 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
- อุทกภัย ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง ผลผลิตเสียหาย สมาชิกไม่สามารถเตรียมดิน

ส าหรับปลูกพืชได้ จึงส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มใช้ตาข่ายพลางแสงสีด า ท าหลังคาเพ่ือช่วยลดความแรงของ
น้ าฝนที่จะไปปะทะกับต้นผักโดยตรงและปรับรูปแบบวิธีการปลูกผักแบบยกพ้ืนตั้งโต๊ะเพ่ือให้สามารถปลูกผักได้
แม้เกิดอุทกภัย หากมีน้ าท่วมขังก็สามารถปลูกผักได้ 

- ภัยแล้ง แก้ไขโดยการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มปลูกผักแบบยกพ้ืนตั้งโต๊ะ เนื่องจาก
สามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ าให้พอดีกับความต้องการของพืชได้ 

- โรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากการปลูกผักตามมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ 
ท าให้มีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนจ านวนมาก จึงส่งเสริมให้สมาชิกใช้สารชีวภัณฑ์และไส้เดือนฝอยในการ
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ าเสมอ 

9.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาที่
เกิดข้ึนคือ ไม่สามารถด าเนินการประชุมกลุ่มได้ ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอได้แนะน า
ให้ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์แทน ส่วนในเรื่องการผลิตผักไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากกลุ่มสามารถด าเนินการจ าหน่ายสินค้าได้ตามปกติ 
แต่จะผลิตตามออร์เดอร์ของลูกค้าเท่านั้นเพ่ือลดปัญหาสินค้าล้นตลาด หากสินค้าเหลือจากการจ าหน่ายแล้ว
กลุ่มจะน าไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนามเพ่ือประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วยต่อไป 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ ได้ก าหนดแผนพัฒนา ดังนี้ 

10.1 ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกันจัดท าแผนการผลิตเพ่ือก าหนดปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ 
10.2 ส่งเสริมให้สมาชิกทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
10.3 เพ่ิมสมาชิกกลุ่มให้ได้ 100 ราย เพ่ือส่งเสริมขยายผลการด าเนินงานของแปลงใหญ่ 

และเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตสินค้าผักปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
10.4 ส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงาน 
10.5 ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักแบบยกพ้ืนตั้งโต๊ะ เพ่ือให้สามารถควบคุมการผลิตรวมทั้งการ

บริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้ ส่งผลให้เพิ่มรายได้ให้สมาชิก 30,000 บาท/เดือน/1 งาน (โต๊ะผัก) 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 

 กลุ่มแปลงใหญ่ผักฯ ยึดหลักการบริหารจัดการแปลงใหญ่ “ร่วมกันผลิต ร่วมกันบริหารจัดการ 
ร่วมกันจ าหน่าย” ภายใต้ “ตลาดน าการผลิต  มาตรฐานน าการตลาด คุณธรรมน ามาตรฐาน” ท าให้แปลงใหญ่
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม และสมาชิกรวมถึงคนในชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ว่า “สร้างคลังอาหารต าบล ทุกคนกินดีอยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง แบ่งปันองค์ความรู้ 
ดูแลคนพิการ เราไม่ทิ้งกันด้วยเกษตรอินทรีย์” 
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กลุ่มไม้ผล 



302 
 

 

กลุ่มไม้ผล 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

3088 จันทบุรี 
แปลงใหญ่มังคุด  หมู่ 5 ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 

มังคุด AA 

5147 ชุมพร 
แปลงใหญ่มังคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ต าบลหาดยาย 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

มังคุด AA 

5333 เชียงราย 
แปลงใหญ่ล าไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ บ้าน
ชัยพฤกษ์ หมู่5 ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

ล าไย BA 

3138 เชียงใหม่ 
แปลงใหญ่ล าไย หมู่ 4 ต าบลหนองตอง  อ าเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม่ 

ล าไย AA 

5635 ตราด 
แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม - เนินทราย อ าเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 

ทุเรียน AA 

3166 นครนายก 
กลุ่มแปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

มะยงชิด AA 

5272 ปราจีนบุรี 
แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

มะม่วง AA 

3281 พะเยา แปลงใหญ่ล าไยต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ล าไย AA 

5221 พิจิตร 
แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร 

มะม่วง BA 

3296 เพชรบุรี 
แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 2,3,6 ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กล้วย AB 

2436 ยะลา แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่1 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ทุเรียน AA 

3358 ระยอง 
แปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

ทุเรียน AA 

3385 ล าพูน แปลงใหญ่ล าไย  ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง  จ.ล าพูน ล าไย BA 

3416 สตูล แปลงใหญ่จ าปาดะ ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จ าปาดะ BB 

3418 สมุทรปราการ 
แปลงใหญ่มะม่วงน  าดอกไม้ หมู่ 5,7,9,10 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

มะม่วง
น  าดอกไม้ 

BA 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 จังหวัดจันทบุรี เป็นพ้ืนที่การผลิตมังคุดที่มีจ านวนมาก โดยมีพ้ืนที่ปลูก (ปี 2564)  รวม 129,191 
ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 716 ไร่ (ร้อยละ 0.55) (ปี 2563 : 129,907 ไร่)  พ้ืนที่ให้ผลรวม 128,137 ไร่ 
ลดลงจากปีที่แล้ว 1,574 ไร่ (ร้อยละ 1.21) (ปี 2563 : 129,711 ไร่)  มังคุดเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ 
ชอบสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์สูง
ประมาณ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ดินควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 และที่ส าคัญ
ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกที่มีน้ าเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้ง มังคุดจะให้ผลผลิตประมาณปีที่ 7 หลังจากมีการปลูก 
แต่ผลผลิตต่อต้นในระยะแรกจะต่ า ช่วงที่ให้ผลผลิตดีจะอยู่ประมาณ 13 ปีขึ้นไป โดยเฉลี่ย 60 กิโลกรัมต่อต้น 
(น้ าหนักผลเฉลี่ย 80 กรัมต่อผล) มังคุดเป็นไม้ผลที่มีระบบรากที่หาอาหารค่อนข้างลึก ประมาณ 90 ถึง 120 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดังนั้นจึงต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอกค่อนข้างนานโดยต้นมังคุดที่สมบูรณ์ใบยอดมี
อายุระหว่าง 9 ถึง 12 สัปดาห์เมื่อผ่านช่วงแล้งติดต่อกัน 21 ถึง 30 วัน และมีการกระตุ้นน้ าถูกวิธีมังคุดจะ
ออกดอก ช่วงพัฒนาการของดอก (ผลิตาดอกถึงดอกบาน) ประมาณ 30 วัน ช่วงพัฒนาของผล (ดอกบานถึง
เก็บเกี่ยว) ประมาณ 11 ถึง 12 สัปดาห์ ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ เริ่มมีสายเลือดได้ 1 ถึง 2 วัน ผล
มังคุดที่มีสีม่วงแดง จะเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ10 ถึง 13 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์  
 ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 2,366 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล 2,633 ไร่ 
ปริมาณผลผลิต 2,985 ตัน โดยแปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี             
ได้จัดตั้งขึ้นโดยเข้าร่วมด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี 2561 ซึ่งเป็น
รูปแบบการด าเนินการส่งเสริมให้พ้ืนที่ที่มกีารผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรวมการผลิตเป็นแปลงใหญ่ โดยที่เจ้าของ
แปลงทุกแปลงยังคงเป็นเจ้าของและผู้ผลิตในแปลงนั้นๆ อยู่ โดยน ากระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมังคุดให้ได้มาตรฐานการส่งออกแล้วจัดประมูลผลผลิตของสมาชิก จนสามารถ
แก้ไขปัญหาด้านราคาได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายมุ่งเน้นเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
มืออาชีพ (Smart Farmer) โดยเน้นให้ความรู้ความสามารถบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด และพัฒนา
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่อง ลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกัน
เป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ของสินค้า 
แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ าพร้อมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและม่ันคงต่อไป 
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2. สถานการณ์ 
 สมาชิกแปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน 53 ราย 
พ้ืนที่การผลิตมังคุด 663 ไร่ 
 ที่ตั้งกลุ่ม 79 หมู่ 5 ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 พิกัดท่ีตั้งกลุ่ม(ที่ท าการกลุ่ม) 48P X : 186071 Y : 1406492 
 การได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ส านักงานเกษตรอ า เภอเมื อง
จันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี 

240,000 ปัจจัยการผลิตส าหรับผสมปุ๋ยเคมี ท าแคลเซียม
โบรอน และท าน้ าหมักคุณภาพสูง 
ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
(ปี 2561) 

54,050 ตะกร้าหูเหล็ก จ านวน 470 ใบ 
ในกิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
(ปี 2562) 

88,870 ปัจจัยการผลิตส าหรับผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
ในกิจกรรมเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
(ปี 2563) 

2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี - จัดอบรมให้ความรู้ สนับสนุนสารปรับปรุงบ ารุงดิน 
เช่น โดโลไมท์ เป็นต้น 

3 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 26,000,000 สนับสนุนแท็งเก็บน้ าขนาด 300,000 ลิตร 
พร้อมแผงโซล่าเซลเพื่อส่งน้ าให้กับสมาชิกกลุ่ม 
และขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวน 6 บ่อ/1 จุด 
จ านวน 2 จุด  

4 กรมส่งเสริมการเกษตร 2,852,120 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด 

5 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ 
ธนาคาร เ พ่ื อก าร เ กษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- แปลงน าร่องในการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซา จ านวน 20 แปลง 

รวมงบประมาณ 29,235,040  
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3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
  

ประเด็น 
การพัฒนา 

เป้าหมาย   
กิจกรรมที่ด าเนินการ เป้าหมายการพัฒนา เป้าหมาย 

ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 
ปี 

60/61 
ปี 

61/62 
ปี 

62/63 
1. ลดต้นทุน
การผลิต 

ลดลงร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 
จาก 8,500 บาท/ไร่ 
เป็น 6,800 บาท/ไร่ 

ลดลงร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 
จาก 8,500 บาท/ไร่ 
เป็น 6,800 บาท/ไร่ 

ลดลงร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 
จาก 8,500 บาท/ไร่ 
เป็น 6,800 บาท/ไร่ 

28 ราย 36 ราย 53 ราย จัดอบรมเรื่อง 
- การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์  
- การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
- การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา 
- การท าแคลเซียมโบรอนใช้เอง 
- การผลิตน้ าหมักคุณภาพสูง 
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2. เพิ่ม
ผลผลิต 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 
จาก 800 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 960 กิโลกรัม/ไร่ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 
จาก 800 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 960 กิโลกรัม/ไร่ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 
จาก 800 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 960 กิโลกรัม/ไร่ 

28 ราย 36 ราย 53 ราย - อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแปลงที่
ประสบความส าเร็จ 
 

3. เพิ่ม
คุณภาพ 

- ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP 

28 ราย 36 ราย 53 ราย - ขอการรับรองและตรวจรับรองแปลง GAP 
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ประเด็น 
การพัฒนา 

เป้าหมาย 

 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เป้าหมายการพัฒนา เป้าหมาย 

ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 
ปี 

60/61 
ปี 

61/62 
ปี 

62/63 
4. การตลาด มีการประมูลผลผลิต

มังคุด 
มีการประมูลผลผลิต
มังคุด 

มีการประมูลผลผลิต
มังคุด 

100 ตัน 400 ตัน 500 ตัน - รวบรวมผลผลิตมังคุด 
-จัดเวทีเชื่อมโยงการตลาด 
-เจรจาธุรกิจกับผู้รับซื้อ 

5. การ
บริหารจัดการ 

- มีโครงสร้าง
คณะกรรมการ 
บริหารจัดการกลุ่ม 
- จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

- มีโครงสร้าง
คณะกรรมการ 
บริหารจัดการกลุ่ม 
- จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

- มีโครงสร้าง
คณะกรรมการ 
บริหารจัดการกลุ่ม 
- จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

1 
โครงสร้าง 

1 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

1 
โครงสร้าง 

1 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

1 
โครงสร้าง 

1 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

-จัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม เช่น 
คณะกรรมการ กฎระเบียบ กติกา และ
ข้อตกลงของกลุ่ม 
-จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
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4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนด
ระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่มโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเป็นประจ าเพ่ือจะได้ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน และเป็นโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจโดยจะท าให้
เกิดการท างานเป็นทีมและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เป็นโอกาสในการติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีทีม
ผู้จัดการแปลงคอยให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุน 
คณะกรรมการแปลงใหญ่มังคุดต าบลแสลง  ประกอบด้วย   

1. นายเด่น หลิวอ๋ัง   ประธาน 
2. นางน้อย ปราบไพรินทร์  ผู้จัดการแปลง 
3. นายประเยาว์ วัยธรรม  รองประธาน 
4. นายฉลาด เชื้อแก้ว  รองประธาน 
5. นางสาวแพรพลอย ชูสิทธิ์  เลขานุการ 
6. นายสิทธิศักดิ์ สนสร้อย  ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายผลิต 
7. นายสมควร เลขกาญจน์  ฝ่ายผลิต 
8. นางสาวปัญจพร สุนทร  เหรัญญิก 
9. นางสาวกชามาส เชื้อแก้ว  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
10. นายสุนทร สุขเหลือ  ประชาสัมพันธ์ 
11. นายประสิทธิ์ชัย กิริยากิจ  ประชาสัมพันธ์ 
12. นายประดิษฐ์ หลิวอ๋ัง  กรรมการ 
13. นายประกาศ อยู่รอต  กรรมการ 

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขท่ี 3-22-01-09/1-0019 
การด าเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี มีนายปรีชา ปิยารมย์ ประธานศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตมังคุดของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มได้ไป
ศึกษาเรียนรู้ในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการผลิตมังคุดในสวนของตนเอง 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  
 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในทุกๆ ด้าน ทั้งการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
กลุ่ม สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการผลิตและการตลาดของกลุ่ม  
  สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 
 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ร่วมอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง 
อ าเภอเมืองจันทบุรี เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุน
การผลผลิต และมอบวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น โดโลไมท์ เป็นต้น 
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  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
  ด าเนินการตรวจรับรองแปลง GAP ของสมาชิก  
 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
  สนับสนุนแท็งเก็บน้ าขนาด 300,000 ลิตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์เพ่ือส่งน้ าให้กับสมาชิกกลุ่ม 
และขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลจ านวน 6 บ่อ 

5. การสนับสนุน 
    1.การจัดหาทุนสนับสนุนจ านวนแหล่งทุนสนับสนุน (เงินและ/หรือปจัจัยการพัฒนาแปลงใหญ)่ 
ตารางแสดง จ านวนแหล่งทุนและงบประมาณท่ีได้รับ  
 

ล าดับ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ส านักงานเกษตรอ า เภอเมือง
จันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี 

240,000 ปัจจัยการผลิตส าหรับผสมปุ๋ยเคมี ท าแคลเซียม
โบรอน และท าน้ าหมักคุณภาพสูง 
ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
(ปี 2561) 

54,050 ตะกร้าหูเหล็ก จ านวน 470 ใบ 
ในกิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
(ปี 2562) 

88,870 ปัจจัยการผลิตส าหรับผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
ในกิจกรรมเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
(ปี 2563) 

2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี - จัดอบรมให้ความรู้ สนับสนุนสารปรับปรุงบ ารุงดิน 
เช่น โดโลไมท์ เป็นต้น 

3 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 26,000,000 สนับสนุนแท็งเก็บน้ าขนาด 300,000 ลิตร 
พร้อมแผงโซล่าเซลเพ่ือส่งน้ าให้กับสมาชิกกลุ่ม 
และขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวน 6 บ่อ/1 จุด 
จ านวน 2 จุด  

4 กรมส่งเสริมการเกษตร 2,852,120 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด 

5 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ 
ธนาคาร เ พ่ื อก าร เ กษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- แปลงน าร่องในการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซา จ านวน 20 แปลง 

รวมงบประมาณ 29,235,040  
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แผนบริหำรจัดกำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร

สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร (งบประมาณ 2,852,120 บาท) 

กิจกรรมที่ 1กำรส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิต โดยใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร 

 1.เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ความจุถัง

น  ามัน 20 ลิตร 

 เนื่องจากปัญหาด้านแรงงานและการห้ามใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ท าให้ประสบปัญหาด้านแรงงานและ

มีต้นทุนการผลิตมากขึ น กลุ่มจึงมีความต้องการเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับเข้ามาช่วย เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 

และประหยัดเวลาในการด าเนินงาน โดยมีแผนบริหารจัดการคือ สมาชิกสามารถท าการยืมเครื่องตัดหญ้าแบบ

นั่งขับจากกลุ่มไปได้ โดยก่อนการส่งรถจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพของรถก่อนรับและสมาชิกต้องลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นหลักฐาน  ก่อนการส่งคืนรถให้กับกลุ่มจะมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับอีกครั ง หาก

รถมีความเสียหายใดๆเกิดขึ น สมาชิกที่ยืมไปต้องแจ้งให้กลุ่มทราบ และด าเนินการซ่อมบ ารุงต่อไป  ค่าบริการ 

150 บาท/ชั่วโมง เพ่ือน ามาเป็นค่าบ ารุงดูแลรักษาต่อไป 

เปรียบเทียบการใช้แรงงานคนกับเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 

คน 1 คน ค่าแรงวันละ 500 บาท (8 ชม.) + ค่าเชื อเพลิง 150 บาท = 650 บาท ตัดได้ 1 ไร่ 

รถตัดหญ้า ค่าเช่าชั่วโมงละ 150 บาท จ านวน 8 ชม. คิดเป็น 1,200 บาท + ค่าเชื อเพลิง 350 บาท + ค่าจ้าง

คนขับรถ ชม.ละ 80 บาท วันละ 8 ชม. เป็นเงิน 640 บาท = 2,190 บาท ตัดได้ 5 ไร่ คิดเป็นไร่ละ 438 บาท 

สรุป แรงงานคน ไร่ละ 650 บาท ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ไร่ละ 438 บาท 

จุดคุ้มทุน  

กิจกรรมที่ 1 ให้เช่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 

1 เดือน ให้เช่าประมาณ 20 วัน ๆ ละ 8 ชม. คิดเป็น 160 ชม. ๆ ละ 150 บาท = 24,000 บาท 

1 ปี ตัดหญ้า 6 ครั ง คิดเป็น 24,000 x 6 = 144,000 บาท 

เครือ่งตัดหญ้าแบบนั่งขับ 3 คัน จะมีรายได้ปีละ 144,000 x 3 = 432,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ให้เช่าลากเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม 

1 เดือน ให้เช่าประมาณ 15 วัน ๆ คิดค่าเช่าวันละ 300 บาท = 4,500 บาท 

1 ปี ใช้ลากเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม 6 ครั ง คิดเป็น 4,500 x 6 = 27,000 บาท 

รถ 3 คัน จะมีรายได้ปีละ 27,000 x 3 = 81,000 บาท 

สรุป รายได้จากเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 คัน เป็นเงิน 171,000 บาท เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 3 คัน เป็น

เงิน 513,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ได้แก่ ค่าชุดใบมีด ค่าน  ามันเครื่อง ประมาณคันละ 35,000 บาท/ปี 

รายละเอียดการใช้เครื่องจักรกล ปรากฏตามแผนการใช้เครื่องจักรกลที่แนบ 
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 2.เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 

 สมาชิกสามารถท าการยืมจากกลุ่มไปได้ โดยจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนรับและสมาชิกต้องลง

ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ก่อนการส่งคืนให้กับกลุ่มจะมีการตรวจเช็คสภาพของรถอีกครั ง หากรถมีความ

เสียหายใดๆเกิดขึ น สมาชิกท่ียืมไปต้องแจ้งให้กลุ่มทราบ และด าเนินการซ่อมบ ารุงต่อไป 

ค่าบริการ 300 บาท/วัน เพ่ือน ามาเป็นค่าบ ารุงดูแลรักษาต่อไป 

เปรียบเทียบการใช้แรงงานคนกับเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม 

จ้างแรงงานจ านวน 2 คน แยกเป็นพ่นยา วันละ 800 บาท (8 ชม.) + ลากสาย วันละ 500 บาท = 1,300 บาท 

ได้พื นที่ 5 ไร่ คิดเป็นไร่ละ 260 บาท 

เครื่องพ่นฯ ค่าเช่าวันละ 300 บาท ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ส าหรับลากเครื่องพ่นฯ 300 บาท ค่าจ้าง

คนขับรถเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ชม.ละ 80 บาท วันละ 8 ชม. เป็นเงิน 640 บาท ค่าเชื อเพลิง 500 บาท = 

1,740 บาท พ่นยาได้ 20 ไร่ คิดเป็นไร่ละ 87 บาท 

สรุป แรงงานคน ไร่ละ 260 บาท ใช้เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ไร่ละ 87 บาท 

จุดคุ้มทุน  

1 เดือน ให้เช่าประมาณ 15 วัน ๆ ละ 300 บาท = 4,500 บาท 

1 ปี พ่นยา 6 ครั ง คิดเป็น 4,500 x 6 = 27,000 บาท 

สรุป เครื่องพ่นฯ 3 คัน จะมีรายได้ปีละ 27,000 x 3 = 81,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ได้แก่ ค่าสายพาน ค่าน  ามันเครื่อง ฯลฯ ประมาณเครื่องละ 5,000 บาท/ปี 

รายละเอียดการใช้เครื่องจักรกล ปรากฏตามแผนการใช้เครื่องจักรกลที่แนบ 

 3.รถยนต์พร้อมเครื่องพ่น ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า 

 สมาชิกสามารถท าการยืมจากกลุ่มไปได้ โดยจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพของรถก่อนรับและสมาชิก

ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ก่อนการส่งคืนรถให้กับกลุ่มจะมีการตรวจเช็คสภาพของรถอีกครั ง หากรถมี

ความเสียหายใดๆเกิดขึ น สมาชิกท่ียืมไปต้องแจ้งให้กลุ่มทราบ และด าเนินการซ่อมบ ารุงต่อไป 

ค่าบริการ 1,000 บาท/วัน เพ่ือน ามาเป็นค่าบ ารุงดูแลรักษาต่อไป 

เปรียบเทียบการใช้แรงงานคนกับรถยนต์พร้อมเครื่องพ่น 

จ้างแรงงานจ านวน 2 คน แยกเป็นพ่นยา วันละ 800 บาท (8 ชม.) + ลากสาย วันละ 500 บาท = 1,300 บาท 

พื นที่ 5 ไร่ คิดเป็นไร่ละ 260 บาท 

รถยนต์พร้อมเครื่องพ่น ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท ค่าจ้างคนขับรถวันละ 800 บาท ค่าเชื อเพลิง 350 บาท = 

2,150 บาท  พ่นยาได้ 50 ไร่ คิดเป็นไร่ละ 43 บาท 

สรุป แรงงานคน ไร่ละ 260 บาท ใช้รถยนต์พร้อมเครื่องพ่น ไร่ละ 43 บาท 
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จุดคุ้มทุน  

1 เดือน ให้เช่าประมาณ 20 วัน ๆ ละ 1,000 บาท = 20,000 บาท 

1 ปี พ่นยา 8 ครั ง คิดเป็น 20,000 x8= 160,000 บาท 

สรุป จะมีรายได้ปีละ 160,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ได้แก่ ค่าน  ามันเครื่อง ฯลฯ ประมาณ 12,000 บาท/ปี 

แผนกำรใช้เครื่องจักรกล 

 เพ่ือให้การใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ก าหนดแผนการใช้เครื่องจักรกล

แต่ละประเภทขึ น ดังนี  

 1. ให้ฝ่ายเครื่องจักรกล โดยนายสมควร เลขกาญจน์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดล าดับการขอเช่า

เครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ และควบคุมดูแลการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องจักรกล ประกอบด้วย ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง 

สังกัดเทศบาลต าบลแสลง และเกษตรประจ าต าบล รวม 3 คน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์

เครื่องจักรกลทุกชนิด การเก็บรักษา และตรวจสอบสภาพการใช้งานเบื องต้น 

 3. เครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จ านวน 3 คัน เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม จ านวน 3 

คัน และรถยนต์พร้อมเครื่องพ่น จ านวน 1 คัน ให้เก็บรักษาไว้ที่อาคารที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 

ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 4. ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลแต่ละชนิดและอัตราค่าจ้าง 

   4.1 เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ คันที่  1 นายอัษฎาวุธ ชูสิทธิ์   /ส ารอง นายประสาน ปราบ

ไพรินทร์ 

             คันที่ 2 นายวงศธร  ภู่เหล็ก  /ส ารอง นายปัญญา  อ่ิมกมล 

     คันที่ 3 นายธันวา คุณเจตน์  /ส ารอง นายสว่าง ปราบไพรินทร์ 

มีหน้าที่ รับผิดชอบขับรถเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับคันที่ก าหนด และดูแลรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้

งานได้ตลอดเวลา ซ่อมบ ารุงเบื องต้น และส่งเช็คสภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้รับผิดชอบคนที่ 1 ไม่ว่าง

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลส ารองปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ รถเสีย 

ฯลฯ ให้รายงานให้หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลหรือประธานกลุ่มทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

อัตราค่าจ้าง รายชั่วโมง ๆ ละ 80 บาท 

   4.2 เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม 

คันที่ 1 นายอัษฎาวุธ ชูสิทธิ์  /ส ารอง นายประสาน ปราบไพรินทร์ 

   คันที่ 2 นายวงศธร  ภู่เหล็ก  /ส ารอง นายปัญญา  อ่ิมกมล 

   คันที่ 3 นายธันวา คุณเจตน์  /ส ารอง นายสว่าง ปราบไพรินทร์ 
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มีหน้าที่ รับผิดชอบขับรถเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับลากเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมคันที่ก าหนด และ

ดูแลรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซ่อมบ ารุงเบื องต้น และส่งเช็คสภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หากผู้รับผิดชอบคนที่ 1 ไม่ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลส ารองปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีมีเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ รถเสีย ฯลฯ ให้รายงานให้หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลหรือประธานกลุ่มทราบเพ่ือ

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

อัตราค่าจ้าง รายชั่วโมง ๆ ละ 80 บาท 

   4.3 รถยนต์พร้อมเครื่องพ่น นายอุทัย  ปิ่นแก้ว  /ส ารอง 1. นายสมภาส ชูสิทธิ์  /ส ารอง 2. นาย

ประดิษฐ หลิวอ๋ัง 

มีหน้าที่ รับผิดชอบขับรถยนต์พร้อมเครื่องพ่น และดูแลรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ซ่อมบ ารุงเบื องต้น และส่งเช็คสภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้รับผิดชอบคนที่ 1 ไม่ว่างหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลส ารองปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ รถเสีย ฯลฯ 

ให้รายงานให้หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลหรือประธานกลุ่มทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

อัตราค่าจ้าง รายวัน ๆ ละ 800 บาท 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำระบบประมูลและยกระดับตลำดประมูลมังคุด จุดรวบรวม กระจำยผลผลิต และ
กำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

1. รถลากระบบไฮโดรลิก รับน  าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กก. 
   รถยกสูงระบบไฮโดรลิก รับน  าหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กก. 

 ก่อนใช้งานต้องมีการตรวจสภาพก่อนการใช้งานทุกครั ง และหลังจากใช้งานต้องมีการท าความสะอาด
และตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งานตลอดเวลา และน าเก็บยังสถานที่ก าหนดให้เป็นระเบียบ มี
แผนการบ ารุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องจักร 
 2. พาเลทพลาสติกเสริมเหล็ก 
 ก่อนและหลังใช้งานต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อย น าเก็บให้เป็นระเบียบยังพื นที่ที่ก าหนด หากมี
ช ารุดเสียหายให้ท าการแจ้งออกจากบัญชีคุมและแจ้งให้คณะกรรมการกลุ่มรับทราบ 

3. ตะกร้าหูเหล็ก 
 ใช้ส าหรับหมุนเวียนภายในโรงคัดแยก เพ่ือบรรจุผลไม้ในขั นตอนการคัดแยก รวมถึงการบรรจุผลไม้
เพ่ือน าส่งไปยังผู้ประมูล โดยในขั นตอนก่อนการน าส่งนั นจะมีการตรวจนับและจดบันทึกว่ าได้ส่งตะกร้าไป
ทั งสิ นกี่ใบ โดยจะแจ้งให้ผู้ประมูลทราบผ่านทางใบเสร็จเรียกเก็บเงิน และเมื่อทางผู้ประมูลน าตะกร้ากลับมาคืน
จะมีการตรวจนับอีกครั งว่าจ านวนตรงกันหรือไม่ หากไม่ครบตามจ านวนผู้ประมูลมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ 
150 บาท/ใบ และเมื่อจบฤดูกาลแล้ว ทางกลุ่มจะมีการตรวจนับและน าไปจัดเก็บภายในอาคาร 
 4. เครื่องชั่งสปริงจานแบน ขนาด 60 กิโลกรัม 
 ใช้ส าหรับชั่งมังคุดท่ีบรรจุลงตะกร้า หมั่นตรวจเช็คให้เครื่องชั่งได้มาตรฐาน และเก็บรักษาไว้ในอาคาร
หลังการใช้งาน 
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 5. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 36 นิ ว 
 ใช้ส าหรับในการระบายอากาศ ในการประมูลผลผลิตมังคุดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  การ
บ ารุงรักษาหมั่นตรวจเช็คให้พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ และเก็บรักษาไว้ในอาคาร 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน) หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core I5-
1035G1 หน่วยความจ าหลัก 8 GB ,หน่วยจัดเก็บข้อมูล 512 GB จอขนาด 15.6 นิ ว  

   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ใช้เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเป็นไปได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว ในงานธุรการทั งหมด และใช้

ในการจัดเก็บข้อมูล การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกและอุปกรณ์ส านักงาน จะมีการใช้งาน
อย่างเป็นประจ า ตรวจเช็คระบบทุกๆเดือนเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ 
 7. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 

   ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
 ใช้ส าหรับเก็บเอกสารของแปลงใหญ่มังคุดต าบลแสลง ให้มีการดูแลรักษาและท าความสะอาดให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ 
กิจกรรมที่ 3 กำรแปรรูปผลผลิตมังคุด เพื่อเพิ่มรำยได้ และเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด  
 1. เครื่องกวนกระทะสแตนเลส ขนาด 26 นิ ว 
 ใช้ส าหรับแปรรูปผลผลิตมังคุด เป็นมังคุดกวน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด มีการท าบัญชีคุมผู้ใช้งาน 

โดยก่อน-หลังการใช้งานจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องกวน และท าความสะอาดให้พร้อมใช้งานครั ง

ต่อไปทุกครั ง  หากเครื่องกวนมีความเสียหายใดๆเกิดขึ น สมาชิกท่ียืมไปต้องแจ้งให้กลุ่มทราบ และด าเนินการ

ซ่อมบ ารุงต่อไปค่าบริการกวนมังคุดกระทะละ 500 บาท (พร้อมค่าแรงงานผู้กวน ค่าแก๊ส ค่าไฟ) เพ่ือน ามา

เปน็ค่าบ ารุงดูแลรักษาต่อไป 

 2. ตู้แช่อาหาร ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
    ตู้แช่อาหาร  ขนาด 15.2 คิวบิกฟุต 
 ใช้ส าหรับแช่เนื อมังคุด ให้สามารถเก็บรักษา ยืดอายุผลผลิตมังคุดไว้ได้นาน สามารถมีผลผลิตมังคุด
แปรรูปได้ตลอดป ีโดยสมาชิกสามารถน าผลผลิตมังคุดมาฝากไว้ได้ 

3. เครื่องชั่งสปริงจานแบน ขนาด 15 กิโลกรัม 
 ใช้ส าหรับชั่งเนื อมังคุดที่จะแปรรูป  หมั่นตรวจเช็คให้เครื่องชั่งได้มาตรฐาน และเก็บรักษาไว้ในอาคาร
หลังการใช้งาน 
แผนการด าเนินกิจกรรมประมูลมังคุด 
อัตราค่าบริการ 
- ค่าบริหารในการบริหารจัดการส าหรับสมาชิกกลุ่ม คิดค่าบริการจากสมาชิกท่ีน ามังคุดมาประมูลกิโลกรัมละ 
2 บาท  
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ความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนของโครงการ 
ผลผลิตตลอดฤดูกาล จากพื นที่ปลูกมังคุดของสมาชิก 663 ไร่ ๆละ 2,000 กก. จ านวน 1,326,000 กก 
สมาชิกขายผลผลิตเข้ากลุ่มประมูล 70% = 928,200 กก. 
- รายได้ที่เกิดจากค่าบริหารจัดการ กก.ละ 2 บาท = 928,200 * 2= 1,856,400 บาท 
ใน 1 ฤดูกาลจะมีระยะเวลาในการประมูล 60 วัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายต่อวันดังนี  
 - ค่าแรงงานผู้รับจ้าง 10 คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน ............4,000......... บาท 
 - ค่าเชื อเพลิง เป็นเงิน................1,000...........บาท 
- เป็นค่าไฟฟ้า เป็นเงิน ........... 500..........บาท 
- ค่าบริหารจัดการอ่ืนๆ(ค่าอาหารเครื่องดื่ม) เป็นเงิน ........... 1,500..........บาท 
รวมทั งสิ น 7,000 บาท/วัน 
สรุปค่าใช้จ่าย ตลอดฤดูกาลประมูล (60วัน) = 7,000*60=420,000 บาท 
เพราะนั นจะมีก าไร 1,856,400 -420,000 = 1,436,400 บาท/ปี 
 จากผลก าไร 100% ถูกจัดสรรออกเป็น ดังนี  
- เป็นกองทุนกลุ่ม 50%  
- เป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุง เป็นเงิน 25%  
- ค่าเบี ยเลี ยงคณะกรรมการ กรณีเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ เป็นเงิน 5%  
- ค่าสวัสดิการสมาชิก 10 %  
- เงินปันผลสมาชิก 5 %   
- สาธารณประโยชน์ 5 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
  1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
   ๑.1 ผลผลิต (Output) สามารถลดต้นทุนได้จาก 8,500 บาทต่อไร่ เป็น 5,643 บาทต่อไร่
ลดลง 2,857 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.61 จากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์
และน้ าหมัก และการรวมกันซื้อสารเคมี 

  1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ที่เกิดจาการลดต้นทุน ในครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ต่อเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ดังนี้ 
 - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิต  
 - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสารชีวภัณฑ์และน้ าหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการลดต้นทุนได้  
  1.3 ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตส่งผล
กระทบทั้งด้านบวกและด้านลบดังนี้ 
 - เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ด้านบวก) 
 - จากการลดการใช้สารเคมี ท าให้เกษตรกรมีความปลอดภัยมากข้ึน (ด้านบวก) 
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 2 ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
  2.1 ผลผลิต (Output) จากเป้าหมายมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 800 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 
1,210 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น 51.25%  
 แผนภูมิแสดงปริมาณผลผลิตที่สมาชิกน ามาส่งเพ่ือร่วมประมูล ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นทุกปี โดย
มีปริมาณผลผลิตที่ส่งเข้าร่วมประมูลในปี 2561 จ านวน 124 ตัน ปี 2562 จ านวน 464 ตัน และปี 2563 
จ านวน 455 ตัน 
  ๒.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเพิ่มผลผลิต ในครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ต่อเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ดังนี้ 
 - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีผลผลิตมากขึ้น 
  2.3 ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นส่งผล
กระทบทั้งด้านบวกและด้านลบดังนี้ 
 - เกษตรกรมีรายได้มากข้ึนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ด้านบวก) 
  3 ด้านคุณภาพผลผลิต 
  3.1 ผลผลิต (Output) 
  - สมาชิกได้รับมาตรฐาน GAPทุกราย 
  - ผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานเดียวกัน มีการคัดเกรดคุณภาพสินค้า 
  - ศึกษาดูงานแปลงที่ประสบความส าเร็จ 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   - เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 
  - สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น  
 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรีมีการเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตของ
สมาชิก และข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตโดยแยกเป็นเกรดคุณภาพที่สมาชิกจ าหน่ายในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 
2561-2563 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาผลผลิตสมาชิกแต่ละรายให้สามารถผลิตมังคุดได้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 
  
 จากตารางพบว่า กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี มีการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเมื่อปี 2561 มีผลผลิตมังคุดเกรดมันรวม คิดเป็นร้อยละ 
47.50 ในปี 2562 มีผลผลติมังคุดเกรดมันรวม คิดเป็นร้อยละ 50.43 และในปี 2563 มีมังคุดเกรดมัน
รวม คิดเป็นร้อยละ 55.58  
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 จากตารางพบว่า กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี มีการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเมื่อปี 2561 มีผลผลิตมังคุดเกรดมังคุดกาก คิดเป็นร้อย
ละ 9.39 ในปี 2562 มีผลผลิตมังคุดเกรดมันรวม คิดเป็นร้อยละ 5.23 และในปี 2563 มีมังคุดเกรดมัน
รวม คิดเป็นร้อยละ 3.59 
  - เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานแปลงที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ในสวนของตน 
  ๓.3 ผลกระทบ (Impact) 
  - เกษตรกรมีมาตรฐานการผลิตสินค้า ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการมากข้ึน 
  - ผลผลิตได้คุณภาพเป็นที่พึงพอใจกับตัวเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
  - จากการศึกษาดงูานแปลงที่ประสบความส าเร็จท าให้เกษตรการเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
  4 ด้านการตลาด 
  4.1 ผลผลิต (Output) 
   - มีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดต าบลแสลง ส่งผลผลิตเข้าร่วมประมูล 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 53 ราย 
   - ปริมาณผลผลิตที่รวบรวม ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563 
(69 ครั้ง) จ านวน 455,095.80 กิโลกรัม  
   - มูลค่ารวมราคาประมูล 17,676,441.59 บาท มูลค่ารวมราคาตลาด 
13,237,757.80 บาท คิดเป็นส่วนต่าง 4,438,683.80 บาท ได้มูลค่าเพ่ิมจากราคาท้องตลาด ร้อยละ 33.53 
   - ราคาประมูลเฉลี่ย 38.84 บาท/กิโลกรัม ซึ่งได้ราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป
ที่ขายได้ราคาเฉลี่ย 29.09 บาท/กิโลกรัม ได้มูลค่าเพ่ิม 9.75 บาท/กิโลกรัม 
  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการส่งผลผลิตเข้าร่วมประมูล 
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  4.3 ผลกระทบ (Impact) 
   - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีช่องทางทางการตลาดมากขึ้น และเกิดอ านาจ
ต่อรองด้านการตลาด 
   - เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
  - ผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม 
 5 ด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 ผลผลิต (Output) 
   - มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
   - มีการก าหนดกฎระเบียบของกลุ่มและมีการบริหารจัดการร่วมกัน 
  5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   - เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือบริหารจัดการผลผลิต การตลาดร่วมกัน  
  5.3 ผลกระทบ (Impact) 
   - กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีความสามัคคีกัน 
   - ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ 
   - เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีแรงจูงใจในการพัฒนาผลผลิต 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

  1. ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ที่เกิดจาการลดต้นทุน ในครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ต่อเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ดังนี้ 
 - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิต  
 - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสารชีวภัณฑ์และน้ าหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการลดต้นทุนได้  
  2.ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตส่งผลกระทบ
ทั้งด้านบวกและด้านลบดังนี้ 
 - เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ด้านบวก) 
 - จากการลดการใช้สารเคมี ท าให้เกษตรกรมีความปลอดภัยมากข้ึน (ด้านบวก) 
 2 ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
  2.1 ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเพิ่มผลผลิต ในครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ต่อเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ดังนี้ 
 - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีผลผลิตมากขึ้น 
  2.2 ผลกระทบ (Impact) จากการที่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นส่งผล
กระทบทั้งด้านบวกและด้านลบดังนี้ 
 - เกษตรกรมีรายได้มากข้ึนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ด้านบวก) 
  3 ด้านคุณภาพผลผลิต 
  3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
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   - เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 
  - สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น  
  - เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานแปลงที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ในสวนของตน 
  ๓.2 ผลกระทบ (Impact) 
  - เกษตรกรมีมาตรฐานการผลิตสินค้า ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการมากข้ึน 
  - ผลผลิตได้คุณภาพเป็นที่พึงพอใจกับตัวเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
  - จากการศึกษาดงูานแปลงที่ประสบความส าเร็จท าให้เกษตรการเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
  4 ด้านการตลาด 
  4.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการส่งผลผลิตเข้าร่วมประมูล 
  4.2 ผลกระทบ (Impact) 
   - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีช่องทางทางการตลาดมากขึ้น และเกิดอ านาจ
ต่อรองด้านการตลาด 
   - เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
  - ผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม 
 5 ด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   - เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือบริหารจัดการผลผลิต การตลาดร่วมกัน  
  5.2 ผลกระทบ (Impact) 
   - กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีความสามัคคีกัน 
   - ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ 
   - เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีแรงจูงใจในการพัฒนาผลผลิต 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 1. การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
  กลุ่มแปลงใหญ่มังคุดได้มีการจัดประชุมสมาชิกเป็นประจ าตลอดช่วงฤดูการผลิตเพ่ือเป็นการ
ติดตามรับฟังและร่วมกันปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับสมาชิก ในช่วงที่มีการรวบรวมผลผลิต
มังคุดสมาชิกกลุ่มมีการสื่อสารกันตลอดเวลา ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line “แปลงใหญ่มังคุดแสลง” เช่น แจ้ง
เรื่องการรวบรวมผลผลิตมังคุด ราคาผลผลิตที่ได้ในแต่ละวัน กฎ กติกา และระเบียบซึ่งกลุ่มได้ก าหนดขึ้น 
รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่สมาชิกได้ไปเรียนรู้ก็จะน ามาแบ่งปันกันภายในกลุ่ม 
 2. การใช้นวัตกรรม 
    - การพยากรณ์อากาศ มีการน าความรู้และน าข้อมูลภูมิอากาศมาใช้ในการวางแผนการผลิต
และแจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องการพยากรณ์อากาศแก่สมาชิก ซึ่งช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการสวน 
โดยจะท าการตรวจสอบพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่และแจ้งข่าวสารให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ เพ่ือให้สมาชิก
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กลุ่มสามารถน าไปวางแผนบริหารจัดการภายในสวนได้  สามารถวางแผนในการให้น้ า การตัดสินใจใส่ปุ๋ยพ่นยา
ได้ถูกต้องและเหมาะสม เพราะหากใส่ปุ๋ย พ่นยา ลงไปแล้วฝนตก ปุ๋ย ยาก็จะถูกชะล้างออกไป ไม่ได้ผลและ
ประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ ท าให้เกษตรกรเสียเงินค่าปุ๋ย ยา และค่าแรงงานไปโดยสิ้นเชิง 
   - เครื่องผสมปุ๋ย มีการน าเครื่องจักกรกลทางการเกษตรมาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยน า
เครื่องผสมปุ๋ยมาใช้ในกิจกรรมการผสมปุ๋ยใช้เอง เป้าหมายเพ่ือเป็นการลดต้นทุนให้กับสมาชิก ตัดปัญหาเรื่อง
ปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน  มีปุ๋ยใช้ทันเวลา กลุ่มมีอ านาจในการต่อรองราคา สมาชิกเกิดความรู้ความ
ช านาญ สามารถปรับสูตรได้ ได้ใช้ปุ๋ยในราคายุติธรรม กรณีเกิดการสูญเสีย จะสูญเสียน้อยกว่า เพราะลงทุนถูก
กว่า มีทางเลือกเพ่ิมข้ึน  ซึ่งการผสมปุ๋ยใช้เองไม่จ าเป็นต้องใส่สารตัวเติม แม้จะใช้จานวนแม่ปุ๋ยที่น้อยกว่า และ
มีคุณภาพคุณค่าของปุ๋ยเทียบเท่ากับปุ๋ยเม็ดน้ าหนัก 100 กก.เช่นกัน โดยจะมีกิจกรรมการผสมปุ๋ยใช้เอง ปีละ 
3 ครั้ง ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งกลุ่มจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการผลิต และท ากิจกรรม
ร่วมกัน โดยคณะกรรมการและสมาชิกจะการประชุมเพ่ือก าหนดแผนท ากิจกรรมผสมปุ๋ยใช้เอง ตามระยะการ
เจริญเติมโตของพืช จากนั้นให้สมาชิกแจ้งจ านวนปุ๋ยที่ตนเองต้องการ คณะกรรมการจะน าเงินกองทุน
หมุนเวียนมาซ้ือ   แม่ปุ๋ย และจ าหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูก โดยมีการผสมปุ๋ยใช้เอง จ านวน 3 สูตร ได้แก่  
 17-17-17 จ าหน่ายในราคา 700 บาท (ราคาตลาดทั่วไป 950 บาท ),  
 8-24-24 จ าหน่ายในราคา 810 บาท (ราคาตลาดทั่วไป 1,200) , 
 15-5-25 ราคา 850 บาท (ราคาตลาดทั่วไป 900 บาท) (ขยายลูก ดอกบานแล้ว 60 วัน) 
นอกจากนี้ ยังมีการจ าหน่ายปุ๋ยผสมเองให้กับกลุ่มเครือข่าย เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอีกด้วย เช่น 
กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มแปลงใหญ่ ต าบลคมบาง อ าเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 - น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต การท าน้ าหมักเปลือกมังคุดเพ่ือป้องกันก าจัด    
เชื้อรา เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้น ามาปฏิบัติโดยการน าผลผลิต
มังคุดที่ได้ได้คุณภาพมาผลิตน้ าหมักเปลือกมังคุดเพ่ือน าไปใช้ในสวนผลไม้ 
      - ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
 การบริหารงานกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี 
 นายเด่น หลิวอ๋ัง ท าหน้าที่เป็นประธานแปลง มีความรู้ความสามารถในเรื่องการผลิตมังคุด
คุณภาพ มีความเสียสละและมีบุคลิกเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารและเป็นผู้น าด้านต่างๆ มีความคิด
ก้าวหน้าและยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการท าการเกษตร และถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ท าตาม โดย
มีต าแหน่งทางสังคมและเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ  
 นางน้อย ปราบไพรินทร์  ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลง มีความรู้ความสามารถในเรื่องการ
ผลิตมังคุดคุณภาพ มีความเสียสละและมีบุคลิกเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารและเป็นผู้น าด้านต่างๆ มี
ความคิดก้าวหน้าและยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการท าการเกษตร และถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ 
ท าตาม โดยมีต าแหน่งทางสังคมและเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ ดังนี้ 
      - ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
 แปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี มีกิจกรรมในการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรดังนี้ 
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 1. จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดต าบลแสลง 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดบทบาทที่ชัดเจน ตั้งกฎระเบียบและข้อตกลงที่เกิด
จากการปรึกษาหารือร่วมกันของสมาชิก 
 3. มีการประชุม และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
       - การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
 1. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ าหมัก
ทดแทน 
 2. สมาชิกมีการปลูกพืชหลากชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง กระท้อน สละ เป็นต้น  
 3. การตัดหญ้าแทนการใช้สารเคมีเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศภายในสวน 
และน าเศษหญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในสวน 

      - การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 1. การใช้น้ าตามความต้องการของมังคุด 
 2. การให้ปุ๋ยพร้อมกับระบบน้ า ท าให้ลดการให้น้ าจากการใส่ปุ๋ย 
 3. สมาชิกมีการปรับรูปแบบการให้น้ าแบบลากสาย มาเป็นระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ ซึ่ง
สามารถรดน้ าได้เป็นวงกว้าง ประหยัดแรงและเวลา ประหยัดน้ าเนื่องจากสามารถควบคุมและก าหนดเวลา 
ปริมาณในการรดน้ าต้นไม้ได้ ช่วยท าให้พ้ืนที่บริเวณสวนมีอุณหภูมิเย็นขึ้น เพ่ิมความชื้นในอากาศได้ดี 
      -การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
 1. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ าหมัก-
ชีวภาพคุณภาพสูง 
 2. สมาชิกมีการปลูกพืชหลากชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง กระท้อน สละ เป็นต้น  
 3. การตัดหญ้าแทนการใช้สารเคมีเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศภายในสวน 
และน าเศษหญ้าที่ตัดมาเป็นปุ๋ย และวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในสวน  
 4. สมาชิกมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคา
ผลผลิต ในการด าเนินระบบการเกษตรที่มีเพียงกิจกรรมเดียว ที่มีการผลิตเป็นจ านวนมาก ผลผลิตที่ได้เมื่อออก
สู่ตลาดพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผัก เมื่อมีปริมาณเกินความต้องการของตลาดย่อมท าให้
ราคาของผลผลิตต่ าลง การแปรเปลี่ยนพ้ืนที่นาหรือไร่บางส่วนมาด าเนินการ ระบบเกษตรผสมผสานจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ 
      - ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
 1.  ให้สมาชิกมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตามมาตรฐาน GAP       
ซึ่งสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 
 2. จัดการฝึกอบรมให้สมาชิกผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เช่น  การผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มา การผลิตฮอร์โมนไข่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น  

9. ปัญหา อุปสรรค 
 ๑.ไม่สามารถผลิตมังคุดคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้ 
 2.เกษตรกรบางรายยังมีการขายมังคุดแบบเหมารวมไม่มีการคัดเกรด 
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 3.ขาดแคลนแรงงานในช่วงที่มีผลผลิตมาก 
 4.สภาพดินฟ้าอากาศไม่อ านวยท าให้ ไม่สามารถ ควบคุณปริมาณผลผลิตได้ 
 5.ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน 
 6.การวางแผนการตลาดยังท าไม่ได้สมบูรณ์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 แผนธุรกิจ(the Business plan) 
 1. องค์ประกอบ (Contents) 
 2. ค าประกาศภารกิจ (Mission statement) 
  “เป็นกลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด” 
 3. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
  แปลงใหญ่มังคุด ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 53 ราย พ้ืนที่การผลิตมังคุด จ านวน 663 ไร่ ซึ่งในแต่ละ
ปีมักมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ราคาและปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอน สมาชิกส่วนใหญ่มีการจ าหน่าย
ผลผลิตในรูปแบบต่างคนต่างขาย และส่วนใหญ่เป็นการขายผลผลิตแบบคละเกรด ท าให้เกิดการกดราคาจาก
ผู้รับซื้อผลผลิต ผลผลิตราคาตกต่ า จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม ได้วางเป้าหมายของการรวมกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกทุกคนสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต  
ผลิตมังคุดคุณภาพ มีการบริหารจัดการและมีการตลาดร่วมกัน มีการผลิตตามรูปแบบตลาดน าการผลิต โดย
การเพ่ิมช่องทางการตลาดและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมังคุดให้มากขึ้นเพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองราคา  สามารถ
จ าหน่ายผลผลิตโดยตรงให้กับผู้รับซื้อผลผลิต (ล้งส่งออก) ขายผลผลิตมังคุดได้ทุกเกรดคุณภาพ ให้สมาชิกมี
การคัดแยกเกรดคุณภาพมังคุดให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 4.รูปแบบของธุรกิจ (Form of Business) 
  กลุ่มแปลงใหญ่มังคุดต าบลแสลง มีรูปแบบธุรกิจหลักคือการรวบรวมผลผลิตเพ่ือขายร่วมกัน 
กล่าวคือ มีการรวบรวมผลผลิตของมังคุดคุณภาพ แบ่งแยกตามเกรด เพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบการประมูลให้
ผู้รับซื้อผลผลิต (ล้งส่งออก) 
 5. โครงการที่น าเสนอ (The Proposal) 
  การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด เพ่ือท าการรวบรวมผลผลิตขายร่วมกัน เพ่ือให้ได้ราคาท่ีดี และ
มีตลาดรองรับในช่วงที่ผลผลิตออกมาในปริมาณมาก มีตลาดโดยตรงในการขายและน าสินค้ามาใช้ในการแปร
รูป 

 - ความคิดเก่ียวกับธุรกิจ (BusinessIdea) 
  เดิมเกษตรกรขายมังคุดแบบต่างคนต่างขายในตลาดทั่วไป และไม่มีการคัดเกรด ซึ่งจะ
จ าหน่ายได้ในราคาต่ า ดังนั้น จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกรแลรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายร่วมกัน เป็นการเพ่ิม
อ านาจในการต่อรองราคา 
  - ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product / Service) 
  คัดเกรดให้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาด เน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก 
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  - ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product range) 
  แยกเกรด ดังนี้ 
  1.มันรวม คือ ขนาดผลต้องไม่รอดห่วงฟ้า และมีลักษณะผิวมัน 95% มนี้ าหนัก 80 กรัมขึ้นไป 
            2.มันลาย คือ ขนาดผลต้องไม่รอดห่วงฟ้ามีน้ าหนัก 80 กรัมขึ้นไป 
            3.มันจิ๋ว คือ มีลักษณะผิวมันและขนาดผลไม่รอดห่วงขาว มีน้ าหนัก 65-80 กรัม 
            4.กาก คือ ขนาดผลต้องไม่รอดห่วงฟ้ามีน้ าหนัก 80 กรัมขึ้นไป 
            5.ตกไซส์ คือ มังคุดท่ีมีลักษณะ หูสองหู งวงหัก ขนาดผลรอดห่วงขาว 
            6.ด า คือ มังคุดด า ไม่ตกดิน 
  7.แตก 
  ซึ่งการแบ่งเกรดทั้ง 7 ชนิดนี้ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

 - จุดขาย (Unique Selling Point) 
 ผิวสวย หูเขียว ลูกใหญ่ สดใหม่ ผลผลิตของสมาชิกมีคุณภาพเหมือนกัน  

  ตลาดมังคุดแปลงใหญ่ แบ่งการตลาดออกได้ ดังนี้ 
  80% เพ่ือการส่งออก 
  15% เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
  5% เพ่ือการแปรรูป 
  นอกจากนี้กลุ่มมีแผนการบริหารจัดการสินค้า โดยการเพ่ิมมูลค่าในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณ
มากและไม่ได้คุณภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้มังคุดที่ไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และลดปริมาณผลผลิตจ านวนมากที่
จะออกสู่ตลาด ซึ่งจะมีผลต่อราคามังคุด โดยการน ามังคุดมาแปรรูปเป็นมังคุดกวน และจ าหน่ายในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทอฟฟ่ีมังคุดกวน มังคุดกวนบรรจุกระป๋อง/ขวด/กล่อง 
 6. ตลาด (The Market) 
  การตลาดส่วนใหญ่ 80% เป็นตลาดส่งออกไปประเทศจีน ส่วนอีก 20% เป็นตลาดใน
ประเทศและเพ่ือนบ้าน 
  โดยปกติการค้าขายมังคุดทั่วไป จะเป็นการซื้อขายกับพ่อค้าคนกลางหรือตามจุดรับซื้อข้าง
ทาง จะถูกก าหนดราคาตามที่พ่อค้าตั้งราคาให้ซึ่งจะถูกกดราคา แต่เมื่อท าการรวมกลุ่ม เพ่ือให้มีอ านาจในการ
ต่อรองราคาท าให้ราคาผลผลิตของกลุ่มสูงกว่าตลาดทั่วไป หรือตลาดข้างทาง 
 7.ยอดขาย (Sale) 
  7.1 การประมาณการยอดขาย (Sale Forecast) ทางกลุ่มมีการประมาณการยอดขายไว้ดังนี้ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563(คาดการณ์) 
ปริมาณสินค้า มูลค่าสินค้า ปริมาณสินค้า มูลค่าสินค้า ปริมาณสินค้า มูลค่าสินค้า 

147 ตัน 11.8 ล้าน 464 ตัน 23.7 ล้าน 500 ตัน 20 ล้าน 
เฉลี่ย 80.97 บาท/กิโลกรัม เฉลี่ย 51.27 บาท/กิโลกรัม เฉลี่ย 40 บาท/กิโลกรัม 

 7.2 การก าหนดราคา (Pricing) 
  การก าหนดราคาดูจากตลาดมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งราคา  
 



๓๒๓ 

 

 

11. ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน าต่างๆ 
  - ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของแปลงใหญ่ ให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจได้
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
  - กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนควรวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่
ของตนเอง มีความเหมาะสมกับสมาชิกของตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาแปลงได้อย่างถูกต้อง 
  - กลุ่มแปลงใหญ่ ควรมีการวางแผนให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนา 
โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ จะเป็นกลไกหลักท่ีจะช่วยให้กลุ่มพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
  - ควรเปิดโอกาส และเปิดใจ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม 
  - การวางแผนพัฒนาไม่ควรยึดติดกับการขอรับการสนับสนุนเพียงอย่างเดียว ให้มีแผนเปิดรับ
ไว้ทุกช่องทาง และด าเนินการไปควบคู่กัน  
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่มังคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

  หลังสวน จังหวัดชุมพร มีชื่อเสียงในด้านการผลิตผลไม้คุณภาพ โดยเฉพาะมังคุด มีพ้ืนที่ปลูก 
16,842  ไร่  เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จ านวน 3,533 ครัวเรือน และที่ส าคัญเป็นแหล่งปลูกมังคุดอายุมากกว่า
ร้อยปีอยู่ในพื้นท่ี ผลผลิตมังคุดจากอ าเภอหลังสวน สามารถจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
 ต าบลหาดยาย เป็นพื้นที่หนึ่งของอ าเภอหลังสวนที่มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 2,290 ไร่ 521 ครัวเรือน พ้ืนที่
เป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ท าเกษตรแบบผสมผสาน ในปี 2555 เกษตรกร
ผู้ปลูกมังคุดในต าบลหาดยาย และพ้ืนที่อ่ืนๆ ในอ าเภอหลังสวน ประสบปัญหาผลผลิตมังคุดล้นตลาด ราคา
มังคุดตกต่ า เกษตรกรขาดทุนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงจากการผลิตมังคุดที่เน้นคุณภาพ เพ่ือให้
เป็นที่ต้องการของตลาด จากสถานการณ์ราคามังคุดตกต่ า ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในต าบลหาดยายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  โดยได้รวบรวม
สมาชิกผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต าบลหาดยาย จ านวน 19 ราย ร่วมกันตั้งจุดรวบรวมผลผลิตมังคุด โดยขอเช่า
พ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดยายเป็นจุดรวบรวมผลผลิตมังคุดของสมาชิก ซึ่งพบว่าได้ผลตอบรับดี 
สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนหาดยาย” ในวันที่ 
16 มกราคม 2557 มีสมาชิกจ านวน 41 ราย ในปี 2560 มีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 120 
ราย และด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงด าเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ รวมทั้ง
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยง
กับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาด
และราคาสินค้าตกต่ า เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดยาย จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง แปลงใหญ่มังคุด (วิสาหกิจ
ชุมชนหาดยาย) อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และได้รับการอนุมัติเป็นแปลงใหญ่ ประจ าปี 2561 สมาชิก 
จ านวน 63 ราย พ้ืนที่ 432 ไร่   
2. สถานการณ์ 
 1. สมาชิกทั้งหมด จ านวน 63 ราย พื้นที่ 432 ไร่  ก าหนดเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต จาก ลด
ต้นทุน 14,000 บาท/ไร่ เป็น 11,200  บาท/ไร่ เป้าหมายการเพ่ิมผลผลิต จาก 800 กก./ไร่ เป็น 1,200 
กก./ไร่ 
 2. สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีแนวคิดใน
การสร้างจุดรับซื้อ (ล้ง) ของกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับสมาชิก ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับรอง 
GMP จากกรมวิชาการเกษตร 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 1. ลดต้นทุนการผลิต  ลดต้นทุน 14,000 บาท/ไร่ เป็น 11,500  บาท/ไร่  
 2. เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิต 900 กก./ไร่ เป็น 1,100 กก./ไร่  
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 3. เพ่ิมคุณภาพ ยกระดับคุณภาพผลผลิตคุณภาพระดับ A เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 ผลผลิตได้มาตรฐาน 
GAP ทุกแปลง 
 4. การตลาด  
      4.1 เพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูป การจ าหน่ายมังคุดออนไลน์ สมาชิกรวบรวมผลผลิต
เพ่ือร่วมประมูลเพ่ิมข้ึน  
      4.2 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประมูล ไม่น้อยกว่า 5 ราย 
      4.3 มีโรงรวบรวมผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP เพ่ือรองรับการส่งออก 
 5. การบริหารจัดการ มีการรับสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
     5.1 กลุ่มมีการบริหารการจัดการผลผลิตร่วมกัน โดยการปฏิบัติตามแผนการผลิตของกลุ่ม  
      5.2 กลุ่มมีการบริหารการจัดการตลาดร่วมกัน เช่น ระบบการประมูลของกลุ่ม 
      5.3 กลุ่มมีการบริหารการจัดการองค์กรร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมประจ าเดือน 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การสร้างความเข้าใจ เกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่ม เกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนด ระเบียบ/กฎเกณฑ์ กลุ่ม 
1. มีการประชุมต่อเนื่องแปลงใหญ่มังคุดด าเนินการจัดประชุมพร้อมกับวิสาหกิจชุมชนหาดยายโดยมีการ
ประชุมกลุ่มทุกวันที่ 17 ของเดือน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมหารือรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกได้รับทราบ มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้หากมีกิจกรรมการอบรมจาก
สถานที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทางกลุ่มจะเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีมีความพร้อมในเรื่องนั้น ๆ เข้ารับการอบรม
เพ่ือกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนสมาชิกมีระบบการเรียนรู้แบบเกษตรกรสอนเกษตรกร 
2. มีการประชุมเพ่ือแกไขปัญหาหาต่าง ๆ ในกรณีเร่งด่วน เช่นปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ปัญหา
ทางด้านการจัดการแปลง หรือ ทางด้านการตลาด จะมีการเรียกประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา หรือใช้
การสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม 
3. การก าหนดระเบียบ/ กฎเกณฑกลมุสมาชิกแปลงใหญ่ 
   3.1 ก าหนดให้มีการประชุมประจ าเดือน ทุกวันที่ 17 ของเดือน (ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหาดยาย) 
   3.2 สมาชิกภายในกลุ่มฯ ในกรณีไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ สามารถให้สมาชิกในครอบครัว เข้า
ประชุมแทนได้ 
   3.3 สมาชิกภายในกลุ่มฯ ต้องท าการจดบันทึก รายรับรายจ่าย ในการผลิตมังคุดอย่างสม่ าเสมอ 
   3.4 สมาชิกภายในกลุ่มฯ ต้องน าผลผลิตมังคุดมารวบรวมเพ่ือจ าหน่ายที่กลุ่ม 
   3.5 สมาชิกภายในกลุ่ม ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมจากทาง
ภาครัฐ การร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอหลังสวน แปลงใหญ่
มังคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ได้มีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอหลังสวน ซึ่งเป็นกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา โดยเป็น ศพก. ที่มีฐานเรียนรู้ในด้านการ
ผลิตมังคุดคุณภาพโดยเฉพาะ ช่วยให้สมาชิกสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้จะมีการประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ อย่างสม่ าสมอ ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ประสบการณ์ในแต่ละด้านผ่านตัวแทนของแต่ละกลุ่ม เพ่ือจะได้น าข้อมูลส่งต่อไปยังสมาชิกกลุ่มต่อไป 
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5. การขับเคลื่อนในด้านเครือข่ายกลุ่มมังคุด ช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์การผลิตในทุก ๆ ขั้นตอน ร่วมกัน
วางแผนรับมือหรือแก้ไข ซึ่งช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตมังคุดในอ าเภอหลังสวน มีแนวทางในการผลิต และจ าหน่าย
มังคุดที่มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ และช่วยลดรายจ่าย 
จากต้นทุนที่ลดลง (ใช้เท่าที่มีความจ าเป็น) ให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่มีคุณภาพมากข้ึน โดยปัจจุบัน
อ าเภอหลังสวน มีจ านวนเครือข่ายกลุ่มมังคุดจ านวน 17 กลุ่ม อ าเภอพะโต๊ะ 5 กลุ่ม อ าเภอเมืองชุมพร 2 
กลุ่ม รวม 24 กลุ่ม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในจังหวัด โดยมีประธานกลุ่มเป็นแกนหลักในการส่ง
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกและนอกจากเครือข่ายภายในจังหวัดยังมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ร่วมกับจังหวัดที่มีการผลิตมังคุด เช่น จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีการผลิตมังคุดด้วย 

5. การสนับสนุน 
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน 
 2. สภาเกษตรจังหวัดชุมพร ช่วยเชื่อมโยงแก้ปัญหาด้านการเกษตร 
 3. พัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร สนับสนุนด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาสนับสนุนด้านการแปรรูป
ผลผลิตมังคุด 
 5. พาณิชย์จังหวัดชุมพร สนับสนุนด้านการตลาด การจ าหน่ายผลผลิต 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. ลดต้นทุนตามกิจกรรมของแผน คือ ลดต้นทุน 14,000 บาท/ไร่ เป็น 11,500 บาท/ไร่  
 2. เพ่ิมผลผลิต ตาม กิจกรรมของแผน เพ่ิมผลผลิต 900 กก./ไร่ เป็น 1,150 กก./ไร่  
 3. พัฒนาคุณภาพ ตาม กิจกรรมของแผน 

 เพ่ิมคุณภาพยกระดับคุณภาพผลผลิตคุณภาพระดับ A เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 75 เกษตรกรที่เป็น
สมาชิกไดร้ับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง  
 4.การตลาด ผลผลิตของสมาชิกทุกรายรวมจ าหน่ายโดยวิธีการประมูล ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดโดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมประมูลสูงสุด 12 ราย/วัน 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1. การลดต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตลดลง จากการใช้ปุ๋ยยา เท่าท่ีจ าเป็น และใช้ในปริมาณที่
เหมาะสม ท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้ 
 2. ด้านเพิ่มผลผลิต ผลผลิตทีเ่พ่ิมข้ึนมาจากการที่ใช้ความรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้สภาพดินดีขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้ผลผลิตมี
ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากต้นมังคุดมีความสมบูรณ์พร้อม และการที่เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP ท าให้
เกษตรกรวางแผนการผลิตมังคุดได้ดีมากขึ้น และสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพได้มากขึ้นอีกด้วย  
 3. ด้านคุณภาพผลผลิต การด าเนินกิจกรรมรวบรวมผลผลิตมังคุดจากสมาชิกในการประมูลเพื่อการ
ส่งออก ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุด ทางกลุ่มจะมีกิจกรรมการประมูลมังคุดจากสมาชิก โดยขั้นตอน
แรกเริ่มจากสมาชิกต้องเก็บผลผลิตมังคุดท่ีมีสีหรือมีจุดสายเลือดที่มองเห็นชัดเจน ไม่มีลูกดิบ แตก ตกดิน
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เดด็ขาดหลังจากเก็บผลผลิตจากต้นมาแล้วต้องมาท าความสะอาดผลและคัดเกรดขนาดผลให้เป็นไปตามความ
ต้องการของกลุ่มตามมาตรฐานของกลุ่มโดยองค์ความรู้เหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในการผลิต
มังคุดให้เป็นมังคุดผิวมันอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดในเวลานี้ รวมทั้งเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนในอ าเภอหลังสวน ก็ใช้องค์ความรู้นี้ในการคัดชั้นผลผลิตมังคุด 
 4. การคัดชั้นคุณภาพของผลผลิตมังคุด เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  แปลงใหญ่ได้ก าหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพผลผลิต เป็นต้นแบบการลดต้นทุนการผลิต 

  ต้นทุนการผลิตลดลง จากการใช้ปุ๋ยยา เท่าที่จ าเป็น และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ท าให้ลด

ต้นทุนการผลิตลงได้ 

  ด้านเพิ่มผลผลิต 

  ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนมาจากการที่ใช้ความรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้น้ าหมักชีวภาพ การใช้

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้สภาพดินดีขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้ผลผลิตมีปริมาณที่มากข้ึน 

เนื่องจากต้นมังคุดมีความสมบูรณ์พร้อม และการที่เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP ท าให้เกษตรกรวางแผนการ

ผลิตมังคุดได้ดีมากข้ึน และสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพได้มากข้ึนอีกด้วย  

  ด้านคุณภาพผลผลิต 

  การด าเนินกิจกรรมรวบรวมผลผลิตมังคุดจากสมาชิกในการประมูลเพื่อการส่งออก ในช่วงฤดู

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุด ทางกลุ่มจะมีกิจกรรมการประมูลมังคุดจากสมาชิก โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากสมาชิก

ต้องเก็บผลผลิตมังคุดท่ีมีสีหรือมีจุดสายเลือดที่มองเห็นชัดเจน ไม่มีลูกดิบ แตก ตกดินเด็ดขาดหลังจากเก็บ

ผลผลิตจากต้นมาแล้วต้องมาท าความสะอาดผลและคัดเกรดขนาดผลให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มตาม

มาตรฐานของกลุ่มโดยองค์ความรู้เหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในการผลิตมังคุดให้เป็นมังคุดผิว

มันอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดในเวลานี้ รวมทั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหลังสวน 

ก็ใช้องค์ความรู้นี้ในการคัดชั้นผลผลิตมังคุด 

  การคัดชั้นคุณภาพของผลผลิตมังคุด  

  แปลงใหญ่ได้ก าหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพผลผลิต เป็นต้นแบบของการประมูล

มังคุด โดยปัจจุบันการคัดเกรดผลผลิตมังคุดแบ่งเป็น 6 เกรด ดังนี้ 

  เกรดที่ 1 คือ น้ าหนัก 90 กรัมข้ึนไป ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ์  

            เกรดที่ 2 คือ น้ าหนัก 90 กรัมข้ึนไป ผิวมัน 70% หูเขียว มี 3 หูได้ ผิวลายได้ 30% 

  เกรดที่ 3 คือ น้ าหนัก 56 – 89 กรัม ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ์ 

  เกรดที่ 4 คือ มังคุดที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 56 กรัมขึ้นไป ผิวมันลาย หูแดง หูหัก ขั้วหัก ฯลฯ 

  เกรดที่ 5 คือ เบอร์ดอกขนาดตั้งแต่ 55 กรัมลงมาแต่ไม่ด า ไม่ดิบ ไม่ตกดินและมีเนื้อกินได้ 

  เกรดที่ 6 คือ เบอร์ด า ทุกผลที่มีสีคล้ าจนถึงด า ห้ามแตก บุบสลาย ตกดินหรือช้ ามาก่อน 
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8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 1. ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร จากการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกแปลงใหญ่ แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือของสมาชิกในการพัฒนาความรู้และปฏิบัติตาม ท าให้สมาชิกสามารถผลิตและจ าหน่ายมังคุดได้
มากขึ้น มีคุณภาพ และสามารถเพ่ิมเงินรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น  
 2. การท างานเป็นกลุ่มยึดหลักการท างานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อสมาชิกกลุ่ม ผู้
ประมูล ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ทั้งในส่วนของสมาชิกกลุ่ม
และผู้ประกอบการเอง พร้อมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่จะให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันต่อกลุ่มคือ 
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิต ข้อมูลปริมาณผลผลิตที่ชัดเจนในแต่ละวัน รวมทั้งใฝ่หาความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 1. ด้านการผลิต การระบาดของแมลงศัตรูพืชของมังคุดที่ส าคัญ เช่น เพลี้ยไฟ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลผลิตมังคุด แนวทางแก้ไข มีการลงพื้นทีใ่ห้ค าแนะน า แจ้งเตือนการระบาด เพ่ือให้สมาชิกได้
เตรียมพร้อมรับมือ 
 2. สภาพแวดล้อมแปรปรวนท าให้ผลผลิตในบางฤดูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่มก าหนด 
 3. สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ขาดแรงงานการในการเก็บผลผลิต
มังคุด  

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ 
 1. การรับสมาชิกเพ่ิมขึ้น กลุ่มมีการบริหารการจัดการผลผลิตร่วมกัน โดยการปฏิบัติตามแผนการผลิต
ของกลุ่ม  
 2. กลุ่มมีการบริหารการจัดการตลาดร่วมกัน เช่น ระบบการประมูลของกลุ่ม โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่
เข้าร่วม 
 3. กลุ่มมีการบริหารการจัดการองค์กรร่วมกัน โดยมีการจัดประชุม 
 4. คณะกรรมการกลุ่มมีการก าหนดแผนร่วมกันติดตามการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือติดตาม
กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพ 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 - 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ล าไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 
1. ประวัติและความเป็นมาแปลงใหญ่ 
  แปลงใหญ่ล าไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
เป็นแปลงใหญ่ปี 2560 ล าดับที่ 5 ของอ าเภอเวียงชัย หมายเลขแปลง 5333 แรกตั้งกลุ่มมีสมาชิก 75 ราย 
และมีนายศราวุธ ก้อนแก้ว ซึ่งปีต่อมาได้มีการปรับปรุงทะเบียนรายชื่อสมาชิกใหม่ เป็น 54 ราย และมีการเลือก
ประธานใหม่ เนื่องจากประธานคนเดิมขอลาออก แต่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ และช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม
ตามเดิม ซึ่งประธานคนปัจจุบัน คือ “นายจันทร์ติ๊บ ซาวค า” มีพ้ืนที่การผลิตที่เข้าร่วมโครงการปีปัจจุบัน จ านวน  
841.50 ไร่  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงชัย ตั้งแต่ปี 2558 วัตถุประสงค์เพ่ือรวมกลุ่มในการผลิต ซื้อปัจจัยและสร้างอ านาจ
ต่อรองจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน  
 เริ่มต้นจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยบ้านชัยพฤกษ์สู่วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2558 

 - มีการประชุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  เลือกคณะกรรมการ พร้อมร่างระเบียบ/ข้อบังคับโดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลดอนศิลาเข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาด้วย 

- ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนวิสาหกิจ ใช้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์” มีสมาชิกเป็น
เกษตรกรหมู่ 5 บ้านชัยพฤกษ์ และหมู่ 14 บ้านใหม่สันติสุข โดยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑๐๔ ราย มีจ านวนเงินหุ้น
รวม 26,300 บาท 
 - มีกิจกรรมร่วมกันในรอบปี ได้แก่ 1. การหาแหล่งน้ า , ขุดบ่อเก็บน้ า,กั้นน้ า,วางท่อ 2. เข้ารับการ 

อบรมกับหน่วยงานภาครัฐ เกษตรอ าเภอและจังหวัด 5 ครั้ง 3.ประชุมสมาชิก 6 ครั้ง/ปี 4. ประชุม
คณะกรรมการ 11 ครั้ง/ปี 5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ าเภอ/จังหวัด 6 ครั้ง 

- เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ และให้ข้อมูลการจัดการสวนล าไย โดยส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงชัย 
 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2559  

- จัดท าโครงการของบประมาณสนับสนุนเพื่อขุดบ่อเก็บน้ าทางการเกษตร เสนอหนังสือแก่ เทศบาลต าบล
เวียงเหนือ ที่ว่าการอ าเภอเวียงชัย และส านักงานจังหวัดเชียงรายจ านวน 3 จุด 1.ห้วยดงต่อ 2. ห้วยมะหิน 3. 
ห้วยป่งกุ่ม เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารองส าหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 

- จัดท าโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยหมัก และน้ าหมักสมุนไพรขับไล่แมลง 
 - วางท่อน้ าสายหลักเข้าสวนนายศักดิ์ กิจพิทักษ์ โดยสมาชิกทุกรายเสียค่าใช้จ่ายจุดละ 2,242 บาท และ
สมาชิกท่ีไม่ได้ไปร่วมวางท่อต้องเสียค่าปรับย้อนหลังตามมติที่ประชุมในวัยที่ขาดงานวันละ 300 บาท 

- ปรึกษาหารือหาแนวทางเจรจากับเจ้าของพ้ืนที่ตั้งห้วยมะหิน เพ่ือขอขุดบ่อน้ าเพื่อการเกษตร 
- สมาชิกกลุ่มฯเข้ารับการอบรมกับ บริษัท ศรีพงษ์พันธุ์กุล จ ากัด ตราช้าง เกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรค

แมลง และการให้อาหารเสริมเพ่ือบ ารุงผล 
- สมาชิกเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและ

จ าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ (ล าไย) 
-คณะกรรมการจัดหาแหล่งรับซื้อแก่สมาชิก ได้แก่ บริษัทฟูไห่ บ้านใหม่เจริญ อ.พาน มีจุดรับซื้อ ณ บ้าน 

นายศรีนวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนศิลา ให้ทางบริษัทมารับซื้อเองที่จุดรับซื้อเองและให้จัดการเรื่องค่าเช่า
สถานที่รับซื้อ โดยที่กลุ่มจะไม่คิดเปอร์เซนต์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันราคาได้เต็มที่ แต่ไม่สามารถตกลงได้เนื่องจาก
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บริษัทให้ราคาเช่าต่ ากว่าที่กลุ่มเคยให้ ทางคณะกรรมการจึงแก้ปัญหาด้วยการปิดท่าชั่วคราวและหาผู้รับซื้อราย
ใหม ่

- รายได้จากการหักเปอร์เซ็นต์การขายล าไยของสมาชิก 50 สตางค์ ต่อกิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น51,417 
บาท หักค่าใช้จ่าย 35,799 บาท เหลือ 15,618 บาท จ่ายคืนปันผลแก่สมาชิกท่ีน าล าไยมาขาย 

- ทุนเรือนหุ้นปี 2559 จ านวน 16,000 บาท 
 - สรุปปัญหาและอุปสรรคปี 2559 ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าในฤดูแล้งต้องขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากทางภาครัฐ ซึ่งเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน สมาชิกยังขาดความกระตือรือร้น ในการน าล าไยมาขายในกลุ่มท าให้มี
เงินหมุนเวียนน้อย ผู้รับซื้อภายนอกให้ราคาแพงกว่าจุดรับซื้อที่กลุ่มจัดหา 
 จากผลของการด าเนินงานในรูปแบบ “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งกลุ่มได้มีความพยายามด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ทั้งการประชุมหารือ การจัดหาแหล่งน้ า การเสนอโครงการขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การสร้างความ
เข้มแข็งด้วยการประกอบกิจกรรมร่วมกัน การรวมกลุ่มเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิต และการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
ความรู้ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้สมาชิกมีโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในนาม “แปลงใหญ่ล าไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ ต.ดอนศิลา อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย” เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 และได้รับอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา 

2. สถานการณ์ 
1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์  เนื่องจากเดิมกลุ่มมีสถานะ

เป็นวิสาหกิจที่ได้จดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  และมีการต่อทะเบียนอย่างต่อเนื่องทุกปี  เมื่อมีการเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการเป็นปี
ปัจจุบัน ดังนี้ 
1. นายจันทร์ทิพย์ ซาวค า   ประธานกรรมการ 
2. นายสมจิตร วงค์เครือใต้  รองประธานกรรมการ 
3. นาย อาทิตย ์เครือวงค์   เลขานุการ 
4. นายยงค์ยุทธ สุธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. น.ส.จารุวรรณ  แสนค ามา  เหรัญญิก 
6. น.ส.นิรมล เขียวใส   การบัญชี 
7. นางนิยม แสงค า   ฝ่ายติดต่อประสานงาน 
8. นายสมนึก แก้วธิวงค์   ฝ่ายการผลิต 
9. นางสุมาลี กุลด ี   ฝ่ายการตลาด 
10. นายธัญณพ พรมมินทร์  ฝ่ายการตลาด 
11. นายศราวุธ ก้อนแก้ว   ฝ่ายการตลาด 
12. นายพงษ์เดช นิลสวิท   ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
13. นายศักดิ์สิทธ์ อินต๊ะจักร  ฝ่ายผลิตปุ๋ย 
14. นายทองสุข สอนผัด   ฝ่ายผลิตปุ๋ย 
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15. นายวิทยา หลวงต่างใจ  ฝ่ายป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
16. นายรัชกฤต   วีระชัย   แปลงเรียนรู้ล าไย 
 1.2 ระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม 
 หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป 
  ข้อที่ 1 สมาชิกนี้เรียกว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 
  ข้อที่ 2 สถานที่ตั้งอยู่ที่  ม.5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
  ข้อที่ 3 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ มีลักษณะเป็น  
  ข้อที่ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 
   สมาชิก หมายความว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 
   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 
   ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 
  ข้อที่ 5 ให้ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์เป็นผู้รักษาการและลง
นามตามข้อบังคับนี้ 
 หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 
  ข้อที่ 6 วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 
   6.1 เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตร 
   6.2 เพ่ือเป็นศูนย์รวมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร 
   6.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ
ด้านการเกษตรกรรม 
   6.4 เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
 หมวดที่ 3 สมาชิกภาพและการขาดสมาชิกภาพ 
  ข้อที่ 7 ผู้สมัครเป็นสมาชิกของโครงการได้แก่ 
   7.1 ผู้ที่มีประกอบอาชีพปลูกล าไยในหมู่ 5 และหมู่ 14 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย 
   7.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
   7.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร 
   7.4 มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย 
   7.5 มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่ม 
  ข้อที่ 8 สมาชิกทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท และต้องถือหุ้นอย่างน้อย 
10 หุ้นๆ ละ 10 บาท อย่างมากไม่เกิน 500 หุ้น ต่อปี 
  ข้อที่ 9 สมาชิกภาพของผู้เป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของกลุ่ม มีมติให้
เป็นสมาชิก 
  ข้อที่ 10 การสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกภาพ 
   10.1 ตาย 
   10.2 ลาออก 
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   10.3 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก 
   10.4 ขาดการออมเงินหรือลงหุ้นให้ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก 
   10.5 ขาดการเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรเกิน 3 ครั้งต่อปี ให้ออกจากการเป็น
สมาชิก 
   10.6 ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ขาดจาก
การเป็นสมาชิก 
   10.7 หากลาออกคืนเงินหุ้นให้ทั้งหมด 
 หมวดที่ 4 สิทธิของสมาชิกภาพ 
  ข้อที่ 11 สิทธิ์ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ 

  11.1 มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นกรรมการกลุ่ม 
  11.2 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
  11.3 มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลุ่ม 
  11.4 มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

 หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 
  ข้อที่ 12 ให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 10 คนไม่เกิน 15 
คนโดยเลือกจากสมาชิกด้วยกันเอง 

 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ
กรรมการอ่ืนตามจ านวนที่ก าหนด 

 คณะกรรมการบริหารอยู่ ในวาระ 2 ปี ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินวาระ 
  ข้อที่ 13 ผู้ที่เป็นกรรมการต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้ 

  13.1 เป็นผู้ที่ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม 
  13.2 เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ข้อที่ 14 การเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 12 กระท าได้ 2 วิธี คือ 
   14.1 เลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลตามต าแหน่งในข้อบังคับ 

  14.2 เลือกตั้งประธานและรองประธาน 2 ต าแหน่ง คณะกรรมการนอกจากนี้ให้เป็น
อ านาจของประธานและรองประธานจะด าเนินการคัดเลือก 
  ข้อที่ 15 คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีอ านาจดังนี้ 

  15.1 เป็นผู้แทนกลุ่มด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 

  15.2 วางระเบียบในการปฏิบัติของกลุ่มและการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม โดยเห็นชอบของที่
ประชุม 

  15.3 วางนโยบายด าเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกโดยถ้วนทั่ว 
  15.4 มีหน้าที่อ่ืนๆอันก่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม 

  ข้อที่ 16 การประชุมคณะกรรมการ 
   16.1 คณะกรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และต้องจัดให้มี
การประชุมใหญ่ประจ าปีปีละ  1 ครั้ง 

   16.2 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ต้องมีวาระการประชุมเก่ียวกับการเงิน แสดง
รายรับรายจ่าย เสนอต่อที่ประชุมด้วยทุกครั้ง 
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   16.3 การประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานท าหน้าที่แทนประธาน หากประธานและรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใดๆให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ประธานแทน การประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าเสียงเท่ากันให้
ประธานใช้สิทธิออกเสียงชี้ขาด 
 หมวดที่ 6 กิจกรรมของกลุ่ม 
  ข้อที่ 17 กลุ่มควรจัดให้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ดังนี้ 
   17.1 กิจกรรมเสริมรายได้ของสาชิก 
   17.2 กิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก 
  ข้อที่ 18 รายได้ของกลุ่ม 
   18.1 เงินบ ารุงกลุ่มแรกเข้าจากสมาชิก 
   18.2 เงินที่เกิดจากกิจกรรมและดอกผลจากการด าเนินงานของกลุ่ม 
  ข้อที่ 19 การเก็บรักษาเงิน 
    19.1 เงินทุกประเภทของกลุ่มให้น าฝากธนาคารที่เชื่อถือได้ในนานของกลุ่ม การเบิก- 
จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม 
    19.2 เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้เพ่ือเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้
ไม่เกิน 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยประธานกรรมการอนุมัติสั่งจ่ายได้ไม่เกิน 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
และไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เกินกว่านั้นให้อนุมัติที่ประชุมใหญ่ 
 บทเฉพาะกาล 
    ข้อที่ 20 หากมีการยุบหรือเลิกกิจกรรมกลุ่ม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช าระบัญชี เมื่อมี
ทรัพย์สินของกลุ่มเหลืออยู่จ านวนเท่าใด ให้โอนแก่สมาชิก 
  ข้อที่ 21 ให้คณะกรรมการผู้ก่อตั้งกลุ่ม เป็นกรรมการถูกต้องตามข้อบังคับนี้ 
  ข้อที่ 22 ระเบียบข้อบังคับสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมในที่ประชุมใหญ่ 
  ข้อที่ 23 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 1.3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. 
  ก าหนดให้มีการประชุมเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ระดับอ าเภอ ปีละ 4 ครั้ง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเข้าร่วมอบรม เกษตรกรผู้น าใน ศพก. หลัก และ ศพก. เครือข่าย  
   1.4 การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน https://co-farm.doae.go.th 
  ภายหลังจากท่ีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ได้มี
การปรับปรุงทะเบียนรายชื่อสมาชิกทุกปี ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการและมีการด าเนินการใน ปี 2561 และข้อมูลใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจึงพบว่ามีความคลาดเคลื่อนมากเนื่องจาก
เกษตรแจ้งปลูกมานานตั้งแต่ปีแรกๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ขาดการระบุค่าพิกัดทางภูมิศาตร์ (x 
y) หรือมีการระบุค่าไม่ถูกต้องกับสภาพพ้ืนที่จริง ท าให้ภายหลังต้องมีการชี้แจงท าความเข้าใจ และด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลจนมีความถูกต้องตามจริงภายในปี  2562 - 2563 ปัจจุบัน สมาชิกมีจ านวน 54 ราย  71 แปลง 
พ้ืนที่ปลูกรวม 579 ไร่ 
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3. เป้าหมาย( 5 ด้าน) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การลดต้นทุนการผลิต  จัดซื้อสารโพแทสเซียมคลอเรตและโซเดียมคลอเรตในรูปแบบ

กลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากไร่ละประมาณ 1,200-
1,500 เหลือ 1,100 บาท 

 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 การใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัดแมลงและโรคแมลง 
 การตัดแต่งทรงพุ่มเพ่ือลดจ านวนไม้ค้ ายันต้นล าไย 

 
1.2 มีการใช้เทคนิคในการลดต้นทุน 
 

 คณะกรรมการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ติดต่อผู้จ าหน่ายโดยตรง 
เพ่ือให้ได้ราคาท่ีถูกลงเมื่อซื้อปริมาณมาก โดยน าเงินส่วนต่าง
เป็นรายได้เข้าสู่กลุ่มเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป 

 สมาชิกร่วมลงแรงผลิตปุ๋ยหมักสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ลดต้นทุน
การจัดซื้อปัจจัยการผลิต  

2. การเพิ่มผลผลิต  ผลผลิตเฉลี่ยของสมาชิกกลุ่มหากสภาพปกติจะอยู่ที่ 800 -
1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ และการได้รับน้ าฝน 
ซึ่งภายในปี 2561 - 62 เกษตรกรประสบปัญหาสภาพอากาศ
ที่แห้งแล้ง แหล่งเก็บน้ ามีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ส่งผลให้
ผลผลิตลดลงจากปีปกติ เฉลี่ย 55 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่สามารถ
ก าหนดเป้าหมายด้านนี้ได้ ต้องเสนอเป็นแผนระยะยาวโดยทาง
กลุ่มได้แสดงถึงความพยายามที่จะหาแหล่งน้ า และจัดการ
ระบบน้ าตามสภาพ ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายประการเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิประเทศ และก าลังทรัพย์  ซึ่งระยะสั้นได้มีสมาชิกกลุ่ม ได้
แบ่งสรรพ้ืนที่ขุดสระขนาดเล็กปูพ้ืนบ่อด้วยผ้ายางสีด า และ
บรรทุกน้ าจากแหล่งเก็บน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง ภายในปี 2562 และขยายผลสู่รายอ่ืนในปี 
2563 

  
2.2 มีการใช้เทคนิคในการเพ่ิมผลผลิต 
 

 การตัดแต่งทรงพุ่มล าไย 
 การให้น้ าทุกๆ 10 วัน 

3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
3.1  มีการก าหนดเป้าหมายแปลงที่

ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐาน GAP 
 เกษตรกรสมาชิกฯร้อยละ 60 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

และได้รับการต่ออายุในปีปัจจุบัน ส่วนอีกร้อยละ 40 ติด
ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในแปลงเพาะปลูกแม้จะมีการท า
กิจกรรมเกษตรเป็นเวลานานแล้ว ท าให้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการต่อ
อายุ หรือการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน GAP จึงต้องมุ่งเน้นให้
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกรผลิตล าไยให้ได้คุณภาพตามหลักวิชาการผสมผสาน
กับการปรับใช้ในสภาพพ้ืนที่จริง เพื่อให้อย่างน้อยผลผลิตต่อ
หน่วยมากขึ้น ผลใหญ่ และขายในราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้น 

4. การตลาด  
    4.1 จัดหา/อ านวยความสะดวกแก่
สมาชิกกลุ่ม ในเป้าหมายตลาดเดิมแต่มี
ข้อตกลงที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายภายใต้การ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ลงตัว 

 สมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้กลุ่มไม่พร้อมเพรียงและไม่ได้
จัดการคัดเกรดผลผลิต ท าให้เกิดความล่าช้า 

 สมาชิกหลายรายไม่ได้จ าหน่ายผลผลิตให้แก่กลุ่ม อาจเนื่องจาก
ผู้รับซื้อหลายรายในพื้นที่ และความสะดวกของเกษตรกร  

    4.2แสวงหาตลาดใหม่ส าหรับผลผลิตที่
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

 สมาชิกฯบางรายทีมีศักยภาพการผลิต ได้มีการท าการตลาด
โดยจัดลงตะกร้าขาว แต่มีส่วนน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดของ
สภาพอากาศและการขาดแหล่งน้ าซึ่งมีปริมาณผลผลิตไม่เพียง
พอที่จะสร้างอ านาจต่อรอง และแสวงหาตลาดใหม่ในรูปแบบ
กลุ่ม แม้ว่าจะมีแหล่งตลาดที่น่าสนใจมาเชิญชวน เช่น ห้าง
โมเดิร์นเทรดในจังหวัดเชียงราย  

    4.3ทดลองขยายตลาด โดยศึกษาการ
ท าการตลาดออนไลน์  
 

 สมาชิกฯ และคณะกรรมการปัจจุบันเป็นผู้ที่มีอายุน้อย ยอมรับ
เทคโนโลยีและได้รับการศึกษาจากนอกพ้ืนที่  ท าให้ เกิด
แนวความคิดใหม่ที่จะพัฒนากลุ่ม ซึ่งต้องอาศัยเวลาที่เหมาะสม
ในวางแผนและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณผลผลิตในปี 2563 
นี้ 

5. การบริหารจัดการ  
5.1 มีการวิเคราะห์/จัดท าแผน,ข้อมูล

รายแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
 คณะกรรมการ/สมาชิก มีการประชุมร่วมกัน และประสานงาน

กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงชัยอย่าง
ต่อเนื่องในการวิเคราะห์/จัดท าแผน,ปรับปรุงข้อมูลรายแปลง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

5.2 มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง
โดยพิจารณาจากความพร้อมของกลุ่ม 

 กลุ่มมีการประชุม หารือกันก าหนดเป็นกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม
ในวาระการประชุม และบันทึกผลการด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมของทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่ม ซึ่งสามารถตรวจสอบ
หลักฐานได้จากบันทึกการประชุมที่มีเนื้อหากระชับ สรุป
ใจความส าคัญ เข้าใจง่าย 

5.3 มกีารจัดท าแปลงเรียนรู้และ
เชื่อมโยงกับ ศพก. ในการจัดกระบวน
ความรู้ 

 กลุ่มมีแปลงเรียนรู้การผลิตล าไยตามมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็น
กิจกรรมสืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการ
ผลิตล าไยคุณภาพโดยการตัดช่อผลเพ่ิมปริมาณผลผลิต AA” 
โดย วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี 2562 ซึ่งเชื่องโยง
กับ ศพก.โดยเป็นแหล่งขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน พัฒนาสู่การจัดตั้งศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
ซึ่งจะเป็น ศพก.เครือข่ายต่อไปในอนาคต 
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.4 อ่ืนๆ เช่น วางแผนต่อเนื่อง, 

ตั้งกรรมการ,ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร, 
ปุ๋ยหมัก,ศัตรูพืช 

 คณะกรรมการกลุ่มฯ มีทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ผสานกัน
ทั้งประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนากลุ่ม โดยให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหาร
จัดการ เสนอความคิดเห็น และมอบหมายภาระกิจที่ถนัดให้
ด าเนินการ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบัญชี , มอบหมาย
ตัวแทนกลุ่มในการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
อ าเภอเวียงชัย การแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแปลง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากล าไย ต่อยอดสู่การเลี้ยงผึ้งโพรง เพ่ือสร้างรายได้
เสริม ลดความเสี่ยงจากการบริหารจัดการผลผลิตที่พ่ึงพาปัจจัย
ธรรมชาติเป็นหลัก การแสวงหาตลาดออน์ไลน์ การอบรมและ
สัมมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ เป็นต้น 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และผู้
ประสานงานในพ้ืนที่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนตามคู่มือโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา ( ม.ราชภัฏเชียงราย ,ม. แม่โจ้) และภาคเอกชน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
 4.2 การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  สมาชิกกลุ่มมีการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบต้นทุน  รายจ่ายรายได้ในการประกอบอาชีพ  
และน ามาวางแผนในการบริหารจัดการ ตามแนวทางการจัดท าแผนการผลิตรายแปลง (IFPP) และข้อมูลพื้นฐาน
แปลงใหญ่ 
 4.3 การจัดระบบการตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
  มีการจัดระบบตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามระยะเวลา และกิจกรรมที่เข้าไปด าเนินงาน ภายในกรอบ
เวลาปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งก่อนและหลังด าเนินงานได้ประสานผู้น าชุมชน คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มอยู่เสมอ 
 4.4 จัดเวทีวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน (วิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง และแผน
ธุรกิจ IFPP ๒ ครั้ง  
 4.5จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 2 ครั้ง หลักสูตรเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพดี ,การวางแผนการผลิต
และจัดท าแผนบริหารจัดการผลผลิต, การรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 4.6 จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP”
โดยวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี),การจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้นส าหรับเกษตรกร
แปลงใหญ่โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 4.7 จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น  
โดยประสานวิทยากรจาก ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 4.8 จัดอบรมอาชีพเสริมแก่กลุ่ม โดยประสานงาน “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเวียงชัย” อบรมการแปรรูปผลผลิตเกษตรและน้ าล าไย 
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 4.9จัดอบรมและศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนล าไยเพ่ือช่วยผสมเกสร และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ตลาด ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโก๋นธรรมชาติ อ.เมืองเชียงราย 
 4.10ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงชัย สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
“โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” 

5. การสนับสนุน 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
  ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนสารเร่งพด. และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยหมัก 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
  1. เชื่อมโยงตลาดเครือข่ายสหกรณ์ 
  สนับสนุนงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดท าแผนการตลาด/การซื้อขาย และ
เชื่อมโยงการตลาด ส าหรับแปลงปี 2559 – 60 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  1. เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ 
  ถ่ายทอดความรู้และฝึกตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกกลุ่ มใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระบบแปลงใหญ่ 
 เทศบาลต าบลดอนศิลา    
  เทศบาลต าบลดอนศิลามี นักวิชาการเกษตรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการติดต่อประสานงาน 
กิจกรรมต่างๆที่มีร่วมกันกับกลุ่มและบูรณาการงานโครงการของเทศบาลเพ่ือส่งเสริมสมาชิกในกลุ่ม เช่น กิจกรรมการ
เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ ากิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมการเกษตรใน
พ้ืนที่ เป็นต้น 
 กรมการพัฒนาชุมชน 
  ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือขอคัดสรร OTOP , การเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาบทบาทสตรี 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดเชียงราย (Chief of Operation) ในปี 2560 เรียกว่า “แปลงใหญ่ล าไย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสมาชิกเป็นเกษตรกรบ้านชัยพฤกษ์ ม. 5 
และ บ้านใหม่สันติสุข ม .14 ซึ่งเป็นแปลงใหญ่แปลงเดียวในอ าเภอเวียงชัยที่มีกิจกรรมไม้ผล และเป็นวิสาหกิจชุมชน
ที่การรวมกลุ่มผู้ผลิตล าไยมากที่สุดในอ าเภอวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองในการขายผลผลิต มีข้อต่รองในการ
ซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุน ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิตล าไย และพัฒนาให้มี
คุณภาพ ตามความต้องการของตลาด เพ่ือให้ข้อมูลและปัญหาในการผลิตล าไยเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐและเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกล าไยให้มีความม่ันคง 
 การประชุมกลุ่ม 
  มีทั้งการประชุมสมาชิกกลุ่ม และประชุมคณะกรรมการ ตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง โดย
หัวข้อหลักในการประชุมครั้งแรกของแต่ละปีได้แก่ การด าเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจ การแจ้งผลการด าเนินงาน
และกิจกรรมในแต่ละรอบปีการปรับปรุงคณะกรรมการฯ การแจ้งรายรับรายจ่ายแยกรายกิจกรรม และเรื่องการ
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บริหารจัดการน้ า ซึ่งเป็นวาระท่ีจ าเป็นที่ต้องมีการหารือเพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป ส่วนการประชุมครั้งต่อๆไป เป็น
การประชุมตามวาระ และกิจกรรมต่างๆทั้งภายในกลุ่ม และภายนอก รวมถึงกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการหารือในครั้ ง
ที่ผ่านมา 
  ประโยชน์ของการด าเนินงาน 
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต มีการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต สร้าง
อ านาจในการต่อรองด้านการตลาด ได้รับการส่งเสริมความรู้ในการผลิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร มีสนับสนุนด้านการตลาดขยายช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต สามารถผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกษตรกรมีรายได้ท่ีดีขึ้น เกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 งบการเงินแปลงใหญ่ล าไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 
  สินทรัพย์ 
   เงินสด     2,390.00 
   เงินฝากธนาคาร  59,511.95 
   รวมสินทรัพย์  61,909.95 
  หนี้สินและทุน 
   เงินหุ้นสมาชิก  31,550.00 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     962.95 
   รายได้อ่ืนๆ  29,397.00 
   รวมหนี้สินและทุน 61,909.95 
 รายชื่อสมาชิกผ่านการรับรอง GAP (รายเดี่ยว)ตั้งแต่ปี 2557/58 หมดอายุปี 2564 จ านวน 18 ราย  
และปัจจุบัน เพ่ิมข้ึนจากเดิม14 ราย เป็น 32 ราย 
 การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว 

 -การเลี้ยงผึ้งโพรง  
 -ปลูกพืชผักหมุนเวียนบริเวณสวนล าไยเพื่อลดรายจ่าย และสร้างรายได้เสริม 

 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
  -สร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม88  
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 

1. ประธานองค์กรมีประสบการณ์ และมีวัยวุฒิมาก จีงได้มองการณ์ไกล ในการเลือกผู้จัดการแปลงจาก
สมาชิกคนรุ่นใหม่ โดยได้เสนอชื่อ นายวิทยา หลวงต่างใจ เป็นผู้จัดการแปลง และเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่อ าเภอเวียงชัยตามค าสั่งอ าเภอเวียงชัย ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เพ่ือพัฒนาต่อยอดกิจกรรม และ
สร้างเครือข่ายสมาชิกคนรุ่นใหม่ให้พัฒนากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง 
 2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 มีการ
ประชุมกันเพ่ือปรึกษาหารือ แจ้งข้อมูลให้สมาชิกทราบ  ทั้งคณะกรรมการและสมาชิก เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอย่างสม่ าเสมอ สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม  
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 3 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน 

9. ปัญหา อุปสรรค  
1 ต้นทุนในการผลิต 

 2 การปรับปรุงการผลิต 
  3 เกษตรกรที่ผลิตล าไยในฤดู ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงล้นตลาด ช่วงเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 
  4 เกษตรกรผู้ผลิตล าไย ใส่สารบังคับการออกดอกแล้ว แต่ล าไยไม่ออกดอกตามเป้าหมาย 
  5 ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
  6 ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช 
  7 เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน้ า ในการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพต่อเนื่องทั้งปี และเกษตรกรบางพ้ืนที่มี
ความประสงค์จะผลิตล าไยนอกฤดูแต่ขาดแคลนแหล่งน้ า 
  8 เกษตรกรขาดแคลนไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้ในการสูบน้ าเข้าสวนล าไย 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 เป้าหมายของเรากลุ่มแปลงใหญ่ล าไย 
  เป้าหมายของการรวมกลุ่ม ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือและเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา
เกษตรกรตลอดจนห่วงโซอุปทานในการผลิตล าไย 
  ต้นน้ า พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานในพ้ืนที่ได้แก่ บ่อน้ าบาดาล ไฟฟ้า ถนน พลังงานทางเลือก เพ่ือการ
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตล าไยลูกโต ผิวสวย การลดต้นทุนการผลิต มีการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรซื้อปัจจัยการผลิต การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพ่ิมประสิทธิการผลิต พัฒนา
คุณภาพ GAP สนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า สนับสนุนอาชีพเสริมระหว่างรอการ เก็บเก่ียวผลผลิต 
  กลางน้ า สร้างมูลค่าเพ่ิม แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผลิตตามช่องทางการตลาด (ส่งออก , 
มัดช่อ) ท าล าไย ลูกโต ผิวสวย เนื้อดี ส่งเสริมการแปรรูป เช่น อบแห้ง 
  ปลายน้ า สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (สนับสนุนการท าสัญญาซื้อขายมาตรฐานที่เป็นธรรม
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย) สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดเพ่ือประกอบการวางแผนการผลิตของเกษตรกร ขยาย
ช่องทางจ าหน่ายผลผลิต  

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 - 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

 “ล าไยหางดง ถิ่นก าเนิดล าไยต้นแรกของประเทศไทย” 
 พืชหลักที่ส าคัญของอ าเภอหางดง ได้แก่ข้าว และล าไย โดยต าบลหนองตอง เป็นแหล่งผลิตล าไยที่ส าคัญ  
พันธุ์ที่นิยมปลูก คือพันธุ์อีดอ คนหนองตอง มากกว่า1,200 ครัวเรือน ปลูกล าไยในพ้ืนที่ต าบลหนองตอง มากกว่า 
4,000 ไร่ อาศัยแม่น้ าปิงเป็นแม่น้ าสายหลักหล่อเลี้ยงต้นล าไย  มีล้งล าไยพ้ืนที่มากว่า20แห่ง ลักษณะต่างคนต่าง
ขาย บ้างก็ขายเหมาสวน เก็บเก่ียวเอง ขายแบบสดช่อใส่ตะกร้า มัดปุ๊ก และรูดร่วง ในอดีตล าไยราคาสูงมากเพราะ
จะออกลูกในเวลาที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมเท่านั้น ต่อมาในนาน ก่อนปีพ.ศ.2530 ไม่นาน คนท าล าไย เริ่มมีการ
ใช้สารโปแตสเซียมคลอเรตบังคับการออกดอกได้ ท าให้ล าไย ติดผลได้ตลอดปี ราคาล าไยจากที่ราคาสูง ถึงกับ
ตกต่ ามาเรื่อยๆ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงตาม 
 ในปี 2560 นางสาวรัตฑณา จันทร์ด า ผู้ใหญ่บ้านป่าลาน หมู่ที่4 ต าบลหนองตอง (ประธานกลุ่ม)ซึ่งเป็น
ชาวสวนล าไย ได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในต าบลหนองตอง 14 หมู่บ้าน  จ านวน 150ราย  
 พ้ืนที่ 680 ไร่ รวมกลุ่ม ขอจัดตั้ง กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง แปลงปี2561 รหัสแปลง 3138 
เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกล าไย จะประสบปัญหาในช่วงที่มีผลผลิตออกมาจ านวนมากมีราคาที่ตกต่ า จึงมีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้เกษตรกรในชุมชนขายได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเกษตร ได้ในระยะยาวต่อไป และ
ด าเนินการงานตามนโยบาย “ การตลาด น าการผลิต ” ภายใต้แนวทาง “การจัดท าแผนการผลิตภาคการเกษตร 
(Agricultural  Production Plan)” และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Project)” เพ่ือให้มีผลผลิต
จ าหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และเป็น
การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต สร้างรายได้  
 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ล าไยต าบล
หนองตอง รหัสทะเบียน   6-50-15-04/1-0041   วันท่ีอนมัุติ 9 ตุลาคม 2562  มีสมาชกิ จ านวน 155 ราย 
พ้ืนที่ปลูก 730 ไร่ กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพให้กับ
ชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน 
 ปัจจุบัน กลุ่มได้ผลิตล าไยคุณภาพ มีมาตรฐานGAP ทุกแปลง มีตลาดรองรับชัดเจน โดยท าสัญญาซื้อขาย
กับบริษัทไชน่า จิงหว่อหยวน อิมพอร์ต เอกซ์พอร์ต(ไทยแลนด์)  และห้างสรรพสินค้า Big C และจ าหน่ายมางออน
ไลน์ผ่านเพจ”ล าไยหนองตอง” 
 สินค้าที่กลุ่มท าการผลิต คือ ล าไยคุณภาพGAP สดช่อ และร่อน  โดยท าคุณภาพให้ตรงกับคุณภาพที่
ก าหนด และจัดส่งสินค้าและเก็บรักษาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เช่น การท าสีผิวให้มีความสม่ าเสมอ 
ขนาดของผลให้มีขนาดสม่ าเสมอ เป็นต้น มีก าลังการผลิต 1,000 ตัน ตลอดปี 
 แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัย  ส าหรับล าไย ซึ่งเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ราคาล าไยในการผลิตตามกระบวนการปลอดสาร หรือปลอดภัย การันตีถึงคุณภาพของผลผลิต
ล าไย จึงท าให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นแรงจูงใจส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตล าไย 
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2. สถานการณ์  
ปัจจุบัน ปี 2564 แปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง มีสมาชิก 154 ราย พื้นที่ปลูก 985ไร่ ครอบคลุม 

พ้ืนที่ 14 หมู่บ้านของต าบลหนองตอง ผลิตล าไยพันธุ์อีดอ และก าลังผลิตล าไยพันธุ์สีชมพูให้เป็นพันธุ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของล าไยต าบลหนองตอง  

ต้นทุนการผลิตล าไยต่อไร่  
พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ เฉลี่ย  25 ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก./ไร่ 

ขนาดผลผลิต AA 30 A 35%  B30% C5% ต้นทุนการผลิต/ไร่ 17,275 บาท  
ต้นทุนเฉลี่ย บาท/กก. 11.52 บาท ราคาขายเฉลี่ย บาท/กก. 25 บาท 

รายการ หน่วย จ.น.เงิน หมายเหตุ 

ต้นทุนการผลิต       

1.   ปุ๋ยอินทรีย์ บาท/ไร่       250    

2. ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้น บาท/ไร่       500    

3. ปุ๋ยเคมีเตรียมต้นก่อนราดสาร บาท/ไร่       625  
 4. ปุ๋ยเคมีบ ารงุช่วงเม็ดหัวไม้ขีด (2 ครั้ง) บาท/ไร่    1,000    

5. ปุ๋ยเคมีบ ารุงช่วงขยายผล (3 ครั้ง) บาท/ไร่    1,500    

6. สารโพแทสเซียมคลอเรท บาท/ไร่       300    

7. อาหารเสริม 4 ระยะ       

 - ก่อนราดสาร บาท/ไร่         88    

 - เปิดตาดอก บาท/ไร่       150    

 - หัวไม้ขีด ( 2 ครั้ง) บาท/ไร่       300    

 - ขยายผล (3 ครั้ง) บาท/ไร่       450    

8. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช (4 ระยะ) บาท/ไร่       988    

9. ค่าจ้างแรงงาน       

 - ค่าจ้างฉีดสาร (1 ครั้ง) บาท/ไร่       300    

 - ค่าจ้างฉีดพ่นอาหารเสริม+ปุ๋ยเคมี ช่วงเตรียมต้น(1ครั้ง) บาท/ไร่       175    

 - ค่าจ้างฉีดพ่นอาหารเสริม+ปุ๋ยเคมี ช่วงเปิดตาดอก(1ครั้ง) บาท/ไร่       300    

 - ค่าจ้างฉีดพ่นอาหารเสริม+ปุ๋ยเคมี ช่วงติดผลขนาดหัวไม้ขีด(2ครั้ง) บาท/ไร่       600    

 - ค่าจ้างฉีดพ่นอาหารเสริม+ปุ๋ยเคมี ช่วงขยายผล(3ครั้ง) บาท/ไร่       900    

10.ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว บาท/ไร่    6,000    

11.ค่าตัดแต่งก่ิง บาท/ไร่    1,750    

12.ค่าไม้ค้ า      1,100    

รวมต้นทุนทั้งหมด บาท/ไร่  17,275    
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3.เป้าหมาย 5 ด้าน 
 3.1 ลดต้นทุนการผลิตล าไย 

    - ลดการใช้สารเคมี  โดยใช้สารชีวภัณฑ์    
    - การปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยใช้ปุ๋ยหมักโคนต้น 
    - การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

3.2. เพิ่มผลผลิต 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- การบริหารจัดการน้ าอัจฉริยะ 
- การตัดแต่งช่อผลแบบสมัยใหม่ 

3.3 เพ่ิมคุณภาพ 
- การรับรองคุณภาพ GAP 
- การตัดแต่งช่อผล และการเกษตรแบบพิถีพิถัน 
- เชื่อมโยงองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัย 

3.4 ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ 
- ตลาดน าการผลิต เน้นขายแบบสดช่อ 

3.5 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือสืบทอดการเกษตร 
    - ศพก.แปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่  เกษตรกรต้นแบบ 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ แปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

รายชื่อคณะกรรมการ  
1. นางสาวรัตฑณา จันทร์ด า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายจอมใจ วงค์สิงห์ค า  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายธนาวร วรรณาภรณ์  กรรมการ 
4. นายดวงเดือน  จันทร์แดง  กรรมการ 
5. นายสุภาพ ชัยชนันต์  กรรมการ 
6. นายแก้วโรจน์ จันทร์ถา  กรรมการ 
7. นายเจริญ โพธาศรี    กรรมการ 
8. นายพิภพ จันทร์แก้ว  กรรมการ 
9. นายณรงค์ แสงอินถา  กรรมการ 
10. นายชนธรรม พรินทรากุล  กรรมการ  
11. นายเขตร ศรีเมืองมูล  กรรมการ 
12. นางสาวพัชรินทร์ เตจ๊ะ  กรรมการ 

 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ 
1. ประธานกลุ่ม นางสาวรัตฑณา จันทร์ด า 
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มีหน้าที่เป็นผู้น า ก าหนดการประชุม เป็นประธานในที่ประชุม จัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มร่วมกับ
คณะกรรมการ กระจายข่าวสารไปสู่สมาชิก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม
มติที่ประชุม 

2. รองประธาน นายจอมใจ วงค์สิงห์ค า 
 มีหน้าที่ท าหน้าที่แทนเป็นผู้น า กรณีประธานไม่อยู่ ร่วมจัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มร่วมกับ
คณะกรรมการ กระจายข่าวสารไปสู่สมาชิก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ  
ตามมติที่ประชุม ปฏิบัติตามที่ประธานและที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย 

3. เจ้าของแปลงเรียนรู้ นางสาวรัตฑณา จันทร์ด า 
มีหน้าที่ด าเนินการตามแผนการผลิต เป็นแปลงทดลอง เป็นแปลงสาธิต เป็นจุดเรียนรู้ ให้สมาชิกกลุ่มและ
เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ พัฒนาความรู้ด้านการผลิตล าไยให้มีประสิทธิภาพ  

4. ประชาสัมพันธ์ นายสุภาพ ชัยชนันต์  
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานสมาชิกกลุ่ม แจ้งข่าวนัดหมายการประชุม ตลอดจนติดตามให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่ม ปฏิบัติตามที่ประธานและที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย 

5. เลขานุการ นางสาวพัชรินทร์ เตจ๊ะ  
มีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมและจดบันทึกต่างๆ ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการและสมาชิก มีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานสมาชิกกลุ่ม แจ้งข่าวนัดหมายการประชุม ตลอดจนติดตามให้ความรู้แก่สมาชิก
กลุม่ ปฏิบัติตามที่ประธานและที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย 

6. เหรัญญิก นายชนธรรม พรินทรากุล  
 มีหน้าที่ จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินของกลุ่ม เก็บรักษาเงินของกลุ่ม ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ประชุม
มอบหมาย 

7. กรรมการ ได้แก่สมาชิกทุกคน  
มีหน้าที่ ร่างระเบียบ กฎ ข้อบังคับกลุ่ม โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมแสดงความ

คิดเห็น เข้าร่วมกิจกรรมและวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม และให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า เรื่อง
การปฏิบัติดูแลบริหารจัดการแปลงล าไย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ 

5.การสนับสนุน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากกรมส่งเสริม 
การเกษตร  และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานบูรณาการสนับสนุน ทั้งท่ีเป็นปัจจัยการผลิต และการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ดังนี้ 
  -ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง/ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
  -ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ : ให้ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และประสานด้าน 
การตลาด 
  -สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และถ่ายทอด
ความรู้โดโลไมท์ สารปรับปรุงดิน 
  -ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ : ถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน 
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  -ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (สวพ.1) กรมวิชาการเกษตร : ให้การตรวจประเมิน 
แปลงและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 
  -ภาคเอกชน บริษัทไชน่า จิงหว่อหยวน อิมพอร์ต เอกซ์พอร์ต(ไทยแลนด์)  ห้างสรรพสินค้าBigC 
  -สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัย สวทช.ภาคเหนือ: ให้การสนับสนุน 
ความรู้ และจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 
  -งบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง  
ตลาด งบประมาณ 3ล้านบาท มีรายการดังต่อไปนี้  
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน 

1 อาคารคัดบรรจุผลผลิตมาตรฐาน GMP  1 หลัง  1,298,980   1,298,980  

2 
ติดตั้งเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร พร้อม
สายเมนแรงต่ า และอุปกรณ์ประกอบ 

1 เครื่อง     342,400  342,400 

3 
โต๊ะแสตนเลส ขนาด 80 x  180 x 80 
ซม. 

2 ตัว       15,000  30,000 

4 
รถยกไฮโดรลิค รับน้ าหนัก 1.5 ตัน   
ยกสูง 3 เมตร 

1 คัน     400,000  400,000 

5 รถยกพาเลท ขนาด 1,500 กิโลกรัม 1 คัน       65,000  65,000 
6 พาเลทพลาสติกทึบวางหน้าเดียวแบบE 20 แผ่น         3,000  60,000 
7 เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 50 กก.  4 เครื่อง         5,000  20,000 
8 อาคารซื้อผลผลิต 1 หลัง 498,620 498,620 
9 เครื่องคัดเกรดล าไย 3 เครื่อง       75,000  225,000 

10 ตะกร้าหูเหล็ก เกรดA 200 ใบ            250  50,000 
11 รถเข็นตะกร้า 5 คัน         2,000  10,000 

รวมมูลค่า 3,000,000 
 

6.ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
1. การลดต้นทุน 

- ลดต้นทุนการผลิตลง 25% จากเดิม 14,000 เป็น 10,500 บาท 
2.  เพ่ิมผลผลิต 
     - ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 30% จากเดิม 800 กก./ไร่ เป็น 1,040 กก./ไร่ ก าไรเพ่ิมขึ้น 30% 
3. เพ่ิมคุณภาพ 
    - ผ่านรับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย 100% 
    - ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ได้ล าไยเกรด PREMIUM GRADE 
    - เปลือกหนาขั้วเหนียว เบอร์ทอง AA+ 
4. การตลาด 
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    - มีตลาดรับซื้อแน่นอน 
   -  มีช่องทางจ าหน่ายเพ่ิมมากข้ึน 

1. จ าหน่ายล้งในพ้ืนที่ 
2. จ าหน่ายล้งนอกพ้ืนที่ 
3. รวมกลุ่มจ าหน่ายให้กับชุมชนสหกรณ์ 
4. จ าหน่ายให้กับห้างโมเดิลเทรด 
5. จ าหน่ายออนไลน์ ผ่านเพจล าไยหนองตอง 
6. จ าหน่ายออนไลน์ผ่าน www.chiangmaipremium.com 

     มีมูลค่าในการขายเพ่ิมมากขึ้น สร้างแบรนด์สินค้า 1 แบรนด์ ภายใต้แบรนด์ ล าไยหนองตอง 
 5.การบริหารจัดการ 

- มีคณะกรรมการและกลุ่มท่ีเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกลุ่มได้ดี 
   - เกษตรกรสามารถผลิตล าไยให้ได้คุณภาพสูง และตรงตามความต้องการของตลาด 

- กลุ่มแปลงใหญ่พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ  
   1. จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง 
   2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัดแปลงใหญ่ล าไยคุณภาพหนองตอง 

7.ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
- มีมูลค่าการซื้อขายล าไยของกลุ่มกว่า 20 ล้านบาท  
- มีแบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วประเทศ 
- เกิดการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การแปรรูปสินค้า  
- สามารถเชื่อมโยงธุรกิจและการใช้ตลาดน าการผลิต 
- เกิดโมเดลต้นแบบการผลิตล าไยคุณภาพแบบครบวงจร 
- สามารถขยายผลในพ้ืนที่ทั้งอ าเภอหางดงและจังหวัดเชียงใหม่  
- สร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste) 
- มีเครือข่ายแปลงใหม่ในพ้ืนที่อ าเภอหางดง 

8.ปัจจัยท าให้ประสบผลส าเร็จ และยั่งยืน 
“การวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน การมีส่วนรวม การสื่อสาร การก าหนดเป้าหมาย” 
 การรวมเกษตรกรผู้ปลูกล าไยรายย่อย ให้รวมกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวนมาก ให้เป็นแปลงใหญ่โดยมี

กลไกในการขับเคลื่อนทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
ประสบผลส าเร็จ มีปัจจัย หลายประการ อาทิเช่น 

1 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในแปลง 
      -  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
  กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพ จากส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
และบริษัทเอกชน 
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 2 ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
  มีการรวมกลุ่ม และจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจดทะเบียนนิติบุคคล และมีการ
บริการจัดการกลุ่ม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และมีการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต
ขายร่วมกัน 
 3 ความสามารถของผู้จัดการแปลง/ ประธานกลุ่มเกษตรกร 
  นางสาวรัตฑณา  จันทร์ด า ประธานกลุ่ม มีประสบการณ์ปลูกล าไย มีความรู้ในการบริหารจัดการ 
ด้านการผลิตล าไย และการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกล าไย ด้านการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มล าไยเป็นอย่างดี 
และได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกและท่าน มีประสบการณ์ปลูก
ล าไยมากว่า 30 และมีความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านการผลิตล าไย และการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกล าไย ด้าน
การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มล าไยเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นเกษตรกรต้นแบบในการผลิตล าไยคุณภาพเพ่ือ
การส่งออก เป็นวิทยากรการผลิตล าไยคุณภาพ การตัดแต่งช่อผลล าไย 
 4  ความพร้อมของผู้จัดการแปลง 
  ประธานกลุ่ม มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ ด้านสถานที่ และพร้อมให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
แปลงล าไยเพื่อเป็นแปลงต้นแบบ และเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกล าไยและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดหาตลาด
เพ่ือรองรับผลผลิตของสมาชิกกลุ่มตามแผนการผลิตของกลุ่ม มีเป้าหมายเพ่ือด าเนินการกิจกรรมของกลุ่มอย่าง
ครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การให้ค าปรึกษาการบริหารจัดการแปลงล าไยแก่สมาชิก การรับ
ซื้อผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตล าไยในอนาคต 
 5 การบริหารจัดการทุนของกลุ่มและรายแปลงทั้งในด้านเงินทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  มีการบริหารจัดการด้านเงินทุนและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และวางแผนเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงินทุนจากสถาบันการเงินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปผลผลิตล าไยของสมาชิกกลุ่ม เช่น กองทุนล้านละร้อยที่
กลุ่มได้รับการสนับสนุน 

9. ปัญหา อุปสรรค 

 - 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
จากการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง ตั้งแต่ปี 2560-2564 เปน็ระยะเวลา 4 ปี  

ผลด าเนินการเป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การท ามาตรฐานสินค้าGAPครบทุกราย มีการ
บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการ และสามารถเชื่อมโยงการตลาดได้อย่างชัดเจน  สมาชิกมีรายได้เพ่ิม มีก าไร
เพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตลดลง ล าไยมีคุณภาพ ส่งผลให้ราคาดี ฉะนั้น จึงมีกลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหารแก้ว และ
ต าบลขุนคง เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาแปลงล าไยของกลุ่ม โดยให้กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตอง เป็นพี่
เลี้ยง และเชื่อมโยงการตลาด นับได้ว่ากลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองตองเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ล าไย 
และเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ ได้เป็นอย่างดี 

11 ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
  ส าหรับกลุ่มที่เริ่มต้นรวมกลุ่มพัฒนาเป็นแปลงใหญ่ ต้องให้ยอมรับเทคโนโลยี และพร้อมปรับเปลี่ยน
พัฒนาให้ดีขึ้น ที่ทางหน่วยงานแนะน า และตั้งเป้าหมายพัฒนา 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ 
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1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. การเพ่ิมผลผลิต 
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
4. การบริหารจัดการที่ดี 
5. การเชื่อมโยงการตลาด 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม - เนินทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่  
 1) พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ต าบลท่ากุ่มและต าบลเนินทราย ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีอาณา
เขตติดต่อกัน ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าเหมาะส าหรับปลูกไม้ผล ไม้ผลที่ปลูกประกอบด้วย ทุเรียน 
มังคุด เงาะ โดยต าบลท่ากุ่มมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 1,273 ไร่ มังคุด 813 ไร่ เงาะ 904 ไร่ และต าบลเนินทรายมี
พ้ืนที่ปลูกทุเรียน 530 ไร่ มังคุด 789 ไร่ เงาะ 349 ไร่ (ปี 2563)  

2) สภาพการผลิต  
 พันธุ์ทุเรียนที่ปลูก หมอนทอง  

พันธุ์อ่ืนๆ ชะนี กระดุม 
 ฤดูกาลผลิต ส.ค. – ก.พ. 
 ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต มี.ค. – พ.ค. 
 ระยะปลูก 8  x 8 เมตร จ านวน 25 ต้น/ไร่ 
 ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กก./ไร่ 

3) การตลาด 
 จ าหน่ายให้พ่อค้า ล้ง - แผงรับซื้อ ร้อยละ 90 จ าหน่ายเอง ร้อยละ 10  
 จ าหน่ายภายในประเทศ ร้อยละ 80 จ าหน่ายต่างประเทศ ร้อยละ 20 

4) ปัญหาต่างๆ 
 โรค - แมลงศัตรูพืช 
 สภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ 
 ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ า 

5) ท าไมถึงเข้ามาด าเนินงานรูปแบบแปลงใหญ่ 
 จากข้อมูลพื้นที่ปลูกไม้ผลอ าเภอเมืองตราด พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ.2563

มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากความต้องการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ
และภายนอกประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับในปี 60 พ้ืนที่ต าบลท่ากุ่มปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้น 23 % จากปี 59 
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งเกษตรกรรายเดิมที่ปลูกเพ่ิมและเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่มีความรู้ในการท า
สวนทุเรียน ดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต าบลท่ากุ่มขึ้น โดยมีนายเรือง ศรีนาราง เป็นผู้น า
ชักชวนเกษตรกรในพ้ืนที่มารวมกลุ่มกัน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตทุเรียนระหว่างเกษตรกร
ด้วยกัน หลังจากนั้นได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม - เนินทราย เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต และ
การตลาด   
 2. สถานการณ์ 
 1) พ้ืนที่ปลูก เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม - เนินทราย มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 846 ไร่  
โดยพื้นที่เป็นพ้ืนที่ราบ สลับเนินเขา เหมาะส าหรับปลูกไม้ผล และเป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมมาก (S1) และ
เหมาะสมปานกลาง (S2) ตามแผนที่การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning)  
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2) สมาชิก  จ านวนสมาชิกกลุ่มในปีแรกที่จัดตั้ง 2560 จ านวน 40 ราย ปัจจุบันปี 2564 มีสมาชิก
เพ่ิมข้ึนเป็น 54 ราย 

3) ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย จากเดิม 1,870 กิโลกรัม 
/ไร่ เพ่ิมขึ้น 374 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 2,244 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2563 เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้ในการ
จัดการผลผลิตในระยะดอก ผลอ่อน และผลโต และการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช  

4) ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม - เนินทราย 
เปรียบเทียบ 3 ปี (บาท/ไร่/ปี) ดังนี้ 

 
รายการ ก่อนร่วมโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ต้นทุนผันแปร         
    1.1 ค่าแรงงาน 18,820 17,550 16,620 16,110 
ดูแลรักษา (ตัดแต่งกิ่ง แต่งดอก 
แต่งผล โยง พ่นยา ฯลฯ) 

17,850 16550 16,620 16,110 

 - ใส่ปุ๋ย 550 550 550 500 
 - ฉีดยาปราบศัตรูพืช 400 250 300 280 
 - ฉีดยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 3,250 3,000 3,000 2,850 
 - ตัดหญ้า 480 550 550 600 
 - ให้น้ า 8,970 8,000 8,000 7,850 
 - ตัดแต่งก่ิง 1,100 1,100 1,120 1,050 
 - ตัดแต่งช่อ 1,110 1,110 1,100 1,000 
 - โยงกิ่งค้ ากิ่งและโยงลุก 970 950 950 950 
 - ตัดแต่งผลอ่อน 658 650 650 650 
 - ริดกิ่ง, ริดแขนง 362 390 400 380 
ค่าเก็บเกี่ยวรวบรวม 970 1,000 1,200 1,200 
    1.2 ค่าวัสดุ 17,395 13,764 13,137 12,306 
 - ค่าปุ๋ยอินทรีย์และเคมี 6,570 5,000 4,500 4,050 
 - ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 5,820 4,000 4,300 3,950 
 - ค่าสารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุปรับปรุง
ดิน 

1,950 1,558 1,250 1,050 

 - ค่าไฟฟ้า 1,755 1,864 1,759 1,856 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  550 560 548 650 
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 450 332 300 300 
 - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการ
เกษตร 

300 450 480 450 

2. ต้นทุนคงท่ี 924 1,100 1,156 1,150 
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รายการ ก่อนร่วมโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 - ค่าเสื่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร 924 1,100 1,156 1,150 
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 37,139 32,414 30,913 29,566 
 
 5) รายได้ รายไดเ้ฉลี่ยที่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ ได้รับเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้ 
 

รายการ ก่อนร่วมโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ต้นทุนรวมต่อไร่ 37,139 32,414 30,913 29,566 
2. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 20 16.6 15.3 14.1 
3. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,870 1,950 2,100 2,430 
4. ราคาผลผลิตเฉลี่ยที่เกษตรกร  
ขายได้  (บาท/กก.) 

70 70 65 80 

5. ผลตอบแทนต่อไร่ 130,900 136,500 136,500 194,400 
6. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 93,761 104,086 105,587 164,834 
7. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม 50 53 50 68 

 
6) การได้รับความช่วยเหลืองบประมาณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม - เนินทราย ตลอด 3 ปี ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร และหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้  
ที ่ โครงการ จ านวน         

(บาท) 
กิจกรรม หน่วยงาน

สนับสนุน 
1 โครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ปี 2561 

25,600  ถ่ายทอดความรู้และจัดท าแผน 4 ครั้ง   
- ครั้งที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง  
- ครั้งที่ 2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต                                          
- ครั้งที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของกลุ่ม                            
- ครั้งที่ 4 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้
ด้านการตลาดและเชื่อมโยงตลาด 

กสก. 
 
 

240,000  - ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 3 แปลง 
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2 โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ปี 2562 

12,800  - วิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุง
ข้อมูล                                         
- ถ่ายทอดความรู้จ านวน 2 ครั้ง      
เรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
การผสมปุ๋ยใช้เอง 

กสก. 

65,000  สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เชือกโยง
กิ่งทุเรียน แม่ปุ๋ย กระสอบ 

ที ่ โครงการ จ านวน  
(บาท) 

กิจกรรม หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ปี 2563 

18,000  - วิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุง
ข้อมูล                                         
- ถ่ายทอดความรู้จ านวน 2 ครั้ง       
เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การ
เชื่อมโยงการตลาด 

กสก. 

65,000  สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่         
ปูนโดโลไมต์ 

4 โครงการเสริมสร้างรายได้  
แก่เกษตรกรรายย่อย 

130,000  สนับสนุนอุปกรณ์การผสมปุ๋ย กสก. 

5. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ปี 2563  

18,000  กิจกรรมฝึกอบรม, ถ่ายทอดความรู้ กสก. 
65,000  กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ 

6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 18,000  ถ่ายทอดความรู้ กสก. 
7  โครงการส่งเสริมการ

อารักขาพืช 
5,000  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กสก. 

8 โครงการส่งเสริมการใช้น้ า  
ในระดับไร่นา 

7,200  - อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้น้ า     
- สนับสนุนการจัดท าแปลง 

กสก. 

9 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 3,400  สนับสนุนโดโลไมท์ จ านวน 2 ตัน พด. 
10,200  ผลิตปุ๋ยหมัก พด. จ านวน 3 ตัน 
2,600  ผลิตน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 200 ลิตร 
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3. เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน 

1) เริ่มตั้งแต่แปลงปีที่ 1 ถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการก าหนด ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าหมายการพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ลดต้นทุนการผลิต     
ร้อยละ 20 

ลดต้นทุนการผลิต       
ร้อยละ 10 โดยการผสม
ปุ๋ยใช้เอง, การใช้สาร   
ชีวภัณฑ์, การใช้
แคลเซียมโบรอนผสมเอง 

ลดต้นทุนการผลิต     
ร้อยละ 5 โดยผสมปุ๋ยใช้
เอง, การใช้สารชีวภัณฑ์, 
การใช้แคลเซียมโบรอน
ผสมเอง 

ลดต้นทุนการผลิต     
ร้อยละ 5 โดยผสมปุ๋ยใช้
เอง, การใช้สารชีวภัณฑ์, 
การใช้แคลเซียมโบรอน
ผสมเอง 

2. เพ่ิมผลผลิต           
ร้อยละ 20 

1. เพ่ิมผลผลิต         
ร้อยละ 5 
2. ถ่ายทอดความรู้     
เรื่องการผลิตทุเรียน
คุณภาพ 
3. ถ่ายทอดความรู้   
เรื่องการป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูทุเรียน 

1. เพ่ิมผลผลิตร้อยละ 5 
2. ตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. ปรับสภาพดิน 

1. เพ่ิมผลผลิต        
ร้อยละ 10 
2. ถ่ายทอดความรู้   
การบริหารจัดการ    
ช่วงออกดอก ติดผล 

3. เพ่ิมมูลคา่ผลผลิต 1. ขอรับรองมาตรฐาน 
GAP 
 

1. แปรรูปทุเรียน 
2. จ าหน่ายทุเรียน 
ออนไลน์ 

1. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การขอ GI 
 

4. การบริหารจัดการ 1. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการกลุ่ม 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
กลุ่ม 
3. จัดท าระเบียบ 
ข้อบังคับกลุ่ม 

1. จดทะเบียนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
2. ระดมทุนจากสมาชิก 
3. หาแหล่งเงินทุนเพื่อ
จัดซื้อปัจจัยการผลิตให้
สมาชิก 

1. จัดหาปัจจัยการผลิต
มาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
 

10 โครงการทดลองขยายการ
ผลิตแปลงใหญ่และการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม 

- - ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิต
เชื้อราไตรโคเดอม่า 

- ผลิตเชื้อไตรโคเดอม่าให้
เกษตรกรน าไปใช้ในแปลง 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

กวก. 
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5. การตลาด 1. ถ่ายทอดความรู้
การตลาด 
2.ประชาสัมพันธ์ทุเรียน
ท่ากุ่ม 
3. ท า Logo กลุ่ม,     
QR Code, เพจกลุ่ม 
 

1. จัดงานชมสวน ชวน
ชิมทุเรียนต าบลท่ากุ่ม 
2. เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย
ทุเรียน เช่น ออนไลน์ 
3. แปรรูปทุเรียน เช่น 
ทุเรียนทอด, ทุเรียนกวน 
 

1. เพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่าย กับ
ห้างสรรพสินค้าโดยท า
พันธะสัญญา 
2. รวบรวมผลผลิต
สมาชิกส่งต่างประเทศ 
(จีน) 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มฯ 
โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดตราดและหน่วยงานภาคีร่วมเป็นเป็นแกนหลักในการด าเนินการ โดยสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ของการบูรณาการ ตามประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

 
ประเด็นการพัฒนา หน่วยงาน บทบาท/ภารกิจ 

1. ลดต้นทุนการผลิต 1. ส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอ/สวพ.6 

สนับสนุนองค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ 
การผสมปุ๋ยใช้เอง การผสมแคลเซียมโบรอนใช้เอง 
การจัดการโรค/แมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เช่น 
การใช้สารชีวภัณฑ์ การส ารวจโรคและแมลง 

2. เกษตรจังหวัด/อ าเภอ สนับสนุนงบประมาณจัดท าแปลงต้นแบบ และปัจจัย
การผลิตให้แก่สมาชิก 

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด 

สนับสนุนปูนโดโลไมท์ส าหรับปรับปรุงสภาพดิน 

2. เพ่ิมผลผลิต  ส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ/สวพ.6 

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพและการ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 

3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 1. ส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอ/สวพ.6/
มกอช. 

สนับสนุนงบประมาณถ่ายทอดความรู้ ตรวจประเมิน
แปลง GAP และให้การรับรองแปลง GAP 

2. ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดตราด 

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการขอ GI ทุเรียนเขาบรรทัด 

4. การบริหารจัดการ ส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ 

1. จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ 
2. ด าเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
3. จัดตั้งแปลงต้นแบบของสมาชิกในกลุ่ม  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 1. ถ่ายทอดความรู้แนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม 
2. ถ่ายทอดความรู้การจัดการทางด้านการตลาด 

ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด 

ถ่ายทอดความรู้ การจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนการผลิต 
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ธกส. ให้บริการเงินกู้แก่แปลงใหญ่ 
5. การตลาด ส านักงานเกษตรจังหวัด/

อ าเภอ 
1. สนับสนุนกล่องบรรจุทุเรียน 
2. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ทุเรียนและ
สติ๊กเกอร์ QR Code 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด งบประมาณจัดงานชมสวน ชวนชิมทุเรียน        
ต าบลท่ากุ่ม 

ธกส ประสานงานจัดหาตลาดพันธะสัญญากับ
ห้างสรรพสินค้าให้กับสมาชิกกลุ่ม 

6. ด้านอื่นๆ สปก. ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน สปก. 
 
5. การสนับสนุน 

เครื่องมือ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุน และกลุ่มฯ จัดหาเอง ดังนี้ 
 
ที ่ รายการทรัพย์สิน ประสิทธิภาพ มูลค่า (บาท) หน่วยงานสนับสนุน 
1 เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิต 300 กก. 

ต่อรอบ ผลิตสูงสุดวันละ 
15,000 กก. 

130,000 กสก. 

2 เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องที่ 2 
 

ประสิทธิภาพการผลิต 500 กก. 
ต่อรอบ ผลิตสูงสุดวันละ 
25,000 กก. 

240,100 กสก. 

3  ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 
2563) 

- ปุ๋ยเคมี 580 กระสอบ          
- สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 155 ลัง   
- สารเคมีก าจัดวัชพืช 20 ลัง     
- สารเคมีก าจัดโรคพืช 50 ลงั 

931,447 โครงการสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ธกส.) 
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6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1) ผลที่ได้แต่ละเป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา ผลการพัฒนา วิธีด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค/วิธีการแก้ไข 
1. ลดต้นทุนการผลิต         ร้อยละ 20 ลดต้นทุนลงจาก 37,139 บาท/ไร่        

เป็น 29,566 บาท/ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 20.39 

1) การตรวจวิเคราะห์ดิน 
2) ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3) รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
4) ผสมปุ๋ยใช้เอง 
5) ผสมธาตุอาหารเสริมแคลเซียม-โบรอน ใช้เอง 
6) การใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดโรคพืช 
7) น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน 

2. เพ่ิมผลผลิต  ร้อยละ 20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 1,870 เป็น 2,430
กิโลกรัม/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 29.94 

1) การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเช่น การใช่สารชีวภณัฑ์ 
การใช้กับดักกาวเหนียว การใช้ความร้อนฆ่าเชื้อรา การใช้กับ
ดักแสงไฟ    เป็นต้น 
2) การบริหารจัดการสวน เช่น การตัดแต่งกิ่ง การก าจัดวัชพืช      
การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การฉีดพ่นฮอร์โมน การดูแลช่วงแตกใบ
ออก    ออกดอกและติดผล เป็นต้น 
3) การใช้ปุ๋ยชีวภาพและธาตุอาหารเสริม 
4) ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมผลผลิต 

3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต สมาชิกได้รับมาตรฐาน 
GAP เพ่ิมขึ้น 80% 
 

1. สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
83 % 
2. สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 
45 ราย 

1) น าเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP  
2) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
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ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา ผลการพัฒนา วิธีด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค/วิธีการแก้ไข 
 

4. การบริหารจัดการ 1. พัฒนาเป็น Smart 
group 
2 สมาชิกผ่านการประเมิน
เป็น Smart Farmer 
100 % 
3. พัฒนา Smart 
product  

1. กลุ่มได้รับการพัฒนาเป็น Smart Group  
2. สมาชิกได้รับการพัฒนาเป็น           
Smart Farmer ทุกราย 

1. การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม Smart group 
2. มีการนัดประชุมและพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. วางแผนการผลิต การตลาด และสร้างแบรนด์สินค้าเป็น       
Smart product ต่อไปในอนาคต 

5. การตลาด 1. เพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่าย 
2. พัฒนาตลาดทุเรียน  
พรีเมี่ยม 
3. สร้างแบรนด์ทุเรียน
ของกลุ่ม 
4. พัฒนา/สนับสนุน  
บรรจุภัณฑ์ 
 

1. กลุ่มฯ สร้างช่องทางในการจ าหน่าย
ผลผลิตเพ่ิมเติม นอกเหนือจากตลาดส่งออก 
ดังนี้ 
   - ตลาดออนไลน์ 
   - แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   - ตลาด Moderntrade (อยู่ระหว่างเจรจา) 
   - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. ได้รับการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์         
กล่องใส่ทุเรียน 
 

1. ยกระดับสินค้าของกลุ่ม เข้าสู่ตลาด Premium                       
2. เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
เช่น พาณิชย์ ททท. เป็นต้น  
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  
1) ด้านเศรษฐกิจ  

เกษตรกรมีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันเองภายในกลุ่ม และจากการถ่ายทอดของ
เจ้าหน้าที่ไปปรับใช้ในสวนของตนเอง ซึ่งท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างดี เช่น 

 สามารถลดต้นทุน จากการใช้เชื้อราไตร์โคเดอร์มา ควบคุม ป้องกัน โรครากเน่าโคนเน่า 
 การผสมปุ๋ยใช้เอง  
 การผสมธาตุอาหารเสริม-รอง ใช้เอง 
 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการที่สามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

2) ด้านสังคม  
จากการรวมกลุ่มของชาวสวนทุเรียนต าบลท่ากุ่ม และต าบลเนินทราย ซึ่งเป็นต าบลที่มีพ้ืนที่

ติดต่อกัน ท าให้กลุ่มฯ เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปมากขึ้น ว่าในจังหวัดตราดมีแหล่งผลิตทุเรียนที่ส าคัญ 
ใน 2 ต าบลนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างพ่ีน้องเกษตรกรทั้ง 2 ต าบล อันเกิดจากการ
ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตทุเรียนด้วยกันเอง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม  
 สมาชิกกลุ่มฯ มีความตื่นตัว ในการลดการใช้สารเคมีในสวน เพ่ือรักษาระบบนิเวศ พันธุ์ปลา  

ในแหล่งน้ าธรรมชาติให้คงอยู่ ซึ่งจะใช้สารเคมีเฉพาะที่มีโรค และแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างหนัก เท่านั้น  
4) ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ 

ความยั่งยืนของกลุ่มฯ นั้น ปัจจุบันกลุ่มฯ มีเงินกองทุน  460,000 บาท ซึ่งสามารถน าไปต่อยอด
พัฒนาเป็นกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ของกลุ่ม เพ่ือให้การรวมตัวกันของสมาชิก ยังมีความเหนียวแน่นอยู่เสมอ  
 ในปัจจุบันแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม-เนินทราย ได้พัฒนา ต่อยอดธุรกิจการจ าหน่ายปัจจัยการ
ผลิตให้แก่สมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจาก ธกส.ตราด  

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน  
 จากการถอดองค์ความรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม สรุปเหตุผล วิธีการ หลักการที่ท าให้กลุ่มสามารถ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1) เกษตรกรได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนกันเอง และจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อน าไปปรับใช้แล้ว
ได้ผลส าเร็จจริง 
 2) การที่กลุ่มมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมกลุ่ม การนัดพูดคุย พบปะ การ
จัดกิจกรรมต่างๆ  
 3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ยังให้ความส าคัญ มีการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรเห็นว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากภาครัฐ แม้ว่าจะสิ้นสุดงบประมาณในการสนับสนุนไป
แล้ว 
 4) การถอดองค์ความรู้และสร้างฐานข้อมูลการปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน
ตราด เพ่ือเป็นการสร้างฐานความรู้ให้กับเกษตรรุ่นใหม่และผู้สนใจ 

9. ปัญหา อุปสรรค 
  การระบาดของโรคและแมลง โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ในทุเรียน ซึ่งเกษตรกรจะต้องประสบ
กันในทุกสวน อย่างไรก็ตาม กลุ่มร่วมกับ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักวิ จัยและ
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พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ได้ส่งเสริมและแนะน าให้สมาชิก การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุมไม่ให้
เกิดการระบาดอย่างรุนแรง 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางแผนไว้ 
 1) พัฒนาตลาดทุเรียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนตกเกรด 
 2) ด าเนินการส่งเสริมสมาชิกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่ายข้ึนกว่าปัจจุบัน 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 1) ความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินกองทุนของกลุ่ม ที่ผ่านมาถือว่ามีการบริหารจัดการที่
โปร่งใสในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ และพัฒนา ยกระดับความโปร่งใสให้เพ่ิมมากขึ้น จะท าให้กลุ่มมี
ความเข้มแข็ง มีความยั่งยืนได้ในระยะยาว 
 2) การสร้างทายาททางการเกษตร เป็นความส าคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะท าให้เกษตรกรสามารถ  
ต่อยอดและพัฒนาการผลิตทุเรียนแบบใหม่ๆ สามารถรักษาคุณภาพการผลิตทุเรียนไทยให้ยังเป็นผู้น าตลาด
ทุเรียนได้ตลอดไป  
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มแปลงใหญ่มะยงชิดต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

เดิมต าบลท่าทรายมีชื่อว่า ต าบลบ้านเล่า หลังจากนั น 40 ปี ก็มีการเปลี่ ยนชื่อมาเป็นต าบลท่า
ทราย ด้วยเหตุที่ว่าพื นที่ของต าบลอยู่ติดหรือต้องผ่านต าบลท่าช้าง ซึ่งเดินทางมาจากตัวเมืองมา และมีแม่น  า
ไหลผ่านต าบล ซึ่งในช่วงที่ไหลผ่านนี ได้พาเอาทรายมากองทับถมกันเป็นจ านวนมาก และได้มีการเอาทรายจาก
แม่น  าไปใช้ในการก่อสร้าง ประชาชนทั่วๆไปรู้จักกันว่า ต าบลนี มีทรายมากและมีทางลงไปสู่หาดทราย จึงได้
เรียกกันติดปากว่าต าบลท่าทรายจนถึงปัจจุบันนี  

ต าบลท่าทรายมีแม่น  านครนายก เป็นศูนย์กลางของต าบล มีเรือขนส่งสินค้าจากจังหวัดต่างๆ เป็น
ทางผ่านไปยังพระนคร ( กรุงเทพฯ ) ในอดีต และพื นที่ท่าทราย มีทรายอยู่มาก อยู่ที่กลางแม่น  า  และมีอยู่แห่ง
เดียว คือบริเวณหน้าวัดท่าทราย  เป็นล าน  าที่ตื นเขิน เป็นทางข้ามของ วัว  ควาย  และช้าง  เดิมเรียกว่า บ้าน
ท่าทราย  เมื่อตั งต าบลจึงได้ชื่อว่า ต าบลท่าทราย มาจนถึงทุกวันนี  

เกษตรกรต าบลท่าทรายมีพ้ืนที่ปลูกมะยงชิด ประมาณ 290 ไร่ โดยเกษตรกรมีการปลูกมะยงชิด
กันมามากกว่า 20 ปี ซึ่งมะยงชิดนครนายก ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะยงชิดนครนายก 
(Mayongchid Nakhonnayok) หมายถึง มะยงชิดสีเหลืองส้มผลใหญ่ รูปไข่ เนื้อหนา เนื้อแน่น กรอบ มีกลิ่นหอม 
รสชาติหวานอมเปรี้ยว ที่ปลูกในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และอ าเภอองครักษ์ 
ของจังหวัดนครนายก” ซึ่งท าให้มะยงชิดของจังหวัดนครนายกเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และ
เนื่องจากมะยงชิดเป็นผลไม้ที่ออกดอกติดผลยาก ถ้าไม่ได้อากาศหนาวเย็นเพียงพอ เมื่อถึงฤดูกาลเก็ บเกี่ยว
ผลผลิตเกษตรกรจึงจ าหน่ายมะยงชิดได้ราคาแพง และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การปฏิบัติดูแลรักษา
มะยงชิด ของเกษตรกรในอดีตมีการใส่ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง เกษตรกรส่วน
ใหญ่ต่างคนต่างผลิต ไม่มีการรวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการ 

2. สถานการณ ์
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูก

ไม้ผล เพราะเป็นพ้ืนที่ดอนอยู่ริมน้ า เกษตรกรในต าบลท่าทรายที่อาศัยอยู่ด้านล่าง ประกอบอาชีพท าสวน โดย
มีการปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง มะดัน มะปรางหวาน มะยงชิดและไม้ผลอ่ืนๆ เกษตรกรส่วนใหญ่ท า
สวนมะยงชิด เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า มีตลาดจ าหน่ายสินค้าที่แน่นอน  และ
มีระบบบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ซึ่งแปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลท่าทราย ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 51 
ราย โดยเป็นเกษตรกรอยู่หมู่ที่ 1 - 7 ต าบลท่าทราย มีพ้ืนที่จ านวน 141ไร่ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1 สถานที่ด าเนินการกลุ่ม หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก 
2 สมาชิกท้ังหมด 51 ราย เป็นSmart Farmer จ านวน 20ราย 
3 ชนิดสินค้า มะยงชิด 
4 พ้ืนที่ปลูกมะยงชิด จ านวน 141 ไร่ หมู่ที ่1 – 7 ต าบลท่าทรายอ าเภอเมืองนครนายก 
5 ความเหมาะสมพื้นที่S3จ านวน - ไร่/ N จ านวน 141ไร่ 
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6 จ านวนแปลงย่อย 82 แปลง 
7 คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน  ผ่านการเตรียมความพร้อม GAP   
- รายเดี่ยว จ านวน 47 ราย 
- รายกลุ่ม จ านวน - ราย 

8 ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี 300 กิโลกรัม / ไร่ รวม 42 ตัน 
พันธุ์ไม้ผลที่เพาะปลูก 

พันธุ์มะยงชิด พ้ืนที่ (ไร่ ) 
จ านวนเกษตรกรที่ปลูก 

( ราย ) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

รอบการเพาะปลูก / ปี 
(เริ่มต้นปลูกเดือน - เดือน) 

พันธุ์ทูลเกล้า 141 51 42 เก็บเก่ียว ก.พ. – มี.ค. 

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
ทีมผู้จัดการและคณะกรรมการแปลงใหญ่ประกอบด้วย 
1. นายเนียดมั่งมี   ต าแหน่ง ประธาน 
2. นายจรูญ รุญดิษฐ   ต าแหน่ง รองประธาน 
3. นางปราณี จวนเจริญ  ต าแหน่งเลขานุการ 
4. นางสาวสุวรรณานาคอ่อน  ต าแหน่งเหรัญญิก 
5. นายบุญเลิศ แผนบ้านสร้าง ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ 
ที่ปรึกษาประกอบด้วย 
1. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครนายก 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 3.1 การลดต้นทุนการผลิต 
  - ตั้งปี 2561 ปีแรกที่มีการจัดตั้งกลุ่ม ได้มีการตั้งเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตให้ได้ ร้อยละ 
20 เมื่อเข้าร่วมโครงการครบ 3 ปี  
 3.2 การเพ่ิมผลผลิต 
  - ได้มีการตั้งเป้าหมายให้สมาชิกสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นได้ร้อยละ 20 
 3.3 การพัฒนาคุณภาพ 
  - ได้มีการตั้งเป้าหมายให้สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20    
 3.4 การบริหารจัดการกลุ่ม  
  - ให้สมาชิกกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
 3.5 การตลาด 
  - ส่งเสริมให้สมาชิกมีการท าการตลาดออนไลน์ มีการร่วมกันบริหารจัดการราคาร่วมกัน สร้าง
เครือข่ายในการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
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แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มะยงชิดต าบลท่าทราย มีการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรอ าเภอเป็นผู้จัดการแปลง ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้ความรู้หรือสนับสนุนกระบวนการผลิตของสมาชิกกลุ่ม 

4.1 กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม 
กฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อบังคับ 
แปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลท่าทราย มีการจัดท าระเบียบ ข้อก าหนดของกลุ่ม ดังนี้ 
ข้อ 1 ชื่อกลุ่มว่าแปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลท่าทราย  
ข้อ 2 ที่ตั้งกลุ่มและพ้ืนที่ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 26000 
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 
3.2 เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน 
3.3 เพ่ือพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า 
3.4 เพ่ือให้สมาชิกน าความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติในสวนของตนเอง 

ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก ดังนี้ 
4.1 ต้องบรรลุนิติภาวะ มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์เป็นต้นไป 
4.2 ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดที่มีภูมิล าเนาอยู่ภายในต าบล 
4.3 ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้นๆละ 100 บาท 
4.4 สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัด 

ข้อ 5 สมาชิกของกลุ่มจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
5.1 ตาย 
5.2 ลาออก 
5.3 ไม่เข้าร่วมประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง 
5.4 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มคณะกรรมการมีมติให้ออก 

ข้อ 6 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม 
การสร้างเครือข่าย 

- สมาชิกได้รับความรู้น าไปปฏิบัติได้ผล ขยายผลที่ได้รับความส าเร็จสู่เกษตรกรอีก 153 ราย 
การจัดท าบัญชี 

- ท าบัญชีกิจกรรม 
กองทุน / ทุนหมุนเวียน 

- ระดมหุ้น จ านวน 4,400บาท 
- เงินกองทุน จ านวน 7,500 บาท   

การจัดท าข้อมูล 
                - รายชื่อสมาชิกท้ังหมด จ านวน  51  ราย 
                - รายชื่อผู้ได้รับ GAPจ านวน 47  ราย 
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                - รายชื่อผู้ได้รับ GIจ านวน 27  ราย 
ข้อ 7 จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลมะยงชิด จ านวน 5 แปลงได้แก ่

แปลงเรียนรู้ที่ 1 นายประสงค์ พุมมา พ้ืนที่ปลูกจ านวน 10 ไร่ 
แปลงเรียนรู้ที่ 2 นายจรูญรุณดิษฐ  พ้ืนที่ปลูกจ านวน 16 ไร่ 
แปลงเรียนรู้ที่ 3 นายเนียด มั่งม ี  พ้ืนที่ปลูกจ านวน 6 ไร่ 
แปลงเรียนรู้ที่ 4 นางปราณี จวนเจริญ พ้ืนที่ปลูกจ านวน 5 ไร่ 
แปลงเรียนรู้ที่ 5 นายวิชัยมงคล ร่างสม พ้ืนที่ปลูกจ านวน 10 ไร่ 

4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการท างาน ศพก.และแปลงใหญ่ 
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ระดับอ าเภอ

และแปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลท่าทราย ร่วมจัดงาน Field Dayในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เกษตรกรจ านวน 
100 ราย มีสถานีเรียนรู้จ านวน 3สถานี ได้แก่ 

สถานีเรียนรู้ที่ 1 ผลิตไม้ผลคุณภาพ ปราบศัตรูพืช (การเตรียมสภาพของต้นมะยงชิด,การตัดแต่งกิ่ง
,IPM ) 

สถานีเรียนรู้ที่ 2 ดูแลรักษา น าพาติดผล(การผลิตและวิธีการใช้แคลเซียมโบรอน) 
สถานีเรียนรู้ที่ 3 มาตรฐานสินค้านั้นไซร้ ด้วย GI และ GAP (การขอขึ้นทะเบียนและรับรอง

มาตรฐาน GI และ GAP ) 

5. การสนับสนุน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครนายก 

- ได้มีการสนับสนุนการท าบรรจุภัณฑ์มะยงชิด ให้แก่กลุ่ม งบประมาณโดย กรมส่งเสริม
การเกษตร - ส่งเสริมให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร เช่น การส่งเสริมให้มีการเก็บตัวอย่างดิน
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ และใช้ปุ๋ยสั่งตัด หรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้ความรู้การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันก าจัดโรค และแมลงศัตรูพืช เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เมทาไรเซียม บีที และการป้องกันก าจัด
แมลงวันผลไม้ การให้ความรู้การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ระบบน้ าอัจฉริยะ 
และการใช้แสงไฟในการช่วยกระตุ้นการออกดอก ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และการแปรูปผลผลิต ฯลฯ  

พัฒนาที่ดิน  
 - ตรวจสอบวิเคราะห์ดิน / ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน , 
 - ผลิตปุ๋ยหมัก และ น้ าหมักชีวภาพใช้ในแปลงไม้ผล 
 - สนับสนุนโดโลไมท์เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 

ธกส.  
 - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการบริหารจัดการ ในการพัฒนาผลผลิตของกลุ่ม 

พาณิชย์จังหวัด   
 - ให้ความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าตลาดขายผลผลิต   

ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  
 - ให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีฟาร์ม 

กรมวิชาการเกษตร 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย และการประเมินแปลงGAP 
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
- ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร การใช้ไคโตซานในไม้ผล 

เคอรี่ เอ็กเพรส 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งวัสดุผลผลิตทางการเกษตร รับส่งวัสดุและสินค้าถึงที่บริการ 
เก็บเงินปลายทาง 

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก 
สถานีพัฒนาที่ดิน 

 - ตรวจสอบวิเคราะห์ดิน / ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน , 
พาณิชย์จังหวัด 

 - การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ( GI ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย 

- ประชาสัมพันธ์ในการจ าหน่ายผลผลิตมะยงชิดภายในต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
- จัดงานมะยงชิด และ มะปรางหวาน ต าบลท่าทราย ให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจัดจ าหน่ายภายในงาน 

การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาท าวิจัย 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเข้ามาศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลการผลิตมะยงชิด 

 6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

6.1 การลดต้นทุนการผลิต จาก 4,593 บาท / ไร่ ลดลงเป็น 3,593 บาท / ไร่ 
- ลดการใช้สารเคมี มาใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

        ตารางแสดง : ต้นทุนการผลิตมะยงชิด 

ล าดับที ่ รายการ 
ต้นทุนการผลิตเดิม 

ราคา / หน่วย ( บาท ) 

ต้นทุนการผลิตปี
2562/63 

ราคา / หน่วย ( บาท ) 

1 ตัดแต่งก่ิง (ตัดเอง) - - 
2 ปุ๋ยคอก – ปุ๋ยอินทรีย์ 875 800 
3 สารเคมี   
 - ยาฆ่าแมลง 75 75 
 - สารก าจัดแมลงวันทอง 100 50 
4 สารชีวภัณฑ์   
 - ไตโครเดอร์ม่า 250 250 
 - ไตโคซาน 18 18 
 - น้ าหมักชีวภาพ  100 
5 ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมน   
 - 15 - 15 - 15 350 200 
 - 8 – 24 - 24 350 350 
 - ฮอร์โมนเปิดตาดอก 35 35 
6 แคลเซียมโบรอน 70 40 
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7 ค่าแรงงาน – ค่าจ้างเก็บผลผลิต 1,800 1,000 
8 ค่าไฟฟ้า 500 500 
9 ค่าน้ ามัน 175 175 
 รวม 4,598 3,593 

 - ลดใช้ปุ๋ยเคมี มาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตเอง และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
            - ใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี 

6.2 การเพ่ิมผลผลิต 20 % จาก 300 กิโลกรัม / ไร่ เพิ่มเป็น 360 กิโลกรัม / ไร่ 
- มีการตัดแต่งผล 
- เนื่องจากมะยงชิดเป็นพืชที่ต้องการอากาศหนาวเย็น เพ่ือกระตุ้นการออกดอก ซึ่งในบางปีที่

ช่วงฤดูหนาวแต่อากาศไม่หนาวเย็นเท่าที่ควร ส่งผลให้มะยงชิดติดดอกออกผลน้อย แต่เกษตรกรมีการใช้แสงไฟ
เพ่ือช่วยในการกระตุ้นการออกดอกของมะยงชิดและได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มและการให้
ความรู้ในการปฏิบัติดูแลรักษามะยงชิดในช่วงต่างๆ ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตจ าหน่ายทุกปี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

6.3 การพัฒนาคุณภาพ 
1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
2) ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 
3) ขอรับรองแหล่งผลิตไม้ผล GAP จ านวน 47 ราย เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 
4) การปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือให้การปลูกมะยงชิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.4 เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
1) การผลิตมะยงชิดที่มีคุณภาพ 
2) มีการคัดแยกขนาด / ราคา 
3) มีการแปรรูปผลผลิต เช่น มะยงชิดลอยแก้ว มะยงชิดกวน 
4) บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และควรบอกถึงแหล่งที่มาของมะยงชิด เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ หรือเข้ามาดูท่ีแปลงผลผลิตได้ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าท่ีน าไปปลูกต่อว่าจะได้ผลผลิตมะยงชิดที่
คุณภาพ 

5) เกษตรกรยังขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) และได้รับการรับรองจ านวน 32 ราย 
 6.5 การบริหารจัดการ 
 1) พัฒนาคณะกรรมการให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน 
 2) กลุ่มมีกองทุนหมุนเวียน มีการแบ่งปันผลก าไรให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 
 3) การรวบรวมผลผลิต 
 4) มีการตรวจเยี่ยมแปลงไม้ผลของสมาชิกและเกษตรกรอ่ืนๆ 
 6.6 การตลาด 
 1) รูปแบบสินค้าที่จ าหน่าย 
  (1) มะยงชิดผลสดจ านวน  51  ราย 
  (2) กิ่งพันธุ์มะยงชิดจ านวน 4  ราย 
 2) แหล่งจ าหน่าย 
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  (1) สวนของเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 
  (2) ต่างจังหวัดเช่น ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการแสดงสินค้า 
 3) ราคา  แยกตามขนาดของผล ดังนี้ 

(1) ราคา 300 บาท  จ านวน 12     ลูก/กิโลกรัม 
(2) ราคา 250 บาท  จ านวน 15     ลูก/กิโลกรัม 
(3) ราคา 150 บาท  จ านวน 20     ลูก/กิโลกรัม 

 6.7 การบริหารความเสี่ยง 
                   1) ผลผลิตที่ออกมาจ านวนมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  
                       - ส่งเสริมให้มีตลาดการขายผลผลิตในชุมชน งานแสดงสินค้า และทางออนไลน์ 
 - ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย ปี 2558- 2562 จัดงานมะยงชิดมะปราง
หวาน ต าบลท่าทราย ให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจัดจ าหน่ายภายในงาน 
 - เปิดรับจองผลผลิตทางออนไลน์ 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 - ด้านเศรษฐกิจ : ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีการน าแสงไฟมาช่วยในการกระตุ้นการออกดอกของมะยงชิด 
โดยจะเริ่มติดหลอดไฟในทรงพุ่มมะยงชิดประมาณ 2 – 4 หลอด แล้วแต่ขนาดทรงพุ่ม โดยเริ่มติไฟในช่วงต้น
ฤดูหนาว และจะเปิดไฟตั้งแต่ 18.00 – 06.00 น. ประมาณ 7 – 10 วัน มะยงชิดจะแทงช่อดอกให้เห็น จึง
ท าให้เกษตรกรหันมาใช้แสงไฟในการช่วยกระตุ้นการออกดอกของมมะยงชิดกันอย่างแพร่หลาย 
 - ด้านสังคม : สมาชิกมีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
 - ด้านสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้สารชีวภัณฑ์กันมากขึ้นในการช่วยป้องกันก าจัดโรค
แมลงศัตรูพืช และลดการใช้สารเคมีลง ท าให้ช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติในสวนมะยงชิดไว้ได้ 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน (แปลงที่ยังคงรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม (AA)/แปลงที่มีทิศ
ทางการพัฒนาเพ่ิมขึ้น) 
 - เนื่องจากการให้ความร่วมมือกันของสมาชิก และการให้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 - กลุ่มยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนของกลุ่ม เนื่องจากคณะกรรมการและสมาชิกได้ท าการตกลงในการ
บริหารปัจจัยการผลิตที่ได้รับให้แก่สมาชิกโดยไม่จัดเก็บกองทุน 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
การด าเนินงานในอนาคต สมาชิกมีความต้องการในการพัฒนาการผลิตมะยงชิดให้สามารถให้ผลผลิต

ต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้มะยงชิดติดดอกออกผล 
1. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 

 การท าให้เกิดการออกดอกของมะยงชิดจากการติดหลอดไฟ 
 น าความรู้ที่ได้จากการอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงานโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และศึกษาดูงานที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาต้นมะยงชิดให้สมบูรณ์เหมาะสมกับการออกดอกติดผล ซึ่งมีผลท าให้ออกดอกมาก
ขึ้น ติดผลมากข้ึน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน คุณภาพดี ราคาดี และรายได้เพ่ิมข้ึน 
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2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สู่ Smart Farmer  
2.1 การวางแผนและกระบวนการบริหารจัดการเชื่อมโยง ศพก. สู่แปลงใหญ่ 

 1) มีการท าแผนพัฒนาเชื่อมโยง 
  - สมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุม ศพก. ทุกครั้งสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมเป็น
กรรมการ ศพก 
  - ศพก. มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางแปลงใหญ่น าสมาชิกเข้าร่วมทุกครั้ง 
 2) เป้าหมายแปลงใหญ่ 
  - เป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบ เรื่องการผลิตมะยงชิด  ต าบลท่าทรายและต าบลใกล้เคียง 
  - ขยายผลสมาชิก ในการเรียนรู้ด้านการผลิตมะยงชิดให้ได้คุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด  
 3) มีการอบรม Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และความ
เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 - ถึงแม้ในอนาคตกลุ่มจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน แต่ขอให้สมาชิกมีความ
เข้มแข็ง สมาชิกยังคงให้ความร่วมมือและร่วมใจกันในการจ าหน่ายผลผลิตโดยไม่จ าหน่ายเกินราคากัน และให้
สร้างเครือข่ายการตลาดซึ่งกนและกัน เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้อย่างยั่งยืน 
 



๓๖๘ 
 

 

ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เริ่มท าอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง 
ผลผลิตและราคาตกต่ า จึงตัดสินใจท าสวนมะม่วงซึ่งประกอบไปด้วยมะม่วงพันธุ์พ้ืนเมือง มะม่วงแก้ว อกร่อง และ
พิมเสน ขายได้กิโลกรัมละ ๕ บาท ได้เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับมันส าปะหลังแล้วมีรายได้มากกว่าถึง ๕ เท่า  
 จึงเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดให้ ในปี พ.ศ. 2536 ตัดสินใจขยายพ้ืนที่การปลูกมะม่วง และน าพันธุ์ที่ตลาดต้องการ
มาปลูก เช่น น้ าดอกไม้ ฟ้าลั่น เขียวเสวย และ แรด เป็นต้น ใช้วิธีการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ( Integrated Pest 
Management in Selected Fruit – IPM) ได้มีการชักชวนให้เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังหันมาปลูกมะม่วง  
 ปี พ.ศ. 2552 ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง และจัดตั้ง 
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดบ้านมาบเหียง เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ในราคาถูก เป็นการประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี 

2. สถานการณ์ 
 ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 31 
ราย พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 974 ไร่ และได้เริ่มด าเนินการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการผลิต
มะม่วงภายใต้มาตรฐานสินค้า GAP เน้นผลิตเพื่อการขายผลสดน าส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 การด าเนินงานตามเป้าหมาย 5 ด้าน 
 1.ด้านลดต้นทุนการผลิต 
  เป้าหมายลดต้นทุนการผลิต 20% จากเดิม 26,587 บาท/ไร่ เป็น 21,270 บาท/ไร่ 
 2.ด้านเพิ่มผลผลิต 
        เป้าหมายเพ่ิมผลผลิต 20% จากเดิม 1,286 กก./ไร่ เป็น 1,543 กก./ไร่ 
 3.ด้านเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้านพืช 
 ใช้ถุงห่อผลไม้ห่อผลมะม่วง 
 คัดคุณภาพก่อนการจ าหน่ายสู่ตลาด เพ่ือให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 แปรรูปผลผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 4.ด้านการตลาด 
 ผลิตมะม่วงที่หลากหลายชนิดพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด และลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้า

เชิงเดี่ยว 
 ส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา 
 ตลาด Modern Trade 
 ตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook fan page และ Application Line 
 จัดงานวันเทศกาลกินมะม่วง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลผลิตให้เป็นที่รู้จักของ

ผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
  จ าหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยการน าผลผลิตมาจ าหน่าย    ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อ าเภอศรีมหาโพธิ และศูนย์ราชการจังหวัด 

 จ าหน่ายผลผลิตโดยการสั่งจองผลผลิตล่วงหน้า (Pre order)  
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 จ าหน่ายให้กับแม่ค้าในพื้นที่ 
 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส าหรับขายปลีกและของขวัญของฝาก 

 5.ด้านการบริหารจัดการ 
  มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน และประชุม ทุก 3 เดือน 
  จัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน (ปุ๋ย, ถุงห่อผลไม้, สารแพคโคลบิวทราโซล) 
  มีจุดรวบรวมผลผลิต และมีการจัดการผลผลิตก่อนการจ าหน่าย 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 มีก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการประชุมวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบทางการ หมายถึง มีการ
บันทึกรายงานการประชุม และการประชุมกลุ่มย่อย หรือเฉพาะกิจ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม  เพ่ือ
วางแผนการผลิต บริหารจัดการด้านการตลาด และมีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ของกิจกรรม ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อย่างต่อเนื่อง 
 มีการบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงร่วมกัน ในการด าเนินงานพัฒนาแปลงปลูกมะม่วงให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ร่วมกัน 
 มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง ศพก.และแปลงใหญ่ 
 ได้จัดท าแปลงเรียนรู้โดยวางแผน และด าเนินการร่วมกับทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้ การลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ โดยในส่วนของแปลงใหญ่เองก็มีการจัดท าแปลงเรียนรู้ตามความ
ต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกภายในแปลงได้เข้ามาศึกษา และน าไปปรับใช้กับแปลงมะม่วงของตนเอง 
 จัดแผนปฏิบัติงานรายบุคคล แผนปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลผลิต แผนปฏิบัติงานด้าน
การตลาด และแผนพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง 3 ปี 

5. การสนับสนุน 
 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  
  กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด งบประมาณ 2,900,550 บาท 
  จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนงบสนับสนุนโรงคัดแยกผลผลิต งบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนงบประมาณ ด าเนินโครงการ 9101 
ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จ านวน 160,000 บาท ในการจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์ เพ่ือบริการสมาชิก 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส าหรับขายปลีก  
  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จ านวน 30 กระสอบ/สนับสนุนสาร
โดโลไมท์ 50 ตัน/สนับสนุนถังน้ าหมัก ส าหรับท าน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 20 ถัง/สนับสนุนวัสดุส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
จ านวน 100 ตัน 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี บริการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร GAP  
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับศึกษาอบรมในจุด
เรียนรู้ ตู้น้ าดื่ม จ านวน 1 หลัง พัดลม 3 ตัว ร่มส าหรับจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 2 หลัง/สนับสนุนถัง
ส าหรับใส่น้ า เพื่อป้องกันภัยแล้ง  
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  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศรีมหาโพธิ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี จัดหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ 
  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการพัฒนาน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 1,200,000 บาท 
  อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส าหรับขายปลีก และเครื่องกวนมะม่วง 
จ านวน 1 เครื่อง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง สนับสนุนน้ าประปาเพ่ือการเกษตร 
  กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนโรงเรือนคัดแยกและรวบรวมผลผลิต งบประมาณ 1,000,000 บาท 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ผลด าเนินงานตามเป้าหมาย 5 ด้าน 
 1.ด้านลดต้นทุนการผลิต 
        สามารถลดต้นทุนลงเหลือ 21,539 บาท/ไร่ คิดเป็น 18.98% 
 2.ด้านเพิ่มผลผลิต 
        สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 1,605 กก./ไร่ คิดเป็น 24.80% 
 3.ด้านเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

 สมาชิกแปลงใหญ่ทุกราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
  สมาชิกแปลงใหญ่ทุกราย มีการห่อผลผลิตมะม่วงโดยใช้ถุงห่อผลไม้ โดยให้สมาชิกเลือกห่อเฉพาะผลที่
รูปทรงสวยงาม เพื่อป้องกันการท าลายของศัตรูพืชแมลงวันผลไม้ และท าให้ผิวสวย ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาด 
  มีการคัดแยกผลผลิตก่อนที่น าไปยังจุดคัดแยกผลผลิตของกลุ่ม โดยใช้แรงงานในชุมชน เพ่ือเป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
  สมาชิกแปลงใหญ่จ านวน 10 ราย มีการน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4.ด้านการตลาด 
  สมาชิกแปลงใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ราย  (คิดเป็น 80% จากสมาชิกทั้งหมด 31 ราย) เลือกที่
จะปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์แทนการปลูกมะม่วงแค่สายพันธุ์เดียว และยังท าให้สามารถมีผลผลิตจ าหน่ายได้
ยาวนานถึง 6 เดือน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
  มีการส่งผลผลิตไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ คิดเป็น 70% ผลผลิตทั้งหมด  
  มีส่งผลผลิตไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าของ Big C และ Tesco Lotus 
  ผลผลิตมีการบริการจ าหน่ายผ่าน Facebook fan page และ Application Line ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของผลผลิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
ยิ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ท าให้มียอดการจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น 
  ทางกลุ่มมีการจัดงานเทศกาลกินมะม่วงแล้ว จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2562 และ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่26 มีนาคม 2564 โดยครั้งที่ 3 -4 ได้มีการจัด
กิจกรรมพร้อมกับวันถ่ายเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 และ ปี 2564  
  ได้รับความร่วมจากส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศรีมหาโพธิ 
ให้จ าหน่ายผลผลิต ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ ในวันประชุมก านัน -ผู้ใหญ่บ้าน และได้รับความ
อนุเคราะห์สถานที่ให้จ าหน่ายผลผลิต ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี 
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  มีการร่วมมือระหว่างแปลงใหญ่กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปราจีนบุรีให้การบริการจัดส่งสินค้า 
โดยการ Pre-Order มายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี , ส านักงาน
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือช่วยจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง 
  แม่ค้าในพ้ืนที่มารับซื้อผลผลิตที่เป็นเกรดรอง เพื่อน าไปจ าหน่ายในพื้นที่และน าไปขายคู่กับข้าวเหนียว
มะม่วง 
  ได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่มะม่วงจากหน่วยงานส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 5.ด้านการบริหารจัดการ 
  กลุ่มมีการประชุมทุก 3 เดือน  
  มีการจัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
  มีการน าผลผลิตมารวบรวม ณ จุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม และมีการจัดการผลผลิตก่อนการจ าหน่าย 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ภายใต้กฎระเบียบบังคับของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่น จนสามารถขยายฐานการด าเนิน
กิจกรรม สู่การผลิตมะม่วงเชิงธุรกิจ ภายใต้หลักคิด “การตลาดน าการผลิต” คุณภาพผลผลิตสร้างความเชื่อม่ันแก่
ผู้บริโภค จนเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง กระทั่งเกิดการพัฒนาด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่ม
แปลงใหญ่ในนามว่า “Mango Land” ได้สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจกลุ่มจนปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง เป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยสมาชิกจะร่วมกันคิด 
วิเคราะห์ข้อมูล น าไปสู่การจัดท าแผนการผลิต แผนการตลาด โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันก ากับ ติดตาม แนะน าและแก้ไขปัญหา อุปสรรค แก่สมาชิกอย่างใกล้ชิดท าให้ “ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนา
คุณภาพ GAP มีตลาดรองรับ ปรับการบริหารเชิงคุณภาพ” 
 นอกจากนั้นทางกลุ่มยังได้พัฒนาการด าเนินงานโดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ในลักษณะเกษตรกรมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  จึงท าให้เกิดการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกอย่าง
กว้างขวาง กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง จึงได้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกร นักศึกษา นักธุรกิจ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ทัว่ทุกจังหวัดของประเทศไทย 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 ผู้น า เครือข่ายหมู่บ้าน และกรรมการกลุ่มมีความเสียสละ จิตอาสา มีวิสัยทัศน์ และด าเนินการเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งมีกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง  
 สมาชิกตระหนักถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักษาระบบนิเวศน์จึงเกิดการ
ระเบิดจากภายในส่งผลต่อการเรียนรู้และมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
 ผู้น ากลุ่มและสมาชิกให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือกันการด าเนินงานอย่างเต็มที่ เช่น สนับสนุนเงิน 
เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท างานส่วนรวมท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง   
 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันให้สมาชิกมีความรู้ ความ
เข้าใจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับประโยชน์และสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับสมาชิก โดยให้สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
มีการประชุมวางแผน ร่วมกันระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ   
 มีการพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต คือ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ค านึงถึงลูกหลานเพื่อรักษา
ระบบนิเวศในชุมชน และส่งเสริมคนรุ่นใหม่กลับคืนถ่ินเพ่ือสืบทอดและพัฒนาอาชีพของบรรพบุรุษ  
 ได้รับการสนับสนุนความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อเนื่อง 
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9.ปัญหา อุปสรรค 
 ปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ได้มีการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา  
 ถูกช้างป่ารบกวน และท าลายผลผลิต 

10.แผนการพัฒนากลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 ทางกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงได้มีการประชุมหารือตั้งเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มไว้ ดังนี้ 
 แผน 1 ปี 
  ด้านบุคลากร : สร้างและพัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกร 
  ด้านการตลาด : เพิ่มปริมาณการจ าหน่ายผลผลิตทาง Online และ Pre – Order 
  ด้านผลิตภัณฑ์ : การผลิตกิ่งพันธุ์คุณภาพ เพื่อจ าหน่ายและใช้ในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ 
 แผน 3 ปี 
  ยื่นขอจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วง (ผลใหญ่ เมล็ดแบน รสชาติดี สีสวย) 
  ผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วงแฟนซี 
  ขอมาตรฐาน อ.ย. และ GMP ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตมะม่วง 
  ติดตั้งระบบน้ า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบคลุมพ้ืนที่แปลงใหญ่ทั้งหมด 
 แผน 5 ปี 
  ขยายพ้ืนที่ปลูกมะม่วงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 10% 
  สร้างแปลงใหญ่มะม่วง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร 

11.ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกษตรกรสามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ แม้จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ตาม คือ ความเข้มแข็งของกลุ่มเอง ถ้า
กลุ่มมีความเข้มแข็ง ผู้น ามีความสามารถก็จะท าให้ การด าเนินงานของกลุ่มสามารถพัฒนาและเดินต่อไปได้ 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ล าไย ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ท าการเพาะปลูกล าไย ซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกิจที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งของจังหวัดพะเยา พ้ืนที่การปลูกล าไยของต าบลเชียงแรง มีมากกว่า 2,000ไร่ 
กระจายตัวอยู่ในหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ 1, 2, 3 และ 4 ของต าบลเชียงแรง เริ่มท าการปลูกครั้งแรกเมื่อ
ปี 2523 หรือกว่า 40 ปีมาแล้ว ซึ่งในแต่ละปีมักมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ราคาและปริมาณผลผลิตที่ไม่
แน่นอน สมาชิกส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบต่างคนต่างขาย และส่วนใหญ่เป็นการขายผลผลิต
แบบคละเกรด(รูดร่วง) ท าให้เกิดการกดราคาจากผู้รับซื้อผลผลิต ผลผลิตราคาตกต่ า จากปัญหาดังกล่าวกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ 1, 2, 3 ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในชื่อ “กลุ่มผลิตล าไยคุณภาพ ต าบลเชียงแรง”เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และได้พัฒนาเป็น “กลุ่มแปลง
ใหญ่ล าไย ต าบลเชียงแรง” เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ในปัจจุบันนับว่าเป็นพืชหลักของเกษตรกรอีกชนิดหนึ่ง 
และถือว่าเป็นผลไม้สร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรในต าบลเชียงแรง ปีละหลายล้านบาท   
2. สถานการณ์  
 มีจ านวนสมาชิก 52 คน พ้ืนที่แปลง 352 ไร่ ล าไยพันธุ์หลักคือ พันธุ์อีดอ ผลผลิตล าไยประมาณ 
800 กิโลกรัมต่อไร่/ปี ต้นทุนปี 2563 6,500 บาท/ไร่ สถานที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านร้อง ต าบลเชียงแรง อ าเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา 
คณะกรรมการกลุ่ม ประกอบด้วย 

นายชุม เชียงแรง    ประธาน 
นายประสงค์ อินทะรังสี   รองประธาน 
นางวรากร เจริญพงษ์   เลขานุการ 
นายกิตติศักดิ์ เชียงแรง   เหรัญญิก 
นายบัวลอย จตุนาม   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
นายสิงห์ค า เชียงแรง   การตลาด 
นางสุภาวรรณ เชียงแรง   ประชาสัมพันธ์ 
นายสุวรรณ เชียงแรง   กรรมการ 
นายบุญส่ง เขจร    กรรมการ 
นายพล จตุแสน    กรรมการ 
นายวิศววิท อุปทิ    กรรมการ 
นายบุญเลิศ ดวงแก้ว   กรรมการ 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 1. ด้านลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย ต้นทุนลดลงร้อยละ 33 จาก 6,000 บาท/ไร่ เป็น 4,000 
บาท/ไร่ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
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  - อบรมให้ความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจ 
เพ่ือให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง
บ ารุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอ่ืน ตามความ
จ าเป็นเพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน และมีคุณภาพดีขึ้น 
  - อบรมให้ความรู้เกษตรกร การใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์ฮอร์โมนไข่ใช้เอง เช่น การผลิต
น้ าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การผลิตไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอเรีย ช่วยให้ลดการใช้สารเคมี 
  - จัดอบรมให้ความรู้ระบบการให้น้ า ทั้งช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงงานในการให้น้ า 
ประหยัดน้ า สามารถให้น้ าได้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอตลอดแปลงเพาะปลูก เป็นวิธีการให้น้ าที่มีประสิทธิภาพ
สูง โดยพืชจะได้รับน้ าสม่ าเสมอมากกว่าวิธีการให้แบบอ่ืน  
  - อบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นล าไย  
 2. ด้านเพ่ิมผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จาก 800 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,000 
กิโลกรัม/ไร่ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  
  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแปลงที่ประสบความส าเร็จโดยแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม
ย่อย และเยี่ยมชมแปลงปลูกของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 
  - จัดอบรมวิธีการตัดแต่งกิ่งล าไย การตัดแต่งช่อผลล าไย เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ผลิตล าไย และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตล าไยให้ดีขึ้น  
 3. เพ่ิมคุณภาพผลผลิต/จัดท ามาตรฐาน โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และลงพ้ืนที่ตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับสมาชิก และประสานส่งใบสมัคร GAP ของเกษตรกร มีเกษตรกรที่ได้การรับรอง
มาตรฐาน GAP แล้ว จ านวน 29 ราย จากสมาชิกทั้งหมด 52 ราย 
  - อบรมวิธีการเก็บเกี่ยว รวบรวมและการคัดเกรดผลผลิต  
  - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าให้ผลผลิต  
 4. การจัดการด้านการตลาด โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  
  - ประชุม/อบรม การท าตลาดออนไลน์และการแปรรูปผลผลิต เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตผ่าน
ตลาดออนไลน์   
      - เจรจาธุรกิจกับผู้รับซื้อ โดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรเชียงค า จ ากัด และ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดเวทีการเจรจาธุรกิจเพ่ือวางแผนร่วมกันในการด าเนินการขายล าไยแบบสด
ช่อ เพื่อจ าหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 
 5.ด้านการบริหารจัดการ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  
  - จัดโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม เช่น มีคณะกรรมการ กฎระเบียบ กติกา และข้อตกลง
ของกลุ่ม 
  - การประชุมของกลุ่ม มีการประชุมกลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง 
  - คณะกรรมการกลุ่ม ติดตาม/ให้ค าแนะน า/ปรึกษา แก่สมาชิกกลุ่ม   

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
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 มีประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น 
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูซาง มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบล สหกรณ์ ฯลฯ เพ่ือขอรับองค์
ความรู้และการสนับสนุนในด้านต่างๆ  

5. การสนับสนุน 
 1. ส านักงานเกษตรอ าเภอภูซาง และส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 
 - สนับสนุนองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มแปลงใหญ่ 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาล าไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 - ให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพต่างๆ โดยส่งนักวิชาการของศูนย์ฯประจ าพ้ืนที่
เพ่ือให้ค าแนะน าและส่งเสริมการผลิตล าไยครบวงจร 
 - จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ สนับสนุนองค์ความรู้และการวางระบบน้ าในแปลงเรียนรู้ 
 - จัดอบรมให้ความรู้และน าสมาชิกศึกษาดูงาน 
 3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ให้ค าแนะน าและร่วมท าการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตให้ปลอดภัยต่อสารเคมี    
 4. สหกรณ์การเกษตรเชียงค า จ ากัด 
 - เชื่อมโยงตลาดและเข้ามาด าเนินการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร  

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. ด้านการลดต้นทุน 
  สามารถลดต้นทุนได้จาก 6,000 บาทต่อไร่ เป็น 4,000 บาทต่อไร่ลดลง 2,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 33 จากกิจกรรมดังนี้ 
  ๑.๑ ลดต้นทุนจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพล าไย ปี 2562 โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาล าไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
  ๑.๒ ลดต้นทุนจากการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืช เช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง , ไตรโค
เดอร์ม่า, บิวเวอร์เรีย น้ าหมักชีวภาพ ท าให้สามารถลดต้นทุน ได้จ านวน 200 บาทต่อไร่ 

 1.3 ใช้สารเคมีและปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามช่วงเวลาการผลิต ท าให้
สามารถลดต้นทุน ได้จ านวน 500 บาทต่อไร่ 
 2. ด้านการเพ่ิมผลิต 
  จากเป้าหมายมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 800 กก./ไร่ เป็น 1,000 กก./ไร่ เพ่ิมขึ้น 200 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่บางรายไม่สามารถท าได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
มีปัจจัยด้านสภาพอากาศที่เข้ามาเก่ียวข้อง ในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าและภัยแล้ง ท าให้ล าไยบางส่วน
เสียหาย ไม่ติดดอก ดอกร่วง เป็นต้น   
 3. ด้านการเพ่ิมคุณภาพและมูลค่าผลผลิต 
  เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นจาก 19 รายเป็น 29 ราย บางราย
ที่ยังไม่ได้รับติดปัญหาเนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และผลผลิตที่ส่งขายในนามกลุ่มแปลงใหญ่เป็นสินค้าที่ได้
มาตรฐานเดียวกัน มีการคัดเกรดคุณภาพสินค้าโดยการใช้เครื่องคัดและควบคุมคุณภาพโดยคณะกรรมการกลุ่ม 
 4. ด้านการตลาด 
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  4.1ด้านรูปแบบ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีช่องทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น จากจ าหน่ายแบบรูดร่วง 
เพ่ิมแปรรูปเป็นสดช่อเพ่ือการบริโภคสด 
  4.2 ด้านช่องทาง กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ และจ าหน่ายให้หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น นิคมสหกรณ์เชียงค า จ ากัด   
 5. ด้านการบริหารจัดการ 
  กลุ่มแปลงใหญ่ล าไย ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง มีการระดมหุ้น เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
ปัจจุบัน มีจ านวนหุ้น 52 หุ้น มีเงินหมุนเวียนภายในกลุ่มเพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมประมาณ 300,000 บาท  มี
การจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีการก าหนดกฎระเบียบของกลุ่มและมีการ
บริหารจัดการร่วมกัน 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 1. ด้านเศรษฐกิจ  
  เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนถึงปลายน้ า คือ
การดูแลรักษาล าไยในช่วงตัดแต่งก่ิง เพื่อลดทรงพุ่มให้มีทรงเตี้ยง่ายต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวลดต้นทุนการผลิต 
การป้องกันโรคแมลง การสาธิตระบบการให้น้ าเพื่อลดการสูญเสียน้ า การผลิตล าไยสดช่อเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
การท าตลาดออนไลน์ ท าให้เกษตรกรที่น าองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับใช้ลดต้นทุนลง ผลผลิตจ าหน่ายได้
ราคา ท าใหร้ายได้เพ่ิมขึ้น 
 2. ด้านสังคม  
  การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ท าให้เกษตรกรสมาชิกในกลุ่มมีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการสื่อสารต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกเป็นคนในชุมชนใกล้เคียงกัน ท าให้ชุมชนมี
ความสัมพันธ์แน่นเฟ้น แบ่งปันกัน ดูแลเอาใจใส่กันภายในชุมชน 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด เช่น การใช้น้ าตามความ
ต้องการของล าไย, ใช้เศษพืชและใบไม้คลุมดิน, ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยน้ าหมัก, สมาชิกมีการปลูกพืชหลากชนิด เช่น ปลูกหมากแซมในสวนล าไย เพ่ือใช้พรางแสง การ
ปลูกพืชแนวกันชน การปลูกพืชผักสมุนไพรคลุมดิน ท าให้สุขภาพเกษตรกรและคนในชุมชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น  

8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 1. การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 

 กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีการจัดประชุมสมาชิกเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงฤดูการผลิต
เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกแต่ละราย รับฟังและร่วมกันปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้กับสมาชิก จากนั้นจะหมุนสลับเปลี่ยนกันลงพื้นที่ของแปลงสมาชิกเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และ
ในช่วงที่มีการซื้อล าไยสมาชิกกลุ่มมีการสื่อสารกันตลอดเวลา ผ่านทางไลน์กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลเชียงแรง 
เช่น แจ้งเรื่องการรับซื้อล าไย ซึ่งราคาผลผลิตที่ได้ในแต่ละวัน กฎ กติกา และระเบียบซึ่งกลุ่มได้ก าหนดขึ้น 
รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่สมาชิกได้ไปเรียนรู้ก็จะน ามาแบ่งปันกันภายในกลุ่ม และตลอดการจัดตั้งกลุ่ม ได้มี
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การจัดประชุมกลุ่ม เป็นประจ าทุกเดือน และในช่วงการขายล าไยหากวันใดที่เกิดปัญหาเรื่องการขาย 
คณะกรรมการก็จะเรียกสมาชิก ร่วมประชุม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที  
 2. ทีมผู้จัดการแปลงมีการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ 

 การบริหารจัดการของทีมคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และแหล่งองค์ความรู้จากที่ต่างๆ คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการ
ท างานระหว่างกัน และมีคนรุ่นเก่ามีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการท าอาชีพการเกษตร และคน
รุ่นใหม่มีแนวคิดและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการคิดค้นที่ทันสมัย  
 3.ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
  มีจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มผลิตล าไยคุณภาพ ต าบลเชียงแรง”แต่งตั้ง
คณะกรรมการและก าหนดบทบาทที่ชัดเจน ตั้งกฎระเบียบและข้อตกลงที่เกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันของ
สมาชิก และมีกองทุนกลุ่มเพ่ือร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ของใช้ที่จ าเป็นในกลุ่ม จากการเก็บค่า
สมัครเข้าร่วมกลุ่ม คนละ 100 บาท ปัจจุบันมีกองทุนรวมจ านวน 300,000 บาท 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 1. ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน สมาชิกแปลงใหญ่บางส่วนพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้เสียสิทธิ์
บางอย่างไป เช่น การยื่นขอมาตรฐาน GAP, การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น  
 2. ปัญหาแหล่งน้ า พ้ืนที่ปลูกล าไยของสมาชิกแปลงใหญ่ฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ท าให้
ต้องพ่ึงพาน้ าฝน และล าน้ าในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหรือประสบกับช่วงฝนทิ้งช่วง ท าให้เกิดปัญหา
ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าในพื้นที่เพาะปลูกเกิดขึ้น 
  3. ปัญหาไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าที่เข้าไปยังพ้ืนที่เกษตรเป็นไฟฟ้าระบบ 2 เฟส ท าให้เกิดปัญหาไฟตก
เครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุด เมื่อเวลามีความต้องการใช้ไฟมากๆ โดยเบื้องต้นได้เสนอปัญหาผ่านไปทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของต าบล  
 4. ปัญหาแรงงาน ในพ้ืนที่ขาดแคลนแรงงานเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว เพราะความต้องการแรงงานมีสูงช่วง
ที่ผลผลิตออกพร้อมๆ กัน แก้ปัญหาโดยการเอามื้อกันของเกษตรกร และติดต่อแรงงานจากหมู่บ้านข้างเคียง 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 เน้นการพัฒนาคุณภาพให้ได้เกรดจัมโบ้ (AA) และ A และพัฒนาเป็นล าไยผิวสีทอง เพ่ือขยายตลาด
ด้านการส่งออก และขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ   

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จะเกิดความยั่งยืนต้องขับเคลื่อนจากการด าเนินการด้วยตัวสมาชิกกลุ่มเอง หมั่นให้
ค าแนะน าปรึกษาหารือกัน ดูแลกัน มีเงินออมหมุนเวียน พ่ึงพาตนเองเป็นหลัก หากติดขัดปัญหาสามารถไป  
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2561 

 
ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

 แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  ปี 2561 เกิดจากการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตร การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้าน
สินค้าเกษตร เน้นให้ความส าคัญในเรื่องการรวมแปลงผลิตเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือก่อให้เกิด กิจกรรมลดต้นทุนการ
ผลิต และการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต เป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร การแก้ปัญหาเรื่องสินค้า
ล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า หรือปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของเกษตรกร ตลอดกระบวนการ
ผลิต (Production Process) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่ยัง เข้าไม่ถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต 
และมีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มการผลิต เพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัย
การผลิต และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิม
คุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด การบริหารจัดการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

สถานการณ ์
 ชนิดสินค้า : มะม่วง 
 รหัสแปลง 5221 ผลการจัดชั้นคุณภาพ A 
 สมาชิก 35 ราย พื้นที่ 615 ไร่ 
 ผู้จัดการแปลง นางดวงใจ เทศอินทร์  
 ชื่อประธานแปลง นายเสน่ห์ กองแก้ว 
 ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 3 ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
 ชื่อทะเบียนนิติบุคคล “บริษัท แมงโก คลองทราย หนึ่งหกแปด จ ากัด” 
 
 คณะกรรมการ/สมาชิกแปลงใหญ่ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1  นายเสน่ห์  กองแก้ว ประธาน  
2  นายมานะ  อินสูน รองประธานคนที่ 1  
3  นายสามารถ  เมฆอ้อย รองประธานคนที่ 2  
4  นางดวงใจ  เทศอินทร์ เลขานุการ  
5  นางวิมล  ยิ่งสุข เหรัญญิก  
6  นท.วันเพ็ญ  ธรังษ ี กรรมการ  
7  นางดาวสิริ  ชัยสุวิรัตน์ กรรมการ  
8  นางชะโอน  สุริยา กรรมการ  
9  นายเพ็ชร  พิมพา กรรมการ  

10  นายเสมือน  ราชองค์ กรรมการ  
11  นางยุพิน  พัฒนิยม กรรมการ  
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12  นายเกรียงไกร  กองแก้ว กรรมการ  
13  นายบุญเลิศ  ค ายวง กรรมการ  
14  นายจรัญ  คล้ายเหมือน กรรมการ  
15  นางน้ าฝน  ประค า กรรมการ  
16  นายอุทัย  ขันดวง สมาชิก  
17  น.ส.สนอง  กองแก้ว สมาชิก  
18  นายสมชาญ  สั่งจุ้ย สมาชิก  
19  นางปราณี  ตระกูลโส สมาชิก  
20  นายวิชัย  บุตรถนา สมาชิก  
21  นายรัตน์  อินสูน สมาชิก  
22  นายทวีศักดิ์  กองแก้ว สมาชิก  
23  นางแสงดาว  ธรรมดา สมาชิก  
24  นางกัญญา  เพ็ชรไทย สมาชิก  
25  นายแดง  จิตรดี สมาชิก  
26  นายวุฒิชัย  วรรณะ สมาชิก  
27  นางกองสิน  มนต์เดช สมาชิก  
28  นายสุจิน  พัฒนิยม สมาชิก  
29  นายสวาท  จันทร์สนิท สมาชิก  
30  น.ส.พรับพรึง  โถมงามดี สมาชิก  
31  นายไพบูลย์  ปรักมาส สมาชิก  
32  นางวรรณา  เทียนไข สมาชิก  
33 นายทิพย์  ทรัพย์พร้อม  สมาชิก  
34  นางประยูร  ไชโย สมาชิก  
35  นางเรณ ู ทองศรี สมาชิก  

 
เป้าหมาย (5 ด้าน) 

เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 5 ด้าน 
1. ลดต้นทุน 
การผลิต 

เป้าหมายลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 12,713 บาท/ไร่  
ลดเหลือ 10,170 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 

2. เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิตจากเดิม เฉลี่ย 1,000กก./ไร่ เป็น 1,100กก./ไร่  
3. เพ่ิมมูลค่า 
ผลผลิต 

รักษามาตรฐานการผลิต GAP พืช ที่ผ่านการรับรองแล้ว  
จ านวน 35 ราย 

4. การบริหาร 
จัดการ 

รวมกลุ่มวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต  
(สารแพกโคลบิวทราซอล/ ถุงห่อ/สารชีวภัณฑ์) 

5. ตลาด มีแผน Contact Farming กับบริษัทและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
และส่งเสริมตลาดออนไลน์ 
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กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และกำรสนับสนุน 
 1.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรกร สมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนดระเบียบ/
กฎเกณฑ์กลุ่ม 
 1) แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  
 2) มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสมาชิกแปลงใหญ่ 
  2.1) จัดหาปัจจัยการผลิต สารแพกโคลบิวทราซอลแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย 
มีสมาชิกจ านวน 35 ราย มีการผลิตมะม่วงออกนอกฤดูทุกราย ในการผลิตมะม่วงออกนอกฤดู มีความจ าเป็น  
ที่ต้องการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช จึงมีการประชุมและหารือและหาข้อตกลงร่วมในการจัดหาสาร 
แพกโคลบิวทราซอล ตามเงื่อนไขโครงการที่ด าเนินการในปี 2562 และ 2563 เพ่ือให้สมาชิกน าไปใช้ในแปลง
ปลูกมะม่วง และเมื่อเก็บผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตเสร็จสิ้นก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้อน าจ านวนเงินที่ตาม
ข้อตกลงของกลุ่มส่งคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในการมีปัจจัยเป็นเงินเชื่อ 
เพ่ือบรรเทาและลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในส่วนหนึ่ง ในการไปจัดซื้อปัจจัยราคาที่แพงกับร้านค้าทั่วไป 
  2.2) จัดหาปัจจัยการผลิต ถุงห่อผลไม้ 
             สมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีการผลิตมะม่วงออกนอกฤดูทุกคน ในกระบวนการผลิตมะม่วง
จึงจ าเป็นต้องมีการห่อผลผลิต ซึ่งกลุ่มมีแผนจัดซื้อถุงห่อผลไม้ จ านวน 500 กล่องซึ่งจากการประชุมสมาชิก
กลุ่มท่ีมีมติเห็นชอบในการจัดซื้อสารแพกโคลบิวทราซอล 10%WP และถุงห่อผลไม้ เพ่ือช่วยเหลือในในสมาชิก
เป็นการให้บริการปัจจัยการผลิตที่สมาชิกจ า เป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยก าหนด 
ในแผนการจัดซื้อในโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 
  2.3) การแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ าในการผลิตมะม่วง 
   ในพ้ืนที่ต าบลคลองทรายจะอยู่นอกเขตชลประทานอาศัยน้ าฝนในการผลิตมะม่วง
นอกฤดูซึ่งจ าเป็นในช่วงฤดูแล้งจะต้องมีการให้น้ าต้นมะม่วงแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะไม่มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
และในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพอากาศมีความแปรปรวนปริมาณน้ าฝนน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้ประชุมหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยที่จะขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มและมีการบริหารจัดการโดยกลุ่ม แต่เนื่องจากศักยภาพพ้ืนที่มีปริมาณน้ าใต้ดินลึกมากและมีปริมาณ
น้อยถ้าใช้งบประมาณของโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 
เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล จึงเสนอแผนขอรับการช่วยเหลือไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้การช่วยเหลือในการขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีความลึกประมาณ 300 -400 เมตร 
เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป 
 3) ระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวั ดพิจิตร         
ปี 2561 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. 
 คณะกรรมการแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ จ านวน 4 ครั้ง/ปี โดยมีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นและ
รับข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาการเกษตรทุกด้านไปเผยแพร่และแจ้งให้กับสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งได้มีการพัฒนา
ความรู้จากการขับเคลื่อนการท างานของ ศพก.ระดับอ าเภอ ในการได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและมี
การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะในการผลิตมะม่วงนอกฤดูและการตลาดแบบครบวงจร 

1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ จ านวน 4 ครั้ง/ปี ในการหารือ
และวางแผนการพัฒนาสมาชิกให้มีองค์ความรู้ 
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 2) การพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิตมะม่วงออกนอกฤดู ปี 2562 จ านวน 3 ครั้ง และใน  
ปี 2563 จ านวน 3 ครั้งและศึกษาดูงาน 

3) พัฒนาด้านความรู้ ด้านกระบวนการผลิตมะม่วงที่ดีและเหมาะสม เพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน GAP 
ในปี 2563 และสมาชิกได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 35 ราย 

4) จัดท าแปลงเรียนรู้ 
  เนื่องจากแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2561  
เป็นกลุ่มจัดตั้งปี 2562 แปลงเรียนรู้ในปี 2561 จึงไม่มี แต่หน่วยงานศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตร
พิจิตร ศวพ.พิจิตร ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ และจัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
จ านวน 5 แปลง ในปี 2562 

1) นายมานะ  อินสูน หมู่ที่ 1 ต าบลคลองทราย 
2) นท.วันเพ็ญ  ธรังษี หมู่ที่ 1 ต าบลคลองทราย 
3) นายเสน่ห์  กองแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลคลองทราย 
4) นางดวงใจ  เทศอินทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลคลองทราย 
5) นางยุพิน  พัฒนิยม หมู่ที่ 2 ต าบลคลองทราย 

 1.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและความก้าวหน้าของแปลงตามที่ก าหนดและความครบถ้วนของข้อมูล 
ที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน 

- ปัจจุบันแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2561  
 มีสมาชิก 35 ราย พื้นที่ 615 ไร่ 

1.4 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2561 ได้ประสาน 

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือเรื่องสินเชื่อกับแปลงใหญ่ 
  2) ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศวพ.พิจิตร  
  3) ส านักงานตรวจบัญชีพิจิตร ให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีในครัวเรือน 
  4) วิทยากรจากกรมวิชาการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยมะม่วง ในงาน Field Day ปี 2563 
ณ วันหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ต าบลคลองทราย  
  5) การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2561 ได้มีการประชุมจ านวน  
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  

 6) การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
สมาชิกมีการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน  25 ราย คิดเป็นร้อยละ 71 

 1.5 การจัดหาทุนสนับสนุน (เงินและ/หรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกองทุนหมู่บ้าน 

       สมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2561 จะเป็น 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 3 จ านวน 15 ราย ซึ่งกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จะจัดหา/สนับสนุนสารแพกโคล -
บิวทราซอล จ านวน 250 ถัง/ปี และปุ๋ยเคมีจ านวน 300 กระสอบ ให้ช่วยเหลือสมาชิกกองทุน รวมเป็น
เงินกองทุนที่จัดหาให้บริการในชุมชนหมู่ที่ 3 ต าบลคลองทราย จ านวนเงินกองทุนหมู่บ้าน 600,000 บาท 
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ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และผลที่เกิดขึ้น 
1. มีการด าเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้ ตามเป้าหมายการพัฒนา 65 ด้าน พร้อมทั้งผล

ตามกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    1.1 ลดต้นทุนตามกิจกรรมของแผนกลุ่มก าหนดแผนในการลดต้นทุนร้อยละ 20 

  - กิจกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และผสมปุ๋ยใช้เอง มีสมาชิกด าเนินการ จ านวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 42.86 
  - กิจกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
น้ าหมักสมุนไพร กลอย ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 

 1.2 เพ่ิมผลผลิต ตามกิจกรรมของแผน 
               กลุ่มก าหนดแผนในการเพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 10 จากผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ 

 เพ่ิมเป็น 1,100กก./ไร่ 
               1) กิจกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และผสมปุ๋ยใช้เอง มีสมาชิกด าเนินการ 

จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 
   2) การปรับปรุงบ ารุงดิน สมาชิก จ านวน 15 ราย ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และมีการ
ตัดแต่งก่ิง คิดเป็น 42.86 

1.3 พัฒนาคุณภาพ ตามกิจกรรมของแผน 
               1) สมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย จะผลิตมะม่วงออกนอกฤดูโดยปลูก 

มะม่วงน้ าดอกไม้ ซึ่งกระบวนการผลิตจะต้องใช้สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช (แพกโคลบิวทราซอล) 
จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

        2) ใช้ถุงห่อผลไม้ เพื่อเพ่ิมการสร้างสีมะม่วงให้มีสีเหลือง 
สมาชิกจะใช้ถุงห่อผลไม้ จ านวน 35 รายคิดเป็นร้อยละ 100 

        3) การเข้ารับการอบรม และผ่ านการรับรองมาตรฐานการผลิตมะม่วงที่ดี 
และเหมาะสม (GAP) จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.4 การตลาด ตามกิจกรรมของแผน 
              สมาชิกแปลงใหญ่ผลิตมะม่วงออกนอกฤดู และจ าหน่ายในชุมชนและมีพ่อค้าคนกลาง

มารับซื้อ ซึ่งไม่ได้มีการรวมกันซื้อรวมกันขายในรูปแบบธุรกิจกลุ่ม แต่จะมีสมาชิกจ านวน 4 รายที่ได้บรรจุกล่อง
บรรจุภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าสินค้า และสามารถจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ในส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการตลาด
อีกทางหนึ่ง 

 1.5 การบริหารจัดการ ตามกิจกรรมของแผน 
              1) ด้านการจัดซื้อปัจจัยการผลิต 
                  1.1) กลุ่มมีการบริหารจัดการจัดซื้อปัจจัยการผลิตจากการเข้าร่วมโครงการ 

ส่ง เสริมระบบแปลงใหญ่ตั้ งแต่ปี  2562 - 2563 ได้บริหารจัดการในการจัดหาปัจจัยการผลิต 
เช่น สารแพกโคลบิวทราซอล 10%WP รวมแล้วจ านวน 80 ถัง จากการได้รับสนับสนุนงบประมาณของ        
กรมส่งเสริมการเกษตร และน ากองทุนที่ได้คืนมาจัดซื้อเพ่ิมเติม 

                 1.2) กลุ่มมีการบริหารจัดการจัดซื้อตะกร้าใส่ผลผลิต เพ่ือใช้ในการขนส่งและ 
การเก็บรักษาผลผลิตไม่ให้ได้รับความเสียหาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการเข้าร่วม  
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 

2 ทีมผู้จัดการแปลงมีการก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ 
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                      จากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ าไม่เพียงพอส าหรับในการให้น้ ามะม่วง 
ในช่วงฤดูแล้ง คณะกรรมการฯ จึงได้ขอการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลไปยังส านักงานทรัพยากรน้ า เขต 7 
ก าแพงเพชร ในปี 2562 จ านวน 1 กลุ่ม 8 ราย โดยผ่านการรับรองจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย 
และปี 2564 ทางส านักงานทรัพยากรน้ า เขต 7 ก าแพงเพชร ได้เข้ามาตรวจสอบศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือ
การเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด ความลึกประมาณ 300 -400 เมตร และได้บรรจุเข้าไปในแผนใน
ปีงบประมาณ 2566 

3. การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิตและรายได้)  
        สมาชิกแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีปัญหาด้านการตลาด มะม่วงมีราคาถูก และมีปัญหาจาก 
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการวางแผนเรื่องการปรับลดพ้ืนที่การผลิต และการใช้
สารแพกโคลบิวทราซอล เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ท าปริมาณที่น้อยแต่ให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ  

3.1 ด้านต้นทุนการผลิต 
      จากกระบวนการผลิตที่สมาชิกใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ และผสมปุ๋ยใช้เอง สามารถลดต้นทุน

จากเดิมต้นทุน 12,713 บาท/ไร่ ปัจจุบันจากการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เกษตรกรต้องลดต้นทุน โดยการใช้สารเคมีโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้แบบผสมผสานเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต ซึ่งในปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ยลดลงเหลือ 5,000 บาท/ไร่ 

3.2 ด้านเพิ่มผลผลิต 
                      การผลิตมะม่วงออกนอกฤดูของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย สมาชิกมีการ     
รับองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ย และการผสมปุ๋ยใช้เอง ใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช 
และการใช้ถุงห่อผลไม้ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และปริมาณที่เพ่ิมขึ้น จากเดิม 1,100 กก./ไร่ เพ่ิมเป็น 
1,100 กก./ไร่ 

3.3 ด้านคุณภาพ 
                      สมาชิกแปลงใหญ่ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตมะม่วงที่ดีและเหมาะสม (GAP)       
ปี 2563 จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4 ด้านการตลาด (เช่น มีตลาดรองรับ,ราคาสูงกว่าตลาด ) 
    จากการที่สมาชิกใช้สารแพกโคลบิวทราซอลช่วงเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน เพ่ือให้มะม่วง
ออกช่อพร้อมกัน และได้ผลผลิตเริ่มออกช่วง กรกฎาคม– สิหาคม จะท าให้ราคาของผลผลิตจะได้ราคา 
ประมาณ 50-120 บาท/กิโลกรัม (เกรดส่งออก) หรือราคาตลาดทั่วไปที่ผลิตนอกฤดูจะจ าหน่ายในราคา  
30 – 35 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคามะม่วงในฤดูกาลปกติช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ราคาประมาณ 
5– 12 บาท/กิโลกรัม 
 4. การปรับใช้นวัตกรรม 
      4.1 การผลิตมะม่วงออกนอกฤดู ต้องใช้นวัตกรรมเพ่ือบังคับให้มะม่วงติดดอกออกผล 
ตามระยะเวลาที่ต้องการออกผลผลิตที่ไม่ออกช่วงฤดูปกติ จึงต้องใช้ สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช  
แพกโคลบิวทราซอล และถุงห่อผลไม้เพ่ือเร่งมะม่วงให้มีผิวสีเหลืองนวล ซึ่งสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง  
ต าบลคลองทราย สมาชิกทุกคนมีองค์ความรู้ในการใช้สาร และวิธีการห่อมะม่วง 
  4.2 น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต 

มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ใช้เครื่องมือวัดสารตกค้างประกอบการท าวิจัย ในแปลงสมาชกิฯ 
 4.3 เกษตรกรรมแม่นย าสูง 
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สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องแอบพริเคชั่น รีคัลท์เกษตรกรซึ่งสามารถรับทราบ
ข้อมูลพยากรณ์อากาศที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตพืช 

 4.4 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ 
ในการพัฒนาการผลิต 

 1) สมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีการใช้สารชะลอ
การเจริญเติบโตของพืช สารแพกโคลบิวทราซอล และถุงห่อผลไม้เพ่ือเร่งมะม่วงให้มีผิวสีเหลืองนวล 

 2) การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิต 
                     สมาชิกกลุ่ม จ านวน 5 ราย มีการใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบ แอร์บัส คือการใช้แรงดันพ่น
ผ่านปั๊มแรงดันสูง มีพัดลมช่วยกระจายสารเคมีให้ละอองกระจายทั่วถึง ท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต 
เนื่องจากแอร์บัสจะประหยัดสารเคมีลง 30% ใช้แรงงานในการพ่นสารเคมีเพียง 1 คน ท างานได้รวดเร็ว 
เช่น เดิมพ้ืนที่ 30 ไร่ ใช้แรงงานพ่นสารเคมี 2 คน ต้องใช้เวลาพ่น 5 วัน แต่การใช้แอร์บัส ใช้เวลาเพียง 2 วัน
เท่านั้น ท าให้การป้องกันโรคและแมลงท าได้ทันเวลา 

4.5 สร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
          ในการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้ ปกติจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าโดยไม่ได้บรรจุใส่กล่อง ปัจจุบัน  
สมาชิกต้องมีการปรับตัว เนื่องจากสถานการณ์การตลาดมีการแข่งขันสูง และการขายทางออนไลน์จะมีความ  
จ าเป็นกับการตลาดสินค้าเกือบทุกชนิด และประกอบกับการเกิดสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 4 ราย ที่บรรจุกล่องประชาสัมพันธ์จ าหน่ายในระบบออนไลน์ 

4.6 การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-commerce 
  สมาชิกแปลงใหญ่ ได้มีการพัฒนาด้านการตลาดจ าหน่ายสินค้า ทาง facebookและ ทางไลน์ 

4.7 สร้างแบรนด์ของตนเอง 
      กลุ่มมีแผนในปี 2565 จะท าบรรจุภัณฑ์ เป็นของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย 

อ าเภอสากเหล็ก ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกจ านวน 1 ราย ที่มีบรรจภุัณฑ์เป็นของตัวเอง คือ ของนางดาวสิริ  ชัยสุวิรัตน ์
โดยใช้แบรนด์ Gold Mango 

5.1 ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ 
      นายเสน่ห์  กองแก้ว เป็นประธานแปลงใหญ่ฯ และมีนางดวงใจ  เทศอินทร์ เป็นผู้จัดการแปลง 

ประธานแปลงใหญ่ฯ มีความสามารถพัฒนาองค์การให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
  1) บริหารจัดการในการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตมะม่วงออกนอกฤดู และจัดหาปัจจัยการ
ผลิตที่จ าเป็นบริการให้กับสมาชิก เช่น สารแพกโคลบิวทราซอล ถุงห่อไม้ผล ตะกร้าใส่ผลไม้ การท าสาร 
ชีวภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า   

2) บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร ให้มีการเข้มแข็ง และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความส าเร็จ 

3) บริหารกองทุนให้ก่อเกิดรายได้ และพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งโดยการจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล “บริษัท แมงโก คลองทราย หนึ่งหกแปด จ ากัด” 

5.2 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
 1) มีการระดมทุน และบริหารกองทุน ปัจจุบันมีกองทุนกลุ่มจ านวน 101,000 บาท 
     2) มีการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร ให้มีการเข้มแข็ง และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ/สมาชิกให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความส าเร็จ 
     3) บริหารและส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนในการผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

เช่น ผลิตฮอร์โมนไข่ จ าหน่าย 100 ลิตร เป็นเงิน 1,520 บาท 
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5.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
                      - การปรับปรุงคุณภาพหน้าดิน เนื่องจากพ้ืนที่แห้งแล้ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในช่วง
แรกของการปลูกมะม่วง จึงปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  บ ารุงดินต่อเนื่อง และใช้รถตัดหญ้า  
เพ่ือให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย บางแปลงจะใช้ฟางข้าวคลุมดินช่วงฤดูแล้วเพ่ือรักษาความชื้นให้กับต้นมะม่วง 

5.4 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
      ในพ้ืนที่ด าเนินการแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อาศัยน้ าฝนในการผลิตมะม่วงออก 

นอกฤดู และมีปัญหาเรื่องขาดแหล่งน้ าที่ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในการผลิตไม้ผลจะใช้ปริมาณที่ น้อยกว่า 
การท านาข้าว  

5.5 การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล การใช้สารเคมีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ี 

5.6 ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 
  1) สมาชิกกลุ่มฯ ได้รับองค์ความรู้และผ่านการรับรองการผลิตสู่มาตรฐาน GAP ปี 2563 
ซึ่งในการผลิตมะม่วงออกนอกฤดู จะใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชและเชื้อรา โดยมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต และผู้บริโภค  
                      2) การผลิตมะม่วงออกนอกฤดู การตัดแต่งทรงพุ่ม เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมาก เพ่ือให้ต้น
เตี้ยทุกต้น เพ่ือสะดวกต่อการห่อ เก็บ โดยควบคุมความสูงของต้นไม่ให้สูงเกิน 3.50 และเป็นการลดการใช้
สารเคมีและประหยัดการใช้สารเคมีอีกทางหนึ่ง 

5.7  Zero waste (แนวคิดขยะเหลือศูนย์) 
         การผลิตมะม่วงออกนอกฤดู ของแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย มีแนวคิดและวิธีการ  
ก าจัดขยะในแปลงปลูก โดยการตัดแต่งกิ่งของสมาชิกจะไม่เผากิ่งที่ตัดทิ้ง จะใช้รถไถติดใบมีดที่สามารถสับกิ่ง  
ที่ตัดแต่งละเอียด และย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ เป็นการก าจัดขยะและเศษวัชพืชให้เป็นประโยชน์กับต้นพืช 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 2,3,6 ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

กล้วยน้ าว้าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนที่อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ในพื้นที่ต าบลกลัด
เหลวงได้มีเกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต  ในปี 2560 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ายาง  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญ และศักยภาพได้เข้ามาส่งเสริมให้รวมกลุ่มเพ่ือเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่  โดยใช้ชื่อว่าแปลงใหญ่ กล้วย 
หมู่  2,3,6 ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกจ านวน  30 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก 522 ไร่  มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือด าเนินการ แปลงใหญ่ , การผลิตและการตลาด , จัดท าแผนปฏิบัติ
การ , การก าหนดปัจจัยการผลิตต่างๆ ด าเนินการตามแผนรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการร่วมกันบริหารจัดการ ด้านการลด
ต้นทุน  เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนด้านการตลาดที่มั่นคง และเป็นธรรม 

2. สถานการณ ์
 ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ราย พื้นที่ปลูก  671.3 ไร่   ต้นทุนการผลิต  15,000 บาท/ไร่  ผลผลิต 2,380 
กิโลกรัม/ไร่ ราคากิโลกรัมละ 7 บาท   รายได้ 16,660  บาท    
 เป้าหมาย 
 1.ด้านลดต้นทุนการผลิต 
          กลุ่มมีโครงการที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตกล้วยให้กับสมาชิก ในด้านต่างๆ อาทิ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีห้ามใช้สารเคมีในการผลิตทุกข้ันตอน โครงการขุดสระน้ าช่วยเหลือ
สมาชิกด้านแหล่งน้ า 
 2. ด้านการเพิ่มผลผลิต 
          กลุ่มมีกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตกล้วยน้ าว้าให้กับสมาชิก ในด้านต่างๆ อาทิ การจดท าบันทึกกิจกรรมแปลง , 
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP การวางแผนการผลิต , การวางแผนการตลาด , การตลาดน าการผลิต , การ
ค านวณวัน เก็บเก่ียว , การวิเคราะห์ดิน , การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการผลิต ฯลฯ   
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
           กลุ่มมีกิจกรรมด้านการพัฒนาผลผลิตกล้วยน้ าว้าให้กับสมาชิก อาทิ จัดให้มีการประชุมท าความเข้าใจสมาชิกผู้
ปลูกกล้วยน้ าว้า ตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2-8 ของทุกเดือน เพ่ือรักษาคุณภาพการผลิตของสมาชิก การส่งเสริม 
การผลิตที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การศึกษา อบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาผลผลิต
ให้มีคุณภาพ ส่งผลให้สมาชิกสามารถต่อยอดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ าว้า ซึ่งน าไปแปรรูป อาทิเช่น กล้วย
อาบแดด ,กล้วยฉาบ,กล้วยกวน เป็นต้น 
 4 ดา้นการตลาด  
           สร้างความม่ันคงในอาชีพให้กับสมาชิก จากการประกันราคารับซื้อ และ การก าหนดนโยบายด้านราคาที่มี
ความยืดหยุ่น โดยก าหนดราคารับซื้อผลผลิตใน ช่วงเวลาที่มีผลผลิตน้อยให้สูง เพื่อจูงใจให้สมาชิกผลิตผลผลิตออกสู่
ท้องตลาด การจ่ายปันผล เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการที่จ าหน่ายผลผลิต
ได้ราคาสูงขึ้น และมีต้นทุนเงินส่งเสริมการผลิตที่ต่ ากว่าเดิม อีกทั้งสมาชิกยังมีสุขภาพที่ดีจากการงดการใช้สารเคมี และ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง สมาชิกมีรายได้ท่ีมั่นคง จากการประกันราคารับซื้อ และการก าหนดนโยบายด้านราคา ที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยก าหนดราคารับซื้อผลผลิตในช่วงเวลาที่มีผลผลติน้อย ให้สูงขึ้น  
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 5 การรวบรวมผลผลิต  
           กลุ่มวิสาหกิจฯ ด าเนินโครงการในรูปแบบของการตลาดน าการผลิต โดย จัดห าช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับ
สมาชิกท่ีหลากหลาย มั่นคง และแน่นอน ส่งเสริมการผลิตกล้วยน้ าว้าที่ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน GAP ตามความ
ต้องการของตลาด การตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตกล้วยน้ าว้าได้  

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
           กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนด ระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่ม  มีการประชุมต่อเนื่อง เพื่อชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อแก้ไข    ปัญหาในการดาเนินการต่างๆ  และมีการก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่มร่วมกัน   กลุ่มแปลงใหญ่
กล้วยน้ าว้ากลัดหลวง ได้มีการประชุมสมาชิก และคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจแก่สมาชิก
เพ่ือก าหนดทิศท างานการพัฒนาร่วมกัน 

5. การสนับสนุน 
 กลุม่มีโครงการที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตกล้วยให้กับสมาชิก ในด้านต่างๆ อาทิ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีห้ามใช้สารเคมีในการผลิตทุกข้ันตอน โครงการขุดสระน้ าช่วยเหลือ
สมาชิกด้านแหล่งน้ า 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
1. ด้านลดต้นทุนการผลิต 

กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิต จาก 15,000   บาท เหลอื  13,000  บาท  จากการลดการใช้สารเคมี และ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

2. ด้านการเพิ่มผลผลิต 
กลุ่มเพ่ิมผลผิตเฉลี่ย จาก 7 หวี  ต่อเครือ  น้ าหนักเฉลี่ย หวีละ  1.7 กิโลกรัม เป็น 7 หวีต่อเครือ  น้ าหนัก

เฉลี่ย หวีละ  1.8  กิโลกรัม  จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  และการตัดแต่งต้น 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

กล้วยน้ าว้าของกลุ่มมีขนาดหวีใหญ่ขึ้น แต่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน GAP  เนื่องจากสมาชิกไม่บันทึกข้อมูลแปลง 
     4 ด้านการตลาด  
           สร้างความม่ันคงในอาชีพให้กับสมาชิก จากการประกันราคารับซื้อ และ การก าหนดนโยบายด้านราคาที่มี
ความยืดหยุ่น โดยก าหนดราคารับซื้อผลผลิตใน ช่วงเวลาที่มีผลผลิตน้อยให้สูง เพื่อจูงใจให้สมาชิกผลิตผลผลิตออกสู่
ท้องตลาด การจ่ายปันผล เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการที่จ าหน่ายผลผลิต
ได้ราคาสูงขึน้ และมีต้นทุนเงินส่งเสริมการผลิตที่ต่ ากว่าเดิม อีกทั้งสมาชิกยังมีสุขภาพที่ดีจากการงดการใช้สารเคมี และ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง สมาชิกมีรายได้ท่ีมั่นคง จากการประกันราคารับซื้อ และการก าหนดนโยบายด้านราคา ที่มีความ
ยืดหยุ่น โดยก าหนดราคารับซื้อผลผลิตในช่วงเวลาที่มีผลผลติน้อย ให้สูงขึ้น  
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 1 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 นายสุริยนทร์ ศรีสุข ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า แต่เดิมพ้ืนที่ต าบลตาชี  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก มีน้ าจากน้ าตกไหลผ่าน
หมู่บ้าน ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะแก่การเพาะปลูก 
ประชาชนมีอาชีพท าสวนยาง และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่การประกอบอ าชีพของเกษตรกรในต าบลตาชี  แต่
เดิมเกษตรกรจะประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา เป็นอาชีพหลักและต่อมาได้มีการท าสวนไม้ผล เช่น 
ทุเรียน ลองกอง เงาะ และไม้ผลอ่ืน ๆเป็นอาชีพรอง แต่การท าสวนยางพาราและสวนไม้ผล เกษตรกรจะท าไป
ตามความเคยชินแต่เดิม การใช้เทคโนโลยีใหม่ , เกษตรกรยังขาดความรู้, ขาดเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิตที่จะมาจัดการบริหารสวนของตนเอง ตามศักยภาพของชุมชนสามารถที่จะท าการเกษตรได้อย่าง
หลากหลาย ปัจจุบันมีเกษตรกรบางรายที่ใช้ความรู้แผนใหม่ มาจัดการบริหารสวนท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิต
และเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนได้ในชุมชน 
 ในปี 2561 กลุ่มจึงได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีส านักงานเกษตร
อ าเภอยะหา เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และด าเนินงานโครงการมาจนถึงถึงปัจจุบัน 
ได้เป็นแปลงใหญ่ทุเรียน ที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรทั่วไปเข้ามาเรียนรู้  
2. สถานการณ ์
 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตรในการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีซึ่งยึดพ้ืนที่เป็นหลัก โดยวางระบบการผลิตและก ารบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน 
เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ต ามนโยบายการตลาดน าการผลิต น าไปสู่การจัดกรสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้าง
เสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ในการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการ
แปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีก ารบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิต
และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
 2. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิต มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่ตั้ง : โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ตาชี (ชั่วคราว) หมู่ที่ 2 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
พิกัด x : 732929 y : 725046 
ปีท่ีเริ่มด าเนินการกลุ่ม : ปี 2561 
ชนิดไม้ผล : ทุเรียน (หมอนทอง) 
เกษตรกรสมาชิกปัจจุบัน จ านวน 42 ราย จ านวน พื้นที่ 269 ไร่ ให้ผลผลิตทั้งหมด 
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ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 320 ตัน 
ปริมาณผลผลิตตามคุณภาพ ดังนี้  
 1. เกรด AB = 50 %   2. เกรด C = 40 %   3. ตกเกรด = 10 %  
ทีมผู้จัดการแปลง 
- ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงนางสาวนูรฮายาตี มะยาโอ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี  
อ าเภอยะหา มีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) การลดต้นทุนการผลิต  
  เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ร้อยละ 60 มีการลดต้นทุนการผลิต ได้มากกว่าร้อยละ 20 
จากการน าความรู้ด้านพืช ไปใช้ในแปลงของตนเอง ด้านพืชโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเค ราะห์ดิน  
ใช้ปุ๋ยตรงตามระยะการพัฒนาของพืช ในปริมาณที่พืชต้องการ ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร
ของ พด.ได้เอง เพ่ือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใช้ส ารสกัดชีวภาพป้องกัน ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น สารสะเดา 
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 
 2) การเพิ่มผลผลิต  
  เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 60 สามารถผลิตสินค้าได้เพ่ิมขึ้นมากกกว่าร้อยละ 20 
จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งการผลิตพืช โดยเฉพาะเรื่องการจัดการสวนที่ดี การดูแลรักษาตามปฏิทิน
การผลิตพืช ใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม การปรับปรุงระบบน้ าให้สามารถใช้ได้ตลอดฤดูกาลผลิต  การจัดการโรค
และแมลงโดยวิธีผสมผสาน สมาชิกสามารถ น ากลับไปปฏิบัติได้จริง  
 3) การพัฒนาคุณภาพ  
  ผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่มีคุณภาพมากขึ้นร้อยละ 30 สามารถผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานการผลิต GAP สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าของ
เกษตรกรทุกราย เกษตรกรผ่านก ารอบรมและผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพ่ือขอรับรองแปลง GAP 
ทุเรียนครบทุกราย การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า โดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และให้การสนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ ที่ จ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือสร้างมูลค่ าเพ่ิมในตัวสินค้ า ท าให้ผลผลิตมีมูลค่ าเพ่ิมขึ้นสามารถรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดออนไลน์ Facebook ล้ง พ่อค้าในพ้ืนที่ โรงงาน พ่อค้าคนกลาง สกต. วิสาหกิจ
ชุมชน มีแบรนด์ มีกล่องบรรจุสินค้า และมีการแปรรูปสินค้ าทุเรียนเป็นทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม 
 4) การตลาด  
  สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดผู้บริโภคโดยตรง โดยกลุ่มสามารถก าหนด
เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน ในส่วนของสมาชิกแปลงใหญ่
ทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้ าเกษตรกร (ทุเรียนคุณภาพ) ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ มีบริษัท CP รับซื้อผลผลิตของสมาชิกใน
ราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป 
 5) การบริหารจัดการ  
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  มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการมีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตทุเรียนแบบครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย 
1) การลดต้นทุนการผลิต - สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า ร้อยละ 20 
2) การเพิ่มผลผลิต - สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 20 
3) การพัฒนาคุณภาพ - เพ่ิมคุณภาพทุเรียน เกรด A (50%) 

- ผลิตสินค้าตามมาตรฐานการผลิต GAP สอดคล้องกับความต้องการ  
  ของผู้บริโภค 

4) การตลาด  - จ าหน่ายผลสด 95% และน ามาแปรรูป 5% ของผลผลิตทั้งหมด/ปี 
- จ าหน่ายผ่านโครงการปิดทองหลังพระ , ช่องทางออนไลน์ , 
    ล้งภายในจังหวัดยะลา 

5) การบริหารจัดการ - มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เกษตรกรสามารถดูแลกันเองได้  
  พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 100% 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนกระบวนการท างานแปลงใหญ่ เป็นการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นทีมงานบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
เป็น 4 ทีม ดังนี้ 
 1. คณะท างานด้านการตลาด สหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ดูแลหลัก 
 2. คณะท างานด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตร
อ าเภอยะหาเป็นผู้ดูแลหลัก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 3. คณะท างานบริหารจัดการ ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหาและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ดูแลหลัก 
 4. คณะท างานทีมผู้จัดการแปลง ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา (ผู้จัดการแปลง) เป็นผู้ดูแลหลัก 
 กลไกการขับเคลื่อน 
 1) การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนดระเบียบ/ 
กฎเกณฑ์กลุ่ม 
  แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชีมีหลักบริหารที่ส าคัญ คือ การเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่ม ให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคน โดยจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไข มี
การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสวนทุเรียน การสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีภายในกลุ่ม และท างกลุ่มได้
ก าหนดระเบียบ และกฎเกณฑ์ของกลุ่มด้วย เพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
 2) สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลง โดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. 
  มีการท ากิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง ศพก.และแปลงใหญ่ ได้แก่ มีการประชุมหารือระหว่าง 
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ ไปสู่การ
ขับเคลื่อนการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 เครือข่ายให้เป็นรูปธรรม 
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 3) จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จ านวน 2 แปลง ให้สมาชิกเข้ามา
เรียนรู้กิจกรรม ดังนี้ 
  1. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการผลิตปุ๋ยใช้เอง สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 
  2. การให้น้ าในแปลงทุเรียน 
  3. การจัดการศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ 
  4. ระบบน้ าอัจฉริยะ จ านวน 4 แปลง 
 4) ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
  แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา เรื่องการเชื่อมโยงการตลาดทุเรียน , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยในสวนทุเรี ยน, ธกส.สาขายะหา เรื่องการ
จัดท าแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนของสมาชิกแปลงใหญ่
ทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร (ทุเรียนคุณภาพ) ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ มีบริษัท CP รับซื้อผลผลิตของสมาชิกใน
ราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป 
 5) การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
  แปลงใหญ่ทุเรียนได้ผ่านการพิจารณาจัดตั้ง เป็นแปลงใหญ่ เมื่อปี ๒๕61 ท างกลุ่มจึงท าการ
จัดเวทีประชาคม เพ่ือชี้แจ้งท าความเข้าใจกับทางสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมแปลงใหญ่และท าการปรับปรุง
คณะกรรมการ โดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการแปลงใหญ่ (ทุเรียน) ต าบลตาชี การสื่อสารกับสมาชิกแปลง
ใหญ่ ใช้กระบวนการจัดเวทีประชุมสมาชิก ด าเนินการ (หลักฐานการประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุม
กลุ่มแปลงใหญ่) ดังนี้ จัดเวทีประชาคม เพ่ือท าความเข้าใจการด าเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ พร้อมชี้แจ้งการปรับปรุง
คณะกรรมกลุ่ม ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมแปลงใหญ่โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
 6) การจัดหาทุนสนับสนุน (เงินและ/หรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) 
  แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี ได้รับเงินสนับสนุนจาก ศอบต. โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสาน “พัฒนาสวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร” กิจกรรมการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ 
 แนวทางการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ 

1. ต้นทาง จะด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อ
ไร่ เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลตาชี อ าเภอยะหา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสม
ในการเพาะปลูก มีน้ าจากน้ าตกไหลผ่านหมู่บ้าน ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ท าให้เป็นแหล่งบ่ม
เพาะทุเรียนที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของจังหวัด และยังมีทุเรียนบ้านที่ขึ้นชื่อ 

2. กลางทาง ด าเนินการพัฒนาสินค้าทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GAP ครบทุกแปลง ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต ตามระบบปฏิทินการผลิตทุเรียน 

3. ปลายทาง ด าเนินการพัฒนาด้านการตลาด เพ่ือได้รับการยอมรับของตลาด ทั้งต่างประเทศและ
ตลาดในประเทศ โดยส่งเสริมการตลาด และการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ 

5. การสนับสนุน 
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการด าเนินงานแปลงใหญ่ทุเรียน มีดังน ี้ 
1. ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา และส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา ภารกิจที่ด าเนินการ 
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 - บริหารจัดการแปลงใหญ่ 
 - การพัฒนาคุณภาพ 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัด ภารกิจที่ด าเนินการ 

  - พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
  - พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

3. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
  - ติดตามให้ค าแนะน าการท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  - การรวมกลุ่มสหกรณ์ 
  - การเชื่อมโยงตลาด 
 5. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
  - การประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ผ่านสื่อ 
 6. พาณิชย์จังหวัด 
  - สนับสนุนการจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตและกล่องบรรจุภัณฑ์ 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. การลดต้นทุนการผลิต 
  โดยการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพการใช้สารไตรโคเดอร์มา จากการผลิตขึ้นมาเอง และ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง 22% (จาก 17,500 บาท/ไร่ ลดลง 
3,850 บาท/ไร่ คงเหลือ 13,650 บาท/ไร่) ในพ้ืนที่ 12 ไร่ คิดเป็นเงินทุนในการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 210,000 บาท ส่วนเงินทุนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 163,800 บาท ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 46,200 บาท 
  1.1 สมาชิกรวมกลุ่มเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือจ าหน่ายในราคา 45 ต่อกระสอบ โดยได้รับ  
งบสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน “พัฒนาสวนยางสู่ฟาร์มเกษตร” ในน ามกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี จากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 50,000 บาท 
  1.2 สมาชิกมีความรู้และสามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา เพ่ือป้องกันโรคพืชในทุเรียน 
โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า จากเชื้อราไฟทอปเทอร่า ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ได้รับก ารสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา และวางแผนการผลิตในแต่ละรอบ จ านวน 60 ถุง 
 2 การเพิ่มผลผลิต 
  โดยการจักการสวนที่ดีและใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิตเกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยปริมาณผลผลิตทุเรียนเพ่ิมขึ้น 
21% (จาก 940 กก./ไร่ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 260 กก./ไร่ เป็น 1,200 กก./ไร่) จ าหน่ายราคาเฉลี่ย 65 บาท/
กก. ในพื้นที่ 12 ไร่ ผลผลิตรวม 14,400 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งหมด 936,000 บาท 
  2.1 สมาชิกสามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานไปปฏิบัติ โดยมีการวาง
แผนการผลิตตามปฏิทินการผลิตในแต่ละระยะได้อย่างเหมาะสม ท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทุเรียนผลสด ร้อย
ละ 30 
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  2.2 สมาชิกมีวิธีการป้องกันการเข้าท าลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
  2.3 สมาชิกมีจัดการสวนที่ดีและใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 3 การพัฒนาคุณภาพ 
  มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รับรองสินค้าที่สามารถท า
ได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนทุกคนต้องได้ GAP รับรองทุกแปลง 
  - ปี 2561 - 2562 สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 22 ราย 
  - ปี 2563 สมาชิกยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 20 ราย 
  - สมาชิกมีความรู้ในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า 
  - สมาชิกมีความรู้ในการป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
 4 การตลาด 
  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า และช่องทางการขายออนไลน์ ช่องทางการซื้อขายผลผลิตทุเรียนของ
สมาชิกแปลงใหญ่ หลักๆ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
  1) การกระจายผลผลิตทุเรียนภายในประเทศ คิดเป็น 36% ซึ่งมีล้งเป็นผู้รวบรวมผลผลิต
ตั้งอยู่ที่ตลาด อบจ. ตลาดมลายูบางกอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นรวบรวมผลผลิต 
  2) การส่งออกไปยังต่างประเทศท้ังในรูปแบบผลสด แปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง คิดเป็น 59% 
โดยมีบริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จ ากัด และบริษัท ควีนโฟรเซ่นฟรุต จ ากัด เป็นผู้รวบรวมผลผลิตทุเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดยะลาเพ่ือส่งออก  
  3) การแปรรูปผลผลิตทุเรียน คิดเป็น 5% โดยการแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร การแปรรู
สินค้าทุเรียนเป็นทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม 
ที ่ ลักษณะการจ าหน่าย/ตลาด ราย 
1 จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง (เหมาสวน) 5 
2 จ าหน่ายตลาดชุมพร 5 
3 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บุฟเฟต์ผลไม้) 2 
4 น าผลผลิตจ าหน่ายโดยตรง 16 
5 จ าหน่ายผ่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้ าเกษตรให้

มีคุณภาพตาม ศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนใต้ 
14 

รวม 42 
 
 การเพิ่มช่องทาง และโอกาสทางการค้า ผ่านระบบ e-commerce 
 การเพ่ิมช่องทางการบริโภคทุเรียนโดยตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค เพ่ือให้ได้รับประทานทุเรียนคุณภาพที่
เจ้าของสวนเลือกเองกับมือ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line ท าให้สมาชิกสามารถจ าหน่าย
ทุเรียนในราคาที่สูงขึ้น 
 การสร้างแบรนด์ของตนเอง 

- ทุเรียนตาชี  
   ต าบลตาชีมีสภาพเป็นพื้นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ มีล าห้วยต่ างๆ ไหลรวมกันเป็น 
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คลอง จึงท าให้สามารถเพาะปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพ 
-  ทุเรียนกวนตาชี 

   ต าบลตาชีมีทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองมาก ซึ่งมีเนื้อหวาน มัน อร่อย สมาชิกจะคัดเลือก 
เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นทุเรียนกวน โดยถือเป็นการแปรรูปผลผลิตจากทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ และสามารถ 
สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง 
 5 การบริหารจัดการ 
  จัดตั้งคณะกรรมก ารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจดทะเบียนในนามวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ทุเรียนต าบลตาชี ในปี 2561 โดยมีกระบวนก ารกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีท างกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบล
ตาชี ได้มีการจัดเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพ่ือเป็นอีกช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาดี และสามารถขายใน
พ้ืนที่เอง โดยไม่ต้องพ่ึงพ่อค้าคนกลาง 

7. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงาน
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ความสามารถของประธานองค์กรเกษตรกรในการเป็นผู้จัดการ.ประธานมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
มีภาวะความเป็นผู้น า มีการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม และมีการวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้าน 
 2. ความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกรมีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยประธานแปลงใหญ่และ
คณะกรรมการมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์ การจัดก า
รสวนทุเรียน และด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี 
 3. การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด 
  - การจัดการด้านทรัพยากรดิน สมาชิกเลือกท าการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพดิน  
  - การจัดการด้านทรัพยากรน้ า ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชอุ้มน้ าตามแหล่งน้ าล าธาร เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน้ าในดิน 
  - การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการปฏิบัติงานตลอดฤดูกาล เพ่ือลดต้นทุน
ด้านแรงงาน 
 4 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า สมาชิกมีการวางแผนการใช้น้ าโดยเลือกวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับชนิดพืช
ปริมาณที่จ าเป็นที่ต้องใช้ โดยเน้นหลักการใช้เท่าที่จ าเป็น ประหยัด คุ้มค่า แต่ได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงหน้า สมาชิกได้ท าฝ่ายชะลอน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในแปลง 
 5 การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ สมาชิกมีแนวคิดการป้องกันและก าจัดแมลงโดย
วิธีการผสมผสาน เพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 6 ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม สมาชิกรวมกลุ่มกันผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อร าไตรโค
เดอร์ม่า เพ่ือป้องกันโรคพืชในทุเรียนและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงดิน 
 7 Zero waste สมาชิกมีแนวคิดในการที่จะท าให้ไม่เกิดของเหลือ หรือท าให้เกิดของเหลือน้อยที่สุด
ในกระบวนการผลิต (Zero waste) โดยน าทุเรียนที่เสียหายหรือตกเกรดมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวน และน า 
เปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุน 
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8. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1. ผู้จัดการแปลง เข้าใจ เข้าถึง รู้จักพ้ืนที่ และไม่เปลี่ยนผู้จัดการบ่อย จนงานไม่ต่อเนื่อง 
 2. ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตทุเรียนอย่างครบวงจร ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิก
และเกษตรกรทั่วไป 
 3. เกษตรกร มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและเต็มใจถ่ายทอดปรารถนาให้เกษตรกรท่านอ่ืนประสบ
ความส าเร็จเช่นเดียวกับตนเอง 

9. ปัญหาอุปสรรค 
 1. เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
 2. ขาดแคลนแรงงาน 
 3. ปัญหาเรื่องโรครากน่าโคนเน่า และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

10. แผนการพัฒนากลุ่มที่ได้วางไว้ 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลตาชี มีแผนที่จะน าการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
ที่มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตต่างๆ ได้ศึกษาถึงบริบทสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ ก่อน จึงมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

11. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนแปลงใหญ่ และเสริมเรื่องนวัตกรรมด้าน
การเกษตรเข้ามา 
 2. ควรร่วมกันจัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุนด้านผลผลิต 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
  ประวัติและความเป็นมา 
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบาย ในการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขัน และเน้นการตลาดน าการผลิต  เพราะในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านต้นทุน
การในผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ าและไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง และไม่สามารถต่อรองราคากับ
พ่อค้าคนกลางได้ ประกอบกับบางช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดได้เป็นจ านวนมาก ความต้องการของผู้บริโภคน้อย 
ท าให้สินค้าล้นตลาด จนท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร การบริหารจัดการการผลิตอย่างครบวงจร ซึ่ง
จะส่งผลให้เกษตรกรมีอ านาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ เป็นการยึดพ้ืนที่เป็นหลักแล้วบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
กกกกกกกกกจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร
กว่า 1 ล้านไร่ และมีพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อการส่งออก เช่น ทุเรียน มังคุด ขนุน สับปะรด รวมถึง 
ยางพารา ข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัดจึงได้เห็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรโดยน านโยบายการ
พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาใช้พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
กกกกกกกกกกส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้พิจาณาเห็นว่าในพ้ืนที่ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ แต่เกษตรกร
ยังท าการผลิตและจ าหน่ายแบบต่างคนต่างท า จึงได้ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในพ้ืนที่ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ในพืชทุเรียน จ านวน 2 กลุ่ม โดยโครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีแนวทางในการพัฒนาตามเป้าหมาย 5 ด้าน 
ดังนี้  การลดต้นทุน,การเพ่ิมผลผลิต,การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน,การบริหารจัดหารที่ดี และการพัฒนา
ด้านการตลาด 
 
2. สถานการณ์ 
 แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 มีพ้ืนทีร่วม 682 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา สมาชิก จ านวน 36 ราย 

ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลวังหว้า) 
รายช่ือสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลวังหว้า 1     

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จ านวนพื้นที่ 
ไร ่ งาน ตรว. 

1. นางสายชล  เสาวคนธ์ 72/1 ม.11 ต.วังหว้า อ.แกลง 15 - - 
2. นางวาสนา  เสาวคนธ์ 17  ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง    20   
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3. นางสาวสาคร  ฉายาชวลิตร 7/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง 8 2 73 
4. นายพจน์  ตรึกตรอง 66/7 ม.14ต.วังหว้า อ.แกลง 9 - - 
5. นายสมพงษ์  ไผ่โสภา 59/3 ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง 6 3 71 
6. นายนธกร  เอ็นดูราษฎร์ 174 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง 16 1 35 
7. นางมาลี  ประกอบกิจ 74/1 ม.8 ต.วังหว้า อ.แกลง 25 3 24 
8. นางสาวสัญญา  แสวงผล 34/2 ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง 28   
9. นางพรรณี  สมดี 79/1 ม.8 ต.วังหว้า อ.แกลง 24 - 38 

10. นางสุภัค  ดีหมั่น 2/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง 14 3 84 
11. นางนิตยา  เนินธรรม 15/1 ม.11 ต.วังหว้า อ.แกลง  13 3 64 
12. นางอุทัย  บุญส่ง 2/6 ม. 12 ต.วังหว้า อ.แกลง 14 1 67 
13. นางจิรวัฒน์  เสาวคนธ์ 149 ม.3 วังหว้า อ.แกลง 15 2 42 
14. นางมาราดี  มัญชุนากร 8 สุนทรภู่ ซอย 5 ต.ทางเกวียน 10 2 41 
15. นายสนิท  สมดี 4/1 ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง  11 - - 
16. นางพูนทรัพย์  สีลม 54  ม.3 ต.วังหว้า  อ.แกลง  16 - 57 
17. นางบุษบา  ชวนชื่น 179 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง 20 - 72 
18. นายธีระ  กิจมาพวานนท์ 66 ม.11 ต.วังหว้า อ.แกลง 87 2 27 
19. นายกมล  ปรึกษา 23 ม.12 ต.วังหว้า อ.แกลง 5 3 67 
20. นางสาวสมพร  อรุณรัตน์ 67 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง  4 - - 
21. นางวีนา  เสาวคนธ์ 60/1 ม.11 ต.วังหว้า อ.แกลง  10 - - 
22. นายสัมพันธ์  แสวงผล 23/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง 79 2 64 

23. นายธนกร  หวังภูกลาง 89 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง 5 - - 
24. นางสุพัตรา  เสาวคนธ์ 9/1 ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง 10 3 96 
25. นายจริน  ชวนชื่น 81 ม.12 ต.วังหว้า อ.แกลง 20 - 58 
26. นางสาวล าดวล  มุล ิ 51 ม.12 ต.วังหว้า อ.แกลง 33 3 18 
27. นางฉลวย  อรัญวงศ์ 1 ม.12 ต.วังหว้า อ.แกลง 40 - - 
28. นางสาวนันทนา  ถวิล 23 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง 8 - - 
29. นายจรัล  สมคิด 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง 24 3 65 
30. นายเสริมศักดิ์  เปรมกมล 53/3 ม.5 ต.กระแสบน 26 2 37 
31. นายเดชา  ดีหมั่น 42 ม.11 ต.วังหว้า อ.แกลง 22 3 12 
32. นางสาวพูลสิน  แสวงผล 90 ม.4 ต.วังหว้า อ.แกลง  14 2 31 
33. นางปริศนา ฐิตะฐาน 89 ม.9 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง 18 2 21 
34. นายเอกราช  สิทธิปาลวัฒน์ 174/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง 3 3 - 

35. นางสมคิด   ลิขิต 37 ม.12 ต.วังหว้า อ.แกลง 10 - 73 
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36. นางอนันธิการท์  สุขกากิจ 25 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง 8 2 11 
รวม 682 2 37 

แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 ก่อตั้งในปี 2561 มีต้นทุนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่  16,000 บาทต่อไร่ และหลังจากเข้าร่วมโครงการ พบว่าต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 20 
โดยมีต้นทุนหลังเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ท่ี 12,800 บาท มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 จากเดิมเฉลี่ยไร่ละ 
1,200 กิโลกรัม เพ่ิมเป็นเฉลี่ยไร่ละ 1,440 กิโลกรัม ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากต้นทุนท่ีลดลงและ
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว โดยในช่วงเริ่มแรกได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานจากกรมส่งเสริม
การเกษตร ในปี 2561, 2562 และปี 2563 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ และองค์ความรู้จากหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
ล าดับ หน่วยงาน การสนับสนุน 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง - สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ย  

2 กรมพัฒนาที่ดิน - ปูนโดโลไมส์ และ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  
 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร - สนับสนุนงบประมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 

- สนับสนุนงบประมาณการผลิตขยายเชื้อรา
ไตรโครเดอร์มา 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ - สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน 

 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 มีเป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

 
ประเด็นพัฒนา เป้าหมายและผลการพัฒนา 

1. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 จาก 16,000 บาท / ไร่ เป็น 12,800 บาท / ไร่  

2. เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 1.200 กก. / ไร่ เป็น 1,440 กก. / ไร่  

3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ผลผลิตได้มาตรฐานอินทรีย์ ส่งออกต่างประเทศ
จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 

4. การบริหารจัดการ การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 

5. ตลาด เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย เพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
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มีการด าเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งผลตามกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
 1. ลดต้นทุนตามกิจกรรมของแผน  
  - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืช 
  - การผลิตและการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
 2. เพิ่มผลผลิต ตามกิจกรรมของแผน 
  - การผลิตฮอร์โมนไข่ และ การผลิตฮิวมิก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  - พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการตัดแต่งก่ิงในทุเรียน  
 3. พัฒนาคุณภาพ ตามกิจกรรมของแผน 
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP มีการตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจ GAP กับกรมวิชาการเกษตร เกษตรกร
สมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP แล้วร้อยละ 60 

4. การบริหารจัดการ ตามกิจกรรมของแผน 
 - มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม จัดท ากฎ ระเบียบ กติกา ข้อตกลง ของกลุ่ม 

5. การตลาด ตามกิจกรรมของแผน 
  - เพ่ิมช่องทางหารตลาดด้วยการชายทุเรียน ออนไลน์ 
  - ผลิตกล่องทุเรียนในนามของแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 เพ่ือให้สมาชิกได้น าไปใช้ในการ
บรรจุทุเรียนเพ่ือจ าหน่าย 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 มีการเลือกตั้งคระกรรมการบริหารกลุ่ม เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
บริหารกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ทุเรียนวังหว้า 1 มีก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม
แปลงใหญ่ รวมถึงจัดให้มีการประชุม เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งในวันที่ 19 ของทุกเดือนเพ่ือ  รับ
การการถ่ายทอดองค์ความรู้ ถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบติดตามความก้าวหน้า พูดคุยถึงปัญหาต่าง 
ๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
 ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
วันที่ 19 มกราคม 2562 เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  19 มกราคม 2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในบังคับนี้ 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1  
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลง
ใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1  
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 ข้อ 4 ชื่อและที่ตั้ง 
  ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1” ที่ตั้งท่ีท าการ 34/1 หมู่ที่ 1 ต าบลวัง
หว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110  
 ข้อ 5 วัตถุประสงค์สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มขึ้นในระดับหมู่บ้านหรือระดับต าบลโดยความ
สมัครใจ 

(1) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบ 
กิจการด้านการผลิต/การบริการ 

(2) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิตการแปรรูปการตลาด 
(3) เพ่ือเป็นศูนย์กลางรับความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการไปสู่เกษตรกร 
(4) เพ่ือใช้กระบวนการในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในการประกอบ 

อาชีพ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ข้อ 6 คุณสมบัติขิงสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์และกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(2) เป็นบุคลที่น่าเชื่อถืออยู่ในชุมชนเดียวกันกับกลุ่มสมาชิก 

ข้อ 7 การสมัครเป็นสมาชิกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6 และประสงค์จะเป็นสมาชิกต้ องยื่นใบ
สมัครถึงคณะกรรมการด าเนินการที่ตนต้องการเข้าสังกัด และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
และมีมติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มจึงถือว่าผู้สมัครเป็นสมาชิก 

  
ข้อ 8 การขาดจากการเป็นสมาชิก สมาชิกอาจขาดจาการเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ออก 

ข้อ 9 ทุนด าเนินงานของกลุ่ม ให้ได้มาจาก 
(1)  ออกหุ้น 
(2)  รับฝากเงินจากสมาชิกและชุมชนอื่น 
(3)  เงินกู้ยืม 
(4)  เงินงบประมาณจากทางราชการ 
(5)  สะสมเงินกองทุนและเงินทุนที่ได้จากการจัดสรรก าไรสิทธิประจ าปี 
(6) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

ข้อ 10 การด าเนินการของกลุ่ม 
(1) กระบวนการผลิต 
(2) การแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
(3) การตลาด 

ข้อ 11 การด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง 
ข้อ 12 การด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี เมื่อครบ 
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ก าหนด 4 ปีแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้ึนใหม่ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการคนเดิมอยู่
ในต าแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้ึนใหม่คณะกรรมการด าเนินการที่ออดไปอาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ า 
  ผู้ซึ่งเคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาชิกถอดถอนจากต าแหน่งกรรมากรไม่ให้ได้รับเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ 
  ถ้าต าแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการหรือเหรัญญิกหรือ
คณะกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเลือกตั้งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการด าเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งในต าแหน่ง
ที่ว่างนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 ข้อ 13 การพ้นจากต าแหน่ง 
  คณะกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกจากต าแหน่งโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสมาชิก 
(3) ขาดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
(4) ย้ายไปอยู่ชุมชนอ่ืน 
(5) ที่ประชุมใหญ่สมาชิกลงมติถอดถอน 

ข้อ 14 หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ประธานกรรมการมีหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสมาชิกและที่ประชุมคณะะกรรมการ

ด าเนินการ และดูแลกิจการทั่วไป และปฏิบัติกิจการอ่ืนๆ ตามท่ีกลุ่มมอบหมาย 
  รองประธานกรรมการมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการและปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการในเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  เลขานุการมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมด าเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ 
  เหรัญญิกมีหน้าที่รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินสด 
  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิกมีอ านาจลงลายมือชื่อ
แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
 ข้อ 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้  จะกระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิก 
  ที่ประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ได้พิจารณาข้อบังคับ ข้างต้น
นี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ได้ลงมติ เป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นข้อบังคับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่
ทุเรียน วังหว้า 1 ได้ 
   

การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 สว่นใหญ่เป็นสมาชิกของ
ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลวังหว้า เป็นที่ตั้งของศพก.เครือข่ายและเป็นที่ท าการของแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 มีฐานการเรียนรู้ให้
สมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ เช่น ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย การท าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การท า
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น้ าส้มควันไม้ การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นต้น นอกจากนี้ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 
และประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลวังหว้ายังได้ร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอ เพ่ือวางแผนการด าเนินการ
ร่วมกัน ทั้งยังส่งสมาชิกแปลงใหญ่ร่วมศึกษาดูงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียน 
5. การสนับสนุน 

แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง อาทิเช่น 
 5.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ได้มาร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผน และอธิบาย
โครงการเงินกู้ต่าง ๆ ให้สมาชิกแปลงใหญ่ทราบ รวมทั้งดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านการเงินและแหล่งเงินทุน 

5.2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 ร่วมส่งเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกแปลง
ใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 เรื่องของการจัดการโรคในทุเรียน 

5.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดท าโครงการศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
เช่นการบริหารจัดการทุเรียน ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 
 54 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดระยอง อบรมให้ความรู้เรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

5.5 ส านักงานพานิชจังหวัดระยอง อบรมให้ความรู้สมาชิกแปลงใหญ่ เรื่องการตลาด 
5.6 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยองร่วมให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการอบรม การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพจากส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์จังหวัดระยอง ท าให้สมาชิกมีการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพของตนเอง  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
             แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 ได้ด าเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายดังนี้ 

 
เป้าหมาย 5 ด้าน ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. ลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 16,000 บาท / ไร่ เป็น 12,800 บาท / ไร่  

2. เพ่ิมผลผลิต  ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 1.200 กก. / ไร่ เป็น 1,440 กก. / ไร่  

3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
มีการผลิตตามระบบการผลิตพืชปลอดภัย ไดร้ับมาตรฐาน GAP ร้อยละ 60 
ของจ านวนแปลง 

4. การบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต และการ
จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

5. การตลาด 
มีการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย ในช่องทางการตลาดออนไลน์ การท าธุรกิจ
สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
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 จากการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของแปลงใหญ่ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับความรู้ในด้านการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ตลอด
จนถึงการจ าหน่าย และน ามาปรับใช้ ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรพึงพอใจในรายได้ท่ีได้เพ่ิมข้ึน 
สมาชิกมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นความร่วมมือและมีความสามัคคีในชุมชน สิ่งแวดล้อมดีข้ึนจากการลด
การใช้สารเคมีและมีการจัดการทางการเกษตรที่ดี มีการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิด
ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ 
 การเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-commerce  การท าการตลาดออนไลน์  

การควบคุมและรับรองคุณภาพผลผลิตโดยใช้สติ๊กเกอร์ QR-cord ติดขั้วทุเรียน เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

การใช้หลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งนอกจากจะท าสวนทุเรียนแล้วยัง
เน้นให้สมาชิกด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยมีการปลูกพืชและมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย 
 การให้ความส าคัญกับการลดการใช้สารเคมี เช่น การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทดแทนการ
ใช้สารเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีใช้เองเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เป็นต้น  
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 

8.1 สมาชิกมีความสามัคคี มีการสื่อสารกันระหว่างสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 จัดให้มีการประชุมสมาชิก ทุกเดือน  เดือนละ 1 ครั้ง  ในวันที่ 19 

ของทุกเดือน เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
และมีการใช้การสื่อสารทางแอปพิเคชั้น line เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันอีกด้วย 

8.2 ทีมผู้จัดการแปลงมีการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่ 
 ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ตามความต้องการ
ของเกษตรกร  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษา
ร่วมหาแนวทางการการไขในกรณีท่ีกลุ่มมีปัญหา 

8.3 มีกองทุนของกลุ่มและมีกิจกรรมการออมเงินของสมาชิก 
แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 มีกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มจากการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆที่ได้รับ

การสนับสนุน การระดมทุน และมีกิจกรรมสัจจะออมทรัพย์ของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่  โดยให้สมาชิกออมเงิน 
คนละ 100 บาท/เดือน 
9. ปัญหา อุปสรรค 

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในปัจจุบันในด้านการเกษตรคือ ปุ๋ยเคมีราคาสูงข้ึน กระทบต่อต้นทุนการผลิต 
แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 ได้ด าเนินการแก้ไขโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูง เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยที่มี
คุณภาพ และยังเป็นการลดต้นทุนให้กับสมาชิกอีกด้วย 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 ได้วางแผนการพัฒนาในด้านของการตลาด โดยในอนาคตจะตั้งเป็นจุด
รวบรวมผลผลิตเพ่ือการส่งออกและการจ าหน่ายภายในประเทศ  
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
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 สิ่งที่แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 จะฝากไว้ส าหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ในอนาคตจะต้องด าเนินการเอง โดย
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ คือ การก่อตั้งเป็นแปลงใหญ่ควรเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว
น ามาพัฒนาจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ หรือมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสมัครเป็นแปลงใหญ่ สมาชิกต้องมี
ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้และรับความรู้ใหม่ๆและน ามาปฏิบัติหรือมา
ประยุกต์ใช้ ทีมผู้จัดการแปลงต้องมีความสามารถ มีความเสียสละ และมีความซื่อสัตย์ เพ่ือให้แปลงใหญ่เกิด
การพัฒนา มั่นคง และยั่งยืน การน าปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี
บริหารจัดการเป็นกองทุนของกลุ่ม มีการระดมทุน การออมเงินของสมาชิก เกิดเป็นกองทุนหมุนเวียน และ
บริหารจัดการกองทุนให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดความสุขและความยั่งยืน 
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แปลงใหญ่ล าไย ต าบลหนองยวง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินนโยบายการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ่ โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด และลดต้นทุนการผลิต พัฒนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการผลิตได้
อย่างยั่งยืน โดยในการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ประกอบกับปัญหาราคาผลผลิตล าไยไม่เป็นไป
ตามต้องการของเกษตรกร และเกษตรกรก็ท าล าไยคุณภาพให้แก่ตลาดไม่ได้ตามความต้องการ 
ประกอบกับสถานการณ์ด้านการตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ประเทศคู่ค้า จึงเป็นปัญหาวนเวียนในเรื่องราคาผลผลิตไม่ได้ตามคาด เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหนอง
ยวง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไยเป็นกลุ่มล าไยแปลงใหญ่
ต าบลหนองยวง จ านวน 49 ราย พ้ืนที่ 166 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,200 กิโลกรัมและรวมผลผลิต
ต่อปีประมาณการอยู่ที่  168,000 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสภาพอากาศในแต่ละปี) 
เกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตล าไยได้ตรงความต้องการของคู่ค้าและ
เกษตรกรเองจะได้พัฒนาการท าล าไยคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด ประกอบกับพ้ืนที่
อ าเภอเวียงหนองล่องมีจุดรับซื้อผลผลิตล าไยอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก แต่ยังไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาด
ก าหนด กล่าวคือ เป็นการกระตุ้นการพัฒนาการผลิตล าไยของเกษตรกรให้มีคุณภาพ มีตลาดรองรับที่
แน่นอน มีการผลิตอย่างมีแบบแผน และเกษตรกรมีช่องทางการเชื่อมโยงตลาดกับจุดรับซื้อโดยตรง 
เป็นการแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มาเอาเปรียบตัดราคารับซื้อของเกษตรกร ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรได้รับ
องค์ความรู้มากขึ้นในหลายมิติ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้า
มาร่วมบูรณาการ ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาตนเองและกลุ่มอย่างเป็นระบบต่อไป 
 แปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองยวงได้ก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่มขึ้นเพ่ือง่ายต่อการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไปในอนาคต เพื่อให้สมาชิกรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองพร้อมทั้งเคารพ
กฎกติกาในการอยู่ร่วมทางสังคมที่ดีต่อไป และได้มีการจัดการประชุมสมาชิกทุกปีประมาณการ เพ่ือ
สรุปการด าเนินการพร้อมทั้งการเสนอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกรอบการผลิตล าไย พร้อมจัด
ประชุมต่อเนื่องเมื่อมีงบสนับสนุนโครงการต่างๆ จากภาครัฐ เช่นการท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ และยังมีการรวมกลุ่มกันจัดเก็บเงินออมในทุก ๆเดือน มีการจัดท ารายงานการประชุม  
2. สถานการณ์ 
 2.1 พ้ืนที่ปลูก : จ านวน  177  ไร่  

2.2 ความเหมาะสมพื้นที่ :  S2 
2.3 แปลงย่อย : จ านวน 49 แปลง 
2.4 สินค้า : ล าไย 
2.5 คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน : จ านวน 35 ราย  
2.6 สมาชิก   49   ราย   เป็น Smart Farmer    10  ราย 
2.7 ผลผลิตรวม : จ านวน 180 ตัน/ปี 
2.8 กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนฯ 
2.9 ทีมผู้จัดการแปลง 
    - ผู้จัดการแปลง นางเกศริน เมฆลา  เกษตรอ าเภอเวียงหนองล่อง 
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    - ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง นางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
2.10 ประธานแปลงใหญ่  
    - นางพัชรินทร์ อินต๊ะปัน 
 

รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองยวง 
1. นางพัชรินทร์  อินต๊ะปัน   ประธานกรรมการ 
2. นางดาราวัลย์  พรมปรีชา  รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรวรรณ  มะโนสร้อย  เลขานุการ  
4. นางณัฐธิดา  เนตรปัญญา  รองเลขานุการ 
5. นางจันทร์ศรี  ธูปทอง   เหรัญญิก 
6. นางสมบูรณ์  หอมมาลา   รองเหรัญญิก 
7. นางสาวรัชรินทร์  ชนะเดช  ประชาสัมพันธ์ 
8. นายพสิษฐ์   สุขสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 

 
กลุ่มล าไยแปลงใหญ่ต าบลหนองยวง ได้จัดตั้ งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยแปลงใหญ่

ต าบลหนองยวง ก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิต การแปรรูป การตลาด 
และมีการช่วยเหลือซึ่งกันในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จ านวน 49 
ราย และมีการออมเงินจากสมาชิกเป็นประจ าทุกเดือนคนละ 50 บาท/เดือน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 26 
มิถุนายน 2563  มียอดเงินออมของสมาชิก 68,964.70 บาท และมียอดเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
จ านวน 26,293.63 บาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งคัดเลือกจากตัวแทน
เกษตรกรมาเป็นคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม มีการด าเนินงานตามแนวนโยบายโครงการแปลงใหญ่ 
และให้สอดคล้องตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของต าบลหนองยวง โดยมีการสร้าง
เครือข่ายกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
3. เป้าหมาย 5 ด้าน 

3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดลง 10 % 
3.2 เพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมข้ึน 20 % 
3.3 เพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยปฏิบัติตามหลัก GAP 
3.4 การแต่ตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ 
3.5 หาช่องทางตลาดให้หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 



๔๐๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การสนับสนุน 
 งบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
สนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ เครื่องมือ เป็นตัวแทนในการ
บริหารจัดการ ทั้งการดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษารวมถึงการการบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจาก
เครื่องมือ อุปกรณ์ และมีหน่วยงานบูรณาการร่วมดังนี้ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน ท าหน้าที่ประสานงานติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดในการ
เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ สนับสนุนส านักงานเกษตรอ าเภอ และจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน
แปลงใหญ่ในภาพรวม  

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดล าพูน  ให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และท า
หน้าที่เก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม 
สถานีพัฒนาที่ดินล าพูน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการท า

ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
หน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน , ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานแปลงใหญ่ตามบทบาทภารกิจ 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

6.1 ลดต้นทุนการผลิต : จาก 7,400บาท/ไร่  เป็น 6,400 บาท/ไร่  
6.2 เพ่ิมผลผลิต   : จาก 2,100 กก./ไร่ เป็น 2,800  กก./ไร่   
6.3 เพ่ิมมูลค่าผลผลิต • ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP จ านวน 35 ราย 

    • ผลผลิตปลอดภัย 
6.4 การบริหารจัดการ • บริหารจัดการการผลิต การรวมกลุ่ม และการตลาด 

    • บริหารจัดการใช้เทคโนโลยี 
    • ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

6.5 ตลาด  • สร้างความเชื่อม่ันในผลผลิตกับผู้ซื้อขาย 
    • สร้าง Brand และการโฆษณา 
    • เชื่อมโยงการผลิต การตลาดกับผู้ซื้อรายใหญ่ 
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    • การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

ผลลัพธ์ 
- สมาชิกมีการลดต้นทุนการผลิต 
- ผลผลิตที่ได้มีเพ่ิมมากข้ึน 
- คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น 
- เปิดขายในตลาด On line และขายให้กับโรงงาน บ.ฟูจิสตาร์โฮลดิ้ง จ ากัดได้มากขึ้น 
- สมาชิกด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตัวเองอย่างช านาญและยั่งยืน 

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน (แปลงที่ยังคงรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม 
(AA)/ แปลงที่มีทิศทางการพัฒนาเพิ่มขึ้น) 

1.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรการสมาชิกและการก่อตั้งกลุ่มแปลงใหญ่/ระเบียบกฎเกณฑ์ 
1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกแปลงโดยการเชื่อมโยงกับ ศพก. 

 1.3 มีการจัดเก็บข้องมูลพ้ืนฐานของสมาชิกพร้อมจัดเก็บเข้าระบบเป็นปัจจุบัน 
1.4 กลุ่มมีแผนการปฏิบัติและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนด้วยแผน 5 ด้าน 
1.5 มีการประสานงานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ทางกลุ่มมีการประสานกับภาคีเครือข่ายตลอดปี เป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมเติม การ

จัดการอบรม ประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการขายสินค้าทางการเกษตร การจัดท าปุ๋ยหมัก การ
อบรมการเลี้ยงปลา       เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ การตัดแต่งกิ่งและดอกผลล าไย จากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเครือข่าย ศพก.        ซึ่งเป็นการขยายผลการเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
อ าเภอเวียงหนองล่อง โดยคุณนิโรจน์  แสนไชย    ผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวน
ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) ระดับประเทศ ปี 2559   

1.6 กลุ่มมีการสื่อสารกับสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ตลอดปี   กลุ่มจัดให้มีการประชุมใหญ่ 
ปีละครั้ง ประชุมวิสามัญ ปีละ 2 ครั้ง และมีการจัดประชุมย่อยไม่ต่ ากว่าปีละ 2 ครั้ง ตามบันทึก
รายงานการประชุมที่แนบท้าย 

1.7 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ  สมาชิกของแปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองยวงมีการจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ ในอัตราร้อยละ 60 เนื่องจากการท าบัญชีต้นทุนอาชีพอาจจะดูยากและ
รายละเอียดมากไปส าหรับเกษตรกรที่มีการศึกษาไม่สูงมากและท้ังยังไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนหนังสือ 
จึงอาจจะมีอีกบางส่วนในการจัดบัญชีแบบง่ายๆที่บ้าน เช่น การซื้อมา ขายไปในแต่ละปี จึงเหมือนกับ
การท าบัญชีที่ไม่เข้าระบบ เช่นการจดไว้ว่าซื้อปุ๋ยวันนี้ในปฎิทิน เป็นต้น 
 1.8 การจัดหาทุนสนับสนุน หรือปัจจัยในการผลิตและพัฒนาแปลงใหญ่  กลุ่มมีสมาชิกน้อย
และเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ในการท าสวนล าไยต่อคนไม่เกิน 10 ไร่ การระดมเงินทุนส าหรับการ
พัฒนาผลผลิตยังไม่มีความส าคัญมาก เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้ทุนจากทุนส่วนตัว และการใช้
แรงงานของตนเองในการด าเนินการในพ้ืนที่การท าสวนล าไย ดังนั้นกลุ่มจึงไม่ต้องจัดหาทุนสนับสนุน
ในภาพการณ์ปัจจุบันที่ยังรอการลงทุนในโครงการท าล าไยอบแห้งที่ก าลังท าการของบสนับสนุนในอีก 
2 เดือนข้างหน้า 
9. ปัญหา อุปสรรค 

จุดอ่อน (Weakness) 
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- สมาชิกมีอายุมาก การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
- ไม่ค่อยมีความรู้ในแปรรูป/เพ่ิมมูลค่าสินค้า อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ขาดความรู้การขายสินค้าออนไลน์ เนื่องจากสมาชิกอายุมาก และผลผลิตเป็นของสด 
อุปสรรค (Threat) 
- ผลผลิตกระจุกตัว ท าให้เกิดผลผลิตราคาตกต่ า 
- การประชาสัมพันธ์สินค้ามีไม่มากนัก 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
จากผลการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ดังต่อไปนี้ 
1) สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่   
2) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกล าไย 
3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการรวมกลุ่มเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของหน่วยงานๆ  
4) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการ

ของตลาด  
5) ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ ตามโอกาสงานต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบปะกับผู้ผลิต และสร้าง

ความเข้ารู้เข้าใจในการบริโภค 
6) อบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและสร้างกฎระเบียบ 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
11.1 ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบให้ความรู้แก่เกษตรกร  

โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มี
แนวทางดังนี้ 

1) ใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ ศพก. ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับฤดูการผลิต และบริบทของพ้ืนที่ 

2) จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ ให้เกษตรกรได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มฤดูการผลิตใหม่ หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพก. และแปลงเรียนรู้ต้นแบบควร
จะมีหลายจุดตามสภาพของพ้ืนที่  
       3) การถ่ายทอดความรู้ และเน้นย้ าให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
       4) ให้เกษตรกรต้นแบบ เป็นวิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่จ ำปำดะ ต ำบลวังประจัน อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่  

เกษตรกรในพื นที่ต าบลวังประจัน และต าบลควนโดนอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพสวนยางพารา มีการปลูกไม้ผลเป็นอาชีพเสริม ซึ่งลักษณะการปลูกไม้ผลจะเป็นไปในลักษณะของสวน
ผสมผสาน มีการปลูกพืชหลายชนิดในพื นที่เดียวกัน การปลูกจ าปาดะจะกระจายกันทั่วทุกพื นที่ในต าบลวัง
ประจัน และต าบลควนโดน มีทั งที่ปลูกเป็นสวนเดี่ยวและสวนผสมผสาน ปลูกกันมาตั งแต่สมัยบรรพบุรุษ จะ
ปลูกในลักษณะการอิงธรรมชาติ ไม่มีระบบน  าอาศัยน  าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก ไม่มีการใส่ปุ๋ยอาศัยการทับ
ถมของซากอินทรียวัตถุเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ไม่มีการจัดการสวน และการจัดการผลผลิต ผลผลิตที่ได้ยังไม่มี
คุณภาพ เกษตรกรยังไม่รู้จักการตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งผล การห่อผล การจัดการปุ๋ย และยังไม่มีระบบน  า
ภายในสวน ราคาขายผลผลิตยังต่ า เนื่องจากไม่สามารถที่จะผลิตผลผลิตให้มีคุณภาพตามความต้อ งการของ
ตลาดได้ และการจ าหน่ายยังคงเป็นต่างคนต่างขาย และยังไม่มีการจ าหน่ายผลผลิตออกไปยังต่างจังหวัด ยังคง
เป็นการจ าหน่ายภายในจังหวัด และยังไม่มีการคัดแยกสายพันธุ์ของจ าปาดะระหว่างสายพันธุ์ดีและพันธุ์
พื นเมือง แต่มีการรวบรวมผลผลิตจ าหน่ายเพียงบางส่วน โดยนายมูสา นาฮัมผล ประธานชมรมไม้ผลอ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล  

จนกระทั่งในปี 2561 ได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกจ าปาดะในพ้ืนที่ต าบลวังประจัน ต าบล
ควนสตอ และต าบลควนโดน โดยมีนายมูสา นาฮัมผล  ประธานชมรมไม้ผลอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพ่ือ
เป็นการร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพจ าปาดะ และรวมถึงการท าการตลาดรวบรวมผลผลิตให้มี
คุณภาพเพ่ือเป็นการสร้างอ านาจต่อรองราคาจากผู้ที่จะเข้ามารับซื้อ จึงรวมกลุ่มกันผลิตและบริหารจัดการ
ร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้เกิดการจัดตั้งแปลงใหญ่ ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. สถานการณ์ 
- ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 40 ราย มีพ้ืนที่ที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ทั้งหมด 69 ไร่ พ้ืนที่ปลูกตั้งอยู่ในเขต

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ S1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 33 แปลง มีผลผลิตรวม 99 ตันต่อปี 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,440 กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าให้การสนับสนุน 

- มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เป็น เครือข่าย ศพก.  
- ผู้จัดการแปลง นางวรรนภา คงเคว็จ เกษตรอ าเภอควนโดน   

      - ผู้ช่วยผูจ้ัดการแปลง นางสาวอุไรพร  นกเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
- ประธานแปลง นายมูสา  นาฮัมผล  โทรศัพท์ 0813886875, 0900837985  
- ทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และเกษตรกรสมาชิกแปลง 
- การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่ ให้ความส าคัญกับการจัดการสวนมากข้ึนทั้งในเรื่องการตัด

แต่งก่ิง ตัดแต่งผล การห่อผล รวมถึงการขอรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือให้ผลผลิตมีการรับรองมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย 
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- การได้รับการช่วยเหลือ จะเป็นในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอใน
การลงพ้ืนที่ให้ความรู้ในการจัดการสวนและการจัดการผลผลิต ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนปุ๋ย กล่อง
บรรจุภัณฑ์ 

3. เป้าหมาย (5ด้าน) 
 ๓.๑ การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนเดิม ๔,๗๕๐ บาท/ไร่/ปี ในปี ๒๕๖๓ ต้นทุนลดลงเหลือ ๓,๘๐๐ 
บาท/ไร่/ปี (ร้อยละ ๒๐) 
 ๓.๒ การเพ่ิมผลผลิต ผลผลิตเดิม ๑,๔๔๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี ๒๕๖๓ ผลผลิตเพิ่มข้ึน ๑,๘๐๐ 
กิโลกรัม/ไร่/ปี (ร้อยละ ๒๕) 
 ๓.๓ การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP ทุกแปลง 
 ๓.๕ การตลาด มีจุดรวบรวมผลผลิตคุณภาพ มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ราคาผลผลิตสูงขึ้น 
 ๓.๖ การบริหารจัดการ  

- มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม  
- สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- มีการประชุมสมาชิก ปี ละ 2 ครั้ง 
- มีการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก ปุ๋ย 
- มีแปลงตัวอย่าง จ านวน ๓ แปลง ได้แก่ แปลงเรียนรู้ ของ นายรอเสด ตาเดอิน 
แปลงเรียนรู้ของนางอามี มาลินี และแปลงเรียนรู้ของ นายดาหลี กระเวนเวช 

4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่ม 
 4.1. การบริหารจัดการกลุ่ม 
  1) จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อวางแผนพัฒนาแปลงใหญ่ 

2) จัดท าแผนการผลิตของแปลงใหญ่ร่วมกับสมาชิกตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ก าหนด 

3) รวบรวมข้อมูลของสมาชิกแปลงเพ่ือใช้วางแผนพัฒนา  
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาแปลงใหญ่ 

4.2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทางกลุ่มได้ก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มไว้ ทั้งหมด 6 หมวด ๑๕ ข้อ ซึ่ง กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่ตราไว้เมื่อถือปฏิบัติถ้าไม่ครบถ้วน ล้าสมัย ไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมได้โดยมติที่
ประชุมใหญ่ เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กรให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ 
โดยต้องใช้มติเป็นเอกฉันท์ และไดอ้อกเป็นประกาศหรือค าสั่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 
 4.3 การพัฒนากลุ่ม  

 การประชุม ทางกลุ่มได้แบ่งการประชุมออกแบ่ง 4 ประเภท 
1) การประชุมสามัญ 

- เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร ก าหนดไว้ 3 เดือน/ครั้ง  
- องค์ประชุมครบองค์ เมื่อคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของคณะกรรมการฯ 
- มติที่ประชุม ใช้เสียงเกินก่ึงหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 
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2) การประชุมวิสามัญ 
- เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามแต่โอกาสที่จ าเป็นและเร่งด่วน 
- องค์ประชุมครบองค์ เมื่อคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของคณะกรรมการฯ 
- มติที่ประชุม ใช้เสียงเกินก่ึงหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 

3) การประชุมใหญ่ 
- เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกซึ่งจัดขึ้นเมื่อบริหารจัดการ 

ครบรอบปีบริหาร 
- องค์ประชุมครบองค์ เมื่อคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

ส่วนสมาชิกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิก 
- มติที่ประชุม ใช้เสียงเกินก่ึงหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 

4.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทางกลุ่มได้ก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มไว้ ทั้งหมด 6 หมวด ๑๕ ข้อ ซึ่ง กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่ตราไว้เมื่อถือปฏิบัติถ้าไม่ครบถ้วน ล้าสมัย ไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมได้โดยมติที่
ประชุมใหญ่ เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กรให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ 
โดยต้องใช้มติเป็นเอกฉันท์ และไดอ้อกเป็นประกาศหรือค าสั่ง เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 

5 การสนับสนุน 
 - ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร 

๖. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ประเด็น เป้าหมายการพัฒนาและผลัพธ์ กิจกรรม 

1. ลดต้นทุนการผลิต   
 

- ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20  
จากเดิม 4,750 บาท/ไร่/ปี   
เป็น 3,800 บาท/ไร่/ปี 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
- การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
- การผลิตปุ๋ยหมัก 
 

2. เพ่ิมผลผลิต  
  

- ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25  
จากเดิม 1,440 กก./ไร่/ปี  
เป็น 1,800 กก./ไร่/ปี 

- การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
- ใช้โดโลไมท์ปรับสภาพดิน 
- การจัดการระบบน้ าในแปลง 
- ให้น้ าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต - พัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน 
GAP ทุกแปลง 
- มีเกรดคุณภาพจ าปาดะ  

- การตัดแต่งกิ่ง/ ผล  
- การห่อผล (ใส่โคร๊ะ) 
- ดูแลและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
- อบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพสินค้าตาม
มาตรฐาน GAP 
- ขอรับรองมาตรฐาน GAP 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตจ าปาดะคุณภาพ 
เพ่ือขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP 
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- ก าหนดเกรดคุณภาพจ าปาดะ 

4. การตลาด 
  
  

- มีจุดรวบรวมผลผลิตคุณภาพ 
- มีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
- ราคาผลผลิตสูงขึ้น  

- รวมกลุ่มขายผลผลิตคุณภาพ 
- เพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น ขายออนไลน์ 
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจ าปาดะ เพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
- ประชาสัมพันธ์จ าปาดะ (พืชอัตลักษณ์) 
- ส่งเสริมให้สมาชิกขอรับรอง GI 

5. การบริหารจัดการ 
  
  
  

- มีเงินทุนหมนุเวียนภายในกลุ่ม 
- สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- วางแผนการบริหารจัดการ (รวบรวมข้อมูล
การผลิตรายแปลง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการ
วางแผน) 
- พัฒนาสมาชิกทุกคนให้เป็น Smart Farmer 
- จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จ าปาดะ 
- จัดท าแผนธุรกิจ 
- ระดมทุนของสมาชิก 

 
7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 ๗.๑ สมาชิกแปลงใหญ่ ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือน าไปตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นจากสถานี
พัฒนาที่ดินสตูล และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และผสมปุ๋ยใช้เองร่วมกับปุ๋ยหมัก 
 ๗.๒ สมาชิกแปลงใหญ่ได้น าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสวน เพ่ือให้มีต้นทุนการ
ผลิตที่ลดลง ผลผลิตเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพ  
 ๗.๓ มีการน าระบบน้ าอัจฉริยะมาใช้ในแปลงตัวอย่างเพ่ือให้สมาชิกได้มาเรียนรู้ศึกษาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในแปลงของตนเอง 
 ๗.๔ มีเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้การบริหารจัดการสวนของกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ิมข้ึน 

 ๘ ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 เกษตรกรผู้น า แปลงใหญ่จ าปาดะ ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน มีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็งมีความรู้
ความสามารถ และความทุ่มเทเสียสละ 
 ความเข้มแข็งของกลุ่ม มีการประชุมพูดคุยกัน ถึงปัญหาของสมาชิกในการจัดการและสมาชิกให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ทีมผู้จัดการแปลง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือให้การสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงการประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

๙. ปัญหาอุปสรรค 
 - ราคาของจ าปาดะพ้ืนเมืองยังคงมีราคาต่ าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดี 
 - ขาดแรงงานในครัวเรือนท าให้ต้องมีการจ้างแรงงานในการจัดการสวนและเก็บผลผลิต 

๑๐. แผนการพัฒนากลุ่มที่ได้วางไว้ต่อไป 
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 ด้านคุณภาพ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่เหมือนกันทุกสวนของสมาชิกทุกคน และส่งเสริมให้มีการ
ปลูกจ าปาดะสายพันธุ์ดีเพ่ิม  
 ด้านการตลาด พัฒนาแนวทางการแปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับจ าปาดะพันธุ์พ้ืนเมือง 

11. ข้อเสนอแนะและค าแนะน าต่างๆ 
 - ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้อกับกิจกรรมในแต่ละด้านและช่วงเวลาที่สมาชิก
สามารถปฏิบัติได้ และมีการพูดคุยถึงแผนกิจกรรมที่จะสร้างรายได้เข้ากลุ่ม 
 - ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตจ าปาดะในอ าเภออ่ืนๆ 
 - ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการที่จะขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่มะม่วงน้ าดอกไม้ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
1. ความเป็นมา 
  เกษตรกรอ าเภอบางพลีส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงปลานิล กุ้งขาว และใช้พ้ืนที่คันบ่อท าการเกษตร
แบบผสมผสาน พืชผักสวนครัว เช่น พริก กะเพรา โหระพา ชะอม มะเขือ มะรุม  ประเภทไม้ผล ได้แก่ กล้วย 
มะพร้าว และมะม่วง ผลผลิตที่ได้มีรสชาติดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ 
มะม่วงน้ าดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงทองด า ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวมเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ที่มีการผลิตสินค้าชนิด เดียวกัน    
โดยวางรูปแบบการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เน้นการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตามนโยบาย
ตลาดน าการผลิต และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงาน จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ คน สินค้า พบว่า
มะม่วงน้ าดอกไม้ในพ้ืนที่ต าบลบางโฉลง และต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่         
ที่เหมาะส าหรับปลูกไม้ผล และเกษตรกรสนใจปลูกเนื่องจากมะม่วงน้ าดอกไม้มีรสชาติดี หวาน หอม เนื้อละเอียด 
ไม่มีเสี้ยน ดังมีปรากฏในค าขวัญของอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ความว่า“ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วง
น้ าดอกไม ้ไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี”  
  ส านักงานเกษตรอ าเภอบางพลี จึงจัดตั้งแปลงใหญ่มะม่วงน้ าดอกไม้ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2561 โดยมีสมาชิก 30 ราย พ้ืนที่ 120 ไร่ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึง          
ผู้ประกอบภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานการณ์ 
  ปัจจุบันแปลงใหญ่มะม่วงน้ าดอกไม้ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
สมาชิก 30 ราย พ้ืนที่ 120 ไร่ บริหารจัดการกลุ่มโดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มและแบ่งบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย อีกทั้งมะม่วงน้ าดอกไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากมะม่วงน้ าดอกไม้พ้ืนที่อ่ืน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการศึกษา ได้ด าเนินการขอขึ้นทะเบียน     
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ และสมาชิกแปลงใหญ่ให้ความสนใจที่จะขอใช้สัญลักษณ์ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หากได้รับการรับรองในข้ันตอนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านมะม่วง 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) แปลงใหญ่มะม่วงน้ าดอกไม้ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ยังใช้เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง เรียนรู้ ด้านการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ และการท่องเที่ยว โดยมหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้เข้ามาร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 
1. การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตเดิม 10,900 บาทต่อไร่ ลดลงเหลือ 9,700 บาท

ต่อไร่ คิดเป็น 11 % มีแนวทาง วิธีการที่ส าคัญดังนี้ 
  - ท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในแปลง เช่น เศษใบไม้ 
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เศษวัชพืช เพื่อใช้ภายในแปลงเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
- ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันและก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
ลดการใช้สารเคมี 
- การลงแขกสมาชิกเพ่ือท ากิจกรรมในแปลง เช่น ก าจัดวัชพืช ห่อ
ผล ตัดแต่งกิ่ง  เพ่ือลดการจ้างแรงงาน 

2. การเพิ่มผลผลิต ปริมาณผลผลิตเดิม 450 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 520 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ร้อยละ15.56) มีแนวทาง วิธีการที่ส าคัญดังนี้ 
- รวมกลุ่มผลิตน้ าหมักฮอร์โมนน้ ามะพร้าวและแบ่งกันไปใช้  
- การตัดแต่งกิ่ง เพ่ือลดการสะสมของโรคและแมลง ช่วยให้ต้น
มะม่วงเตี้ย ง่ายต่อการเก็บผลและห่อผล  
- มีการปรับปรุงดินบ ารุงดินอยู่เสมอ โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 
- ท ากับดักแมลงวันผลไม้ ใช้สารเมทิลยูจีนอลในการล่อแมลงวัน
ผลไม ้
- ห่อผลมะม่วงท าให้ผิวสวยได้คุณภาพ 

3. การเพิ่มคุณภาพ - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP  
- ส่งเสริมให้เกษตรกรขอการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
- ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับโดยการจัดท า QR 
code 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

4. การบริหารจัดการ - ด้านการบริหารการจัดการ โดยแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการแต่ละ
คนรับผิดชอบ  
- รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนอกกลุ่มแปลงใหญ่ ในกรณีที่ผลผลิต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมเกษตรผู้ปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้ในจังหวัดสมุทรปราการ 
- ปัจจัยในการผลิต สมาชิกกลุ่มสามารถมารับได้ที่ท าการแปลง
ใหญ่ เช่น ปุ๋ยหมัก   น้ าหมักชีวภาพ ดินมาร์ล สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น 
เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

5. การตลาด - ตลาดท้องถิ่น 
- ตลาดเกษตรกร 
- ห้างสรรพสินค้า 
- ออกร้านจ าหน่าย/แสดงสินค้า 
- ตลาดออนไลน์ 

 
 
 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
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  4.1 มีการเชื่อมโยงกระบวนการการท างานของศูนย์ เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรกับแปลงใหญ่ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด  

 4.2 มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรกับแปลงใหญ่ 

 4.3 มีการเชื่อมโยงการท างานกับศูนย์เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)   
  4.4 ให้ความรู้ในการท าบัญชีต้นทุน และฝึกปฏิบัติให้สมาชิก  
   4.5 เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเข้ามาท างานวิจัย เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5. การสนับสนุน 
  5.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท างานวิจัยในพ้ืนที่พร้อมทั้ง

สนับนุนปัจจัยการผลิต เช่น ถุงห่อมะม่วง  
  5.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 
 (มะม่วงน้ าดอกไม้) ระบบออนไลน์ งบประมาณ 40,000 บาท 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
  6.1 ลดต้นทุนการผลิต 
        6.1.1 ท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษใบไม้ เศษวัชพืช ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
        6.1.2 ลงแขกสมาชิกกลุ่มก าจัดวัชพืช ห่อผล ตัดแต่งกิ่ง ช่วยลดการจ้างแรงงาน  
  6.2 เพ่ิมผลผลิต 
       6.2.1 น้ าหมักฮอร์โมนด าเนินการโดยรวมกลุ่มร่วมมือกันท าและแบ่งกันไปใช้ โดยสถานี
พัฒนาที่ดินสมุทรปราการสนับสนุนถังหมัก จ านวน 30 ถัง 
       6.2.2 ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือลดการสะสมของโรคและแมลง ช่วยให้ต้น
มะม่วงเตี้ย ง่ายต่อการเก็บผลและห่อผล 
       6.2.3 มีการห่อผลมะม่วงท าให้ได้มะม่วงมีผิวที่สวย ช่วยป้องกันและก าจัดโรคแมลง  
       6.2.4 ใช้ดักแมลงวันผลไม้ ผลิตจากขวดพลาสติก ท าให้ลดจ านวนแมลงวันผลไม้ได้มาก  
       6.2.5 ปรับปรุงดินบ ารุงดินอยู่เสมอ โดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมัก เพ่ือให้ดินมีอินทรีย์วัตถุ 
  6.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
       6.3.1 เกษตรกรได้การรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 30 ราย 
       6.3.2 มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับโดยการจัดท า QR code จ านวน 30 ราย 
       6.3.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องบรรจุมะม่วง ขนาด 3 - 5 ลูก เนตห่อผล 
      6.3.4 เกษตรกรให้ความสนใจขอการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
  6.4 การตลาด 

      6.4.1 ตลาดท้องถิ่น ผลดิบ ขายบริเวณหน้าโรงงานในพ้ืนที่  
      6.4.2 ออกร้านจ าหน่ายที่ King Power สาขาบางพลี  

-4- 
 

      9.4.3 ตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจ Face book  เพจ Shopee  
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  6.5 การบริหารจัดการ 
        6.5.1 ถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับสมาชิกกลุ่มน าไป
ปรับใช้กับแปลงของตนเอง 

        6.5.2 มีการระดมหุ้น เพ่ือน าไปบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
        6.5.3 สร้างเครือข่ายโดยรวบรวมผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง

น้ าดอกไม้ของอ าเภอบางเสาธงมาจ าหน่าย 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
  7.1 ด้านเศรษฐกิจ  
        - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท างานวิจัยอิทธิพลของการ
ห่อผลต่อการพัฒนาสี คุณภาพของผลมะม่วงน้ าดอกไม้ เบอร์ 4 ในแปลงใหญ่ โดยใช้ถุงที่มีสีที่แตกต่างกัน  ผลปรากฎ
ว่าถุงสีน้ าเงินท าให้มะม่วงมีรสชาติหวานเพิ่มขึ้น แต่สีผิวมะม่วงไม่สวยงาม 
        - เทคโนโลยีการติดป้ายสัญลักษณ์ท่ีช่อดอก ท าให้เกิดความแม่นย าในการผลิตพืชมากข้ึน  
  7.2 ด้านสังคม มีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและ
วางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรนอกกลุ่มแปลงใหญ่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
  7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม  
        - ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 
        - ท าการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว  

8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
 8.1 ประธานมีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกได้  
 8.2 มีตลาดที่หลากหลายช่องทาง เช่น ตลาดออนไลน์ ตลาดในพื้นที่ เป็นแรงจูงใจในการผลิตสินค้าได้ 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 9.1 สมาชิกมีอายุมากและไม่มีทายาทสืบทอดด้านการเกษตร 
 9.2 ที่ดินเป็นที่เช่าท าให้ไม่สามารบริหารจัดการได้เต็มที่ 
 9.3 สมาชิกไม่เห็นความส าคัญของการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP เนื่องจากราคาไม่ต่างกัน 
 9.4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การสื่อสารต้องใช้ระบบ
ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก และไม่มีสมาร์ทโฟน ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่
สามารถเข้าถึงการสื่อสารได้  

10 แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 10.1 พัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ด้านการผลิตมะม่วงครบวงจร  
 10.2 เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 11.1 กลุ่มมีการระดมหุ้นของสมาชิกเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นกองทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มต่อไป 
 11.2 ประสานหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน เข้ามาร่วมด าเนินการสนับสนุน ด้านการตลาด 
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กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
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กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

877 อุบลราชธานี แปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่3 ต าบลโนนผึ ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ไม้ดอก AA 
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การถอดองค์ความรู ้
แปลงใหญ่ไม้ดอก หมู ่3 ต าบลโนนผ้ึง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

 บ้านตาติด หมู่ 3  ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ เป็นหมู่บ้านที่ผลิตดอกไม้สดขายมากมายที่สุดใน
จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านจึงได้มีการรวมกลุ่มกันประมาณ 42 ครัวเรือน จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนขึ้น 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต รวมกัน
ขายเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด โดยสามารถผลิตดอกไม้สดได้หลายสายพันธ์หลักๆ  คือ  
ดอกเบญจมาศ ประมาณ 70% ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ประมาณ 20% และดาวเรือง 10% โดยมีการจัด
จ าหน่ายและขายส่งตามตลาดไม้ดอกต่างๆ ในภาคอีสานตอนล่าง 
 ปี 2561 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่ 3 ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีชนิดสินค้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ต้นพันธุ์เบญจมาศ เบญจมาศตัดดอก คัดเตอร์  
มาร์กาเร็ต ดาวเรือง ไม้กระถาง มีพ้ืนที่ปลูก 104 ไร่ มีสมาชิกจ านวน 40 ราย โดยมีการผลิตและจ าหน่าย
ไม้ตัดดอก เบญจมาศ คัดเตอร์ มาร์กาเร็ต ดาวเรือง ต้นพันธุ์ และไม้กระถางอ่ืนๆ 

2. สถานการณ์ 
 เมื่อปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด ได้เข้าร่วม “โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่” โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักตามชนิดสินค้า และได้ผ่านการ
รับรองเป็นแปลงส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (Single Command) มีนายรณกฤต เสนคราม เป็นประธาน เริ่มต้นมีสมาชิก 30 
ราย พ้ืนที่ 75 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 40 ราย พ้ืนที่ 104 ไร่ และด าเนินการจัดตั้ งและจดทะเบียน
เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ประเภทนิติบุคคลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อ “บริษัทแปลงใหญ่เบญจมาศบ้านตา
ติด” เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบธุรกิจ และรองรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดที่คณะรัฐมนตรีมีมติอุนมัติ ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่ 3 ต าบล โนนผึ้ง  
ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานของกลุ่ม และแผนการผลิตของกลุ่ม ได้แก่ การผลิตไม้ดอกให้ได้มาตรฐาน
เกรด A เพ่ิมชนิดสินค้าของกลุ่มให้มีความหลากหลาย ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต  
และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
 

เป้าหมายในการด าเนินงานของกลุ่ม 
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

    -  ต้องการลดต้นทุนในการผลิต
จากเดิมร้อยละ 20   
    - ต้องการลดปริมาณการใช้
สารเคมีในการผลิต 
   - ผลิตปุ๋ยน้ าส าหรับฉีดพ่นทางใบ
ไว้ใช้เอง  

   - ต้องการเพิ่มผลผลิตจากเดิม     
ร้อยละ 20 
      

   - ผลิตต้นพันธุ์จ าหน่าย  
   - เพ่ิมคุณภาพของไม้ดอกให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด 
   - การปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยี
ผสมผสาน 
   - ปลูกไม้ดอกในโรงเรือน 
   - การผลิตไม้ดอกแปรรูป 
(ดอกไม้แห้ง) 
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 2.1 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ม  
     1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
    2. เพื่อผลผลิตมีคุณภาพและสวยงาม 
     3. เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจฯสามารถผลิตไม้ดอกได้ตลอดปี และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     4. เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
     5. เพื่อให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลิตไม้ดอกมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 2.2 คณะกรรมการแปลงใหญ่ประกอบด้วย 
  1. นายอ าพร  อ่างมณี    ต าแหน่ง     รองประธาน    
  2. นางนิด  ราตร ี    ต าแหน่ง     รองประธาน 
  3. นางพรทิพย์   สายวรรณ์   ต าแหน่ง     เลขานุการ 
  4. นางสาวนภัสวรรณ   เมณะสินธุ์   ต าแหน่ง     ผู้ช่วยเลขานุการ  
  5. นางบุญญาพร  ทาลา    ต าแหน่ง     เหรัญญิก  
  6. นางค าไหล   พิมพ์วงศ์    ต าแหน่ง     ผู้ช่วยเหรัญญิก  
  7. นางหนูแดง  ส าราญพัฒน์   ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 
  8. นางสาวพรทิพย์  สิงห์สิทธิ์   ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 
            9. นางเมตตา  โลมากาล    ต าแหน่ง     คณะกรรมการ  
          10. นางกองสี   วามะสิงห์   ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 
          11. นางสาวไพวัลย์   นิลชัย   ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 
          12. นางปัญญา   สารีมูล    ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 
          13. นางศรัญญา   พิมพ์วงศ์   ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 
          14. นางขวัญใจ  พรมเกตุ    ต าแหน่ง     คณะกรรมการ 

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 

ประเด็น เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน 

1. ลดต้นทุน
การผลิต 

ร้อยละ 20.00 
จาก 40,000 บาท  
เป็น 32,000 บาท 
(8,000 บาท) 

1.รวมกลุ่มกันซื้อปัจจัย 
2.ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิต 
3.ลดการใช้สารเคมี 
4.ผลิตต้นพันธุ์ใช้เอง 
5.ผลิตปุ๋ยน้ าใช้เอง 
 

กสก. 

2. เพิ่ม
ผลผลิต 

ร้อยละ 20.00 
จาก 1,000 กก/ไร่ 
เป็น 1,200 กก./ไร่ 
(200 กก.) 

1.ตรวจวิเคราะห์ดิน 
2.ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 
3.การปลูกพืชโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ 
 

พด.   
 
กสก. 
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3. 
การเพ่ิม
คุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิม 

1. พัฒนา
คุณภาพผลผลิตให้ได้
มาตรฐานการผลิตและ
ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 

2. การการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

1.ผลิตไม้ดอกในโรงเรือนและผลิตไม้ดอกนอกฤดู 
2.ผลิตต้นพันธุ์ดี ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการพัฒนาสายพันธุ์ไม้
ดอกนอกฤดูท่ีตรงตามความต้องการของตลาด 

3.ร่วมกับคณะผู้เชียวชาญผู้ประสานงานโครงการ
ความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการท าเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

กส
ก.  

 

4. 
การตลาด 

1.มีแหล่ง
จ าหน่ายที่แน่นอน 

1. หาแหล่งจ าหน่ายเพ่ิม 
2. การจัดท าแผนการผลิตดอกไม้ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 
3. ในช่วงที่ผลผลิตออกมากมีการรวบรวมสินค้า

เพ่ือส่งให้กับตลาดขายส่ง เช่น ปากคลองตลาด 

กส
ก. 

5. 
การบริหาร
จัดการ 

การบริหาร
จัดการตามกิจกรรมของ
แผน 

1. ด้านปัจจัยการผลิต มีการรวมกลุ่มและ
วางแผนในการซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้ราคาส่งราคาที่
เหมาะสมกับกลุ่ม และมีข้อตกลงร่วมกันชองสมาชิกกลุ่ม 
ในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอื่น ๆ  

2. ด้านการจ าหน่าย มีการรวมกลุ่มจ าหน่าย
ดอกไม้สดเพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม ไม่มีการขายตัด
ราคาในกลุ่มและมีการรวบรวมสินค้าเพ่ือจ าหน่ายให้
ตลาดขายส่ง  

3. กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมรายได้วางแผนในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลงานไม้ดอกประจ าปีของ
ต าบลโนนผึ้ง พร้อมทั้งผลิตสินค้าอ่ืน ๆเพ่ือจ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว 

 

ผจ
ก. 

กส
ก. 

 

 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

4.1 ด้านการบริหารกลุ่ม  
 1) มีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการแปลงใหญ่ ดังนี้ 
 ประธานกรรมการ มีหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสมาชิก การประชุมคณะกรรมการการ

บริหารการประชุม คณะกรรมการอ านวยการ ตัดสินชี้ขาดในกรณีพิพาทและมติที่ประชุมที่ยังไม่มีข้อยุติ 
ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและในชุมชน และเป็นผู้มีอ านาจลงนามรับรองงบ
การเงิน สมุดเช็ค สมุดเงินฝากและเอกสารทางการเงินของกลุ่ม และก ากับดูแลให้คณะกรรมการ สมาชิกเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ 

 รองประธาน มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แทนเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงาน
ไดร้วมถึงปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีประธานมอบหมาย 

 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบการเงิน และบัญชีของกลุ่ม ควบคุมดูแลเอกสารทางการเงินต่างๆ
เป็นผู้ลงนามในสมุดธนาคาร สมุดเช็ค ใบรับจ่ายเงิน และควบคุมดูแลการเงินและบัญชีของกลุ่ม 
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 เลขานุการ ท าหน้าที่ จดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษารายงาน เอกสารต่าง ๆออก
หนังสือเชิญประชุม ก าหนดวาระประชุม และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการ 
  2) มีการบริหารกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนใช้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอก
เบญจมาศบ้านตาติด” และยกระดับจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลประเภทบริษัท โดยใช้ชื่อ 
“บริษัทแปลงใหญ่เบญจมาศบ้านตาติด”  
 4.2 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
  1) จุดเรียนรู้ดูงานของกลุ่มแปลงใหญ่ด้านการผลิตไม้ดอกระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
  2) จุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 

5. การสนับสนุน 
             1) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนผึ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับอ าเภอวารินช าราบ 

  2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สนับสนุนให้เป็นจุดเรียนรู้
และแหล่งผลิตต้นพันธุ์ดี ในการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกนอกฤดูที่ตรงตามความต้องการของตลาด 

  3) เป็นจุดดูงาน ฝึกงาน และให้ความรู้กับนักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการผลิตไม้ดอก 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
 6.๑ ด้านลดต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (เบญจมาศ) พื้นที่ 1 ไร่ 
 รอบท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) ปี 2563 
 ล าดับ รายการ ต้นทุน (บาท) หมายเหตุ 

  
1 ค่าต้นพันธุ์ 0 ผลิตต้นพันธุ์เอง 

  
2 ค่าเตรียมดิน 750   

  
3 ค่าวัสดุเพาะช า 1,000   

  
4 ปุ๋ยเคมี + ฮอร์โมน 2,500   

  
5 ปุ๋ยคอก 2,000   

  
6 ยาก าจัดศัตรูพืช 3,000   

  
7 ค่าไฟ 9,000 เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท 

  
8 ค่าวัสดุห่อ 2,000   

  
9 ค่าจ้างคนงาน 5,000   

  
10 แรงงานตัวเอง 10,000   

  

 
รวมต้นทุน 35,250   

  

      ผลผลิต 1 รอบการผลิต จ านวน 1,800 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70 บาท รวมรายได้ 126,000 บาท 
***คิดเป็นก าไร 126,000 - 35,250 = 90,750 บาท /รอบการผลิต 

   - ต้นทุนการผลิต ปี 2562 เฉลี่ย 40,000 บาท/ไร่ 
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 - ต้นทุนการผลิต 2563 เฉลี่ย 35,250 บาท/ไร่ 
 ร้อยละผลการด าเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายต้นทุนลดลง 12 % 

 
 6.๒ ด้านเพิ่มผลผลิต  
 - ผลผลิต ปี 2561 เฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ 
 - ผลผลิต ปี 2562 เฉลี่ย 1,200 กก./ไร่ 
 ร้อยละผลการด าเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายผลผลิตเพิ่มข้ึน 20 % 
 6.3 ด้านคุณภาพผลผลิต  
 - ผลิตดอกเบญจมาศเกรด A ร้อยละ 80 
 - ผลิตดอกเบญจมาศเกรด B ร้อยละ 20 
มาตรฐานเบญจมาศตัดดอกแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด หมู่ 3 ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

เบญจมาศประเภทดอกเดี่ยว 
  

เกรด เส้นผ่าศูนย์กลางดอก(นิ้ว) ความยาวก้าน (ซ.ม) จ านวนดอก/ช่อ 

A 4.5 นิ้วขึ้นไป 70 ซ.ม. ขึ้นไป 1 ดอก 

B 3 - 4.5 นิ้ว 60 - 70 ซ.ม 1 ดอก 

เบญจมาศประเภทดอกช่อ 
  

เกรด เส้นผ่าศูนย์กลางดอก(ซ.ม.) ความยาวก้าน (ซ.ม) จ านวนดอก/ช่อ 

A 6 ซ.ม. 70 ซ.ม. ขึ้นไป 5 ดอก 

B ต่ ากว่า 6 ซ.ม. 60 - 70 ซ.ม 5 ดอกข้ึนไป 

 
 6.4 ด้านการตลาด  
 - รวมกลุ่มจ าหน่าย 
   - หาตลาดเพ่ิม ตลาดออนไลน์ 

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
  7.1 มีการปรับใช้นวัตกรรม 
       - การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก ได้แก่ การใช้ดอกไม้สดท าเป็น
ดอกไม้อบแห้งโดยการใช้ซิลิก้าเจล ส าหรับอบดอกไม้สดให้แห้งและน ามาตกแต่งในขวดโหล โดยน ามา
ตกแต่งให้สวยงามในขวดโหล และเพิ่มคุณค่าโดยการใส่พระพุทธรูปเพื่อบูชา เป็นของที่ฝาก ของที่ระลึก 
เพ่ิมมูลค่าให้สินค้าได้เป็นอย่างดี 
  - การผลิตและใช้ปุ๋ยน้ า A - B เพ่ือประหยัดต้นทุน 
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  - การใช้แสงไฟช่วยเพื่อเพ่ิมชั่วโมงของแสงให้มากขึ้น เป็นการยืดเวลาในการออกดอกให้ล าต้น
ของดอกเบญจมาศมีขนาดความสูงที่พอดีกับการตัดดอก ลดการออกดอกขณะที่ต้นยังเตี้ยเพ่ือให้ขนาดความ
ยาวของล าต้นได้มาตรฐาน 
  - การติดตั้งระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เพ่ือควบคุมการให้น้ า การเปิดปิดไฟภายในโรงเรือน  
ซึ่งได้รับค าแนะน าจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวมทั้งได้รับอนุมัติ
โครงการเบญจมาศบ้านตาติดสมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) วงเงิน 
130,000 บาท 
 
 7.2 น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต 
      - มีกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่ 3 ต าบลโนนผึ ง ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ดอกนอกฤดูที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
 7.3 เกษตรกรรมแม่นย าสูง 

  - กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่ 3 ต าบลโนนผึ้ง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช 
โดยใช้แปลงพยากรณ์ในการเพ่ือใช้คาดการณ์สถานการณ์ และเพ่ือแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชล่วงหน้าให้
เกษตรกรทราบ และหาทางป้องกันก่อนเกิดการระบาด โดยใช้แปลงเรียนรู้เป็นแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช 
 7.4 การเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ E-commerce 
     - กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ใช้ช่องทาง Facebook โดยให้ตัวแทนสมาชิกประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การด าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่ม  

8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
  1. กลุ่มมีคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็ง มีสมาชิกที่พร้อมที่จะเรียนรู้ และมีความสามัคคี มีการแบ่ง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และช่วยกันท างานตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 - มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
  - มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบบัญชี 
 - การมีส่วนร่วมของสมาชิก และชุมชน เช่น การลงหุ้น การออมเงินจากการจ าหน่ายผลผลิต 
        และมีการปันผลคืนให้กับสมาชิก 
 2. กลุ่มมีหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเงิน ตลอดจนเอกชน ที่ให้การ

สนับสนุนกลุ่มให้ด าเนินกิจกรรมจนประสบความส าเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกร และบุคคลทั่วไป  

 3. กลุ่มไม่หยุดที่จะเรียนรู้และสรรหาความรู้ ปัจจัยที่จะท าให้สมาชิกและกลุ่มประสบความส าเร็จ มีการ
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนการขอโครงการที่จะเอ้ือให้กลุ่มประสบความส าเร็จ โดยมี
การประสานงานระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานราชการต่างๆกับกลุ่มแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง 

 4. กลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line  
 5. กลุ่มมีการท าหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งทางด้านการบัญชี การประชุม การอบรม สามารถ

ตรวจสอบได้  
 6. กลุ่มมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่จะน าพากลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 

9. ปัญหาอุปสรรค 
  1) การขาดแคลนแหล่งน้ าต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยสร้างแหล่งน้ า 
สระขนาดเล็กเพ่ิมเติม ขอรับการสนับสนุนเจาะบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
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  2) จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายผลผลิต 
โดยเฉพาะดอกไม้สด เนื่องจากกิจกรรมที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการจัดงานถูกยกเลิก เช่น งานพิธีต่างๆ กลุ่ม
แก้ปัญหาโดยลดการผลิตลง เน้นการผลิตต้นพันธุ์ และปรับเปลี่ยนมาผลิตไม้กระถางที่มีอายุการเก็บรักษา
ยาวนานขึ้น  

10. แผนพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
  - จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิต 
  - การรวมกลุ่มและวางแผนในการซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือให้ได้ราคาส่งราคาที่เหมาะสมกับกลุ่ม 
และมีข้อตกลงร่วมกันชองสมาชิกกลุ่ม ในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอื่น ๆ  
  - การรวมกลุ่มจ าหน่ายดอกไม้สดเพื่อให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม ไม่มีการขายตัดราคาในกลุ่ม และมี
การรวบรวมสินค้าเพ่ือจ าหน่ายให้ตลาดขายส่ง  
  - กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมรายได้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร วางแผนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลงานไม้ดอกประจ าปีของต าบลโนนผึ้ง พร้อมทั้งผลิตสินค้าอ่ืน ๆ เพื่อจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว        

11. ข้อเสนอแนะ 
  ภาครัฐควรให้ความส าคัญและสนับสนุนกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เพ่ิมช่องทางการตลาดและการต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ดอก 
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กลุม่ปศุสัตว์ 
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กลุ่มปศุสัตว์ 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

5938 กรุงเทพมหานคร 
แปลงใหญ่ตลาดไก่พื นเมืองไทย ๔.๐ มูลค่าเพ่ิมเชิงการค้าเพ่ือ
การส่งออกแขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

ไก่พื นเมือง AA 

5498 มุกดาหาร 
แปลงใหญ่โคเนื อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด ต าบลหนอง
สูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

โคเนื อ AA 

5488 สงขลา 
แปลงใหญ่แพะอ าเภอระโนด หมู่4 ต าบลวัดสน  
อ าเภอระโนด จ.สงขลา 

แพะ AA 

4371 สมุทรสาคร 
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร 
ปี 2561 ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

แพะ AA 

5447 สุรินทร์ 
แปลงใหญ่สหกรณ์โคเนื อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด หมู่ 4 
ต าบลยางสว่าง อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

โคเนื อ AB 

4594 อ่างทอง 
แปลงใหญ่แพะเนื อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

แพะ AA 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมืองไทย ๔.๐ มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพือ่การส่งออก 

แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตลาดไก่พ้ืนเมืองไทย๔.๐ มูลค่าเพ่ิมเชิงการค้าเพ่ือการส่งออกได้เริ่มต้นจาก
ชมรมไก่ชนในนามศูนย์สาธิตได้ไก่พ้ืนเมืองไทยบ้านสวนจากสมาชิกผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน  40 ครัวเรือน
เริ่มต้นท ากิจกรรมด้วยกันมาอย่างต่อเนื่อง 

- พ.ศ. 2538 ได้จดทะเบียนเป็นชมรมตามกฎหมายในนาม “ชมรมผู้บ ารุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองไทย  
(ไก่ชน) บ้านสวน”  

- พ.ศ.2542 ได้เติบโตเป็นตลาดจ าหน่ายไก่พ้ืนเมืองมูลค่าเพ่ิมเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 
- พ.ศ. 2549 ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกท าให้ทางราชการกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็น

การเคลื่อนตัวไก่ออกนอกพ้ืนที่เป็นการป้องกันเชิงรุกของการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกสมาชิกจึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้จัดท าสนามซ้อมและประมูลไก่ชนบ้านสวนขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพ .ศ.2549 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ านวน 300,000 บาท และชมรมอยู่บ ารุงพันธุ์ไก่เมืองไทยไก่ชน
บ้านสวนจ านวน 700,000 บาท ซึ่งต่อมาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครโดย
คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวัฒนธรรมสิ่งมีชีวิตประเภทกีฬาและนันทนาการ 

- ในปี 2561 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

2. สถานการณ์ 
 แปลงใหญ่ตลาดไก่พ้ืนเมืองไทย๔.๐ มูลค่าเพ่ิมเชิงการค้าเพ่ือการส่งออก มีสมาชิกท าหมด 40 ราย   
ด าเนินการบนพ้ืนที่ ๔๘ ไร่ โดยมีนายนวพัษน์ จิตต์สุทธิผล เป็นประธานละเป็นผู้จัดการแปลง จัดตั้งเป็นแปลง
ใหญ่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มสาขาอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป็นการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจาก
เกษตรกรมีอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนกันคืออาชีพปลูกข้าวสามารถน าข้าวเปลือกที่ผลิตได้ในกลุ่มมา
ท าอาหารสัตว์ และเป็นการสร้างและขยายตลาดการซื้อขายไก่พ้ืนเมืองไทยจากเดิมซื้อขายกันที่บ้านที่ซุ้มที่
ฟาร์มที่สนามซ้อมสนามชนเป็นตลาดออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดน าการผลิต 

นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองซึ่งแยกย่อยได้หลายช่องทาง เช่น จ าหน่าย
ทั้งตัว ไก่พ้ืนเมืองเอง และผลิตผลที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้ 

๑. ไก่เก่ง ขายในราคาไก่กีฬามูลค่าเพ่ิม 
๒. ไก่สวยงาม ขายในราคาตามอุดมทัศนีย์ 
๓. ไก่อินทรีย์(ไก่แกง) ขายตามราคาตลาดไก่เนื้อ 
๔. ข้าวเปลือกเลี้ยงไก่ ผลิตเป็นผลิตผลเกี่ยวเนื่อง ผลิตเองให้สมาชิกเป็นการลดต้นทุน 
๕. มูลสัตว์ ผลิตเป็นปุ๋ยมูลสัตว์เป็นผลผลิตเกี่ยวเนื่อง 
๖. สนามซ้อมไก่เป็นสถานที่จ าหน่ายไก่พ้ืนเมืองมูลค่าเพ่ิม 
๗. ตลาดออนไลน์เป็นตลาดวิถีใหม่ที่จะใช้เป็นช่องทางการตลาด เพ่ือขยายตลาดไก่พ้ืนเมือง 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
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 3.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนอาหารส าเร็จรูปส าหรับไก่พ้ืนเมืองราคา 19 บาท/กก.  ลดต้นทุน
ข้าวเปลือกส าหรับเลี้ยงไก่ชนราคา12 บาท/กก ต้นทุนการผลิตรวมลดลง ร้อยละ 8 
 3.2 เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได้ ผลิตไก่พ้ืนเมืองได้เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์จากผล
พลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์  
 3.3 เพ่ิมคุณภาพ ท าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ตามโปรแกรมการท าวัคซีนในสัตว์ปีก 
ร้อยละ 100 เพ่ือลดอัตราการตาย ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จ านวน 40 ฟาร์ม 
 3.4 การตลาด แหล่งจ าหน่าย/ช่องทางจ าหน่ายไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้น เพ่ิมปริมาณการส่งออกไก่พ้ืนเมืองไปยัง
ตลาดต่างประเทศ 
 3.5 การบริหารจัดการ รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดไก่ครบวงจร 
(ไก่ขุน ไก่เก่ง และไก่สวยงาม) ร่วมกัน รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เงินทุนและผลตอบแทน 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 4.1 การบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกมีการประชุมกลุ่ม และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้วยกันอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 
 4.2 ด้านการวางแผนการผลิต มีการผลิตไก่ชนพ้ืนเมืองทั่วไป(ไม่ผ่านสนามซ้อม) ราคาตัวละ 1,000 บาท 
ผลิตไก่กีฬา (คัดสนามชนะ)ราคาเริ่มต้นตัวละ 15,000บาท ผลิตไก่สวยงาม โดยการคัดสายพันธุ์ลักษณะตาม
อุดมทัศนีย์ของไก่ชน โดยมีทั้งหมด 11 สายพันธุ์ ราคาเริ่มต้นตัวละ5,000บาท ผลิตไก่ตัวเมีย ราคา กิโลกรัม
ละ 80-100 บาท ผลิตมูลไก่ขาย แบบสด และแบบผสมปุ๋ยไส้เดือน 
 4.3 ด้านการตลาด พัฒนาช่องทางการตลาด และกระจายสินค้าของกลุ่ม ผ่านการใช้สนามซ้อมและ
ประมูลไก่ มีการส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย บาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 4.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ ในด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการฟาร์ม 
การตลาดออนไลน์ อบรมสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนาให้เป็นกรรมการตัดสินในสนามซ้อม 
 4.5 การบูรณาการ การสร้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปและการตลาดจากหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน หลายแห่ง เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการเรียนรู้
ของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เช่น การประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ระดับ
ส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 และระดับกรุงเทพมหานคร 
 5. การสนับสนุน   
 5.1 การจัดหาทุนสนับสนุน แปลงใหญ่ตลาดไก่พ้ืนเมือง มีแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วมทั้งในด้านงบประมาณหรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน มีการต่อยอดน าสิ่ง
ต่าง ๆที่ได้รับการสนับสนุนมาท าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีการบริหารจัดการเงินทุนและปัจจัยการ
ผ ลิ ต 
ที่ได้รับจาก โครงการผลิตข้าวเปลือกเลี้ยงไก่ ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน 1 งบประมาณ 449,090 บาท 
และโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณ 116,360 บาท โครงการเลี้ยงไส้เดือน
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เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และโครงการผลิตฟางข้าวอัดก้อน 
ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน 1  งบประมาณ 970,000 บาท 
 5.2 การบริหารจัดการเงินทุนและรายได้ เงินทุนที่กลุ่มน ามาเป็นทุนด าเนินงาน ได้แก่ รายได้ 
จากการด าเนินการของตลาดไก่พ้ืนเมือง(สนามซ้อมและประมูลไก่บ้านสวน) และรายได้สมทบจากการลงหุ้น
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโดยสมาชิกสมัครใจเข้าถือหุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท คนละไม่เกิน ๑๐๐ หุ้น บริหาร
จัดการโดย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและขยายกิจการร้อยละ ๕๐ 
ปันผลให้กับสมาชิกร้อยละ ๓๐ และเก็บไว้เป็นเงินสวัสดิการกลุ่มร้อยละ ๒๐ 
 5.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิม กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตลาดไก่พ้ืนเมืองได้ด าเนินการซ้อมไก่อย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดนัดซ้อมเป็นประจ าทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยเก็บค่าเข้าชมท่านละ 30 บาทต่อคน แล ะ
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามซ้อมไก่คู่ละ 200 บาท เกิดรายได้ให้กับกลุ่มจากจากจัดเก็บค่าเข้าชม 150,000 
บาท/ปี และค่าธรรมเนียมการใช้สนามซ้อม 100,000 บาทต่อปี  ส าหรับการปรับตัวในช่วงระหว่างและ
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มได้น าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการถ่ายทอดสด เพ่ือให้บริการแก่สมาชิก
และประชาชนผู้สนใจได้รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 การลดต้นทุนการผลิต โดยการร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิตผสมอาหารใช้เอง ผลิตหนอนแมลงวัน 
เพ่ือลดต้นทุนอาหารส าเร็จรูป โดยในปีที่1 และปีที่ 2 ของการเข้าร่วมโครงการสามารถ ลดต้นทุนได้ 
ร้อยละ 13.16 และ 9.82 ตามล าดับ 

6.2 การเพ่ิมผลผลิต เดิมจ าหน่ายเป็นไก่ขุนน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 1 กิโลกรัม หลังจากเข้าร่วมโครงการ  
ได้มีพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต ลดอัตราการตายของลูกไก่ ด้วยการจัดการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
การใช้ข้าวเปลือกส าหรับเลี้ยงไก่ชน และการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การจัดการฟาร์ม การปรับปรุงพันธุ์  
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการใช้ตู้ฟักไข่ท าให้น้ าหนักเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิม ปีที่1 คิดเป็นร้อยละ 9.09  
และปีท่ี 2 ร้อยละ 4.35 ตามล าดับ  

6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต กลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยในปัจจุบัน 
มีสัดส่วนการเลี้ยงไก่เพ่ือจ าหน่ายและฝึกซ้อมเพ่ือเป็นไก่กีฬา ร้อยละ 50 โดยผ่านการรับรองและออกใบ
ประกาศจากสนามซ้อม ซึ่งจ าหน่ายในประเทศจะเพ่ิมมูลค่าได้จากเดิมเป็น 5,000 -15,000 บาท/ตัว  
และมีการส่งออกเพ่ือจ าหน่ายยังต่างประเทศ ร้อยละ 15 ราคาส่งออกอยู่ที่ตัวละ 20,000 – 100,000 บาท/ตัว 
จ าหน่ายเป็นไก่เนื้อขุน ร้อยละ 40 ขนาด 1.5-2.5 กิโลกรัม/ตัว เพื่อจ าหน่ายให้แก่ตลาดท้องถิ่น และจ าหน่าย
เป็นไก่สวยงาม ร้อยละ 10  

6.4 การตลาด มีสถานที่และช่องทางการจ าหน่ายแน่นอนให้แก่พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อในตลาดท้องถิ่น  
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น โดยเน้นการจ าหน่ายไก่กีฬาและไก่สวยงาม ผ่านทางแฟนเพจ Facebook 
“สนามซ้อมและประมูลไก่ชนบ้านสวน” และการจ าหน่ายไก่เนื้อขุนในตลาดท้องถิ่น 
 6.5 การบริหารจัดการ รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดไก่ครบวงจร 
(ไก่ขุน ไก่เก่ง และไก่สวยงาม) ร่วมกัน รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เงินทุนและผลตอบแทน 
7. ผลที่เกิดขึ้น  
 ๑) ไก่เก่งกลุ่มฯขายในราคาไก่กีฬามูลค่าเพ่ิม 
 ๒) ไก่สวยงามกลุ่มฯขายในราคาตามอุดมทัศนีย์ 
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 ๓) ไก่อินทรีย์(ไก่แกง)กลุ่มฯขายตามราคาตลาดไก่เนื้อ 
 ๔) ข้าวเปลือกเลี้ยงไก่กลุ่มฯผลิตเป็นผลิตผลเกี่ยวเนื่อง ผลิตเองให้สมาฃิกเป็นการลดต้นทุน 
 ๕) มูลสัตว์กลุ่มผลิตเป็นปุ๋ยมูลสัตว์เป็นผลผลิตเกี่ยวเนื่อง 
 ๖) สนามซ้อมไก่เป็นสถานที่จ าหน่ายไก่พ้ืนเมืองมูลค่าเพ่ิม 
 ๗) ตลาดออนไลน์เป็นตลาดวิถีใหม่ที่ทางกลุ่มฯจะใช้เป็นช่องทางการตลาด เพ่ือขยายตลาดไก่พ้ืนเมืองให้
กว้างขึ้น 
 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
  เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ
พ้ืนที่และผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรม 
9. ปัญหา อุปสรรค 

 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมในกลุ่มแปลงใหญ่ฯไม่เป็นไปตามแผนด าเนินการ ส าหรับการปรับตัวในช่วงระหว่างและภายหลัง
สถานการณ์โควิด-19 กลุ่มได้น าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการถ่ายทอดสด เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 10.1 ด้านการวางแผนการผลิต 

 1) มีการผลิตไก่ชนพื้นเมืองทั่วไป (ไม่ผ่านสนามซ้อม) ราคาตัวละ1,000 บาท 
 2) มีการผลิตไก่กฬีา (คัดสนามชนะ) ราคาเริ่มต้นตัวละ 15,000บาท 

  3) มีการผลิตไก่สวยงาม โดยการคัดสายพันธุ์ลักษณะตามอุดมทัศนีย์ของไก่ชน โดยมีทั้งหมด  
 4) สายพันธุ์ ราคาเริ่มต้นตัวละ5,000บาท 
 5) มีการผลิตไก่ตัวเมีย ราคา กิโลกรัมละ 80-100 บาท 
 6) มีการผลิตมูลไก่ขาย แบบสด และแบบผสมปุ๋ยไส้เดือน 

 10.2 ด้านการตลาด  
  1) พัฒนาช่องทางการตลาด และกระจายสินค้าของกลุ่ม ผ่านการใช้สนามซ้อมและประมูลไก่ 

 2) มีการส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย บาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 10.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
  1) อบรมสมาชิกแปลงใหญ่ ในด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการฟาร์ม การตลาดออนไลน์ 
  2) อบรมสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนาให้เป็นกรรมการตัดสินในสนามซ้อม 

11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
  การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายการ
พัฒนาในแต่ละด้านที่ร่วมกันก าหนดที่สุด 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด ต าบลหนองสูงเหนือ  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ผลการจัดชั้นแปลงใหญ่: AA) 

************* 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ ปี 2561) 

จากนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต ร่วมกันบริหารจัดการ การตลาด เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอหนองสูงจึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันเพ่ือเป็น
แปลงใหญ่ เนื่องจากเดิมสมาชิกแปลงใหญ่เคยเลี้ยงโคขุนส่งขายให้สหกรณก์ารเกษตรโพนยางค า จังหวัดสกลนคร
มาตั้งแต่ปี 2534 แต่ต่อมาประสบปัญหาไม่สามารถเพ่ิมปริมาณโคขุนได้ เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีปริมาณโควตาใน
การส่งของสมาชิกแต่ละรายจ ากัด แต่ความต้องการขุนโคเพ่ิมมากขึ้น จึงได้รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ โดยมติที่
ประชุมเห็นชอบและรับรองแปลงใหญ่ จากคณะกรรมการฯ CoO อนุมัติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ภายใต้ชื่อ
กลุ่ม แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
มีสมาชิก 50 ราย พ้ืนที่ 636 ไร่ โคเนื้อ 326 ตัว ภายใต้กลุ่มแปลงใหญ่ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่มหนองสูง กลุ่มวังไฮ กลุ่มโนนยาง และกลุ่มค าพอก ในพ้ืนที่อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยแต่ละกลุ่ม
มีคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่สหกรณ์โคเนื้อหนองสูง เป็นคณะท างานขับเคลื่อน และแต่ละกลุ่มจะมีการจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการบริหารจัดการ และกิจกรรมที่ด าเนินการของแต่ละกลุ่ม เพ่ือการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริหารจัดการด้านการผลิตและลดต้นทุนของสมาชิกรวมทั้งเป็นการขยายผลการพัฒนา
ตามนโยบายแปลงใหญ่สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป 
2. สถานการณ์  

แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 636 ไร่ จ านวนโคเนื้อ 326 ตัว ด าเนินการตั้งแต่
กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการแปรรูปเพ่ือส่งจ าหน่าย มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน สมาชิ กรายได้
เพ่ิมข้ึน และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากกระบวนการบริหารจัดการ ปัจจุบันกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมผลผลิตได้ 13.27 เปอร์เซ็นต์ พัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยการเพ่ิมคุณภาพไขมัน
แทรก จาก 2.5-3.0 เป็น 3.5-4  และพัฒนามาตรฐานฟาร์มที่ดี (GAP) กลุ่มมีความเข็มแข็งเพราะมีการ
บริหารจัดการที่ดี 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 3.1 การลดตันทุนการผลิต ลดต้นทุนค่าอาหารลง 20 เปอร์เซ็นต์ ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า (ฟางข้าว) มาเป็นอาหารสัตว์ และ
การใช้อาหารสัตว์ FTMR ส าหรับการขุน ส าหรับเสริมแม่พันธุ์โคเนื้อเพ่ือผลิตลูก 
 3.2 การเพิ่มผลผลิต เพ่ิมผลผลิตน้ าหนักวัวขึ้น 20 เปอร์เซ็นต ์โดยการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ โดยวิธีการ
ผสมเทียม เพ่ือให้ได้พันธุ์วัวที่แข็งแรง โตเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาด โดยใช้สายพันธุ์ แองกัส และ วากิว เป็นหลัก และ
ส่งเสริมการใช้อาหาร FTMR เป็นอาหารเสริมเลี้ยงแม่โคผลิตลูก และลูกวัวหย่าน 
 3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP 20 เปอร์เซ็นต์ พัฒนาคุณภาพ
เนื้อให้มีไขมันแทรกมากขึ้น 

 3.4 การตลาด เพ่ิมช่องทางการตลาด อย่างน้อย 5 แห่ง จ าหน่ายผ่านสหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
และห้างสรรพสินค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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 3.5 การบริหารจัดการด าเนนิการ ดังนี้ ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเป็นการเลี้ยงแบบ
ประณีต (Intensive Farm) ใช้วิธีการผสมเทียมแทนการผสมจริง เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ ผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงโค
เนื้อให้ได้คุณภาพ ป้องกันการเกิดโรคระบาดโคเนื้อที่ส าคัญ เชื่อมโยงโคเนื้อคุณภาพสูงของสหกรณ์การเกษตร
หนองสูง จ ากัด 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

4.๑ การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และก าหนดระเบียบ/
กฎเกณฑ์กลุ่ม 

4.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก.  
 4.3 ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 5 ด้าน ดังนี้ 
 4.4 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง นอกเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประสานกับหน่วยงานภาคีหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ประสานกับ ธ.ก.ส. มุกดาหาร ในการหาแนวทางร่วมในการพัฒนา ศึกษา
ดูงานฟาร์มโคเนื้อ ณ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ าเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  

 4.5 การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยการการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี มีการประชุม
ทุกปีๆ ละ ๑ ครั้ง และการสื่อสารกันภายในกลุ่มและเครือข่าย โดยกลุ่มและสมาชิกมีการสื่อสารกันอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การนัดหมาย ประสาน การประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์ข่าวอ่ืน ๆ เช่น บอกต่อ โทรศัพท์และ
ประกาศผ่านหอกระจายข่าว ส่วนการสื่อสารกับบุคคลภายนอกชุมชนจะมีการประสานงาน การประชุม อบรม 
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายภายนอก โดยใช้วิธีส่งหนังสือ โทรศัพท์ ซึ่งกลุ่มมีช่องทางการ
ติดต่อทั้งทางโทรศัพท์มือถือ และทางไลน์ 
 4.6 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ เพ่ือน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าสินค้า พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมุ่งเน้นให้เรียนรู้การท าบัญชีต้นทุนอาชีพและน าข้อมูลทางบัญชีไป
ใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ซึ่งช่วยสร้างรายได้ที่ม่ันคงให้แก่เกษตรกรและ เกิดความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ โดยมีครูบัญชีอาสาในพ้ืนที่ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
5. การสนับสนุน  
 การจัดหาทุนสนับสนุน (เงินและ/หรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) โดยการท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด
เพ่ือการจัดหาวัสดุการเกษตร ระหว่าง ธกส. และ สหกรณ์การเกษตร หนองสูง จ ากัด และของบยุทธศาสตร์
จังหวัด 
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ต่อน้ าหนักตัว จาก 109 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 87.2 
บาทต่อกิโลกรัม โดยการผสมอาหารFTMR ไว้ใช้เองส าหรับการเลี้ยงวัวขุน และแม่พันธุ์โคเนื้อเพ่ือผลิตลูก 
รวมทั้งการใช้ฟางข้าวเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นา และพืชอาหารสัตว์ 
 6.2 เพิ่มผลผลิต เพ่ิมผลผลิตน้ าหนักโคขุนต่อตัวจาก 750.6 กิโลกรัม เป็น 865.7 กิโลกรัม โดย
การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อให้เป็นสายพันธุ์วากิว แองกัส ชารโ์รเล่ย์ ที่มีอัตราแลกเนื้อสูง โตเร็วท าให้ได้เนื้อที่มเีปอร์เซ็นต์
ไขมันแทรกดี โดยวิธีการผสมเทียมใช้น้ าเชื้อที่มีคุณภาพ สายพันธุกรรมดี และส่งเสริมการใช้อาหาร FTMR เป็น
อาหารเสริมเลี้ยงแม่โคผลิตลูก และลูกวัวหย่านม 
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      6.3 พัฒนาคุณภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพเนื้อให้มีไขมันแทรกมากขึ้นโดยการเพ่ิมคุณภาพไขมัน
แทรก จาก 2.5-3.0 เป็น 3.5-4.0 และพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานที่ดี (GAP) 
 6.4 การตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการจ าหน่ายโคขุนให้กับสหกรณ์การเกษตรหนองสูง เพ่ือช าแหละ
ซากโคเป็นชิ้นส่วนต่างๆ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไส้กรอก ไส้อ่ัว เนื้อแดดเดียว เนื้อกระจก เนื้อ
เสียบไม้ เนื้อทุบ เบอเกอร์ เป็นต้น ส่งจ าหน่ายตลาด ห้างแมคโครทุกสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ร้าน 
SN Beef,ร้านเนื้อย่างเตาถ่านสกลนคร, ร้าน Tomahawk Giant Steak เชียงใหม่, ร้านแซ่บซอย 9 อุบลราชธานี, 
โชคชัยเสต๊กเฮ้าส์, ร้านกินกัน อุดรธานี และคุณสุวรรณ เพ็ชรทิม เป็นต้น 
     6.5 การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และ
พัฒนาคุณภาพสินค้า โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงแบบดั่งเดิมเป็นการเลี้ยงแบบประณีต (Intensive 
Farm) ซึ่งสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกคนจะต้องสร้างคอกให้ได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงวัวขุน 
แทนการเลี้ยงปล่อยแบบดั้งเดิม ใช้วิธีการผสมเทียมเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์การเลี้ยงวัวขุนเพ่ือให้ได้ เปอร์เซ็นต์
ไขมันแทรกสูง สมาชิกกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้แล้ว สายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงขุน คือ วากิว แองกัส และ
ชาร์โร่เลย์ ดังนั้น สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ที่เลี้ยงวัวต้นน้ า จะต้องพัฒนาสายพันธุ์ โดยการน าน้ าเชื้อสายพันธุ์
เหล่านี้มาผสมเทียมกับแม่วัวพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ลูกที่มีอัตราการแลกเนื้อสูง โตเร็ว มีไขมันแทรกสูง ผลิตอาหาร
FTMR เพ่ือเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพมีเปอร์เซ็นต์ไขมันแทรกสูง ซึ่งกลุ่มที่ท าหน้าที่ผลิตอาหาร FTMR คือ กลุ่ม
วังไฮ และกลุ่มหนองพอก เพ่ือจ าหน่ายให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ และสมาชิกผู้สนใจทั่วไป  การป้องกันการ
เกิดโรคระบาดโคเนื้อท่ีส าคัญโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดปากเท้าเปื่อย คอบวม  
7. ผลที่เกิดขึ้น  
 ด้านสังคม สมาชิกแปลงใหญ่ มีความเข้มแข็งมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนอย่างยั่งยืน และเกิด
การเรียนรู้การพัฒนาในระดับชุมชน โดยมีโคเนื้อ/โคขุนเป็นสื่อกลางในการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต และสามารถน าใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในชุมชนมาเป็นอาหารสัตว์เปลี่ยนเป็นเนื้อ สร้างรายได้  
ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง เป็นการลดความเหลื่อมล้ า โดยการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้งนี้ผลการพัฒนาไม่ใช่แต่เฉพาะสมาชิกแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง ๕๐ ราย เท่านั้น  เกษตรกรรายอ่ืนในชุมชุมได้รับประโยชน์ เกิดการเรียนรู้และเข้าร่วมในกิจกรรมใน
ระดับชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความผลส าเร็จ ได้มีการเข้าศึกษาและดูงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับจังหวัด
และต่างจังหวัด ตามล าดับ 

 ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกแปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรกรหนองสูง สามารถลดต้นทุนการผลิต 
ข้อมูล ก่อนเข้าโครงการ ต้นทุนการผลิตประมาณ ณ ปี  รวมทั้งด้าน  ต้นทุนก่อนเข้าร่วมโครงการ   ๑๐๙  
บาทต่อกก.หลังเข้าร่วมโครงการ ๙๖ บาทต่อกก. ลดลง ๑๒ บาทต่อกก. คิดเป็น ๑๑.๔๖%  ประสิทธิภาพ
การผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย  750 กก./ตัว หลังเข้าร่วมโครงการประสิทธิภาพ เฉลี่ย 866 กก.ตัว 
เพ่ิมข้ึน ๑๑๖ กก. คิดเป็น ๑๓.๒๗ % ส่งผลให้เกษตรกรมีก าไรเพ่ิมขึ้น ตามราคาและคุณภาพเนื้อ  ที่สหกรณ์
ก าหนดไว้ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกแปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรกรหนองสูง มีการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนมาก
ขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงเป็นแบบประณีต เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ขยายหรือย้ายออกไปเลี้ยง
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเอง ซึ่งท าการเกษตรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ไม่มีการใช้สารเคมี เนื่องจากมีการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ควบคู่กันไป และมูลโคเนื้อ/โคขุน ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มีประโยชน์สามารถน าไปท าปุ๋ย
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อินทรีย์เพ่ือขยายผลสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี  และมีแนวคิดในการบริหารจัดการขยะที่เหลือจากการท า
การเกษตร เช่น ฟางข้าวน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ และน ามูลวัวไปใช้ท า เป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ส่วนเศษซากวัว 
เช่น กระดูก หนังวัว และเขาวัว จะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าน าไปแปรรูป 
 
 
 

 
8.ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน (Key Success Factor; KSF) 

1.ผู้น าเครือข่ายหมู่บ้าน และกรรมการกลุ่มมีความเสียสละ จิตอาสา มีวิสัยทัศน์ และด าเนินการ           
เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

๒. สมาชิกตระหนักถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักษาระบบนิเวศน์      
จึงเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

๓. ผู้น ากลุ่มและสมาชิกให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือกันการด าเนินงานอย่างเต็มที่ เช่น     
สนับสนุนเงิน เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท างานส่วนรวม ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง  

๔. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิก        
มีความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับประโยชน์และ
สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๕. สร้างการมีส่วนร่วม โดยให้สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น มีสิทธิ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการประชุมวางแผน 
ร่วมกันระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ 

๖.ได้รับการสนับสนุนความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อเนื่อง 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 

1. สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มและสมาชิกในพ้ืนที่แปลงใหญ่ตามแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จ 
ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวท าให้เกษตรกรลดรายจ่ายและมีรายได้
เพ่ิมข้ึนเกิดผลเป็นรูปธรรม 

2. ให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมกันท าข้อตกลงและวางการผลิตและ
การตลาด MOU/สัญญาซื้อขายผลผลิต 
10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 

 1. การพัฒนากลุ่มต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกรโดยตรง จะท าให้สามารถพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างท่ัวถึง 
 2. การบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงาน จะท าให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง ขยัน อดทน และ
สามารถบริหารจัดการเวลาในการท างานให้ประสบความส าเร็จได้ 
 3. ควรสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนการด าเนินงาน/กิจการกลุ่ม เพื่อต่อยอดและให้กลุ่ม
มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญา นวัตกรรม สู่ลูกหลานใน
อนาคต ต่อไป
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ผลการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ 
แปลงใหญ่แพะอ าเภอระโนด วัดสน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เกษตรกรอ าเภอระโนดมีอาชีพเลี้ยงแพะมาแต่ดั้งเดิม เพ่ือเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือน การเลี้ยง
แพะของเกษตรกรอ าเภอระโนดสมัยก่อนจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งตามธรรมชาติ โดยสายพันธุ์ที่น ามาเลี้ยง
จะเป็นสายพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตช้า เกษตรกรไม่ได้มีองค์ความรู้มากพอในการเลี้ยงแพะ ขาด
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และการบริหารจัดการด้านอาหารเป็นการใช้พืชอาหารในพ้ืนที่เป็นหลัก ท าให้ต้อง
เสียเวลาและแรงงานในการจัดเตรียมอาหารที่มีอยู่จ ากัดในพ้ืนที่และระยะทางไกล และเมื่อถึงช่วงฤดูฝนเกิดน้ า
ท่วมขัง เกิดปัญหาขาดแคลนพืชอาหาร การเลี้ยงแพะจึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
2. สถานการณ์ 
 ในปี 2561 ส านักงานปศุสัตว์ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงแพะ พัฒนาด้าน
องค์ความรู้มากขึ้น ให้เกษตรกรเรียนรู้การท าอาหารส าเร็จรูป (TMR) การผสมเทียม การเลี้ยงแพะแบบประณีต 
การน าแพะสายพันธุ์ลูกผสมเข้ามาเพ่ือพัฒนาด้านสายพันธุ์ แต่เป็นการเลี้ยงในรูปแบบของกลุ่มธรรมชาติ ที่ไม่มี
การบริหารจัดการร่วมกัน และไม่สามารถต่อรองด้านราคาได้ ในปี 2561 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอ าเภอ  
ระโนด จึงรวมกลุ่มกัน จัดตั้งคณะท างาน วางแผนและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ที่ตัง้แปลง : หมู่ที่ ๔  ต าบลวัดสน   อ าเภอระโนด   จังหวัดสงขลา สมาชิกปัจจุบัน จ านวน : 88 คน 
จ านวนแพะทั้งหมดของกลุ่ม ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : 3,808 ตัว ผู้จัดการแปลง : นายเกษม  สังข์ทอง 

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 3.1. ลดต้นทุนการผลิต 
  1) สมาชิกต้องปลูกหญ้าพืชอาหาร จ านวน 88 ราย 
  2) สมาชิกท าอาหารส าเร็จรูป จ านวน 88 ราย 

3.2 เพ่ิมผลผลิต 
  1) สมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารแพะ จ านวน 30 ราย 
  2) สมาชิกสามารถพัฒนาฟาร์มเป็นการเลี้ยงแบบประณีต จ านวน 30 ราย 

3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
  1) สมาชิกเข้ารับการผสมเทียม 30 ฟาร์ม 
  2) สมาชิกเจาะเลือดเพ่ือตรวจโรค 88 ฟาร์ม 

 3) สมาชิกเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน GFM 88 ราย 
3.4 บริหารจัดการ 

  1) สมาชิกทุกคนเข้าร่มประชุม 
  2) คณะกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม 

 3) สมาชิกซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 88 ราย 
3.5 การเชื่อมโยงตลาด 

  1) สมาชิกเรียนรู้ด้านการท าตลาด 88 ราย 



439 
 

 
 

 
 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

4.1 สร้างความเข้าใจ เกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยการก าหนด ระเบียบ/
กฎเกณฑ์กลุ่ม 
 4.2 คัดเลือกคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่ม ดังนี้    
 4.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาจาก ศพก.  

4.4 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 การสื่อสารกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรคของสมาชิก และ
วางแผนก าหนดแนวทางการ แก้ปัญหาในเวทีการประชุมคณะกรรมการ ที่ก าหนด 45 วัน/ครั้ง และน ามาเสนอ
เพ่ือก าหนดร่วมในเวทีการประชุมสมาชิกในครั้งต่อไป 
5. การสนับสนุน 
 ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ในการการให้ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพสมาชิก และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วตัถุดิบในการท าอาหารแพะ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค 
เครื่องจักรกล ในการลดแรงงาน การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการแปลง  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ลดต้นทุนการผลิต โดยการลดต้นทุนได้ ร้อยละ 22.43 รวมกันจัดซื้อวัตุดิบในการท าอาหาร และ
ปลูกพืชอาหารใช้เอง 

6.2 เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 25.41 
  -  การให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารแพะ ท าให้สมาชิกสามารถเพ่ิมอัตราการเกิดของ
แพะ จากเดิม ปี 2561 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 53 ตัว  
  - การเลี้ยงแพะแบบประณีต ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 4 เดือน ซึ่งสั้นกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติ
ซึ่งใช้เวลา 6 เดือน จึงท าให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ 2 รุ่นต่อปี 

6.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
   1. เกษตรกรท าการผสมเทียมเพ่ือยกระดับสายพันธุ์ จ านวน 20 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 22 
  2. รับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคระดับ A ไป A จ านวน ๓๗ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 42 รับรอง B 
ไป A  จ านวน  ๖๓ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 71 
  3. สมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM จ านวน 52 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 59 

6.4 การบริหารจัดการ 
 - วางแผนการผลิตให้มี ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอด 
 - ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการตลาด 
- มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมีทักษะความรู้และ

สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 
6.5 การเชื่อมโยงตลาด 

   กลุ่มมีตลาดจ าหน่ายแพะ จ านวน 4 แหล่ง และเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม ดังนี้ 
  1. ตลาดทั่วไป สมาชิกกลุ่มจะก าหนดราคาเท่ากันอยู่ที่ 140 บาทต่อกิโลกรัม  
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  2. ตลาด 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยแปลงใหญ่แพะอ าเภอระโนด
สามารถจ าหน่ายในตลาด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี จ านวน 3,100 ตัว เฉลี่ยน้ าหนัก 20 
กิโลกรัมต่อตัว จ าหน่ายในราคา 140 บาท คิดเป็นมลูค่าที่จ าหน่ายได้ 8,600,000 บาท 
  3. ตลาดพรีเมี่ยม จ าหน่ายได้ 40 กิโลกรัม จ าหน่ายในราคา 160 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่าที่จ าหน่ายได้ 786,000 บาท 
  4. ตลาดแพะท าพันธุ์ (5 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา) ก าหนด
จ าหน่ายสายเลือด 75% ขึ้นไป จ าหน่ายเป็นตัว อายุแพะ 6 เดือน โดยแปลงใหญ่แพะอ าเภอระโนด จ าหน่าย
แม่พันธุ์แพะได้ 100 ตัว ราคาตัวละ 10,000 บาท คิดเป็นมูลค่าที่จ าหน่ายได้ 1,000,000 บาท และ
จ าหน่ายพ่อพันธุ์แพะได้ 20 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท คิดเป็นมูลค่าที่จ าหน่ายได้ 300,000 บาท 
7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ (การน าเทคโนโลยี งานวิจัยมาปรับใช้) กลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมเพ่ือ
จึงท าให้พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์แพะได้อย่างรวดเร็ว และจะช่วยในเรื่องการประหยัดพ่อพันธุ์อีกด้วย 
ใช้เทคโนโลยีการเหนี่ยวน าการเป็นสัตว์ในแพะ ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุม บริหารจัดการฟาร์มได้ตามแผนที่
ก าหนด การท าสูตรอาหารส าเร็จรูป (TMR) โดยการใช้พืชอาหารในท้องถิ่น วิเคราะห์สารอาหารตามความ
เหมาะสมที่แพะต้องการ การเลี้ยงแพะแบบประณีต กลุ่มมีการแพะแบบประณีตโดยมีการจัดการโรงเรือนและ
แปลงหญ้าเป็นอย่างดี โดยการเลี้ยงแพะแบบประณีตจะช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดเวลาในการเลี้ยง ไม่
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะไล่ต้อนและไม่เสี่ยงต่อการติดไข่พยาธิจากแปลงหญ้า ท าให้การเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรมีมาตรฐานสามารถพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตมากยิ่งขึ้น และจัดท าบัญชีการแพะของสมาชิก เมื่อมีการ
จ าหน่ายแพะให้กับผู้บริโภค/ผู้ซื้อ ทางกลุ่มสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังฟาร์มเจ้าของแพะหากเกิดปัญหา 
จึงเป็นวิธีการควบคุมความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได ้ท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 

7.2 ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ท าให้เกิดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้เกิดความรัก  
ความสามัคคีของคนในชุมชน 

7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม (ความยั่งยืนของแปลงใหญ่) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัด ใช้น้ า
อย่างรู้คุณค่า เกษตรกรจัดท าระบบน้ าในแปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การท าเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ 
ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  
8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน (แปลงที่ยังคงรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม) 

- มีการประชุมวางแผนแนวทางการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการวางแผนการบริหารจัดการเงินทุน และระดมทุนเพ่ือพัฒนากลุ่ม 
- สร้างเครือข่ายในการท างานทั้งหน่วยงานราชการ และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 

9. ปัญหา อุปสรรค 
 -  ภัยธรรมชาติ เช่น โรคติดต่อ น้ าท่วม  

-  ไม่มีศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต  
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 พัฒนากระบวนการผลิตเนื้อแพะให้ได้มาตรฐาน ขยายตลาดเพ่ิมขึ้น พัฒนาโรงเรือนของสมาชิกทุกราย
ให้เป็นการเลี้ยงแบบประณีต  
11. ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าต่าง ๆ 
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 -  ขยายผลด้านงบประมาณให้มีการระดมทุนจากสมาชิกเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
 -  สร้างโรงเรือนท่ีได้มาตรฐานเพื่อรองรับผลผลิต แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 -  วางแผนการตลาดออนไลน์ ตลาดพรีเมี่ยมส าหรับสินค้าเกรดเอ 
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การถอดบทเรียน 
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ปี 2561 

ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
................................... 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
อ าเภอบ้านแพ้ว เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะยังมีจ านวน

น้อยและเกษตรกรที่ด าเนินการเลี้ยงแพะเนื้อ  ยังขาดการรวมกลุ่มกันต่างคนต่างเลี้ยง  เมื่ อปี  2556 จึงได้มี    
การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะขึ้น  เพ่ือให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้ครอบคลุมทั้งระบบตรงตามความ
ต้องการของตลาด  เพ่ือให้อาชีพการเลี้ยงแพะมีความมั่นคงเกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงแพะเพ่ิมมากขึ้น โดยการ
ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มการผลิตและฝึกอบรมเน้นหนักถึงความส าคัญของการจัดการด้านการเลี้ยง อาหาร 
การตลาด อุดหนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เสริมความเข้มแข็งการบริการ และได้ระดมเกษตรกรที่ยังมีการผลิตและ
มีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะอย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายดีที่ชัดเจน มีการตลาด
ที่มีอนาคต   

ต่อมาจังหวัดสมุทรสาครได้ด าเนินนโยบายการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เกษตรกรรวมกลุ่มท าการผลิต เพ่ิมอ านาจการต่อรอง     
ของเกษตรกร ส านักงานปศุสัตว์สมุทรสาคร ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรได้รับทราบโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (แพะ) รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
ในด้านการจัดการฟาร์ม การเลี้ยงในระยะต่าง ๆ โรคและการป้องกันโรค อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และด้าน
การตลาด และได้จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร เมื่อวันที่  28 มีนาคม 
2561 เพ่ือพัฒนากิจกรรมภายในกลุ่มให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการศักยภาพการผลิต และยกระดับ
มาตรฐานการเลี้ยงแพะให้ตรงต่อความต้องการของตลาด มีปริมาณแพะขุนเพียงพอต่อความต้องการ               
ของผู้ประกอบการรับซื้อแพะ ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ เลี้ยงแพะแปลงใหญ่
สมุทรสาคร ปี 2561 ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันได้ 
2. สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับกับสมาชิก 
3. สร้างอ านาจการต่อรองด้านการตลาดกับพ่อค้าคนกลาง 
4. การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  

2. สถานการณ์  
    ปีที่ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่                   ปีพุทธศักราช 2561 
    รหัสแปลง                   6100000001166 
    สมาชิกเริ่มจัดตั้ง    ปีพุทธศกัราช 2556  จ านวน  25  คน 
    สมาชิกปัจจุบัน    จ านวน  35  คน 
    จ านวนแพะ     แพะเนื้อ  จ านวน  581  ตัว 
    อาชีพหลักของสมาชิก    เลี้ยงสัตว์  สวนมะพร้าวน้ าหอม 
    อาชีพเสริม                     ประมง 
    ชื่อประธานกลุ่ม    นายสาธิต  สอาดเงิน 
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    โทรศัพท ์     089 – 910 - 7142 
    สถานที่ตั้งกลุ่ม ที่ท าการกลุ่ม แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลง

ใหญ่สมุทรสาคร ปี 2561 ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 34/1 หมู่ที่  3 ต าบลคลองตัน 
อ าเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร 

    พิกัดท่ีตั้งของกลุ่ม      ละติจูด 13°34'0" N  ลองจิจูด 100°13'0" E 

3. เป้าหมาย (5 ด้าน)   
3.1 ลดต้นทุนการผลิต  เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ด้านพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ประจ าถิ่น ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดลอมในถ่ินอาศัย  

2. ด้านอาหาร เน้นอาหารที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก 
3.2 เพ่ิมผลผลิต เป้าหมาย ดังนี้ 
      1. การเพิ่มจ านวนแพะสาวทดแทนในกลุ่มรายละไม่น้อยกว่า  10 เปอร์เซ็นต์/ปี 

2. แม่พันธุ์แพะต้องได้รับการผสมติดและตั้งท้องปีละไม่น้อยกว่า 2  รุ่น 
3. เปอร์เซ็นต์การรอดของลูกแพะเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
4. มีแพะขุนป้อนตลาดสม่ าเสมอ 

3.3 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
ด้านการจัดฟาร์ม ด้วยระบบการจัดการฟาร์มแพะที่ดี เพ่ือให้ประหยัดต้นทุนและแรงงานใน

การเลี้ยงดูแพะ และให้สินค้ามีมาตรฐานฐาน โดยสมาชิกทุกรายได้ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่ดี Good Farming Management (GFM) รวมถึงได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ  
B  และ  A  ทุกฟาร์ม 

3.4 การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
เน้นการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  โดยสมาชิก

กลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้กลุ่มมีศักยภาพ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม 
3.5 การตลาด 

เน้นตลาดน าการผลิต ผลิตแพะตามความต้องการของตลาด มีการจัดการด้านตลาดให้เป็น
รูปแบบ มีการซื้อขายที่ยุติธรรม ไม่ให้พ่อค้าเป็นผู้ก าหนดราคาทางกลุ่มจะต้องเป็นผู้ก าหนดราคาเอง สร้างอ านาจ
การต่อรองกับพ่อค้าให้ได้ 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การขับเคลื่อนงานภายในกลุ่มแปลงใหญ่ มีที่ท าการกลุ่มที่ชัดเจน การบริหารจัดการแปลงใหญ่ในรูปคณะกรรมการ
กลุ่มที่มีโครงสร้างรวมถึงการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มอย่างชัดเจน  
5. การสนับสนุน  

กลุ่มแปลงใหญ่ ได้รับการสนับสนุนความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น  
- ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จากส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  
- ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร 
- ปี 2562 ได้รับสนับสนุนเครื่องสับหญ้า 1 เครื่อง จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
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   - ปี 2561-2563 ได้รับสนับสนุนจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  

 6.1 ลดต้นทุนการผลิต   
  1. การปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์ประจ าถิ่น ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอมในถิ่นอาศัยได

โดยคัดแม่แพะที่ใช้ท าพันธุดูจากสุขภาพ การให้ผลผลิตและการผสมพันธุ ติดง่าย คัดออกแม่พันธุที่อ่อนแอ          
ให้ผลผลิตต่ าและมีปัญหาระบบสืบพันธุ ในการเลือกใช้ชนิดพันธุ สายพันธุและเทคนิคการขยายพันธุโดยค านึงถึง
ความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ในสภาพแวดล้อมการผลิต ความสามารถอยู่รอดและความต้านทานโรค      
โดยเลือกชนิดพันธุสัตวที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ทนทานตอโรคและการขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ 

  2. ด้านอาหาร เน้นการให้กินกระถินสดเป็นหลัก ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีการปลูกหญ้า     
ทั้งในพื้นทีส่่วนตัวเล็กน้อย เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด โดยจะเน้นที่หญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง ๑  มีการถนอมพืชอาหาร
สัตว์โดยการท าหญ้าหมัก เพ่ือเตรียมเป็นเสบียงอาหารสัตว์ส ารองไว้ส าหรับหน้าแล้งและในยามฉุกเฉินให้เพียงพอ  

    2.1  อาหารหยาบ มีกระถินสดอย่างเพียงพอ โดยไมใชสารเคมีใดๆ เนนความ หลากหลาย
ของชนิดพืช เชื่อมโยงการเลี้ยงแพะกับการรักษาพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ว่างเปล่าจะปลูกพืชให้มีสีเขียวเป็นทั้ง อาหาร 
ร่มเงา และความร่มรื่นให้กับคนและแพะ ปลูกหญ้าหลายชนิดตามพ้ืนที่ มีการเสริมด้วยพืชต่างๆ เช่น ต้นกล้วย  
กระถิน เถาถ่ัวใต้ดิน เถาถ่ัวลิสง ผักตบชวา สาคู ฯลฯ 

- กระถิน สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะตัดกระถิน จากแปลงธรรมชาติให้แพะกิน ทั้งเช้าและเย็น 
ซึ่งเป็นพืชที่มากในท้องถิ่น 

- แปลงหญ้า สมาชิกในกลุ่มมีแปลงหญ้าขนาดเล็กส่วนตัวคนละ ประมาณไม่เกิน 1 งาน    
 2.2 อาหารหยาบหมัก  

  อาหารหยาบหมัก สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีการท ากระถินและหญ้าหมักส ารองไว้ใช้กรณี
ฉุกเฉินหรือติดภารกิจ โดยใช้สูตรท าการท ากระถินหมักสูตรเดียวกัน เพ่ือลดต้นทุนอาหารข้นถือว่าเป็นแหล่ง
โปรตีนราคาถูก เพ่ือน ามาเลี้ยงแพะและจ าหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ  

2.3 อาหารข้น ทางกลุ่มฯ ใช้อาหารผสมส าเร็จรูปโปรตีน 16 % และผิวถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง   
 6.2 เพิ่มผลผลิต 

             สมาชิกแปลงใหญ่ได้มีการผสมพันธุแพะโดยวิธีธรรมชาติและผสมเทียม ปองกันการเลือดชิดโดย
ผสมข้าม สัตว์ที่น าเข้ามาใหม่จากภายนอกต้องมีการตรวจโรค เน้นแม่พันธุตกลูกปีละ 2 ครั้งๆละ แฝด 2 - 3 ตัว 
โดยมีเทคนิค ให้แม่พันธุมีความสมบูรณสูงสุดก่อนผสมพันธุและให้ไวตามิน AD3E  

 6.3 การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
    ฟาร์มแพะทุกฟาร์มในกลุ่มจะต้องปฏิบัติ คือ หากสมาชิกกลุ่มรายใดไปเลือกซื้อแพะจากฟาร์ม
เครือข่ายหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ก่อนจะน าไปเลี้ยงในฟาร์มต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนทุกตัว ท าการถ่ายพยาธิ
ภายนอกและภายในพร้อมทั้งให้ยาบ ารุงทุกตัว เน้นการจัดการสุขาภิบาลสุขภาพแพะ การจัดโปรแกรมท าวัคซีน
ป้องกันโรคตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์ การตรวจโรค โดยการเจาะเลือดทดสอบโรค คือ โรคแท้งติดต่อที่มีอายุ
เกิน 4 เดือน ทุกตัว การท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคและแมลงบริเวณฟาร์มเป็นประจ าทุกเดือน  หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และในการเลี้ยงแพะของกลุ่มฯ เน้นการคัด
แม่พันธุมาจากแม่ที่ไมมีปัญหาสุขภาพ เลี้ยงง่ายในสภาพแวดล้อมของฟาร์ม ร่วมกับการจัดการคอกโรงเรือนที่อยู่
อาศัยที่ดี สะอาด สบาย และจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม เลี้ยงแบบธรรมชาติตามความตองการของแพะแต่
ละขนาด ก่อนขึ้นคอกแพะ มีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อจุ่มเท้าเพ่ือป้องกันเชื้อโรค การใช้ภูมิปัญญาไทยในการใช้พืชสมุนไพร
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และน้ าหมักชีวภาพ ส าหรับพ่นคอก ล้างคอก ท าปุ๋ยหมัก ลดกลิ่นจากพ้ืนคอกที่มีมูลแพะสะสมใชน้ าหมักราดมูล
แพะใตคอกอาทิตยละครั้ง 

เน้นให้สะอาด  ปลอดโปร่ง  และปลอดภัยเป็นส าคัญโดยเฉพาะบริเวณ ฟาร์มจะไม่มีขยะ       
สิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแพะ  มีการท าความสะอาดโรงเรือนและบริเวณต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  การเลี้ยงแพะให้อยู่เฉพาะในคอก มีการใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเข้ามาให้แพะกินภายในพ้ืนที่
เลี้ยง ขณะเดียวกันก็มีการจัดการด้านการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี ท าให้แพะมีสุขภาพดี  ให้ผลผลิตดี  จัด
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติ มีการดูแลแพะอย่างเอาใจใส คอกแพะแบ่งตามขนาดและประเภทแพะ เน้น
การจัดการง่าย ไมแออัด แพะอยู่สบายให้อยู่รวมฝูงท าให้สัตว์มีสัมพันธภาพกัน มีพ้ืนที่ปล่อยออกก าลัง ท าให้แพะ
ไมเ่ครียด          มีความสุข 

ปัจจุบันแพะของสมาชิกกลุ่ม จ านวน 35 ฟาร์ม ได้ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค    
และการเลี้ยงสัตว์ที่ดี Good Farming Management (GFM) แล้ว ส่วนสมาชิกรายอ่ืนอยู่ระหว่างด าเนินการ      
ในด้านฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา แพะของสมาชิกกลุ่มฯ ได้หนังสือรับรอง เป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ B 
จ านวน 10 ฟาร์ม (อยู่ระหว่างด าเนินการ เพ่ือขอเป็นระดับ A ) 

 6.4 การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ปี 2561 ต าบลคลองตัน 

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมทุกเดือนก าหนดประชุมในวันที่ 25 ของเดือน เวลา 13.00 -
15.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบสัญจร หมุนเวียนไปทุกต าบลที่มีฟาร์มของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มได้ตกลงไว้ว่า
สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมทุกครั้ง แต่จะให้เจ้าของฟาร์มเป็นเจ้าภาพหลักในการ       
จัดประชุมมีการก าหนดวาระการประชุมและมีการลงแรงกันช่วยเหลือฟาร์มเจ้าภาพ เพ่ือเป็นการเส ริมสร้าง    
ความสามัคคี ช่วยเหลือกัน วาระส าคัญในการประชุมเน้นเรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ต่างๆ ส าคัญคือสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามที่ประธานกลุ่มมีเรื่องเร่งด่วน มีการ       
จัดประชุมใหญ่ประจ าปี เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาผลงานและวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลเอกสารหลักฐานทางบัญชี ปรึกษาหารือ ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ กลุ่ม ตลอดจนรับทราบประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความร่วมมือของสมาชิกให้มีความเอ้ือ
อาทร คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจะมีการจดบันทึกการประชุม ทุกครั้ง  

6.5 การตลาด 
เน้นการจัดการด้านตลาดให้เป็นรูปแบบมีการซื้อขายที่ยุติธรรม ไม่ให้พ่อค้าเป็นผู้ก าหนดราคา

ทางกลุ่มจะต้องเป็นผู้ก าหนดราคาเอง สร้างอ านาจการต่อรองกับพ่อค้าให้ได้ เมื่อมีการใช้รูปแบบกลุ่มเข้ามาเป็น
กลไกในการท าการผลิตเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มให้มีการวางระเบียบ   ในการอยู่ร่วมกัน การท าเรื่องระบบระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเรื่อง
ของการสร้างกลไกในการรวมซื้อรวมขาย การรวมตัวเป็นกลุ่มท าให้สามารถต่อรองราคา ขณะที่สามารถลดต้นทุน
การผลิต ด้วยมีการรวมซื้อปัจจัยการผลิตท าให้ได้ราคาท่ีต่ า และการรวมกันขายเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับผู้ซื้อ ท า
ให้ขายได้ราคาดีกว่าการต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนต่างขาย ซึ่งก็คือผลก าไรที่เพ่ิมข้ึนของผู้เลี้ยงนั้นเอง และนี่คือข้อดีที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนของการเลี้ยงแพะ  

ปัจจุบันแพะของสมาชิกโตไม่ทันขาย เพราะใช้ระบบการตลาดน าการผลิต ภายใต้แนวคิด 
“ร่วมกันคิด แยกกันผลิต รวมกันขาย” โดยมีข้อตกลงของทางกลุ่มว่าจะต้องหักเงินค่าจ าหน่ายแพะของสมาชิก
เข้ากลุ่ม กิโลกรัมละ 1 บาทต่อราย 
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ มีระบบการท าบัญชี การตรวจสอบ การรายงานต่อที่ประชุม มีการรวมหุ้นของ

สมาชิก และมีกิจกรรมแสวงหาทุนในการด าเนินงานกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมโดยการเสนอโครงการผ่าน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพ้ว เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมทุนหรือทรัพย์สินของ
กลุ่ม จากการด าเนินงานที่เข้มแข็งของกลุ่มและคณะกรรมการฯ และความร่วมมือของสมาชิก ท าให้กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ยังได้จัดให้มีการท า
กิจกรรมและการท างานร่วมกัน โดยสมาชิกมีบทบาทและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม
ทุกรายมีกิจกรรมลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอพียง   
 7.2 ด้านสังคม        

  -  บทบาทและการมีส่วนร่วมของสถาบัน  
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาครก้าวหน้าตั้งปณิธานกันว่าพวกเรา

ทุกคนจะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยิ่งชีวิต ยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา 
และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สมาชิกกลุ่มธนาคารแพะ(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่
สมุทรสาคร)ทุกคนมีความสามัคคี ปรองดองกัน ไม่มีความขัดแย้งกันในกลุ่ม 

-  การน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชน   
กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์กลุ่ม ได้จัดสรรเงินกองทุนที่ได้รับจากการด าเนินงานของกลุ่ม  

โดยการบริจาคเงินสิ่งของช่วยงาน วัด และโรงเรียนทุกปี กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยท าความสะอาด
แหล่งน้ า ก าจัดผักตบชวา รณรงค์และส่งเสริมให้สมาชิกน ามูลสัตว์เป็นปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีความ
สามัคคีของคนในกลุ่ม การบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นธรรมและโปร่ งใส ผู้น ามีความเข้มแข็ง และได้รับ
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ทั้งด้าน ความรู้ทางวิชาการ การวางแผน การผลิต การแปรรูป การตลาดและ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเอาใจใส่ จากคณะเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจน
เกิดผลส าเร็จ สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้อย่างสม่ าเสมอ สร้างแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยให้
ผู้ผลิตและ ผู้บริโภค และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะ ไม่ว่าจะเป็น  
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเยาวชนและนักศึกษา  ทั้งใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอ่ืน ๆ 

7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน 
สมาชิกภายในกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพ่ือรักษา

โรคในแพะ โดยสมาชิกจะปลูกฟ้าทะลายโจรและบอระเพ็ด ไว้ภายในฟาร์มมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรมาเป็นประโยชน์ในฟาร์มให้คุ้มค่าที่สุด เช่น ต้นกล้วย โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งมีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล
สัตว์เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานในครัวเรือนลดการใช้พลังงานจากแก๊สปิโตรเลียม ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูก
สมุนไพร เพ่ือใช้กับสัตว์ภายในฟาร์มลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และสมาชิกกลุ่มยังเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์หรือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่  ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลแพะ มูลแพะหมัก เถา
บอระเพ็ด ใช้ส าหรับถ่ายพยาธิ ต้นฟ้าทะลายโจร ใช้รักษาโรคหวัด แก้ไข้ 

 

8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน  
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ปี 2561 ต าบลคลองตัน อ าเภอ

บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอเมือสมุทรสาคร และอ าเภอกระทุ่มแบน 
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จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาและความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกภายในกลุ่ม มีหลักการด าเนินงานของ
กลุ่ม ยึดหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยยึด  หลัก 3  ห่วง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้ 

           ห่วงท่ี 1 คือ พอประมาณ สมาชิกกลุ่มประกอบกิจการฟาร์มตามก าลังความสามารถของตนเอง
ทั้งทางด้านแรงงานและเงินทุน   

           ห่วงท่ี 2 คือ มีเหตุผล สมาชิกกลุ่มต้องยึดข้อระเบียบบังคับของกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิก
ทุกคนจะไม่กระท าการใดๆโดยพลการ 

           ห่วงท่ี 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง   สมาชิกกลุ่มต้องมีการวางแผนการด าเนินงานของฟาร์ม
ในทุกด้าน เช่น พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์สัตว์ โรคระบาดสัตว์ มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตท้ังใกล้และไกล    
       นอกจากสมาชิกกลุ่มจะยึดหลัก 3 ห่วงแล้ว ยังต้อง ยึดหลัก 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้และ
เงื่อนไขคุณธรรม เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันคนละอ าเภอกัน แต่
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มอยู่ด้วยความสามัคคีกัน  ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  มีการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ 
แอปพลิเคชันไลน์ 
9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป  
  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครมีการขยายจ านวนผู้เลี้ยงแพะเพ่ิมมากขึ้น จากอดีตมีแค่ 25 ราย 
ขณะนี้มีจ านวน 35 ราย จะเห็นได้ว่ามีการเลี้ยงแพะกันอย่างกว้างขวาง เพราะตลาดยังมีความต้องการอีกมาก 
ตลาดยังต้องการบริโภคเนื้อแพะ นมแพะ อย่างกว้างขวาง ความส าคัญด้านการจัดตั้งเครือข่าย ผู้ประกอบการ
ฟาร์ม ผู้ประกอบการแปรรูประดับชุมชน เพ่ือรองรับผลผลิตทั้งแพะเนื้อและแพะนม เพ่ือสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้เห็นว่าการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
เพราะมีความชัดเจนในด้านความต้องการบริโภคของผู้บริโภคหลัก คือ ประชากรชาวพม่าและมุสลิมทางกลุ่มได้น า
เมนูแพะไปน าเสนอในสถานที่ต่าง ๆ ท าให้มีการยอมรับการบริโภคเนื้อแพะเพ่ิมมากขึ้น หากต้องการพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงแพะทั้งระบบ จ าเป็นต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเลี้ยงแพะทั่วประเทศเข้ามาเชื่อมโยงด้วย 
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคและโรงงานแปรรูปอย่างมั่นคง  และจากศึกษาข้อมูลของกลุ่ม ตลาดการ
บริโภคเนื้อแพะที่แท้จริง มีกว้างขวางมากกว่าตลาดมุสลิม เพราะผู้บริโภคที่แท้จริงคือ คนจีนเพราะบริโภคทุกวัน 
ซึ่งทางกลุ่มได้เสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือต่อยอดอาชีพการเลี้ยงแพะให้เติบโต   
10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ  

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการที่ดี ที่สร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกร 
ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินงานแปลงใหญ่ประสบความส าเร็จได้ คือ  

ผู้น า จะต้องมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
สมาชิก จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้น า คณะกรรมการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่ม 
การรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม ควรจะต้องเกิดจากความต้องการของตัวเกษตรกรเอง ไม่ใช่เกิดจากการ

บังคับจากหน่วยงานภาครัฐ 
นโยบายภาครัฐ นโยบายที่ดีควรมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ ่
สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด 

หมู่ที่ 4 ต าบลยางสว่าง อ าเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรนิทร์ 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี ๒๕58 โดยสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด ซึ่งประกอบ
อาชีพเกษตรกรทั้งหมด จากการส ารวจข้อมูลสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้สินและขาดทุนจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขาดอาชีพเสริม และรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงมีแนวคิดใน
การรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และได้รับการ
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์จากนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภท
สหกรณ์การเกษตร เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 3200001625584 ชื่อว่า “สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยาง
สว่าง จ ากัด” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเพ่ิมผลผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมช่องทางการตลาดจ าหน่าย
สินค้าทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยยึดหลัก
ปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ 
 ปี 2559 กลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อส านักงานเกษตรอ าเภอรัตนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 
 ปี 2561 สหกรณ์เปิดบริการธุรกิจแก่สมาชิก 1 ด้าน คือ รวมรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว และก าหนดแผนใน
การด าเนินธุรกิจเพ่ิม อีก 4 ด้าน คือ รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเชื่อและจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย โดยผลผลิตที่ได้จากสมาชิกจะจ าหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ภายในจังหวัด ชุมชนในท้องที่ 
และเกษตรกรทั่วไป และได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  
ในปี 2561  
 ปัจจุบันสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด ท าหน้าที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต และหาตลาด
ให้กับศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนฯ และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกษตรกรชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ มีรายได้เ พ่ิมขึ้นจาก
การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี แทนการจ าหน่ายในรูปแบบของข้าวเปลือกตามปกติขณะที่ชาวนาบริเวณข้างเคียงก็
จะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในราคาถูก ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเองของ
ชาวนา รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลผลิตหลักของกลุ่ม คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105/กข 15 และข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี 
 
2. สถานการณ ์
 - พื้นที่ พ้ืนที่ปลูกข้าว 1,424 ไร่ 
 - สมาชิก สมาชิก จ านวน 112 ราย 

- ผลผลิต 
 - นาหว่าน จากเดิม 350 กก./ไร่ เป็น 420 กก./ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 20.00) 

- นาหยอด จากเดิม 350 กก./ไร่ เป็น 430 กก./ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 22.85) 
- นาด า จากเดิม 350 กก./ไร่ เป็น 440 กก./ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 25.71) 

- ต้นทุน  
- นาหว่าน จากเดิม 4,149 บาท/ไร่ เป็น 3,243 บาท/ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 21.84) 
- นาหยอด จากเดิม 4,149 บาท/ไร่ เป็น 3,133 บาท/ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 24.49) 
- นาด า จากเดิม 4,149บาท/ไร่ เป็น 3,303 บาท/ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 20.39) 
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- รายได้ 
- เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การแปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าวจ าหน่าย  

โดยสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกสถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ เกษตรกรในชุมชน 
   ๑) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณการผลิต 24 ตัน/ปี มูลค่าการจ าหน่าย  
600,000 บาท/ปี 
   2) ข้าว กข 15 ปริมาณการผลิต 3 ตัน/ปี มูลค่าการจ าหน่าย 75,000 บาท/ปี 

    - ข้าวสารหอมมะลิ ปริมาณผลผลิต 6 ตัน/ปี มูลค่าการจ าหน่าย 240,000 บาท/ปี  
สถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ ลูกค้าในชุมชนและต่างจังหวัด 

- ข้าวกล้องหอมนิล ปริมาณผลผลิต 1 ตัน/ปี มูลค่าการจ าหน่าย 60,000 บาท/ปี  
สถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ ลูกค้าจากกรุงเทพมหานคร 
  - ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณการผลิต 10 ตัน/ปี มูลค่าการจ าหน่าย 30,000 บาท/ปี  
สถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ ในชุมชน 

- สบู่น้ านมข้าว ปริมาณผลผลิต 500 ก้อน/ปีมูลค่าการจ าหน่าย 12,500 บาท/ปี  
สถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ ในชุมชน ออกบูท Facebook  Page 

- ยาสระผมสมุนไพร ปริมาณผลผลิต 200 ขวด/ป ีมูลค่าการจ าหน่าย 10,000 บาท/ปี
สถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ ในชุมชน  

- น้ ายาล้างจาน ปริมาณผลผลิต 800 ขวด/ป ีมูลค่าการจ าหน่าย 20,000 บาท/ปี  
สถานที่จ าหน่าย/คู่ค้า ได้แก่ ในชุมชน  

 รวมทั้งสิ้น 1,057,500 บาท/ปี 
- การได้รับความช่วยเหลืองบประมาณ 

1)  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ค าปรึกษา 
2)  ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3)  ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ให้ค าปรึกษา สนับสนุนเครื่องท าความสะอาดข้าว 
4)  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
5)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด/บ่อน้ า 
6)  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด อบรมให้ความรู้ สินเชื่อรวบรวมข้าว และส่งเสริมการท าธุรกิจแบบ

สหกรณ์ 
7)  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ถ่ายทอดความรู้ บัญชีต้นทุนอาชีพ แนะน าการท าบัญชี 
8)  ส านักงานประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุ์ปลา 
9)  ส านักงานปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ โค กระบือ ถ่ายทอดความรู้ 
10)  โครงการชลประทานจังหวัด ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ าในแปลงนา 
11)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา ใบอนุญาตจ าหน่ายปุ๋ย         

และเมล็ดพันธุ์ 
12)  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลเกษตร 
13)  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับรองมาตรฐาน OTOP / จัดงานแสดงสินค้า 
14)  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและกอง

อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดความรู้ 
15)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ถ่ายทอดความรู้ 
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16)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ่ายทอดความรู้ 
17)  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 

 
3. เป้าหมาย 5 ด้าน  
 3.1 ลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตลงปีละ 5% ด าเนินการภายใน 3 ปี ลดต้นทุนได้ 15%  
 3.๒ เพิ่มผลผลิต เพ่ิมผลผลิตปีละ 5% ด าเนินการภายใน 3 ปี เพิ่มผลผลิตได้ 15% 
 3.๓ พัฒนาคุณภาพ พัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี ที่ได้มาตรฐาน GAP และ
พัฒนาสู่คุณภาพเกษตรอินทรีย์ พร้อมแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี 
 3.๔ การบริหารจัดการ มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 
 3.๕ ตลาด เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย จ าหน่ายผลผลิตที่ด าเนินการในลักษณะของสหกรณ์ โดยมีการ
ท าข้อตกลง (MOU) เครือข่ายสหกรณ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้า QR Code สร้างความเชื่อม่ัน 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

4.1 รูปแบบ/กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม 
สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด ด าเนินธุรกิจตามระบบสหกรณ์ มีการบริหารงาน 

มีคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 15 คน มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน โดยเกษตรกรสมาชิกเป็นผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
คุณภาพมาตรฐาน GAP ข้าวปลอดสารพิษ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ่านสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลผลิตของ
สมาชิก ที่ลูกค้าเป้าหมายและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของผลผลิตได้ง่ายและสะดวกโดยผ่านระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือให้ลูกค้าเป้าหมายและผู้บริโภคได้เมล็ดพันธุ์และข้าวสารหอมที่มีคุณภาพในราคา
ยุติธรรม และเชื่อถือได้ในมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานตรวจรับรอง และจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางหลัก 
คือ เครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ และการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านโครงการตามนโยบาย 

4.2 การสร้างความเข้าใจ การรวมกลุ่มและระเบียบ/กฎเกณฑ์ 
กลุ่มมีกฎ ระเบียบ กติกาบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจน และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน  

มีการควบคุมก ากับให้เป็นไปตามระเบียบ โดยสมาชิกรับรู้ร่วมกันและมีไว้ให้ดูอย่างชัดเจน  
4.3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก 

 สมาชิกแปลงใหญ่สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด หมู่ 4 ต าบลยางสว่าง อ าเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ แหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีแปลงสาธิตที่ของกลุ่มท า
ขึ้นมาเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบ 

4.4 ประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย กลุ่มมีการด าเนินงานบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ,์ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ, หน่วยงานภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร) 
5. การสนับสนุน 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตจนถึงการตลาด, แบรนด์
สินค้า วัสดุอุปกรณ์การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช, ตลาด MOU กับโรงสีข้าว, สนบัสนุนการแปรรูปข้าว 
และเป็นหน่วยงานประสานการบูรณาการ 
 - กรมการข้าว ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพดี เครื่องเป่าท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 
 - กรมพัฒนาที่ดิน การท าธนาคารปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ วัสดุการท าปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ดิน 
สารปรับปรุงดิน และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 
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 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม /การตลาด ส่งเสริมการท าธุรกิจแบบสหกรณ์ 
 - กรมประมง สนับสนุนพันธุ์ปลา 
 - กรมปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์โค กระบือ แพะ 
 - กรมชลประทาน ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ า 
 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดท าบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน 
 - กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้/ให้ค าปรึกษา การขออนุญาตจ าหน่ายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์  
 - กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐาน OTOP 
 -  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ อบรมหลักสูตรผู้น าชาวนามืออาชีพ 
 - สถาบันราชภัฏ ถ่ายทอดความรู้การจัดท าบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ่ายทอดความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดความรู้  สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 
 - บริษัท KUBOTA การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น สนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตร 
6.  ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ลดต้นทุนการผลิต 
  - นาหว่าน จากเดิม 4,149 บาท/ไร่ เป็น 3,243 บาท/ไร่ (คิดเป็น 21.84%) 

- นาหยอด จากเดิม 4,149 บาท/ไร่ เป็น 3,133 บาท/ไร่ (คิดเป็น 24.49%) 
- นาด า     จากเดิม 4,149 บาท/ไร่ เป็น 3,303 บาท/ไร่ (คิดเป็น 20.39%) 

ด าเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย 
 6.2 เพิ่มผลผลิต  
  - นาหว่าน จากเดิม 350 กก./ไร่ เป็น 420 กก./ไร่ (คิดเป็น 20.00%) 

- นาหยอด จากเดิม 350 กก./ไร่ เป็น 430 กก./ไร่ (คิดเป็น 22.85%) 
- นาด า จากเดิม 350 กก./ไร่ เป็น 440 กก./ไร ่(คิดเป็น 25.71%) 

ด าเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย 
 6.3 พัฒนาคุณภาพ 
  - ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน GAP และพัฒนาสู่คุณภาพเกษตร
อินทรีย์ พร้อมแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี 

- ส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกกลุ่มผลิตพืชตามระบบ GAPจ านวน 65 ราย พ้ืนที่ 444.50 
ไร่ 
  - ส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกกลุ่มผลิตพืชตามระบบอินทรีย์จ านวน 25 ราย พื้นที่ 212 ไร่ 
 6.4 การบริหารจัดการ มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
 6.5 ตลาด  

- มีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 
  - มีการจ าหน่ายผลผลิตที่ด าเนินการในลักษณะของสหกรณ์ โดยมีการท าข้อตกลง (MOU) 
เครือข่ายสหกรณ์ 
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  - มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ สินค้า QR Code สร้าง
ความเชื่อมั่น  

 
7.  ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

7.1 ด้านเศรษฐกิจ  
1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. มีการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลผลิตข้าว 
3. มีพัฒนาคุณภาพสินค้า แบรนด์สินค้า การพัฒนาเครือข่าย 
4. มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต เก็บเกี่ยวและแปรรูปที่เหมาะสม 
5. สมาชิกมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการ

พัฒนาการผลิต โดยการใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง 
 7.2 ดา้นสังคม          

1. เกิดการรวมกลุ่ม (นาแปลงใหญ่) รวมผลิต รวมซื้อ รวมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะด้านข้าวของชุมชน 

7.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม   
1.การจัดการแบบแปลงใหญ่เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเตรียมดิน เช่น

การไถกลบตอชังตอซังข้าว ลดการเผา ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าว  
น าฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง น าฟางข้าวมาท าปุ๋ยหมัก 

2. การผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตที่เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ 
 

7.4 ความยั่งยืนของแปลงใหญ่     
1. การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 
2. มีการประชุมสมาชิกและคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และสมาชิกให้ความร่วมมือในทุก

กิจกรรม 
   3. กลุ่มมีการรับสมาชิกคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาท ากิจกรรมต่อจากรุ่นเดิม เพ่ือให้สมาชิกคนรุ่นใหม่
เข้ามาเรียนรู้งาน สืบทอดต่อจากคณะกรรมการและสมาชิกรุ่นเก่าต่อไป โดยสมาชิกและคณะกรรมการมีคนรุ่น
ใหม่ที่จะสืบทอดกิจการต่อในอนาคต 
 
8. ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 

1) ผู้น าเครือข่ายหมู่บ้าน และกรรมการกลุ่มมีความเสียสละ จิตอาสา มีวิสัยทัศน์ และด าเนินการ
เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

2) สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อถือและศรัทธาในระบบสหกรณ์ สหกรณ์มีความเข้มแข็ง  
3) คณะกรรมการบริหารงานโดยใช้หลักการควบคุมภายในหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 
4) เครือข่ายของขบวนการสหกรณ์มีจ านวนมาก  
5) เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตต่ า เนื่องจากใช้หลักการรวมกันซื้อตามระบบสหกรณ์ 
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6) สมาชิกตระหนักถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักษาระบบ
นิเวศน์ จึงเกิดการระเบิดจากภายใน ส่งผลต่อการเรียนรู้และมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

7) ภาครัฐให้การสนับสนุนในนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ในรูปของระบบการ เกษตร
แบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์และเอ้ืออ านวยต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแบบยั่งยืน 

8) ผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกเป็นข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9) สภาพสังคมในปัจจุบันมีกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพและอาหารปลอดภัย จึงเป็นผลดี
ต่อเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพตอบสนองต่อผู้บริโภค 

10) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิก
มีความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับ
ประโยชน์และสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

9.  ปัญหา อุปสรรค 
 1) ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ด าเนินการแก้ไขโดยระดมทุนจัดซื้อ และ
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
 2) ขาดแคลนแหล่งน้ า ด าเนินการแก้ไขโดยการขุดบ่อบาดาล 
 3) การเกิดภัยธรรมชาติ และโรคแมลง/ระบาด ด าเนินการแก้ไขโดยการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน 
 4) บรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็นที่น่าสนใจ ด าเนินการแก้ไขโดยการศึกษาหาความรู้ในเรื่องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา 
10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไวต้่อไป 

1) การจัดท าแปลงพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและกระจายพันธุ์ในกลุ่ม 
2) ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ GAP 
3) สินค้าดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
4). สมาชิกสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด 
5) การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนให้มีรายได้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
6) การแปรรูปผลผลิตให้มากขึ้น 
๗) การเพ่ิมช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่าย 

11. ข้อเสนอแนะและค าแนะน าต่าง ๆ 
1) ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
2) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
3) การระดมหุ้นของสมาชิกแปลงใหญ่และสมาชิกท่ัวไป 
4) การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 
5) ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และความจริงใจในการท างานของคณะกรรมการและ

สมาชิก 
6) มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

7) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

แปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นอีกอ าเภอหนึ่งที่มีจ านวนประชากรที่ประกอบอาชีพ
การเกษตร เป็นจ านวนมาก มีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 101,885 ไร่ กิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลาย 
ได้แก่ ปลูกข้าว  ไม้ผล พืชผัก ประมง และปศุสัตว์ แต่เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัย
แล้ง ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตรมีปริมาณไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขาด
รายได้ จึงมีแนวคิดที่จะหาอาชีพทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน การเลี้ยง การดูแลง่ายไม่ยุ่งยากมาก
และมีความเสี่ยงน้อย อาชีพการเลี้ยงแพะขุนในระบบฟาร์มปิด ซึ่งใช้เวลาในการเลี้ยง 4 เดือน ก็สามารถจับขายได้ 
อีกท้ังตลาดมีความต้องการสูงทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ จึงนับเป็นทางเลือกที่ดีต่อเกษตรกรในอ าเภอโพธิ์
ทอง และมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะส่วนมากอยู่ในต าบลร ามะสัก ต าบลยางช้าย ต าบลค าหยาด และต าบลอ่ืน ๆ  ใน
อ าเภอโพธิ์ทอง ด้วยเหตุนี้ในปี 2560 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในแต่ละต าบล จ านวน 27 ราย จึงมีแนวคิด  ที่จะ
รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะทุ่งตาเงิน” ขึ้น และต่อมาเพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มกันในกิจกรรมการเกษตรที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยง กับ
ความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมรายได้ ต่อมาในปี 2561 จึงมีการขอจัดตั้งเป็น “กลุ่มแปลงใหญ่ แพะเนื้อ 
ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” ส าหรับปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก ได้มีการ
สนับสนุนสมาชิกรายใหม่ โดยกลุ่มได้ออกทุน (ลูกแพะขุน) ให้สมาชิกกลุ่มน าไปเลี้ยงก่อน เมื่อได้ปริมาณน้ าหนักที่
สามารถจับขายได้ ก็จ าหน่ายคืนให้กับกลุ่มโดยจะหักเงนิทุนคืนกลุ่มและรายได้ที่สมาชิกได้รับมาจาก ส่วนต่างที่หัก
ทุนคืนแล้ว ท ารูปแบบนี้จนสมาชิกมีทุนพอที่จะซื้อลูกแพะจากกลุ่มเลี้ยงเองได้ นอกจากนี้ กลุ่มยังมีรายได้จากการ
หักเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแพะขุนกิโลกรัมละ 1 บาท น าเข้ากลุ่มเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่งผลให้กลุ่มมี
ประสิทธิภาพและม่ันคงเพ่ิมยิ่งข้ึน  
2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 กลุ่มแปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 66      
หมู่ที่ 11 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกทั้งสิ้น 62 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 124 ไร่ โดยปัจจุบัน
กลุ่มมีทุนด าเนินงานภายในกลุ่ม 7,755 บาท โดยกลุ่มไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแพะเนื้อ
โพธิ์ทอง” เพ่ือรองรับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด 
งบประมาณ 3,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกล เครื่องผมผสมอาหาร TMR  และเตรียมขยายธุรกิจแปร
รูปเนื้อแพะต่อไป 

 โดยปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค GFM 
(GOOD FARMING MANAGEMENT) ทุกราย โดยแบ่งเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสระดับ A จ านวน 20 ฟาร์ม 
และฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสระดับ B จ านวน 42 ฟาร์ม ก าลังการผลิตแพะเนื้อเพ่ือจ าหน่าย ได้เดือนละ 50 
ตัว ซึ่งมีการท าสัญญากับผู้ค้าโดยตรง และประกันราคารับซื้อให้กับสมาชิกกลุ่มตามเกณฑ์น้ าหนักแพะขุน  
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นอกจากนี้ กลุ่มยังมีแผนจะขยายก าลังการผลิตแพะเนื้อเพ่ือจ าหน่ายให้ได้ 80 -100 ตัวต่อเดือน เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืน
เพ่ิมมากข้ึน  
 
3. เป้าหมาย (5 ด้าน) 
 1. ลดต้นทุนการผลิต ผลิตแปลงปลูกหญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า, หญ้าเนเปียร์ ทดแทนพ้ืนที่ท านา และไว้ใช้
ท าอาหารผสม TMR จ านวน 50 ไร่ ต้นทุนการผลิตลดลง 10% 
 2. ท าการถนอมอาหารใช้เอง เช่น หญ้าหมัก/เนเปียรห์มักกระถินหมัก/แพงโกล่าอัดแห้ง ผสมอาหารTMR 
ใส่ถุงไว้ใช้เอง ฟาร์มละ 1 ตันต่อเดือน และจัดทีมออกให้บริการผสมเทียมแพะให้กับสมาชิก 
 3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ขายเหมาตัวเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์จะได้ราคาสูง แปรรูปเป็นอาหารส าเร็จพร้อมเสิร์ฟ
และเก็บได้นาน เช่น เนื้อแพะเส้น แพะสามรส ซาลาเปาแพะ 
 4. การบริหารจัดการ พบปะพูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหา จัดอบรมเรือ่งการแปรรูป พาดูงานนอกสถานที่ 
 5. ตลาด รวมกันขายเพ่ือได้ปริมาณเพ่ือมีอ านาจในการต่อรอง เรื่องราคาของผลผลิต ท าสัญญาซื้อขาย
กับสมาคมแพะ-แกะแห่งประเทศไทย ส่งขายให้เดือนละ 50 ตัว และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
4. การขับเคลื่อนการบูรณาการท างานของหน่วยงานในพื้นที่  

      ในส่วนภาครัฐประกอบด้วยหน่วยงานหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส านักงานเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ทอง ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง ธนาคาร     
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด
อ่างทอง ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ดังต่อไปนี้  

1. การพัฒนาฟาร์มแพะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส 
2. การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด 
3. ให้ความรู้ด้านการเพ่ิมคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4. ฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างเนื้อแพะไปตรวจโรคสัตว์  
5. ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม และการท าบัญชี 
6. รับมอบเครื่องสับย่อยผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุน 

การผสมเทียมแพะแม่พันธุ์และการท าวัคซีนโรคแท้งต่อเนื่องกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
5. ผลลัพธ์การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา   
 5.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต  ต้นทุนการเลี้ยงแพะขุนก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 3,460 บาทต่อ
ตัวต่อการขุน 3 เดือน หลังเข้าร่วมโครงการต้นทุนลดลงร้อยละ 13.29 เหลือต้นทุนเฉลี่ย 3,000 บาทต่อตัวต่อ
การขุน 3 เดือน 
 5.2 การเพิ่มผลผลิต แนวทางการด าเนินงานในการเพ่ิมผลผลิต กลุ่มแปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก 
ใช้เทคโนโลยี    การผสมเทียม เพื่อปรับปรุงพันธุ์แพะในฟาร์มของตนเอง และการปรับระบบสืบพันธุ์ให้แพะแม่
พันธุ์โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เหนี่ยวน าการเป็นสัด ให้เป็นสัดพร้อมกันเพ่ือเตรียมรับการผสมเทียมแบบ Fixed 
time AI คือ ก าหนดชั่วโมงท่ีจะปล่อยน้ าเชื้อผสมเทียม และใช้พ่อพันธุ์แพะหนุ่มใส่ผ้ากันเปื้อนป้องการการผสม
จริง ตรวจการเป็นสัดของแม่แพะ การผสมเทียมแพะแม่พันธุ์ และปรับระบบสืบพันธุ์ให้แม่พันธุ์แพะเป็นสัดพร้อม
กัน 
 5.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
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        สมาชิกแปลงใหญ่แพะเนื้อ ได้ท าการคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่มีลักษณะดีในการผสมพันธุ์      
เพ่ือให้ได้ลูกแพะที่แข็งแรง และการปลูกสร้างโรงเรือนในระบบฟาร์มปิดที่ได้รับมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส 
และผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ GFM (GOOD FARMING MANAGEMENT) จ านวน 62 ฟาร์ม      
โดยแบ่งเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสระดับ A จ านวน 20 ฟาร์ม และฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส ระดับ B 
จ านวน 42 ฟาร์ม 
   5.4 การตลาด 

      ปัจจุบันการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก ได้ท าสัญญาซื้อขายแพะให้กับสมาคม
แปลงใหญ่แพะ-แกะ แห่งประเทศไทย เดือนละ 50 ตัว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และ             
จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ลูกแพะเพ่ิมอีก 300 ตัว คาดว่ากลุ่มจะเพ่ิมก าลังการผลิตลูกแพะส่งขายได้ เดือนละ 80 - 100 ตัว 

5.5 การบริหารจัดการ 
      กลุ่มมีการประชุมวางแผนการผลิตเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เพ่ือก าหนดแนวทาง             

การด าเนินงานของกลุ่ม การวางแผนจ าหน่ายแพะขุน การจัดวัสดุท าอาหารผสม TMR แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานกลุ่ม  
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมายการพัฒนา 
     6.1 การลดต้นทุนการผลิต 

          - จัดตั้งกองทุนลูกแพะเพ่ือเป็นทุนตั้งต้นให้กับสมาชิกกลุ่ม 
          - จัดท าแปลงปลูกหญ้ารูซี่ หญ้าเนเปียร์ และจัดหากระถินเป็นพืชอาหาร  
      - จัดหาวัตถุดิบท าอาหารผสม TMR  

6.2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ 
       - ใช้การผสมเทียมเพ่ือปรับปรุงพันธุ์แพะในฟาร์ม 

     6.3 การเพิ่มมูลค่า 
            - น าแพะเข้าประกวดเพื่อเพ่ิมมูลค่า     

 6.4. การบริหารจัดการ 
- วางแผนการผลิตให้แพะเนื้อ จ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี เดือนละ 50 ตัว   

        - จัดตั้งกองทุนลูกแพะส าหรับสมาชิกรายใหม่ และยารักษาโรค 
        - ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ  

- มีการจัดประชุมกลุ่มเป็นประจ า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
เลี้ยงแพะเนื้อ 

- คณะกรรมการร่วมกันตรวจฟาร์มสมาชิก เพ่ือยกมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค  
  - คณะกรรมการร่วมกันตรวจประเมินฟาร์ม และจัดท าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ 

 6.5. การตลาด 
        - ท าสัญญาตกลงซื้อขายแพะเนื้อของกลุ่มให้กับสมาคมแพะ แกะ แห่งประเทศไทยมีตลาดรับซื้อ

แน่นอน และในราคาที่เป็นธรรม โดยในแต่ละเดือนก าหนด การจับแพะจ านวน 50 ตัวต่อเดือน ที่น้ าหนักไม่เกิน 
40 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 130 บาท และหักเงินเข้ากลุ่มกิโลกรัมละ 1 บาท จากสมาคมฯ เพ่ือเป็นค่าบริการ
จัดการกลุ่ม       

 
7. ผลที่เกิดขึ้น 
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 ด้านเศรษกิจ (การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้)  
- ใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม เพ่ือปรับปรุงพันธุ์แพะในฟาร์มของตนเอง  และการปรับระบบ

สืบพันธุ์    ให้แพะแม่พันธุ์ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เหนี่ยวน าการเป็นสัด ให้เป็นสัดพร้อมกันเพ่ือเตรียมรับการ
ผสมเทียมแบบ Fixed time AI คือ ก าหนดชั่วโมงที่จะปล่อยน้ าเชื้อผสมเทียม และใช้พ่อพันธุ์แพะหนุ่มใส่ผ้ากัน
เปื้อนป้องกันการผสมจริง ตรวจการเป็นสัดของแม่แพะ  
  - น างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้จากส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอ่างทองและส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ทองตลอดจนสถาบันการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีการผสม
อาหาร TMR ลดต้นการผลิต การพัฒนาคุณภาพแพะขุนใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม เพื่อปรับปรุงพันธุ์แพะใน
ฟาร์มของตนเอง และการปรับระบบสืบพันธุ์ให้แพะแม่พันธุ์โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เหนี่ยวน าการเป็นสัด ให้เป็น
สัดพร้อมกันเพ่ือเตรียมรับการผสมเทียมแบบ Fixed time AI คือ ก าหนดชั่วโมงท่ีจะปล่อยน้ าเชื้อผสมเทียม และ
ใช้พ่อพันธุ์แพะหนุ่มใส่ผ้ากันเปื้อนป้องการการผสมจริง ตรวจการเป็นสัดของแม่แพะ 
8. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
        8.1 มีการจัดท าข้อมูลในการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุมโรคภายในฟาร์ม การเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต
จากอัตราการใช้อาหารผสม TMR ร่วมกับอาหารส าเร็จ การเก็บข้อมูลลูกแพะแรกคลอดที่ได้จากการผสมเทียม 

      8.2 สามารถวางแผนการผลิตแพะขุน ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมีแนวโน้มขยาย
ก าลังการผลิตมากข้ึน 

8.3 เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการ
พัฒนาการผลิต 

       8.4 การใช้เครื่องตัดสับวัสดุผสมอาหาร TMR และหมักอาหารในถังเพ่ือลดเวลาและน้ ามัน
เชื้อเพลิงในการออกไปตัดต้นกระถิน 

8.5 การเพ่ิมช่องทางการค้าผ่านระบบ e-commerce มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์  เพ่ือ
น าเสนอผลงานของกลุ่มส่งเสริมการขาย 

8. ปัญหาอุปสรรค 
 อาหารเลี้ยงแพะไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้กลุ่มต้องสั่งซื้ออาหารส าเร็จซึ่งท า ให้มีต้นทุนการเลี้ยง   
ที่สูงขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ กลุ่มได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการผลิตอาหารผสม TMR ลดต้นทุนการผลิต   
และสามารถเก็บไว้ได้นาน ส าหรับเลี้ยงแพะ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงแพะขุน 

9. แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ 
     1. สมาชิกทั้งหมดท าการผลิตตรงตามแผนการผลิตของกลุ่มอย่างชัดเจน 
 2. สมาชิกทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสระดับ A ทุกฟาร์ม 
 3. มีผู้รับซื้อท่ีสามารถท าข้อตกลง (MOU) กับกลุ่ม อย่างน้อย 1 ราย 
 4. สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10 
 5. ให้บริการความรู้ ปัจจัยการผลิตราคาถูกแก่สมาชิก โดยการระดมทุนจากสมาชิกและเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ า 

10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 9.1 การที่กลุ่มแปลงใหญ่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 
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 9.2 กลุ่มต้องก าหนดการประชุมสมาชิกกลุ่มให้ชัดเจนในแต่ละปี เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงความส าคัญ
ในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่ม 
 9.3 มีการวางแผนการตลาดล่วงหน้า เพ่ือรองรับก าลังการผลิตของกลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากความ
ต้องการของตลาด 
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กลุ่มประมง 
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กลุ่มประมง 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

5260 นครราชสีมา 
แปลงใหญ่กลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ปลานิล AA 

5643 สุราษฎร์ธานี 
เกษตรกรผู้เลี ยงปลานิลในกระชัง ต าบลบางมะเดื่อ  
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปลานิล 0C 
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แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงปลำนิลบ้ำนวังม่วง ต ำบลธำรปรำสำท อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

1. ควำมเป็นมำก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงปลาบ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา       

เดิมส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ซึ่งประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ลักษณะของดินเป็นดินเค็ม การเพาะปลูกข้าวบาง

ปีพบปัญหาดินเค็มมากในปีที่มีฝนตกน้อย หรือปัญหาอุทกภัย เนื่องจากมีล าน  าสาขาหลายสายไหลผ่าน เช่น     

ล าสวายเรียง ล าสะแทด ล าธารปราสาท และการขาดทุนจากการท าการเกษตรเป็นอย่างมาก จนเมื่อปี พ.ศ. 

2554 นายทองอยู่ ไหวพริบ ด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั น และท าหน้าที่เป็นประมงอาสาให้กับกรม

ประมง ได้รับมอบพันธุ์ปลานิล จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ใน โอกาสที่ไปตรวจราชการในพื นที่  

อ าเภอโนนสูง เพื่อน าไปเลี ยงในบ่อ โดยการปรับเปลี่ยนจากท่ีนามาเป็นบ่อเลี ยงปลานิล บนพื นที่ 2 ไร่ 2 กระชัง 

และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การเลี ยงปลานิลในบ่อดิน โดยไปดูงานการเลี ยงปลานิลในพื นที่อ าเภอบ้าน

เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน าความรู้ มาปฏิบัติเป็นแบบอย่างการเลี ยงในหมู่บ้าน และเมื่อเลี ยงปลาได้

ขนาดที่ตลาดต้องการแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 จึงได้เริ่มต้นจับปลาจ าหน่ายให้กับพ่อค้ารับซื อ โดยได้

เชิญหน่วยงานราชการ และราษฎรในหมู่บ้านมาดู ผลผลิตปลานิลจากการเลี ยง เพ่ือกระตุ้นให้ราษฎรหันมา

เลี ยงปลาให้มากขึ น ซึ่งจากการทดลองเลี ยงได้ผลผลิตกระชังละ 1 ,000 กิโลกรัม ได้ก าไรกระชังละ          

20,000 บาท ต่อระยะเวลาการเลี ยง ๔ เดือน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ท าให้เกษตรกรในพื นที่ปรับเปลี่ยนมาเลี ยง

ปลานิล ในปี 2561 เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกัน โดยมีกรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุน

และส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง และเข้าร่วมโครงการระบบ

เกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันท า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด มีต้นทุนการ

ผลิตที่ต่ าและผลผลิตมากขึ น โดยยึดหลักตลาดน าการผลิต จนสมาชิกเกิดความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและช่วยเหลือกันแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ในช่วงแรกมีสมาชิก 49 ราย จ านวนการเลี ยง 338 กระชัง บน

พื นที่ 139.75 ไร่  ผลผลิตได้ปีละกว่า 500-600  ตัน มีการจ าหน่ายปลานิลสดวันละ 500 – 1,000 กิโลกรัม 

ปัจจุบันในกลุ่มมีสมาชิก 63 ราย มีพื นที่ 181 ไร่ จ านวน 440 กระชัง ผลผลิตได้ปีละกว่า 700 -800 ตัน มีการ

จ าหน่ายปลานิลสดวันละ 1,500 – 2,000 กิโลกรัม และกลุ่มได้พัฒนายกระดับจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล 

ประเภทบริษัท จ ากัด มีชื่อว่า “บริษัท ปลานิลแปลงใหญ่วังม่วง จ ากัด” 

2. สถำนกำรณ์ 
การรวมกลุ่มของเกษตรกร เป็นแนวทางส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรเพราะการรวมตัวกันเป็นการ

เพ่ิมอ านาจการต่อรอง ทั งด้านการซื อปัจจัยการผลิต การขายผลผลิต ยังนามาซึ่งความร่วมมือกัน ซึ่งกลุ่ม
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ปัญหา สามารถพ่ึงตนเองได้ และนาไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชน ซ่ึง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตร โดยมีแนวทางดังนี  
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 1) มีการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลง ข้อบังคับของกลุ่ม กลุ่มมีการก าหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 
โดยมีระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่กลุ่มตั งไว้  

2) มีการประชุม กลุ่มมีการก าหนดจัดประชุมกลุ่มทุก 2 เดือน เพ่ือขับเคลื่อนการดาเนินงาน บริหาร
จัดการโดยเกษตรกรต้นแบบและชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื นที่ 
หากมีกรณี ปัญหา หรือข้อหารือ หรือหากเกิดปัญหาภายในกลุ่มเกิดขึ น จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตตกต่ า การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตขาดตลาด การแก้ไข
ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านการผลิตต่าง ๆ 

3) การถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงาน สมาชิกได้ไปศึกษาดูงาน การส่งเสริมและพัฒนาการแปร
รูปสตัว์น้าแบบลดต้นทนุ การสง่เสริมและสร้างมลูคา่เพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภยัได้มาตรฐาน 
     แนวทางการพัฒนากลุ่ม 
 1) บริหารจัดการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิต วางแผนการผลิต เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการ
ผลิต และเพ่ิมผลผลิต รวมทั งวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภัยคุกคามต่าง ๆ 
 2) พัฒนาสมาชิกกลุ่มรายใหม่ให้เพาะเลี ยงปลาตามหลักวิชาการและได้รับการรับรอง GAP ทุกราย 
 3) เพ่ิมช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ , Social 
media ฯลฯ 
 4) ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของตลาด  
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือยืดอายุการเก็บให้นานขึ น สามารถผลิต   
 5) ปรับปรุงอาคารผลิตเพ่ือขออนุญาตผลิตอาหาร และขอเลขสาระบบอาหาร จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายในปี 2565 
 6) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3. เป้ำหมำย (5ด้ำน) มีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

 3.1 ด้ำนลดต้นทุนกำรผลิต  
  ลดต้นทุนการผลิตจาก   47 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 42 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10  
โดยการ ปล่อยปลาลงกระชังเลี ยงให้มีขนาดใหญ่ขึ น จาก 10 ตัวต่อกิโลกรัม มาเป็น 3 -4 ตัวต่อกิโลกรัม
รวมกลุ่มต่อรองราคาซื ออาหารเม็ดส าเร็จรูป ควบคุมการอัตราการปล่อยปลา 800-1000 ตัวต่อกระชัง 
ปรับลดจ านวนกระชัง จากปกติ 4 กระชังต่อไร่ ลดเหลือ 2-3 กระชังต่อไร่ 
 3.2 เพิ่มผลผลิต  
  เพ่ิมผลผลิตจาก 800 กก.ต่อกระชัง เพ่ิมเป็น 960 กก.ต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 20 โดยการ 

การควบคุมคุณภาพน  า ตรวจวัดคุณภาพน  าก่อนเข้าบ่อและระหว่างการเลี ยง ใช้น  าหมักจุรินทรีย์ ปม.1 บ าบัด

น  า การเปลี่ยนถ่ายน  าตามความจ าเป็นล้างบ่อท าความสะอาดทุกรอบการผลิต  
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 3.3 ด้ำนพัฒนำคุณภำพผลผลิต  
  สมาชิกทุกรายเลี ยงปลานิลตามหลักวิชาการ และขอรับรองมาตรฐาน GAP  
 3.4 ด้านการตลาด มีช่องทางการตลาดมากกว่า 2 ช่องทาง หาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิม ได้ แก่ 
ขายสินค้าออนไลน์ ทาง Facebook, Website, line, ตลาดนัดในและนอกพื นที่, หน้าบ่อ, ร่วมออกบู๊ทกับ
หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ  
 3.5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  วางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ทันกับเวลาที่ลูกค้าก าหนด คิดเป็นร้อยละ 80 ของการ

ส่งมอบ วางแผนการผลิตสินค้าโดยเวียนกันผลิต และเรียงล าดับการจับปลาหมุนเวียนกันไปแต่ละฟาร์ม

ประสานงานกับลูกค้าเพ่ือก าหนดเวลาและช่องทางในการส่งมอบให้ชัดเจน   

4. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 - มีการประชุมต่อเนื่อง กลุ่มมีการจัดท าแผนการประชุมโดยก าหนดจัดประชุม 6 ครั ง/ปี โดยหากมีธุระ

ความจ าเป็น หรือปัญหาเร่งด่วน สามารถเรียกประชุมได้ทันที และมีการจัดท ารายงานการประชุม  
 - มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา หากมีกรณี ปัญหา หรือข้อหารือ หรือหากเกิดปัญหาภายในกลุ่ม
เกิดขึ น จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตตกต่ า การแก้ไข
ปัญหาด้านผลผลิตขาดตลาด การแก้ไขปัญหา ด้านภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านการผลิตต่าง ๆ 
 - กลุ่มมีการก าหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่ม โดยมีระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่กลุ่มตั งไว้ โดยก าหนดเป็น
ระเบียบระเบียบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง 
 - ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ อ าเภอโนนสูง เพื่อขับเคลื่อนและวางแผนการ
ด าเนินงาน การเชื่อมโยงการด าเนินงานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับนัก
ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื นที่ และเป็นกลไกส่งเสริมการเกษตรในการบูรณาการ
วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน ทาให้เกิดการพัฒนาการเกษตร ในพื นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแปลงใหญ่กลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง เป็นศูนย์
เครือข่าย ศพก. 
 - การวางแผนการพัฒนากลุ่มร่วมกับ ศพก. และแปลงใหญ่ อ าเภอโนนสูง ในการขับเคลื่อนวาง
แผนการด าเนินงาน การเชื่อมโยงการด าเนินงานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยมี
ประธานแปลงใหญ่คือ นายทองอยู่ ไหวพริบ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก และการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่มตลอดตามแผน
ความต้องการของสมาชิก 
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 - มีการจัดท าฐานเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้ ณ ศพก. หลัก อ าเภอโนนสูง และศูนย์เครือข่าย แปลงใหญ่
กลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการประมงของอ าเภอโนนสูง เกษตรกรทั งในและนอก
พื นที่ รวมทั งผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ 
 - จัดเก็บข้อมูลพื นฐานและความก้าวหน้าของแปลงตามท่ีก าหนดและครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกเข้า
ระบบให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
5. การสนับสนุน  
 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 2) กรมประมง 
 3) กรมพัฒนาที่ดิน 
 4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการการจัดทาบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ 
จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
ครัวเรือน การท าบัญชีของกลุ่ม การจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยสมาชิกทุกรายได้รับการถ่ายทอด และสามารถ
บันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพได้ 
  มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ทั งในการเลี ยงปลาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 2) ส านักงานพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิล การรับรองผลิตภัณฑ์ 
OTOP  
 3) องค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท และกรมการปกครอง ให้ความร่วมมือ และประสานงานใน
การจัดงานตลาดประชารัฐ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าปลานิลแปลงใหญ่ 
 4) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายทอดความรู้การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาดอนหวาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม
และการจัดตั งสหกรณ์ และให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนธุรกิจ 
6. ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 
 6.1 กำรลดต้นทุนกำรผลิต ลดต้นทุนการผลิตจาก 47 บาท/กิโลกรัม ลดเหลือ 42 บาท/กิโลกรัม  
ลดลงร้อยละ 10  
 6.2 กำรเพิ่มผลผลิต เพ่ิมผลผลิตจาก 800 กก.ต่อกระชัง เพ่ิมเป็น 1,200 กก.ต่อกระชัง  
เพ่ิมขึ นร้อยละ 50 
 6.3 กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต ร้อยละ 100 ได้รับการรับรองทั งหมด (63 ราย)   
 6.4 กำรตลำด ช่องทางการตลาด 4 ช่องทาง ได้แก่ จ าหน่าย ณ ที่ท าการกลุ่ม จ าหน่ายที่ตลาด
ท้องถิ่นจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และออกงานจ าหน่ายของภาครัฐและภาคเอกชน  
 6.5 กำรบริหำรจัดกำร วางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าทันกับเวลาที่ลูกค้าก าหนด ร้อยละ 100 
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7.ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่ำงไร 
 ด้ำนเศรษฐกิจ มีการปรับใช้นวัตกรรม การน างานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต เกษตรกรรม
แม่นย าสูง และเกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกล สมัยใหม่ในการ
พัฒนาการผลิต 
  - การทดลองการใช้เครื่องให้อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติ โดยการน าเอาพลังงานจาก
ธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า และเพ่ือ
ลดปัญหาการให้อาหารปลาที่ไม่ตรงเวลาและการให้อาหารปลาในปริมาณที่มากจนเกินไป โดยมุ่งเน้นการลด
ต้นทุนให้กบัเกษตรกรผู้เลี ยงปลาในกระชัง ซึ่งมีทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้สนับสนุน
การทดลอง โดยผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและบริหารจัดการได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน ในปัจจุบันกลุ่ม
อยู่ระหว่างด าเนินการของบประมาณในการจัดซื อเครื่องเครื่องให้อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติ 
  - การใช้เครื่องให้อากาศในกระชังปลา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง น  าเสีย และคุณภาพน  าในด้านต่างๆ ที่ผันผวน ซึ่งกระทบต่อสมาชิกผู้เลี ยงปลาใน
กระชัง การใช้เครื่องให้อากาศในกระชังปลาเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน  า ท าให้การเลี ยงปลามี
ประสิทธิภาพมากขึ น ปลาเติบโตได้ดีขึ น และมีความต้านทานโรคดี โดยเฉพาะในกรณีท่ีปริมาณน  าลดลงมากซ่ึง
ท าให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน  าน้อยลง เกษตรกรยิ่งมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมออกซิเจนในน  าด้วยการติดตั ง
เครื่องให้อากาศในกระชัง ที่จะช่วยลดความเสียหายได้เป็นอย่างดี และมีการตรวจวัดออกซิเจนที่ละลายในน  า 
(Dissolved Oxygen : DO) อย่างสม่ าเสมอ 
  - การใช้หัวเชื อจุลินทรีย์ (ปม.1) ส าหรับบ าบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี ยงสัตว์น  า  
ปม.1 Probiotics เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์พบได้ในธรรมชาติทั่วไป สามารถน ามาขยายพันธุ์เพ่ือ
ใช้สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม โดยมีกลไกในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน  า ลดปริมาณเชื อก่อ
โรคในสิ่งแวดล้อมและในระบบ ทางเดินอาหารของสัตว์น  า เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและลดการใช้
ยาปฏิชีวนะ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้กันอย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าแบบ
หนาแน่น สูตรกำรใช้ ปม. 1 น าหัวเชื อจุลินทรีย์จ านวน 1 ซอง (100 กรัม) มาผสมกับน  าสะอาด (น  าจืดหรือน  า
กร่อยที่สะอาด) จ านวน 250 ลิตร อาหารปลาจ านวน 0.5 กิโลกรัม และกากน  าตาล 0.5 ลิตร ท าการคนให้หัว
เชื อจุลินทรีย์อาหารกุ้งและกากน  าตาลผสมให้เข้ากัน ท าการปิดฝาถัง จากนั นเป่าอากาศเบาๆ ติดต่อกันเป็น
เวลาประมาณ 36 ชั่วโมง จะได้จุลินทรีย์ขยายที่จะน าไปบ าบัดสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
อัตรำกำรใช้น้ ำจุลินทรีย์ขยำย (ให้ควบคุมพีเอชน้ ำบ่อเลี้ยงอยู่ในช่วง 7.5-8.0) 
  1) ใช้บ าบัดสารอินทรีย์ในการเตรียมบ่อ: 100 ลิตรต่อไร่ ทุก 5-7 วัน 

2) ใช้บ าบัดสารอินทรีย์ระหว่างการเลี ยง: 50 ลิตรต่อไร่ ทุก 5-7 วัน 
3) ใช้ป้องกันโรคระหว่างการเลี ยง: 50 ลิตรต่อไร่ ทุก 2-3 วัน 

  - การสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
การสร้างแบรนด์ของตนเอง และการเพ่ิมช่องและโอกาสทางการค้าผ่านระบบ e-commerce แปลงใหญ่กลุ่ม
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เลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท ได้มีการสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
วัตถุดิบไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ “วังปลานิล” (ปลานิลน  ากร่อย อร่อยหายห่วง ต้องวังม่วง ของ
แท้) โดยมีนวัตกรรมการแปรรูปจากเนื อปลานิลที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากลาย 
อาทิเช่น ขนมปั้นสิบไส้ปลานิล, ลูกชิ นปลานิล ปลาเส้นแดดเดียว และอ่ืนๆ สินค้าและผลิตภัณฑ์มีการจ าหน่าย
ตามค าสั่งซื อของลูกค้า ณ ที่ทาการกลุ่ม และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์, page facebook: วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังม่วง,  การจ าหน่ายออนไลน์ ผ่านwww.coastalaqua.fisheries.go.th  
หรือ Scan QR code และ www. afarmmart.com    
8.ปัจจัยที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 
 8.1 ควำมสำมำรถของประธำนองค์กรเกษตรกรในกำรเป็นผู้จัดกำร นายทองอยู่ ไหวพริบ  
ประธานแปลงใหญ่กลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท และนายพิทักษ์ แก้วเมืองกลาง ผู้จัดการ
แปลงใหญ่กลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท ได้เข้ารับการอบรม พัฒนาทักษะในด้านการประมง 
และการบริการจัดการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภาคี เครือข่าย อย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั งนายทองอยู่ ไหวพริบ ประธานแปลงใหญ่ เป็นผู้น าที่มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การันตีด้วย
รางวัลเกษตรกรต้นแบบมากมาย ยังเป็นประมงอาสาของกรมประมง นอกจากนี ยังคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงาน
รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาควบคู่กับการสังเกตเพ่ือหาเทคนิคและวิธีการเลี ยงที่ท าให้ได้ปลาขนาด 8-10 
ขีด/ตัว และมีความสม่ าเสมอเท่ากันทุกตัว  
 8.2 ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การรวมกลุ่มของเกษตรกร เป็นแนวทางส าคัญต่อการ
พัฒนาการเกษตรเพราะการรวมตัวกันเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรอง ทั งด้านการซื อปัจจัยการผลิต การขาย
ผลผลิต ยังนามาซึ่งความร่วมมือกัน ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ปัญหา สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ และนาไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตร โดยมีแนวทางดังนี  
  - มีการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลง ข้อบังคับของกลุ่ม กลุ่มมีการก าหนดระเบียบ
ข้อบังคับกลุ่ม โดยมีระเบียบข้อบังคับกลุ่มท่ีกลุ่มตั งไว้  
  - มีการประชุม กลุ่มมีการก าหนดจัดประชุมกลุ่มทุก 2 เดือน เพ่ือขับเคลื่อนการดาเนินงาน 
บริหารจัดการโดยเกษตรกรต้นแบบและชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื นที่ 
หากมีกรณี ปัญหา หรือข้อหารือ หรือหากเกิดปัญหาภายในกลุ่มเกิดขึ น จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตตกต่ า การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตขาดตลาด การแก้ไข
ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านการผลิตต่าง ๆ 

  - การถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงาน สมาชิกได้ไปศึกษาดูงาน การส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปสัตว์น้าแบบลดต้นทุน การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 8.3 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงย่ังยืน ประหยัด/การท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ/ลดการใช้
สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อม/การนาวัสดุเหลือใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Zero Waste) การจัดการน  าทิ ง
จากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับระบบนิเวศ โดยการ 
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  - การเลือกใช้อาหารคุณภาพดี มีความเข้มข้นและโภชนาการเหมาะสมกับชนิดสัตว์น้า 
- สิ่งส าคัญในการเลี ยงปลานิลคือ คุณภาพน  าเป็นหลัก โดยจะตรวจวัดคุณภาพน  าในรอบวันทั ง

ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน เพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องให้อากาศ ท าให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
  - การใช้น  าหมักจุรินทรีย์ ปม.1 ปรับปรุงคุณภาพน  าภายในบ่อเลี ยงให้มีค่าคุณภาพท่ีเหมาะสม
อยู่เสมอ การเลี ยงสัตว์น  า ถ้าคุณภาพน  าภายในบ่อเลี ยงมีคุณภาพที่ดีก็จะท าให้การเลี ยงสัตว์มีประสิทธิภาพโตเร็ว  
ท าให้ไม่เกิดโรคกับตัวสัตว์น  า สามารถลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
  - การใช้เครื่องให้อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติ และการใช้เครื่องให้อากาศ เป็นการน าเอา
พลังงานจากธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า  
  - การน าเศษปลา ไปผลิตปุ๋ยน  าหมักชีวภาพ น าไปใช้ในการเกษตร 
9.ปัญหำ อุปสรรค  - 
10.แผนกำรพัฒนำที่กลุ่มได้วำงไว้ต่อไป 
 - ผู้จัดการแปลงภาคเกษตร มีการร่วมประชุมเพ่ือ ติดตาม ก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของกลุ่มแปลง
ใหญ่ ทุกครั ง และผู้จัดการแปลงภาคราชการร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ทุก 2 เดือน 
 - มีการประชุมกรรมการแปลงใหญ่เป็นประจ าทุก 2 เดือน หรือหากมีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ 
และมีการบันทึกการประชุมทุกครั ง นอกจากนี ยังมีการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ กลุ่ม LINE : ปลาแปลงใหญ่วังม่วง, ทางเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน, ทาง
โทรศัพท ์เป็นต้น 
 - การจัดหาทุนสนับสนุน (เงินและ/หรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่ เช่น ทุน แรงงาน ความรู้วิทยาการ
ต่าง ๆ การตลาด) หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ถอดบทเรียนแปลงใหญ่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง 

ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

 ก่อนหน้านี้เกษตรกรมีการท าการเกษตรปลูกยางพาราแต่เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
เกษตรกรจึงมองหาแนวทางประกอบอาชีพอ่ืนๆเพ่ือเป็นรายได้ เสริมภายในครอบครัวด้วยต าบลบางมะเดื่อมี
พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ าคลองพุมดวงซึ่งเป็นการเอ้ือให้เกษตรกรได้ใช้พ้ืนที่ในแม่น้ าคลองพุมดวง
เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังและมีการเลี้ยงกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นระยะเวลา 15 ปี แต่เป็นการเลี้ยงแบบครัวเรือน 
ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้มีการออกกฎหมายพระราชก าหนดการประมง 2558 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินจึงมีการส ารวจและรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า
เกิดข้ึน แต่ยังเป็นการรวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือกันในด้านการเพาะเลี้ยงเท่านั้น 

 จนกระท่ัง ในปี พ.ศ. 2561 กรมประมงได้รับนโยบายด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีการรวมกลุ่ม
กันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต ในการนี้ทางส านักงาน
ประมงอ าเภอพุนพินจึงได้ลงขับเคลื่อนงานในพื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มใช้พ้ืนที่
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นระเบียบ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งแปลงใหญ่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล
ในกระชัง หมู่ที่ 1 ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต่อมาในปี 2562 ทางกลุ่มได้ให้สมาชิกด าเนนิการขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลติผลสัตว์น้ าตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตวน์้ า GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสมาชิกทั้ง 30 ราย ได้ผา่นการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี GAP จากกรมประมง  
๒. สถานการณ์ 

 ปัจจุบัน แปลงใหญ่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี ยงปลานิลในกระชัง ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพุนพิน มีสมาชิก 
30 ราย มีพื นที่รวม 5.01 ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 900ตัน/ปี สมาชิกแต่ละรายที่เข้าร่วมกลุ่มต้องมีความ
สมัครใจ และปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่ม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บนพื นฐานความถูกต้อง โดยในการบริหารจัดการกลุ่มมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของของคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ ดังนี  
๓. เป้าหมาย  
 เป้าหมายในการรวมตัวกันของสมาชิก โดยมีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 
1.ลดต้นทุนการผลิต 1 ลดอัตราค่าจ้างแรงงานและปริมาณอาหารที่ใช้ลดน้อยลงด้วย 20% 

2 การให้ปริมาณอาหารในแต่ละวันให้เหมาะสม ศึกษาสภาพอากาศก่อน
ให้อาหารในช่วงหนาว ขยับเวลาการให้อาหารที่อุณหภูมิสูงขึ้นและลด
จ านวนอาหารลงโดยสังเกตจากการกินอาหารของปลาเพ่ือป้องกันการ
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๔. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง สมาชิกจะอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (กรมเจ้าท่า,กรมประมง ) โดยจะมีการขออนุญาตสร้างกระชังหรือสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากกรมเจ้าท่าและ
ขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทกระชังจากกรมประมง 
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตปลานิลในกระชัง 
 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. ส านักงานประมงอ าเภอ 
 3. ส านักงานเกษตรอ าเภอพุนพิน 
 4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5. สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี 
 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 
 7. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน 

8. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
9. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 

๕. การสนับสนุน  

อาหารสูญเสียอาหารในระหว่างการเลี้ยง  
3. ซ้ืออาหารปลาได้ในราคาทีถู่กลง 

2.เพ่ิมผลผลิต 1. หาแหล่งลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพ โตดี มีความต้านทาน
โรคสูง ช่วยให้มีอัตราการรอดสูง 
2. มีการใช้วิตามินและอาหารเสริม ร่วมกับอาหารเพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแรงของปลา 
3. ใช้อาหารปลาที่มีโปรตีนสูงในช่วงก่อนจับปลาเพ่ือการจ าหน่าย 20 
วัน 

3.พัฒนาคุณภาพผลผลิต 1. ได้รับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ าตามมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้ า GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2. มีการคัดคุณภาพก่อนจ าหน่าย 
3.มีการด าเนินการตรวจสอบยาและสารเคมีตกค้างในปลานิล 

4.การตลาด 1.มีการท าสัญญาซื้อขายกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
2.มีการซื้อขายปลาสดหน้าฟาร์มจากผู้ค้าทั่วไป 
3.มีการจ าหน่ายในรูปแบบการแปรรูป 

5.การบริหารจัดการ 1.กลุ่มมีการวางแผนปล่อยปลาตามฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
สภาพอากาศ 
2.กลุ่มมีการวางแผนจัดล าดับในการลงลูกพันธุ์ปลา เพื่อให้มีผลผลิตออก
สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
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ในการสนับสนุนด้านต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จะเน้นหนักในด้านการ 
ให้ความรู้ในการรวมกลุ่มและการผลิตสัตว์น้ าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง 
และความยั่งยืนของกลุ่ม 
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอพุนพิน 

ประสานงาน/สนับสนุนให้กลุ่มมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งสมาชิกบางคนเป็นกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และน าสินค้ามาออกบู๊ธจ าหน่าย 
การสนับสนุนจากกรมประมง 
 ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่งเสริมมาตรฐาน GAP 30 ราย 
 ส านักงานประมงอ าเภอพุนพิน 

แจกพันธุ์ปลานิล จ านวน 2,000 ตัว/ราย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 

ควบคุมปริมาณน้ าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
๖. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย     

๖.๑ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
ก่อนการรวมกลุ่มและยังไม่มีการท าสัญญาซื้อขาย เกษตรกรมีการซื้อลูกพันธุ์ปลาอยู่ที่ 8 บาท/ตัว 

หลังการรวมกลุ่มท าให้มีอ านาจการต่อรองซื้อขายและมีบริษัทเข้าท าสัญญาสามารถซื้อลูกพันธุ์ปลาได้ใน
ราคา 6 บาท/ตัว 

  ๖.๒ ด้านการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต 
เกษตรกรมีการจดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเลี้ยง  

 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์/รุ่น 
วิเคราะห์การเลี้ยง  

 ระยะเวลาการเลี้ยง     151  วัน 
 ผลผลิต      34.20  กก./ลบ.ม. 
 อัตราการรอด     74.21  % 
 FCR      1.56   
 ADG      7.37  กรัม/ตัว/วัน 

 ๖.๓ ด้านคุณภาพผลผลิต 
กลุ่มมีการวางแผนจัดการทั้งด้านระยะเวลาในการเลี้ยง อาหาร เพ่ือควบคุมคุณภาพผลผลิต

ให้ได้ตามความต้องการของตลาด 
 ๖.๔ ด้านการตลาด 

- มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากปลาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ปลาส้ม  
  และปลาส้มหยอง  

  - บริษัทมารับซื้อปลาสดหน้าฟาร์ม 
 

๖.๕ ด้านการบริหารจัดการ 
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- สมาชิกในกลุ่มจะมีการจดบันทึกการบริหารจัดการลงในสมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
ข้อมูล วันที่ปล่อย จ านวนที่ปล่อย (ตัว) แหล่งเลี้ยง แหล่งที่มาของพันธุ์สัตว์น้ า 

1. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง มีรายได้ที่แน่นอนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

15,000 บาท/เดือน 
  ด้านสังคม เมื่อมีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท าให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพ่ิมมากขึ้น ท าให ้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกลุ่มมีการเพาะเลี้ยงปลานิลในแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงมีความจ าเป็นต้อง
หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของกระชังปลา เพื่อจะให้น้ าไหลผ่านได้สะดวกมีออกซิเจนที่เพียงพอ ลดค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งเครื่องให้ออกซิเจนในแหล่งน้ าและลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่จะเป็นสาเหตุน าเชื้อโรคมาสู่ปลา 

2. 1) ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
1. มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน 
2. มีการประสานงานเรื่องการจัดสรรน้ าเพื่อเพียงพอต่อการใช้ในการเลี้ยงปลาจากเขื่อนรัชประภา 
3. มีการวางแผนการผลิตเพ่ือไม่ให้เกิดวิกฤตสินค้าการตลาด 
2) ปัจจัยท่ีท าให้มีการพัฒนาลดลง 
1. ปัญหาการเกิดโรคระบาด 
2. ปัญหาราคาปลานิลตกต่ า ขาดเสถียรภาพ 

3. ปัญหา อุปสรรค 
1. ภัยธรรมชาติ  
2. การท างานเป็นทีม กลุ่มต้องมีการวางแผนที่ดีเพ่ือให้ผลผลิตได้ตามสัญญาการซื้อขายกับบริษัท 

4.  แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 1. การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านการเกษตรมาช่วยยกระดับกระบวนการผลิต 
 2. ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังน าซากปลาไปแปรรูปเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ชนิดอื่น 
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาและวางแผนเพ่ือพัฒนาให้สมาชิกภายในกลุ่มมี
รายได้ตลอดท้ังปีผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
11.ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ 
 สิ่งที่กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล มีข้อเสนอแนะ และค าแนะน าฝากไว้ส าหรับกลุ่มแปลง
ใหญ่ที่ในอนาคตจะต้องด าเนินการเองโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการนั้นก็คือ กลุ่มควรมี
การบริหารที่เข้มแข็ง ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่มีการสนับสนุน และผลักดันกลุ่มให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน 
เพ่ือให้กลุ่มสามารถต่อยอดและด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ 
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กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ 
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กลุ่มแมลงเศรษฐกจิ 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

5177 นครศีธรรมราช 
แปลงใหญ่ผึ ง หมู่ที่ 1 2 3 6 7 8 10 ต าบลทุ่งสง หมู่ที่ 2 5 6 8 
9 10 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผึ งโพรง BB 
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แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
 เนื่องจาก ตอนนั้นสภาวะสินค้าทางด้านการเกษตรตกต่ ามาก ท าให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เกษตรกรจึง
จ าเป็นต้องรวมตัวเพ่ือประกอบอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ ามันและยางพารา โดยมีสมาชิกกลุ่มเล็กๆที่เริ่มเลี้ยงผึ้ง
โพรงไทยตั้งแต่ปี 2555 และเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน ากับสมาชิกใหม่ โดยการกระบวนการเรียนรู้ และผ่านการ
รับรองที่ทางกลุ่มได้ก าหนดไว้ 
 แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก     ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนา
อาชีพเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อ าเภอนาบอน และเป็นตัวอย่างให้กับอ าเภอใกล้เคียงที่ต้องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นเป็นประจ าทุกป ี

ชื่อแปลงใหญ ่ แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนสมาชิก 35 
คน มีจ านวนรังทั้งหมด 605 รังปริมาณการผลิต ปี 2563 ได้ผลผลิตน้ าผึ้งทั้งหมด 298.6 
กิโลกรัม 

ที่ตั้งส านักงาน เลขที่ 126 หมู่ 3 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ด าเนินการ ต าบล
นาบอน ทุ่งสง และแก้วแสน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และช่วยเหลือสร้างโอกาสส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้
ส าเร็จ 

2. สถานการณ์ 
 ในปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเกษตรอ าเภอนาบอน ได้เล็งเห็นความส าคัญและศักยภาพของกลุ่มดังกล่าว 
ประกอบกับความต้องการของกลุ่ม จึงได้จัดตั้งแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขึ้น จ านวนสมาชิก 35 คน มีจ านวนรัง ทั้งหมด 605 รัง  
 2.1 การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 

ทางกลุ่มมีการก าหนดระเบียบ ดังนี้ 
- มีการประชุมประจ าเดือน  
- ในการประชุมมีการปรึกษาหารือ แก้ไข ปัญหา ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีการท างานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
 2.2 คุณสมบัติและลักษณะของสมาชิก สมาชิกเกษตรกรต้อง 
    - 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว 
    - 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และมีกิจการ หรือมีภูมิล าเนาในท้องที่ที่กลุ่มเกษตรกรนี้
ด าเนินการอยู่ 
    - 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    - 4. ถือหุ้นอย่างน้อย 5 หุ้น แต่ต้องไม่เกิน 100 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท)  
    - 5. สมาชิกต้องถือหุ้นแรกเข้า 1,000 บาท 
    - 6. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 50 บาท 
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 2.3 การรับเข้าเป็นสมาชิก 
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนดไว้ถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
 1. ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดหน่วยหรือกลุ่มกิจกรรมเกษตรที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าวใน

วรรคแรกผ่านประธานกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ 
 2. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่เห็นชอบว่าผู้สมัครนั้น มีคุณสมบัติ 

และลักษณะถูกต้อง และเข้าใจในข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรโดยตลอด และเห็นสมควรรับเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นๆช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร 

 3. ช่วงเวลาระยะรับสมาชิกเข้าสมัครใหม่ให้ถือก าหนดปีละ 1 ครั้ง ช่วงเวลารวมถึงการเพ่ิมหุ้น
ของสมาชิกในช่วงตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี 

 4. สมาชิกไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้หากฝากหรือลงทุนไว้ไม่ครบ 1 ปี ไม่ว่ากรณีใดๆ 
4.1 สมาชิกแรกเข้าผู้ถือหุ้นแรกเข้าที่ได้รับการส่งเสริมอุปกรณ์ และรังผึ้งจากกลุ่มจะต้องน ามา

ส่งคืนให้กลุ่มทั้งหมดก่อนจึงลาออกได้แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสามารถลาออกและได้รับสิทธิ
ตามปกติ 

4.2 การประเมินราคาอุปกรณ์ และรังผึ้งให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
4.3 สิทธิการรับสนับสนุนให้เรียงล าดับของผู้สมัครรายถัดไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอ

เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
การใช้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิก สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับทั้ งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นให้เสร็จตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงจะใช้
สิทธิในฐานะสมาชิกได้ และสมาชิกสามารถตรวจสอบ และยื่นฟ้องคณะกรรมการได้ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริต 

 2.4 สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
 1. การเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียง ลงคะแนน 
 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
 3. เสนอ หรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ตรวจสอบกิจการ กลุ่ม

เกษตรกร 
 4. สิทธิอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มเกษตรกร 

 2.5 หน้าที่ของสมาชิก 
 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของกลุ่มเกษตรกร 
 2. เข้าร่วมทุกครั้งที่กลุ่มเกษตรกรนัดหมาย 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 
 4. สอดส่อง ดูแล กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร 
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เจริญรุ่งเรือง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 
 

 2.6 การเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ หรือท่ีอยู่ 
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สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ หรือท่ีอยู่ จะต้องแจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทราบโดยเร็ว 
 2.7 การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ 

สมาชิกจะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 1. ตาย 
 2. ลาออกจากกลุ่มเกษตรกร 

 2.8 การลาออกจากกลุ่มเกษตรกร 
สมาชิกไม่มีหนี้สินอยู่ต่อกลุ่มเกษตรกร โดยแสดงความจ านง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

เพ่ือพิจารณาอนุญาต และให้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพในวันที่คณะกรรมการด าเนินการอนุญาต 
 2.9 การให้ออกจากกลุ่มเกษตรกร 

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากกลุ่มเกษตรกร ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีก าหนด
ขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  2. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร หรือของที่ประชุม
หน่วยซึ่งตนสังกัด หรือประพฤติ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุจริต หรือเสื่อมเสียต่อกลุ่ม
เกษตรกร หรือหน่วยงานไม่ว่าโดยประการใดๆก็ตาม 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณาประกาศว่า สมาชิกมีเหตุใดดังกล่าวข้างต้นนี้ 
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดแล้ว ก็
เป็นอันถือว่า สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากกลุ่มเกษตรกร 

2.10 การจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 
ในกรณีสมาชิกออกจากกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการให้จ าหน่าย

ชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ โดยเฉพาะให้ออก
ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยให้กลุ่มเกษตรกรแจ้งเรื่องสมาชิกออกให้หัวหน้าหน่วยหรือกลุ่มกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวข้อง
ทราบโดยเร็ว 

การช าระหนี้สินของสมาชิกซึ่งออกจากกลุ่มเกษตรกร สมาชิกซึ่งออกจากกลุ่มเกษตรกรไม่ว่ากรณีใดๆ 
หากมีหนี้สินของตน ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ต้องจัดการช าระหนี้สินนั้นโดยสิ้นเชิงทันที ใน
การนี้กลุ่มเกษตรกรมีอ านาจ หักจ านวนเงิน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะต้องจ่ายแก่สมาชิกนั้นเพ่ือช าระหนี้สินดังกล่าว
ได ้
2.11 คณะกรรมการด าเนินการ 

การเลือกตั้ง และการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการในที่ประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งสมาชิก
เป็นคณะกรรมการด าเนินการคณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยเลือกตั้งจากสมาชิก 
ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง รองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ 2 คน และเหรัญญิก 2 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ
คณะกรรมการด าเนินการทั้งหมดให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานของกลุ่มเกษตรกร และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการด าเนินการบางคน หรือทั้งคณะ ให้กลุ่มเกษตรกรประกาศคณะกรรมการด าเนินการทั้ง
คณะที่บริหารกลุ่มเกษตรกรให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 



477 
 
 

 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย แผนการปฏบัิติ หมายเหตุ

1. ลดต้นทุนการผลติ
ไม่ใชส้ารเคมี 100%                          
 การลดตน้ทุนในการผลิตลงัเล้ียง

ส่งเสริมให้สมาชิกเล้ียงผ้ึงแบบปราณีต และ ท าเล้ียง
เองโดยใชว้สัดุเหลือใชใ้นพ้ืนท่ี

2. เพิม่ผลผลติ ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนทุกๆปี ส่งเสริมให้สมาชิกเล้ียงแบบปราณีต ผลผลิตปี2562 และ ปี 2563

3. พัฒนาคุณภาพการผลติ ความช้ินในน ้าผ้ึงตอ้งไม่เกิน 20% ถ่ายทอดองคค์วามรู้การเล้ียงผ้ึงให้มีคุณภาพ
ผลการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าผ้ึงปี 2563

4. การตลาด
ท าการตลาด 2 แบบ คือ 1. ออฟไลน ์ 
                                    2. ออนไลน์

1. ออกบูธทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานมหกรรม
สินคา้ ห้างสรรพสินคา้ ฯลฯ                                     
   2. ในเพจกลุ่มผ้ึงโพรงแปลงใหญ่ของกลุ่ม และ
Shoppee

รายงานการบญัชีของฝ่าย
การตลาด

5. การบริหารจดัการ
มีการประชุมกลุ่มร่วมกนั เพ่ือหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา

จดัให้มีการประชุมกลุ่มทุกๆเดือน เช่น ช่วงโควิดไม่
สามารถออกบูธขายสินคา้ในตลาดได ้จึงไดมี้การขาย
เฉพาะในเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ขายสินคา้ต่างๆ

แผนการด าเนินงานกลุ่มในปี 2563

ให้มีการเลือกประธานทุกๆ 3 ปี โดยให้คณะกรรมการลงมติในทางลับว่าประธานด ารงต าแหน่งอยู่หรือ
สิ้นสุดการด ารงต าแหน่งโดยยึดมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หากแต่มติให้สิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกประธานคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงมติ 

คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือกรรมการสมทบฝ่ายต่างๆ เพ่ิมขึ้นอีกได้ เพ่ือช่วยให้
ค าปรึกษา และการด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร 

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่มีการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมบูรณาการการท างาน โดยมีความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอนาบอน (กศน.นาบอน) 
4.หน่วยงานพัฒนาชุมชนอ าเภอนาบอน (พช.) 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองดี ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. โรงเรียนร่วมพัฒนา 
9. ส านักงานเกษตรอ าเภอบางขัน 

5. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
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การจัดท าบัญชีต้นทุน :  
บริหารจัดกาต้นทุนอย่างเป็นธรรมตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
- มีการก าหนดราคารับซื้อ รวงผึ้งสดจากสมาชิกที่ 200 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม (ก าหนดราคาปี 2562-

2563) 
ตารางการค านวณต้นทุน กลุ่มจะก าหนดราคารับซื้อจากสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ปริมาณที่ใช้ค านวณคือ 700 ม.ล. ต่อ ขวด หรือ ราคาขายประมาณ 0.6 บาทต่อมิลลิลิตร 

- สมาชิกทุกคนได้รับการอบรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและการบริหารจัดต้นทุนที่ตนเองมี 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

- สมาชิกมีการวิเคราะห์ และท าบัญชีต้นทุนในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยทุนต้นครั้งแรก คือ การลงหุ้น คน
ละ 1,000 บาท หรังจากนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล เช่น ค่าตัดหญ้า ค่าซ่อมบ ารุง ค่าแรง โดยประมาณ 30 
% ของผลผลิตน้ าผึ้งรวงสดดังแสดงตัวอย่างในตาราง 

ทุนของกลุ่ม : (เงินและหรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่) 
แหล่งทุน 
- สมาชิกคนละ 1000 บาท สนับสนุนสะสมในกองทุนน้ าผึ้ง 
- ทุนกรรมการ สนับสนุนจ านวน 16,000 บาท จาก20 % รายได้ของ คณะกรรมการ 
- กองทุนสมาชิก สนับสนุน 2,000 บาท จากการเก็บค่าสมาชิก และการสมทบจากผลก าไรปี

2562 ของกลุ่มจะถูกรวมเข้าในกองทุนนี้ จ านวน 3,670บาท 
- กองทุนประกอบการ ปี 2561 จ านวน 7,000 บาท 

 
 
 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาบอน สนับสนุนตามงบรายจ่ายประจ าปี 2561-2563 

2561 = โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 240,000 บาท 
2562 = โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 60,000 บาท 
2563 =  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 60,000 บาท (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง คือ สบู่

น้ าผึ้ง และโลชั่นบ ารุงผิว) 
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การด าเนินการและผลตามกิจกรรม : 
  มีการด าเนินการตามแผนที่และกิจกรรมที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งผลกิจกรรมในด้านต่างๆ มีทั้งหมด 5 ด้าน 

ดังนี้ 
1) ลดต้นทุนการผลิต : 

- ทางกลุ่มได้ออกแบบอุปกรณ์เลี้ยงโดยเฉพาะ และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และผลิตในจ านวนมาก 
- สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการใช้สารเคมีในการท าเกษตร (ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า/แมลง 100 % ) 

ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตโดยตรง และอย่างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้เกษตรกรเอง 
ตัวอย่าง ในการท าสวนยางพาราจะมีการใช้จ่ายการก าจัดวัชพืช 800 บาท/ไร่/ปี เมื่อเกษตรกรใช้วิธีแบบอินทรีย์
จะเหลือค่าใช้จ่าย 400 บาท/ไร่/ปี และยังมีรายได้เพ่ิมจากผลผลิตน้ าผึ้งอีกด้วย. 

2) เพ่ิมผลผลิต:  
- ทางกลุ่มมีการก าหนดเป้าหมายการผลิตชัดเจน โดยผลผลิตต้องเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนที่ก าหนดทุกปี  
- ส่งเสริมให้สมาชิกเพ่ิมจ านวนรังเลี้ยง  
- เพ่ิมทักษะการดูแลและการเก็บผลิต (การเลี้ยงผึ้งแบบปราณีต) 
- มีการเก็บข้อมูลจากปริมาณการรับซื้อน้ าผึ้งในปี 2562 และ 2563 (เพิ่มข้ึน 105%) 
- เป้าหมายส าหรับปี 2564 ที่คาดกาณ์รับซื้อไว้ที่ 500 Kg. (จะเพิ่มข้ึนเป็น168%) เมื่อเทียบกับ ปี 

2563 
3) พัฒนาคุณภาพการผลิต : 
4) การตลาด: ตลาดหลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์  

ด้านการตลาด   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยอ าเภอนาบอน 
บรรจุภัณฑ์ของน้ าผึ้ง 
ขนาด 180 cc ขวดแก้วชนิดหกเหลี่ยม ราคาขาย 100-120 บาทต่อขวด 

5) การบริหารจัดการ 
 กลุ่มได้แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 วิสัยทัศกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงผึ้งโพรงไทยอ าเภอนาบอน 

- 2562: ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ช่วยรัฐ พัฒนาตน มุ่งเกิดผลสังคมดี 
นโยบายแนวความคิดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงผึ้งโพรงไทยอ าเภอนาบอน 

- 2563: ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียนรู้ แยกกันท า รวมกันขาย 
นโยบายเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงผึ้งโพรงไทยอ าเภอนาบอน 

- 2564: ปรับลดปลดหนี้ เน้นที่สวัสดิการ พัฒนาฐานการเรียนรู้ตลาดสู่สากล 
นโยบายเพิ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงผึ้งโพรงไทยอ าเภอนาบอน 

6. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 6.1 ลดต้นทุนการผลิต :  

- แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง เป็นสบู่น้ าผึ้งและโลชั่นบ ารุงผิว ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก
กลุ่ม และบุคคลทั่วไป อ้างอิงได้จากผลสรุปผลบัญชีฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง ปี 2563 จะสะท้อน
ค่าใช้จ่ายของสมาชิกผู้อุปโภค ออกมาในเชิงการลดต้นทุนการผลิต 
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- สมาชิกแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยอ าเภอนาบอนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีก าจัดวัชพืช และ
สารเคมีก าจัดแมลง 100% เป้าหมาย 30 ครัวเรือนของสมาชิกที่ร่วมโครงการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมหากมีการส่งเสริมขยายผลในวงกว้าง 
 6.2 เพ่ิมผลผลิต เป้าหมาย ตางรางผลผลิตน้ าผึ้ง ปี2563/2564 
 6.3 พัฒนาคุณภาพการผลิต : การส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพน้ าผึ้ง  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร 
 6.4 การตลาด  

 -  วัดผลจากก าไรผลประกอบการ และเงินสมทบเข้ากองทุนสมาชิกและกองทุนน้ าผึ้ง  
7. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ และย่ังยืน(แปลงที่ยังคงรักษาคุณภาพได้เกรด A เท่าเดิม)  

(AA/แปลงที่มีทิศทางการพัฒนาเพิ่มขึ้น) 
7.1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จาก ศพก. 

- มีการปรึกษาหารือ---> ช่วงสถานการณ์ โควิด 2019  
- ทางกลุ่มมีการวางแผนปรับตัวทางด้านการตลาด เนื่องจาก ยอดขายในการออกบูชและกลุ่มลูกค้า

ต่างชาติซื้อน้ าผึ้งของทางกลุ่มลดลง จึงมีการปรับแผนการตลาดโดยมุ่งสู่ตลาดภายในพ้ืนที่ โดยมีการเสนอ
โครงการ ผลิตและแปรรูปสินค้า สบู่ และ โลชั่นน้ าผึ้งบ ารุงผิว   

7.2 ทีมผู้จัดการแปลงมีการก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาของแปลงใหญ่  
การบริหารงานที่เป็นทีมและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น ด้านการเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ การตลาด การแปรรูป การบริหารจัดการ 
7.3 การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิตและรายได้) : การท าเกษตรผสมผสาน 

เช่น 
การเลี้ยงผึ้งในสวนยางเลี้ยงเป็ด ไก่ แพะ โค และชันโรง 

7.4 การลงเยี่ยมแปลงสมาชิก 
7.5  มีการประชุมประจ าเดอนพร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมทุกเดือน  
7.6 ไลน์กลุ่มเป็นช่องทางการสื่อสารของสมาชิกกลุ่ม และช่องทางท่ีสะดวกในการสื่อสารเรื่องเร่งด่วน 
7.7 การขยายตลาด การประชาสัมพันธ์ เปิดต้อนรับคณะศึกศึกษาดูงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การบริหารจัดการกลุ่มผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ NBT,รายการ หลงรักยิ้ม, กรมส่งเสริมการเกษตร 
8. ปัญหา อุปสรรค 
 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
 
9.  แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 

ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในอนาคตมีการวางแผนให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ส่วนด้านการตลาดมีการ
เพ่ิม  ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตให้มากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์  

10. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
การรวมกลุ่มให้มีความยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปลง

ใหญ่        มีความร่วมมือกันในระดับดีและมีแนวโน้มที่ดีมากข้ึน คาดว่าอนาคตทางกลุ่มจะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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กลุ่มหม่อนไหม 
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กลุ่มหม่อนไหม 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

3033 อ านาจเจริญ 
แปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมต าบลคึมใหญ่และเครือข่าย อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

ไหม AA 
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แปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมต าบลคึมใหญ่และเครือข่าย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 
แปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมต าบลครึมใหญ่และเครือข่าย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ท าการกลุ่มตั้งอยู่ 

บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 9 ต าบลนาวัง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ  
ปี 2560 กลุ่มแปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมในเขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

โดยมีการเชื่อมโยงจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ในการส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดความรู้การ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ ไม่ต้องเดินทางไปท างานในเมือง ซึ่ง
ก่อตั้งครั้งแรกที่บ้านนาค า ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ชื่อกลุ่ม “ไหมหัตถกรรมต าบลคึมใหญ่และ
เครือข่ายอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีบ้านนาค าและเครือข่ายต าบลคึมใหญ่ และบ้านโนนขี้เหล็ก ต าบลนา
วัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  

ปี 2563 จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่หมู่บ้านโนนขี้เหล็ก ต าบลนาวัง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ เดิมที
หมู่บ้านโนนขี้เหล็กเป็นชนเผ่ากุลาเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ค้าขายเครื่องเงินจากพม่า รวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม มีความรู้
ในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้รับการถ่ายทอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากบรรพบุรุษสืบต่อมาสู่จนถึง
ปัจจุบัน และต่อมาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด จังหวัด
อ านาจเจริญจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ท าให้เกิดสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมรายได้ให้กับทางกลุ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด ก่อให้เกิด
อาชีพและรายไดอ้ย่างยั่งยืนต่อไป 

2. สถานการณ ์
 แปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมต าบลคึมใหญ่และเครือข่าย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีสมาชิก จ านวน42 
ราย พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จ านวน 26.00 ไร่ ผลผลิตหม่อน 2,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี เลี้ยงไหมจ านวน 7 
รุ่นต่อปี สามารถผลิต รังไหมได้ 1,400 กิโลกรัม/ปี, ผลิตเส้นไหมได้ 100 กิโลกรัม/ปี, ผลิตสบู่โปรตีนไหม เซรั่ม
โปรตีนไหม และผ้าไหม สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเป็นจ านวนมาก  

การลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 5 จากการบริหารจัดการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และ
พัฒนาสินค้าเข้าสู่การรับรองมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้ จึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐในการให้ความรู้ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ ่
การเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 10 มีการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดิน การคัดเลือกพันธุ์หม่อนให้เหมาะสมในพ้ืนที่ การมีระบบ
น้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี  

3. เป้าหมาย 5 ด้าน 

 3.1 ลดต้นทุนการผลิต  
   -  เลี้ยงไหมพันธุ์ดอกบัว อายุหนอนไหมสั้น ได้ผลผลิตรังไหมมากกว่าพันธุ์ไทย สามารถสาวเครื่อง
ได้ ซึ่งย่นระยะเวลาการสาวไหมเร็วขึ้น สามารถน ามาท าเส้นยืนได้ 

- ลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไหมโดยการใช้ดินขาวหรือแกลบเผาแทนยาโรยตัวไหม 
  - ใช้ใบหม่อนในแปลงตนเองเลี้ยงไหม แทนการซื้อใบหม่อนในกลุ่มเครือข่าย 
  - น ารังไหมท่ีเหลือจากการจ าหน่ายน าไปใช้ในการผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 8000-2555 และ
เป็นเส้นไหมท่ีสาวด้วยเครื่องยูบี 2 ใช้ (by  product) ท าสบู่และเซรั่มโปรตีนไหม 
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 3.2 เพิ่มผลผลิต 
  - การปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมผลผลิตใบหม่อน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด 
  - สมาชิกเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม เพ่ิมการผลิตรังไหม โดยเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม(พันธุ์ดอกบัว) 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากกว่าไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน 
  - สมาชิกสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหม ยูบี2 ซึ่งย่นระยะเวลาในการสาวและสาวได้เส้นไหมจ านวนมาก 
เพ่ิมปริมาณเส้นไหมด้วยเครื่องสาวไหม ยูบี2  
  - สมาชิกสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากรังไหม ได้แก่ สบู่โปรตีนไหมและเซรั่มโปรตีนไหม น า (by  
product) ที่เหลือจากการเลี้ยงไหมมาเพ่ิมมูลค่าโดยการท าสบู่โปรตีนไหมและเซรั่มโปรตีนไหม 
 3.3 เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
  - ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน  ชนิดนกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ าเงิน 
  - ขอรับรองมาตรฐาน GAP หม่อนใบ เพ่ิมปริมาณผู้ขอรับรองมาตรฐาน GAP หม่อนใบให้มากข้ึน  
  - ขอรับรองผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 5900-2550 
  - ขอรับรองผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 5900-2550 
  - ผลิตสบู่โปรตีนไหมและเซรั่มโปรตีนไหมให้ได้มาตรฐาน อย. 
 3.4 การตลาด 
  -  สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หม่อนไหม นอกจากจะจ าหน่ายในประเภท รังไหม เส้นไหม 
ผ้าไหม ใบหม่อน ยังแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่โปรตีนไหม เซรั่มโปรตีนไหม น้ าผลหม่อน  ข้าวเกรียบผลหม่อน-ใบ
หม่อน 
  -  เพ่ิมช่องทางการตลาด จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จ าหน่ายโดยตรง งานแสดงสินค้า 
  -  สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ 
 3.5 บริหารจัดการ 
  - จัดท ากฎระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการให้เหมาะกับงาน  

-  เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ อาคาร สถานที่ เครื่องมืออ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นต้น 

- เปิดรับสมาชิกและระดมหุ้น   
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี ได้
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน สนับสนุนพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การสาวไหม ทอผ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ติดตามให้ค าแนะน ากลุ่ม
แปลงใหญ่ฯ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้ความรู้และติดตามงานเพื่อให้ค าแนะน า 
 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 กระทรวงพลังงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ านาจเจริญ ให้การสนับสนุนเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ คือ บ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์  และ 
 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
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5. การสนับสนุน  

 5.1 ได้รับงบประมาณ จ านวน 3 ล้าน จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยง
ตลาด ในการจดัหา จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจักรกลใช้ในกลุ่มเพ่ือการผลิตและกิจกรรม เช่น บ่อบาดาลพร้อมโซล่าเซลล์, 
โรงเลี้ยงไหมพร้อมอุปกรณ์, เครื่องสาวไหมพร้อมเครื่องควบตีเกลียว, เครื่องอบรังไหม (อบลมร้อนระบบแก๊สคุมหรือ
ใช้ไฟฟ้า), เครื่องบรรจุโปรตีนไหม, เครื่องชั่งดิจิตัล 2 ต าแหน่ง, เครื่องปั่นผสมโปรตีนไหม, อาคารศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมพร้อมอุปกรณ์ 

 5.2 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลใช้ในกลุ่ม 
   - ดูแลการจัดท าบัญชีการใช้เครื่องจักรกล 
   - รับผิดชอบดูแลรักษา ความสะอาด และตรวจเช็คอุปกรณ์เมื่อใช้งานเสร็จ 
   - ดูแลก ากับติดตามจัดหาช่างซ่อมบ ารุงในกรณีเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย 
   - จัดท าบัญชีการใช้จัดตั้งกองทุนการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
   - มีการเก็บค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร เพื่อใช้ส าหรับบ ารุงรักษา 
 5.3 การตลาด มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าในหมู่บ้าน เพ่ิมช่องทางการตลาด จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จ าหน่าย
โดยตรง งานแสดงสินค้า   
6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 6.1 ลดต้นทุนการผลิต 
   - เลี้ยงไหม 7 รุ่น/ปี ผลผลิตรังไหม 12 – 15 กิโลกรัม/แผ่น  

-  มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม (เซรั่มโปรตีนไหม และสบู่โปรตีนไหม) อยู่ระหว่างข้ันตอนขอ
รับรอง มาตรฐาน อย. 

- การทอผ้าไหมได้รับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 
 6.2 เพิ่มผลผลิต 
  - ผลผลิตใบหม่อน 3,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
  - ผลผลิตรังไหมเพ่ิมข้ึน 2,800 กิโลกรัม/ปี และผลผลิตเส้นไหมเพ่ิมข้ึน 200 กิโลกรัม/ปี 
 6.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
  -  แปลงหม่อนที่ได้รับมาตรฐานหม่อน GAP   

- มีเพ่ิมปริมาณผู้ขอรับรองมาตรฐาน GAP    
- ผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 8000-2555 
- ผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน 
- ท าสบู่โปรตีนไหมและเซรั่มโปรตีนไหมให้ได้มาตรฐาน อย. 

 6.4 การตลาด 
  -  มีตลาดรับซื้อเส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 8000-2555 และเป็นเส้นไหมที่สาวด้วยเครื่องยูบี 2  
โดย MOU กับกลุ่มผ้าไหมไทยเทพารักษ์ 
  - ตลาดจ าหน่ายสบู่โปรตีนไหมที่ตลาดประชารัฐจังหวัดอ านาจเจริญ และตลาดในชุมชน งาน OTOP 
ต่างๆ 
  - จัดท าศูนย์จ าหน่ายสินค้าในหมู่บ้าน เพ่ิมช่องทางการตลาด จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
จ าหน่ายโดยตรง งานแสดงสินค้า 

- สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ 
 6.5 การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการ ตามกฎระเบียบของกลุ่ม 
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7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ  สร้างอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ นอย่างยั่งยืน ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเครือข่าย 
รวมทั งเกษตรกรในชุมชน 
 7.2 ด้านสังคม   เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม ก่อให้เกิด
ความยั่งยืนของอาชีพ และเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม เกิดอาชีพในชุมชน และสมาชิกใน
ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน  
 7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การฟอกย้อมโดยใช้
วัสดุธรรมชาต,ิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี และการน าเศษรังไหมไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
เช่น เซรั่มโปรตีนไหม, สบู่โปรตีนไหม 
8. ปัจจัย 
 8.1 ปัจจัยท าให้ประสบความส าเร็จ และย่ังยืน 
  เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งสามัคคี เข้าใจถึงการบริหารจัดการกลุ่มมากข้ึน รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
มีผู้จัดการที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารแปลงใหญ่ได้อย่างดี กลุ่มเกษตรกรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการพัสดุและครุภัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ การแทง
จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อสัญญาจ้างคณะกรรมการด้าน
บัญชีท าหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีท าบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับกลุ่ม ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีบันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงินท างบดุล และรวบรวม
รายงานการเงินตามระยะเวลาที่ ก าหนดจัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่ม 
 8.2 ปัจจัยที่ท าให้มีการพัฒนาลดลง 
  ความไม่ชัดเจนเรื่องบัญชีรายรับรายจ่าย อาจจะเกิดความไม่โปร่งใส แนะน าให้แจ้งรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายให้แก่สมาชิกทุกครั้งที่มีการประชุม แต่ปี 2564 มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ปัญหาด้านบัญชีจะ
ลดน้อยลง 
9. ปัญหา อุปสรรค 
    ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ต้องท าเอกสารหลายอย่าง ซ่ึงผู้ที่ด าเนินการด้านเอกสารไม่ได้จบการเงินโดยตรง 
ท าให้เกิดปัญหาในการท าเอกสาร วิธีแก้ไขเข้าไปขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือธุรการเพ่ือช่วยในเรื่อง
ดังกล่าว 
10 แผนการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ต่อไป 
 การพัฒนาต่อยอดจากเครื่องจักรกลที่ได้รับการสนับสนุน กลุ่มจะมีการจัดท ากองทุนเครื่องจักรกลเพ่ือเป็น
กองทุนหมุนเวียนในการจัดท าโรงเรือน บ ารุงรักษา และขยายผลไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นมาใช้ใน
การพัฒนาสินค้าเพ่ือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เพ่ิมข้ึนต่อไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ได้รับมาตรฐาน และพัฒนาเป็น
แบรนด์ของกลุ่ม 
11. ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
 อยากให้จัดกฎระเบียบให้ชัดเจน และประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงาน ด้วย
ตนเอง 
 สิ่งที่จะฝากไว้ส าหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ในอนาคตจะต้องด าเนินการเอง โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ 
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แนวทางการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือประเมินผลเบื้องต้นในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แต่ละแปลง 
1.2 เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง 

2. เป้าหมาย ด าเนินการประเมินเพ่ือจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ปี 2561 2562 และปี 2563 

3. วิธีการประเมิน  
3.1 คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 

(Chief of Operation) ชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจและวางแผนการด าเนินการประเมิน 
3.2 ผู้จัดการแปลง เป็นผู้รวบรวมหลักฐานการด าเนินงานต่างๆ เสนอให้กับคณะกรรมการอ านวยการ

ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมการในการประเมิน  
3.3 คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 

ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ ร่วมกับผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แต่ละแปลง โดยพิจารณาและให้คะแนนตามแบบประเมินแปลงใหญ่เพ่ือจัดชั้นคุณภาพ 

3.4 ผู้จัดการแปลง ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แต่ละแปลง จัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน และส่งให้กับคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 

3.5 คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 
รวบรวมผลการประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอต่อฝ่ายเลขา
ฯ(กรมส่งเสริมการเกษตร)  

3.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการบันทึกผลการจัดชั้นคุณภาพประจ าปีงบประมาณ 2564 ลงในระบบ
https://co-farm.doae.go.th/rank โดยใช้ Username และ password เดียวกันกับระบบทะเบียนเกษตรกร (ระดับจังหวัด)  

4. การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1  :  การรวมกลุ่มเกษตรกร     20 คะแนน 
ส่วนที่ 2  :  การบริหารจัดการ     20 คะแนน 
ส่วนที่ 3  :  ผลการด าเนินงาน     40 คะแนน 
ส่วนที่ 4  :  การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้   10 คะแนน 
ส่วนที่ 5  :  ความยั่งยืนของกลุ่ม     10 คะแนน 

      รวม           100 คะแนน 

5 การจัดแบ่งเกรด 
 เกรด A  คะแนน  75 – 100  
 เกรด B  คะแนน  60 –  74  
 เกรด C  คะแนน  น้อยกว่า 60  
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แบบประเมินแปลงใหญ่เพื่อจัดชั้นคุณภาพ 
จังหวัด……….........…………… 

ประเภทแปลง/ปี............................................... 
ชื่อแปลงใหญ่……............………….............................………ชนิดสินค้า............................................ 

ต าบล……………………............…..อ าเภอ………......................………… 

ประเด็นการตรวจประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้

(คะแนน) 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

ด าเนินการแลว้/ 
เสร็จสมบูรณ์/
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินการ
แล้ว/ 

ไม่สมบูรณ์ 
ยังไม่ด าเนินการ 

ส่วนที่ 1  การรวมกลุ่มเกษตรกร 20      
1.1 การรวมกลุ่มที่เป็นทางการ ได้แก่ 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน   

5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - ใบแสดงการขึ้นทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร 

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
แปลงใหญ ่

5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
แปลงใหญ ่

1.3 การก าหนดบทบาทหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบรหิารแปลงใหญ่  

5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - รายละเอียดบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริหาร
แปลงใหญ ่

1.4 การก าหนดกฎระเบียบกลุ่ม 5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - รายละเอียดของกฎระเบียบ
กลุ่ม 

ส่วนที่ 2  การบริหารจัดการ 20      
2.1 การท าแผนธรุกิจในระดับกลุม่

และรายบุคคล 
5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - แผนธุรกิจระดับกลุม่และ

แผนรายบคุคลที่ชัดเจน 
2.2 การจัดหาปัจจัยการผลิตและการ

ใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน 
5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - แผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต 

- แผนการใช้เครื่องจักรร่วมกัน 
2.3 การจัดการเงินทุนและทรัพยากร

ของกลุ่ม 
10 (10 คะแนน) (5 คะแนน) (0 คะแนน)  พิจารณาจาก 

- แผนการลดต้นทุนท่ีชัดเจน 
- แผนการใช้ทรัพยากร 
- แผนปฏิบัติงานของกลุ่มและ 

รายแปลง 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 40      
3.1 การลดต้นทุนการผลติ 10 (10 คะแนน) (5 คะแนน) (0 คะแนน)  - ตรวจสอบข้อมลูเปรยีบเทียบ

กับเป้าหมาย 
3.2 การเพิ่มผลผลติ 10 (10 คะแนน) (5 คะแนน) (0 คะแนน)  - ตรวจสอบข้อมลูเปรยีบเทียบ

กับเป้าหมาย 
3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 10 (10 คะแนน) (5 คะแนน) (0 คะแนน)  - ตรวจสอบข้อมลูเปรยีบเทียบ

กับเป้าหมาย 
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ประเด็นการตรวจประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ที่ได้

(คะแนน) 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

ด าเนินการแลว้/ 
เสร็จสมบูรณ์/
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินการ
แล้ว/ 

ไม่สมบูรณ์ 
ยังไม่ด าเนินการ 

3.4 การบริหารจัดการ 5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - ตรวจสอบข้อมลูเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมาย 

3.5 การเพิ่มช่องทางการตลาด และ/
หรือการท าเกษตรพันธะสัญญา 

5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - ตรวจสอบข้อมลูเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมาย 

ส่วนที่ 4 การน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช ้

10      

4.1 การประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่เกษตรกร 

5  (5 คะแนน)  (3 คะแนน)  (0 คะแนน)  - มีการประสานงานและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

4.2 เกษตรกรได้น าเทคโนโลย/ี
นวัตกรรมมาปรับใช้ 

5 (5 คะแนน) (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - รายงานความก้าวหน้า 

ส่วนที่ 5 ความยั่งยืนของกลุ่ม 10      
5.1 ความเข้มแข็งของกลุ่ม 3 (ท า 3 ข้อ) 

 (3 คะแนน) 
(ท า 2 ข้อ) 
 (2 คะแนน) 

(ท า 1 ข้อ) 
(1 คะแนน) 

 - ความร่วมมือของสมาชิกใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

- มีการประชุมและมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการระดมทุนของสมาชิก
และกองทุนหมุนเวียน
ภายในกลุ่ม 

5.2 ความสามารถและความพร้อม
ของผูจ้ัดการแปลง/ประธาน
แปลงในการบริหารงานในอนาคต 

 

2 (2 คะแนน) (1 คะแนน) (0 คะแนน)  - มีการประสานงานกับสมาชิก
ภายในแปลง 

- รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานกลุ่มแปลงใหญ ่

5.3 มตีลาดซื้อ ขายท่ีแน่นอน  5  (5 คะแนน)  (3 คะแนน) (0 คะแนน)  - สัญญาซื้อ ขาย 
- แผนการผลิต และจ าหน่าย 

รวมคะแนน 100     เกรด = 
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แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน  

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา  (ระบุ) 
ส่วนที่ 1  การรวมกลุ่มเกษตรกร  
1.1 การรวมกลุ่มที่เป็นทางการ ได้แก่ สหกรณ์  

กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน   
 

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่  
1.3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริหารแปลงใหญ่  
 

1.4 การก าหนดกฎระเบียบกลุ่ม  

ส่วนที่ 2  การบริหารจัดการ  
2.1 การท าแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล  
2.2 การจัดหาปัจจัยการผลิตและการใช้

เครื่องจักรกลร่วมกัน 
 

2.3 การจัดการเงินทุนและทรัพยากรของกลุ่ม  
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน  
3.1 การลดต้นทุนการผลิต  
3.2 การเพ่ิมผลผลิต  

3.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
3.4 การบริหารจัดการ  
3.5 การเพ่ิมช่องทางการตลาด และ/หรือการท า

เกษตรพันธะสัญญา 
 

ส่วนที่ 4 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้  
4.1 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
 

4.2 เกษตรกรได้น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาปรับใช้  
ส่วนที่ 5 ความยั่งยืนของกลุ่ม  
5.1 ความเข้มแข็งของกลุ่ม  
5.2 ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการ

แปลง/ประธานแปลงในการบริหารงานในอนาคต 
 

5.3 มีตลาดซื้อ ขายที่แน่นอน   
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ตารางผลการถอดเรียนแปลงใหญ่ ปี 2561 ปีงบประมาณ 2564 แยกตามรายจังหวัด 

 

กลุ่มหม่อนไหม 

รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลง ชนิดพืช เกรด 

4829 กระบี ่ กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน  ามันต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปาล์มน  ามัน BA 

5938 กรุงเทพมหานคร 
แปลงใหญ่ตลาดไก่พื นเมืองไทย๔.๐ มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออกแขวงทรายกองดินใต้ เขตคลอง

สามวา กรุงเทพมหานคร 
ไก่พื นเมือง AA 

2834 กาญจนบุรี แปลงใหญ่เมล่อน หมู่ที่ 9 ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมล่อน AA 

5565 กาฬสินธุ์ 
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่6 ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์  (กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข) จังหวัด

กาฬสินธุ์ 
ข้าว BA 

3055 ก าแพงเพชร แปลงใหญ่ผัก หมู่7 ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผัก AA 

5525 ขอนแก่น แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกงาม  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น อ้อย BA 

3088 จันทบุรี แปลงใหญ่มังคุด  หมู่ 5 ต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี มังคุด AA 

3093 ฉะเชิงเทรา กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ หมู่9 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไผ่ AA 

4047 ชลบุร ี แปลงใหญ่ข้าว ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ข้าว AA 

3097 ชัยนาท แปลงใหญ่พืชผัก   อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ปี2561 ผัก BA 

3106 ชัยภูมิ กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 3 ต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มันส าปะหลัง BA 

5147 ชุมพร แปลงใหญ่มังคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มังคุด AA 

5333 เชียงราย 
แปลงใหญ่ล าไยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยบ้านชัยพฤกษ์ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่5 ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียง

ชัย จังหวัดเชียงราย 
ล าไย BA 

3138 เชียงใหม่ แปลงใหญ่ล าไย หมู่ 4 ต าบลหนองตอง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ ล าไย AA 

3160 ตรัง แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน หมู่ 3  ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง ปาล์มน  ามัน AA 

5635 ตราด แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม - เนินทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทุเรียน AA 

  ตาก แปลงใหญ่มันส าปะหลังบ้านเด่นวัว    ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก มันส าปะหลัง   

3166 นครนายก กลุ่มแปลงใหญ่มะยงชิดต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มะยงชิด AA 

2962 นครปฐม กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้าว AA 

3212 นครพนม แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สับปะรด AB 

5260 นครราชสีมา แปลงใหญ่กลุ่มเลี ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปลานิล AA 

5177 นครศรีธรรมราช 
แปลงใหญ่ผึ ง หมู่ที่ 1 2 3 6 7 8 10 ต าบลทุ่งสง หมู่ที่ 2 5 6 8 9 10 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผึ ง BB 
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7996 นครสวรรค ์ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ข้าว BA 

4313 นนทบุร ี แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ข้าว AA 

5455 นราธิวาส 
แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จ ากัด หมู่๘ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส 
ยางพารา BA 

4325 น่าน แปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนแก้วต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ข้าว AA 

3259 บึงกาฬ กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง หมู1่0 ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ยางพารา AA 

4350 บุรีรัมย์ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว BA 

5257 ปทุมธานี แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้าว AA 

2520 ประจวบคีรีขันธ ์ แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน หมู่7 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปาล์มน  ามัน AA 

5272 ปราจีนบุรี แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มะม่วง AA 

3182 ปัตตานี แปลงใหญ่ยางพารา  ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี ยางพารา AA 

3200 พระนครศรีอยุธยา แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก BB 

3281 พะเยา แปลงใหญ่ล าไยต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ล าไย AA 

3283 พังงา แปลงใหญ่ยางพาราต าบลท่าอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ยางพารา AA 

5407 พัทลุง แปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปาล์มน  ามัน AA 

5221 พิจิตร แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มะม่วง BA 

4452 พิษณุโลก แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มบึงคล้าย – ชัยพัฒนา อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ข้าว AA 

3296 เพชรบุร ี แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 2,3,6 ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กล้วย AB 

3304 เพชรบูรณ ์ แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผัก AA 

3305 แพร่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ หมู่ที่1 ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ AA 

3312 ภูเก็ต แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มะพร้าว BC 

5930 มหาสารคาม 
กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษ หมู่13 บ้านโพธิ์เงิน ต.นาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม 
ผัก BA 

5498 มุกดาหาร 
แปลงใหญ่โคเนื อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร 
โคเนื อ AA 

2382 แม่ฮ่องสอน แปลงกาแฟ บ้านแม่อูคอหลวงหมู่ 5 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาแฟ AA 

5403 ยโสธร แปลงใหญ่ถ่ัวลิสง หมู่ 6,11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ถ่ัวลิสง AA 

2436 ยะลา แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่1 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ทุเรียน AA 

4694 ร้อยเอ็ด แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าว AA 
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3354 ระนอง แปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ หมู่๑ ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ AA 

3358 ระยอง แปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุเรียน AA 

3373 ราชบุร ี แปลงใหญ่เห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เห็ดหูหนู AA 

2987 ลพบุรี กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ข้าว AA 

3383 ล าปาง แปลงใหญ่โกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง โกโก้ AA 

3385 ล าพูน แปลงใหญ่ล าไย  ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง  จ.ล าพูน ล าไย BA 

3403 เลย แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ 2 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไผ่ AA 

5785 ศรีสะเกษ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 โนนสัง ต าบลโนนสงั อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว AA 

2850 สกลนคร แปลงใหญ่หวาย  ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร หวาย AA 

5488 สงขลา แปลงใหญ่แพะอ าเภอระโนด ม.4 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา แพะ AA 

3416 สตูล แปลงใหญ่จ าปาดะ ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จ าปาดะ BB 

3418 สมุทรปราการ แปลงใหญ่มะม่วงน  าดอกไม้ หมู่ 5,7,9,10 ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มะม่วงน  าดอกไม้ BA 

3419 สมุทรสงคราม แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ที่ 7 ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มะพร้าว AA 

4371 สมุทรสาคร 
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ปี 2561 ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้าน

แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
แพะ AA 

5350 สระแก้ว แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู1่0 ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สมุนไพร AA 

6226 สระบุร ี แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ปี 61 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ BA 

4518 สิงห์บุรี ข้าว ม.1,2,3,6 ต าบลบางน  าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว AB 

4521 สุโขทัย แปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านน  าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ข้าว AA 

3437 สุพรรณบุร ี แปลงใหญ่ผัก หมู่13 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผัก AA 

5643 สุราษฎร์ธานี เกษตรกรผู้เลี ยงปลานิลในกระชัง ต าบลบางมะเด่ือ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลานิล 0C 

5447 สุรินทร ์
แปลงใหญ่สหกรณ์โคเนื อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด หมู่ที่ 4 ต าบลยางสว่าง อ าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร ์
โคเนื อ AB 

3459 หนองคาย แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สับปะรด BA 

4592 หนองบัวล าภู แปลงใหญ่ข้าว ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ข้าว AA 

4594 อ่างทอง แปลงใหญ่แพะเนื อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แพะ AA 

3033 อ านาจเจริญ แปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมต าบลคึมใหญ่และเครือข่าย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ไหม AA 

5136 อุดรธานี แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5,7,9 ต าบลน  าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มันส าปะหลัง AA 

5251 อุตรดิตถ์ แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ข้าว AA 
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6148 อุทัยธานี 
กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานบ้านทุ่งมน-ทุ่งยาว หมู9่ ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ 

จังหวัดอุทัยธานี 
อ้อย BA 

877 อุบลราชธานี แปลงใหญ่ไม้ดอก หมู่3 ต าบลโนนผึ ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไม้ดอก AA 
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