
1 
 

 

 

การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครพนม  
      

  

  

   

จัดทำโดย  

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต และกลุ่มอารักขาพืช   

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  สำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 4  

กรมส่งเสริมการเกษตร  
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

คํานํา  

   โครงการศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสําคัญ              
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่       
และที่สําคัญ คือ เป็นกลไกในการบูรณาการการ ทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   
การเกษตรในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร กําหนดการบริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื ่อนการดําเนินงาน ศพก. ภายใต้ประเด็น “เกษตรปลอดภัย” และดําเนินการถอดบทเรียน            
จังหวัดละ 1 เรื่อง โดยการคัดเลือก ศพก. หรือเครือข่าย ศพก. ที่มีจุดเด่นในเรื่องเกษตรปลอดภัย เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร แบบปลอดภัยโดยกระบวนการเกษตรกรถ่ายทอดสู่เกษตรกร
ด้วยกันเอง ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อําเภอท่าอุเทน โดยมี
นางสาวเตือนใจ บุพศิริ เป็นประธานศูนย์ ศพก. เครือข่าย ที่มีการปลูกแตงโมไร้เมล็ดและพืชหลังนาอื่น ๆ     
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ จนได้รับ การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร และมีแนวทางที่เป็น
ประโยชนต่อเกษตรกรหรือผู้สนใจอื่นๆ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจึงได้คัดเลือก ศพก. เครือข่าย อําเภอ
ท่าอุเทน เป็นจุดถอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินคาเกษตร และต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย   
ในปี 2564 เพื่อเป็นข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรให้ได้รับมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตร    
และเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรท่านอ่ืนๆ ต่อไป     

ส ําน ักงานเกษตรจ ังหว ัดนครพนม 
สิงหาคม 2564  
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ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน (ไร่คุณเตือนใจ) 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าจำปา ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 

ประวัติความเป็นมา 

 นางสาวเตือนใจ บุพศิริ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน (ไร่คุณเตือนใจ) หมู่ที ่ 2 บ้านท่าจำปา ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม เดิมเป็นเกษตรกรรายเดี ่ยว ที ่มีความสนใจในการปลูกแตงโม โดยเริ ่มปลูกแตงโม ครั ้งแรก            
เมื่อ พ.ศ. 2538 ในอำเภอศรีสงคราม จำนวน 30 ไร่ ในพื้นที่หลังนา เนื่องจากเป็นพืชที่ให้สามารถเก็บเกี่ยว
ได้เร็ว ประมาณ 90 วันเริ่มจากการเพาะกล้า การดูแลไม่ค่อยยุ่งยาก ได้ผลผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ขายได้ราคาดี ตลาดมีความต้องการสูง จึงได้ชักชวนให้ญาติพ่ีน้องและเกษตรกรผู้สนใจปลูก โดยได้เริ่มส่งเสริม
ให้เกษตรที่สนใจปลูกในช่วง ปี พ.ศ. 2540 จำนวน 25 ราย และพัฒนาสายพันธุ์ ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
เรื่อยมา จนในปี พ.ศ. 2549 ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม มีเกษตรกร
สมาชิก 39 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 2,000 ไร่ ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ 250,000-600,000 กิโลกรัม/สัปดาห์ 
ต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ในปี พ.ศ.2562 โดยมี
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก และได้ผ่านการรับรองเป็นแปลงส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ่โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม (Single Command) 
จึงกลายมาเป็นผู้รวบรวมผลผลิตแตงโมคุณภาพรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้เกษตรกร   
ทั้งเครือข่ายมีรายได้เพิ่มขึ ้นอย่างมากจากเดิมที ่มุ ่งเน้นการปลูกพืชไร่อย่างเดียว ได้ส่งเสริมให้ปลูกทั ้งปี        
รวม 4 อำเภอ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 33 ครอบครัว พื้นที่ 800 ไร่ ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเพื่อป้อน
ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมกลุ่มขายไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เริ ่มต้นทำตลาดเอง และผลิต        
ในคุณภาพเดียวกัน มีมาตรฐานความปลอดภัยตลอดการปลูก มาตรฐานการวัดความหวานก่อนจำหน่าย 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้กินแตงโมไร้เมล็ดที่อร่อย และปลอดภัย โดยสมาชิกทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural Practice) รายบุคคล และ กลุ่มมีการดำเนินการตามแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” 
ทั้งนี้กลุ่มได้ส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายส่งขายห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์ค่าส่งทั่วประเทศ และปัจจุบันมี
หน้าร้านเองจำหน่าย จำหน่ายที่แสดงสินค้าของกลุ่ม และการออกร้านแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าที่ภาครัฐ       
และเอกชนจัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจุบันจากกระแสการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ       
ที่มีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูงนับตั้งแต่ต้นปี 2560 ส่งผลให้ผู ้บริโภคให้ความสนใจและหันมาซื้อสินค้า
ออนไลน์กันมากขึ้น ทางกลุ่มนอกจากการตลาดแบบเดิมจึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อส่งต่อ
สินค้าท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ  

 โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน ในการพิจารณาเข้าสู่การเป็น ศพก. 
เครือข่าย เพื่อทำหน้าในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเกษตรกรผู้ที ่มีความสนใจปลูกแตงโม รวมทั้งการ
เชื่อมโยงการดำเนินงานกับแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม และต่อยอดให้ 
ศพก. เครือข่าย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่อำเภอท่าอุเทน  

 / แรงจูงใจ... 
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แรงจูงใจในการทำเกษตรปลอดภัย 

 เริ่มจากการตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม   
ด้วย จึงเน้นให้เกษตรกรในกลุ่มสมาชิก เริ่มปฏิบัติดูและรักษาผลผลิต การใช้ปุ๋ย การใช้สารเคม ีอย่างปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) มาโดยตลอด และได้จัดกิจกรรมเกษตรกรในเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพื้นที่นครพนมและใกล้เคียง เข้าตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยการเจาะ
เลือดหาสารเคมีตกค้าง กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสงคราม และอบรมการปลูกแตงโมให้ปลอดภัย ไม่มี
สารพิษตกค้าง เพื่อเป็นเครื่องการันตีต่อผู้บริโภคว่ารับประทานแตงโมไร้เมล็ดนครพนมของกลุ่มวิสาหกิจนี้
ปลอดภัยต่อสุขภาพ การหาสารตกค้างในเลือดประจำปีดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 11 โดยเมื่อปีที่ผ่านมาทำการ
สุ่มตรวจเกษตรกรจำนวน 100 ตัวอย่าง โดยไม่พบว่าเกษตรกรมีสารเคมีตกค้างในเลือด เพราะส่วนใหญ่   
สวนแตงโมของกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจแห่งนี้จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก การใช้สารเคมีจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานกำหนด การตรวจเลือดไม่มีข้อบังคับจากหน่วยงานใด แต่กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจใส่ใจในสุขภาพ
เกษตรกรผู้ปลูก ต้องมีสุขภาพดี ร่างกายไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค โดยจนปัจจุบันเกษตรกร 
ผู้ปลูกในสมาชิก แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  

ทุกราย ทำให้ผู้บริโภคจึงเกิดความมั่นใจในการบริโภค และเมื่อสินค้ามีมาตรฐาน จึงสามารถเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายไปท่ีตลาดแบบ Modern Trade และตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย  

วิธีดำเนินการ 

แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ได้ยึดหลักของแปลงใหญ่ในการดำเนินงาน 
ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เพิ่มคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการดังนี้ 

ประเด็น เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงาน 
1. ลดต้นทุน
การผลิต 

ลดต้นทุนการผลิต 
17,250 บาท/ไร่ ลด
เหลือ 15,120 
บาท/ไร่   

1.กระบวนการเตรียมดิน การใส่ปุย๋  
การดูแลรักษา) 
2.ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน และลดการใช้ปุ๋ยเคม ี
3.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปูน 
4.ให้น้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางระบบนำ้ 

กสก. 
ศวพ.นพ  

2.เพ่ิมผลผลิต จาก 3,000 กก/ไร ่
เป็น 4,000กก./ไร ่
(1,000 กก.) 

1.กระบวนการการจัดแขนง การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา  
2.ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
3.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปูนมาลย์   

กสก. 
ศวพ.นพ 
  

3.การเพ่ิม
คุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิม 

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ให้ได้มาตรฐาน GAP ทุก
คน 
2.การการสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

1.จัดทำมาตรฐาน GAP 
2. การทำเกษตรอินทรีย ์
 
 

ศวพ.นพ 
กสก.  
ผจก. 
 

/ 4. การตลาด... 
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4.การตลาด วางแผนการตลาดคาด
การปริมาณผลผลติ ส่ง
ยังตลาดไทตลาดอื่นๆ 
และห้างแมคโคร 

- มีตลาดจำหน่ายผลผลติที่แน่นอน 
- จำหน่ายห้างต่างๆ 
- การพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  

ไปรษณีย์ไทย  
กสก. 

5.การบริหาร
จัดการ 

1.จัดทำแผน IFPP 
2. การใช้ปัจจยัการผลติ
ร่วมกัน 
3.กองทุนหมุนเวียน 
 
4.การจดัทำบัญช ี
5.การประชุม 
6.การจดัสรรโควต้า
การตลาด 

-วางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด (รายบุคคล) 
-จัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
 
-กองทุนหมุนเวียนจากการจำหน่ายผลผลติ  เงินหุ้นของสมาชิก  
-จัดทำบัญชี ต้นทุน  รายรับรายจา่ย 
-ประชุมทุกเดือน 
-การจัดคิวส่งผลผลติให้ตลาด 

ผจก. 
กสก. 
สตส. 

 

 
 
 

1. มีการลดต้นทุนการผลิตโดยให้สมาชิก โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ 
และน้ำหมักชีวภาพ ใช้สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล  

2. ขอเงินสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ จาก ธ.ก.ส.  
 
 
  

1. มีการเพ่ิมผลผลิตโดยจัดทำแปลงเรียนรู้โดยเพิ่มผลผลิตจาก 3,000 กิโลกรัม เป็น 4,000 กิโลกรัม 
จำนวน 33 ราย เพราะมีการใช้น้ำหมักชีวภาพและการจัดการระบบน้ำอย่างเป็นระบบ 

2. มีการจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ (อยู่ระหว่างทดลอง)  
 
 
 
 

 1. มีดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู ้ด้าน GAP ให้กับสมาชิกจำนวน 33 ราย และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินแปลงตามมาตรฐาน GAP เพ่ือให้เกษตรกรผลิตแตงโม ที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างๆ  
 2. พัฒนาจุดรับซื้อผลผลิตให้ได้มาตรฐานโรงงานผลิตอาหารตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
อาหารพ.ศ. 2522 ใบอนุญาตที่ 24–2–01062 จำนวน 1 จุด ทำให้สามารถส่งผลผลิตจำหน่ายยัง 
โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ 

 

1. ลดต้นทุนตามกิจกรรมของแผน 

2. เพ่ิมผลผลิตตามกิจกรรมของแผน 

3. พัฒนาคุณภาพตามกิจกรรมของแผน 

/ การตรวจแปลง... 
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การตรวจแปลง GAP 
 

 
  

 

 ส่งขายห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซ้ือ ศูนย์ค่าส่งทั่วประเทศ และปัจจุบันมีหน้าร้านเองจำหน่าย จำหน่าย
ที่แสดงสินค้าของกลุ่ม และการออกร้านแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าท่ีภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และปัจจุบันจากกระแสการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดตั้งแต่
ต้นปี 2560 ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสนใจและหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น ทางกลุ่มนอกจาก
การตลาดแบบเดิมจึงเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์เพ่ือส่งต่อสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
ช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ 
www.facebook.com/pg/freshandtasty.co.th http://freshandtasty.co.th/ 
 

  
 
การขายส่งผ่าน  Line@ : Line :@nbw8814i 

สั่งสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Inbox : https://www.facebook.com/pg/fts2561/about/?ref=page_internal 

  

4. การตลาดตามกิจกรรมของแผน 

/ การออกร้าน... 

https://www.sanook.com/money/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/
http://www.sanook.com/money/603305/
http://www.facebook.com/pg/freshandtasty.co.th
https://www.facebook.com/pg/fts2561/about/?ref=page_internal
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การออกร้านแสดงสินค้า 

 

 

 
 
การจำหน่ายหน้าฟาร์ม 
 

 
 
การขายสง่ขายห้างค้าปลีก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / 5.การบริหาร... 



9 
 

 
 

 
  

1. มีการวางแผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิกท้ังหมด เพ่ือการกระจายตัวของผลผลิต 
2. พัฒนาระบบการจัดทำบัญชีกลุ่มโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาให้คำปรึกษาการทำงบดุล 

และการจัดหากองทุนสำรองกลุ่มฯ โดยขอสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ จาก ธกส. 
3. กลุ่มวางแผนกำหนดปริมาณผลผลิตของสมาชิกโดยการแบ่งเวรการส่งผลผลิตจำหน่าย 

 
ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนนุการทำงาน 

การดำเนินงานของแปลงวิสาหกิจชุมชนผู ้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม  ร่วมกับหน่วยงานภาคี 
เครือข่าย ร่วมสนับสนุนดังนี้ 

2.1  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
2.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
2.3  สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 
2.4  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
2.5  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
2.6  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
2.7  พาณิชย์จังหวัดนครพนม 
2.8  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 
2.9  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 
2.10 ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครพนม 
2.11 มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2.12 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
 2.10 ภาคเอกชน  

 
 / ร่วมกับเจ้าหน้าที่... 

5. การบริหารจัดการตามกิจกรรมของแผน 

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-302942076427731/
http://www.mof.or.th/
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ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสงคราม ตรวจสุขภาพประจำปี  ด้วยการเจาะเลือดหาสารเคมี

ตกค้าง เพ่ือเป็นเครื่องหมายการการันตีต่อผู้บริโภคว่า รับประทานแตงโมไร้เมล็ด ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 

 
 
ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครพนม ร่วมกักลุ ่มเกษตรแปลงใหญ่ผ ู ้ปล ูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม                

ไร่คุณเตือนใจจำหน่ายแตงโมไร้เมล็ดผ่านระบบไปรษณีย์ไทย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค   
   

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ในแปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม และกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
Field Day  

 / ร่วมกิจกรรม... 
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ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย Premium Product เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ได้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัด และต่างจังหวัด เพื่อยกระดับให้
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างการจดจำให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเกษตรปลอดภัย 

1. เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม มีความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีสารตกค้างในเลือด  
2. ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มีความปลอดภัย มีความมั่นใจในการบริโภคแตงโมของกลุ่ม  

3. ทำให้เกิดตลาดในกลุ่มผู้บริโภค ที่เน้นความปลอดภัยของผลผลิต 

4. เพ่ิมช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ตลาดออนไลน์ ตลาดแบบ Modern Trade 

กำหนดเป้าหมายไว้อย่างไร 

1. การส่งออกแตงโมในรูปแบบแช่แข็ง อบแห้ง แบบผง และแตงโมในรูปแบบเนื้อเทียมจากแตงโม 

2. การตั้งโรงงานคัดตัดแต่ง เพ่ือแยกชิ้นส่วนของแตงโม เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร  
3. การทดลองวิจัยเพื่อหาสารสำคัญในแตงโม เพ่ือต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 

4. การปลูกในระบบโรงเรือน แบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเจาะกลุ่มตลาดแบบพรีเมี่ยม 

5. การพัฒนาต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป 

6. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด บนมือถือ ซึ่งเกษตรกรที่โหลดแอปพลิชั่น 
มาก็จะได้เรียนรู้ว่าในระยะ 90 วัน นับตั้งแต่เพาะเมล็ด เกษตรกรจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน 

 

 

 

 

 

 

/ ปัจจัยความ... 
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ปัจจัยความสำเร็จ 

1. กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน 
และช่วยกันทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเดือนละ    
1 ครั้ง มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบบัญชี การมีส่วนร่วมของสมาชิก และชุมชน เช่น 
การลงหุ้น การออมเงินจากการจำหน่ายผลผลิตและมีการปันผลคืนให้กับสมาชิก 

2. การบริหารงานของกลุ่ม ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีตลาด
จำหน่ายที่แน่นอน และผลผลิตยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกจำนวนมาก และผลผลิตของสมาชิกสามารถ
จำหน่ายได้ท้ังหมด 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพ สินค้าได้รับมาตรฐาน GAP และสถานที่ในการดำเนินงานได้รับมาตรฐาน GMP 
4. การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น และเรียนรู้การพัฒนา

ด้านการตลาด เช่น ลักษณะวิธีการจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
5. ผู้นำ มีวิสัยทัศน์ แนวคิด การวางแผน การพัฒนา การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน  
6. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนจำนวนมาก 
7. การจดบันทึกของสมาชิกรายบุคคล ทำให้เห็นเงินรายได้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน และทำให้เกษตรกร 

ในชุมชนอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากข้ึนข้อมูลการซื้อขายผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ทราบสถานการณ์ของราคา 
และปริมาณผลผลิต กลุ่มนำมาใช้วางแผนในการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตนานขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการ
ผลิตไผ่นอกฤดู 

8. ลูกหลานของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน มีรายได้จากการจำหน่ายหน่อไม้ และช่วยงานกลุ่ม   
9. ชุมชนใกล้เคียงเห็นผลงานความสำเร็จของกลุ่ม ทำให้มีการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง 

 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินทรายที่มีธาตุอาหารต่างๆ ใช้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด โดยใช้ปุ๋ยเคมีรว่มตามความจำเป็นซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง 
ได้มาก และยังช่วยลดความรุนแรงของโรคราน้ำค้างได้อีกด้วย  
 2. ปัญหาเสี้ยนดินเจาะผล แก้ปัญหาด้วยการใช้ถุงแกลบดิบ หรือแผ่นพลาสติกรองผล แทนการใช้ สารเคมี  
 3. ปัญหาต้นกล้าเน่าตาย และถูกหนอนหรือแมลงทำลาย แก้ปัญหาด้วยการเพาะกล้าในโรงเรือนก่อนปลูก  
 4. มีการวางแผนควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการกระจายผลผลิต
ไม่ให ้ผลผลิตล้นตลาด   

5. การปลูกพันธุ์ใหม่ๆ ทดแทนพันธุ์เดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาราคาตกต่ำ 
6. การขาดแรงงานในอนาคต โดยวางแผนการปลูกโดยใช้ลดการใช้แรงงาน เน้นการใช้เครื่องจักรกล

ทดแทนแรงงาน และคนจะดูในส่วนรายละเอียดที่เครื่องจักรกลไม่สามารถทำงานได้  เช่นการวิเคราะห์ปัญหา
โรค แมลงศัตรูพืช 

7. เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี ่ยนของการทำธุรกิจการเกษตรในทุกวันนี้จะต้อง ติดตาม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทัน โดยจะทำให้การพัฒนาช้า และไม่ทันเทรนด์ใหม่ๆ วิธีการแก้ไขโดยการทำงาน
กับคนหลายๆ กลุ่ม หลายช่วงวัย เพื่อให้ได้ความคิดท่ีหลากหลาย 
 

 

 

 

/ การขยายผล... 
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การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 

ศูนย์เร ียนรู ้การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน               
(ไร่คุณเตือนใจ) เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทีม่ีจุดเด่นในการปลูกแตงโมไร้เมล็ด ที่เป็นพืชหลังนา         
โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอ    
ท่าอุเทน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่        
(Field Day) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่เปิดให้เกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง จำนวน 300 คน 
เข้ามาเรียนรู้การปลูกแตงโมไร้เมล็ด และพืชหลังนาอื่น ๆ  เช่น เมล่อน ฟักทอง มะเขือเทศราชินี ข้าวโพดทานฝักสด 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
การขยายผลสู่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม 
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตแตงโมตามมาตรฐาน GAP มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 240 
คน เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดนครพนมสามารถผลิตแตงโมไร้เมล็ดได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง 
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
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ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

รายช่ือคณะผู้จัดทำ 

การถอดบทเรียน “เกษตรปลอดภัย” 

1. นายวินัย คงยืน   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

2. ว่าที่ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

3. นางจารุณี สิงห์พรหมสาร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

4. นายศิริชัย เพชรดีคาย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

5. นางสาวชไมพร พรหมจรรย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 


