
 

 

 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดรำชบุรี  
KM (ต้นแบบตลำดน ำกำรผลิตสับปะรดผลสดต ำบลบำ้นบึง) 

ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
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ถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เร่ือง ศูนย์เครือข่ายศพก.ต้นแบบ ตลาดน าการผลิตสับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
 

 
 

1. ประวัติความเป็นมา   
1.1 ประวัติเกษตรกรต้นแบบ  
ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. 

 ช่ือ - สกุล  : นางสุรินทร์  ภักดี (แมว) 
 อายุ   : 50 ปี 
 เกิดวันท่ี  : 4 พฤษภาคม  2514   

ท่ีอยู่   : บ้านเลขท่ี 49 หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านบึง  
  อ าเภอบ้านคา  

             จังหวัดราชบุรี  โทร. 086 - 1004910 
การศึกษา  : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
        และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
การประกอบอาชีพ  : ท าการเกษตร แปรรูปผลผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  
ต าแหน่งทางสังคม  : สมาชิก อบต.บ้านบึง, อสม., หมอดินอาสา, คณะกรรมการกองทุนต าบล 
ลักษณะการท าการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ   

ผลิตสับปะรดผลสด, สับปะรดกวน, สับปะรดหยี 
แนวคิด/จุดมุ่งหมายในการท าอาชีพเกษตรกรรม   

พัฒนาผลิตภัณฑ์, พัฒนาตลาด 
นางสุรินทร์ ภักดี เป็นคนจังหวัดราชบุรีโดยก าเนิด บิดา มารดาย้ายถ่ินฐานมาจากบ้านทุ่งหลวง อ าเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุรี มาอยู่ท่ีต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีอาชีพท าการเกษตร ซึ่งลักษณะเป็น
การท าเกษตรแบบเชิงเด่ียว โดยการปลูกมันส าปะหลัง และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ี
ใกล้เคียง แต่ก็ต้องประสบปัญหา ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมาก ท าให้ต้นมันส าปะหลังเน่าตาย พอถึงช่วงฤดู
แล้ง ไม่มีน้ าในการท าการเกษตรเกิดปัญหาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ให้ผลผลิตไม่เต็มท่ี ประสบปัญหาการขาดทุน  

จากเดิมปลูกสับปะรดเพื่อส่งเข้าโรงงานอย่างเดียว แต่ในปี พ.ศ. 2547 เกิดภาวะสับปะรดล้นตลาด ราคา
ตกต่ า ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการซื้อสับปะรดจากเกษตรกรไปท้ิงเพื่อเป็นการตัดวงจรสับปะรด จึงมองว่าเรา
จะฝากความหวังไว้กับโรงงานอย่างเดียวไม่ได้แล้ว จึงเริ่มปรับเปล่ียนมาปลูกสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดด้วย เพื่อ
เป็นการลดความเส่ียงด้านราคา และภาวะล้นตลาดของสับปะรดโรงงาน รวมทั้งเริ่มทดลองแปรรูปเป็นสับปะรด
กวน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตอีกด้วย 
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สมาชิกศูนย์เครือข่าย ศพก. 
ช่ือ - สกุล  : นางกชกร  เกิดโภคา (อ้วน) 

 อายุ   : 46 ปี 
 เกิดวันท่ี  : 24 พฤศจิกายน  2518   

ท่ีอยู่   : บ้านเลขท่ี 109 หมู่ท่ี 12  
  ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี   
  โทร. 089 - 5494787 

การศึกษา  : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การประกอบอาชีพ : ท าการเกษตรและจ าหน่ายผลผลิต 
ลักษณะการท าการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ   

: ปลูกสับปะรด ยางพารา กล้วยน้ าว้า 
แนวคิด/จุดมุ่งหมายในการท าอาชีพเกษตรกรรม  

: ความสามัคคี การพัฒนาด้านจิตใจ ร่วมกันแก้ปัญหา เรียนรู้การบริหารจัดการ 
นางกชกร  เกิดโภคา เดิมเป็นคนจังหวัดนครปฐม มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยและย้ายมาอยู่บ้านสามีท่ี

ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จึงต้องหันมาท าการเกษตร ได้แก่ การปลูกสับปะรดและยางพารา และ
ท าผลิตภัณฑ์ทองม้วนสดกับทองม้วนกรอบจ าหน่ายตามร้านของฝาก และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการให้
น าสับปะรดผลสดไปจ าหน่ายร่วมกับทองม้วนสดและทองม้วนกรอบท่ีห้างสรรพสินค้า ท าให้เห็นโอกาสและ
ช่องทางในการจ าหน่ายสับปะรดเพิ่มขึ้น ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นในการประสานกับฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้า
โดยตรง จึงได้น าเสนอสับปะรดเพื่อจัดส่งให้ห้างสรรพสินค้า และเมื่อห้างตกลงก็ท าสัญญาซื้อขายกัน แต่เนื่องด้วย
ผลผลิตของตนเองไม่เพียงพอ ประกอบกับตนเองเป็นสมาชิกแปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง จึงประสานกับ
คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ นางสุรินทร์  ภักดี เพื่อน าผลผลิตไปจ าหน่าย โดยแปลงใหญ่จะควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตของสมาชิก ส่วนนางกชกร  เกิดโภคา จะท าหน้าท่ีประสานงานกับห้างสรรพสินค้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ศูนยเ์ครือข่าย  
   - ที่มาของเครือข่าย    
 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ระดับอ าเภอขึ้น โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอ าเภอบ้านคา ต้ังอยู่เลขท่ี 74/1 
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีนายจันทร์  เรืองเรรา เป็นประธานศูนย์ฯ       
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และเกษตรกรต้นแบบ ท้ังนี้ใหอ้ าเภอด าเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้มาเรียนรู้นอกเหนือจากศูนย์เรียนรู้หลัก 

 โดยแปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก.ด้วย 
ประเภทศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ มีนางสุรินทร์ ภักดี เป็นประธานศูนย์เครือข่าย 

  
   - ลักษณะการท าการเกษตรของเครือข่าย   

แปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลบ้านบึงท่ี 
ปลูกสับปะรด มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสับปะรดร่วมกัน โดยปรับเปล่ียนการปลูกสับปะรดโรงงาน       
มาเป็นสับปะรดผลสด และรวมกลุ่มกันจ าหน่าย และแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะเก่ง    
ในเรื่องของการผลิต แต่ไม่เก่งด้านการตลาด และได้ประสานกับ นางกชกร  เกิดโภคา ท่ีมีความช านาญเรื่อง
การตลาด มาท าการตลาดของเครือข่าย 
 

   - การบริหารจัดการภายในศูนย์เครือข่าย   
 แปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท้ัง        

ต าบล สมาชิกมาจากหลายหมู่บ้าน จึงมีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมท้ังการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โดยจะแจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มย่อยและไปประสานงานกันเองในกลุ่มต่อไป และยังมีการ
ต้ังกลุ่มไลน์แปลงใหญ่ต าบลบ้านบึง เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิกได้รับทราบอีกด้วย 

 การบริหารภายในองค์กร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านต่างๆ และหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ และสมาชิก ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ด้านการตลาด มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตรวจสอบคุณภาพ 
และฝ่ายการตลาด 

 
   - การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย องค์ความรู้ นวัตกรรม   

ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายของ ศพก.บ้านคา มีท้ังหมด 11 เครือข่าย ซึ่งเครือข่ายท้ังหมดมีการ 
เช่ือมโยงกันระหว่าง ศพก.หลัก และระหว่างเครือข่ายด้วยกันเอง ส าหรับแปลงใหญ่สับปะรดมีท้ังหมด 3 แปลง 
ได้แก่ ต าบลบ้านคาซึ่งมีองค์ความรู้โดดเด่นในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต าบล 
บ้านบึงมีองค์ความรู้โดดเด่นในเรื่องการท ามาตรฐาน การตลาดและการแปรรูป และต าบลหนองพันจันทร์มีองค์
ความรู้โดดเด่นในเรื่องการเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นน้ าสับปะรดกระป๋อง ซึ่งทุกเครือข่ายมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ระหว่างกัน ผ่าน ศพก. หลัก 

 
- การเชื่อมโยงการผลิต การตลาด   
 แปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง โดยเกษตรกรจะด าเนินการผลิตสับปะรดผลสดตลอด     

ท้ังปี มีการจัดท าแผนการผลิตว่าของสมาชิกแต่ละคนจะมีผลผลิตออกในช่วงใด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน
ด้านการตลาด โดยสมาชิกต้องผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดท่ีจะจ าหน่าย 

ด้านการตลาด (โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งกระทิง) จ าหน่ายสับปะรดผลสด  
โดยรับซื้อสับปะรดผลสดจากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง และเกษตรกรท่ัวไป ซึ่งต้องเป็น
ผลผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
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2. แรงจูงใจในการด าเนินการท าการเกษตรปลอดภัย และใช้หลักการตลาดน าการผลิต 
แรงจูงใจเริ่มจากเดิมได้มีโอกาสจ าหน่ายสับปะรดพร้อมรับประทาน ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ  

หลายสาขา จึงมองเห็นโอกาสในการจ าหน่ายสับปะรดผลสดบนห้างของกลุ่ม แต่การท่ีจะจ าหน่ายสับปะรดผลสด
บนห้างสรรพสินค้าได้นั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงความต้องการของตลาด และย้อนกลับมาดูว่า
กลุ่มสามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาดหรือไม่ เช่น ผลผลิตต้องมีมาตรฐาน GAP ต้องมีโรงคัดบรรจุท่ีได้
มาตรฐาน GMP และได้มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) การตัดสับปะรดท่ีความสุก 85% ความหวานอยู่ท่ี 
11 บริกซ์  ราคาท่ีรับซื้อ ถ้าสมาชิกสามารถผลิตได้ตามเงื่อนไขท่ีห้างก าหนดได้ กส็ามารถท าธุรกิจร่วมกันได้ และ
ต่อมาได้มีการพัฒนามาตรฐานการผลิต GAP การมีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI สับปะรดผลสดอ าเภอบ้านคา ซึ่งเป็น
จุดเด่นและสร้างมูลค่าให้สับปะรด เมื่อผลผลิตมีมาตรฐาน ก็สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้ผู้ค้าได้ และสามารถ
จ าหน่ายในระดับโมเดิร์นเทรดได้ ปัจจุบันส่ง ผลผลิตให้กับแมคโคร บิ๊กซี และขายสับปะรดพร้อมรับประทาน         
ท่ีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สยามพารากอน และเดอะมอลล์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การผลิต  
   - กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการท าการเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรต้นแบบ 

  มีกระบวนการและขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการผลผลิต ได้แก่ 

- มีการใช้ระบบน้ าในแปลงสับปะรด ได้แก่ ระบบสปริงเกอร์ติดต้ังบนพื้นดินและรถบรรทุกน ้ำฉีด  
ในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้สำมำรถก้ำหนดวันบังคับดอกและวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เป็นกำรกระจำยผลผลิตให้มีผลผลิต
ออกสู่ตลำดทั งป ี
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  - มีการวางแผนการปลูก และการบังคับการออกดอก สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้
ตลอดปี ผลผลิตไม่กระจุกตัว และลดปัญหาด้านราคาตกต่ า 

- ใช้เทคนิคการท าสับปะรดหวาน โดยใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-50 แต่ห้ามใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60  
เด็ดขาด เพราะจะท าให้สับปะรดมีรสเปรี้ยว และกัดล้ิน และมีการใช้ปุ๋ยปลากและฮอร์โมนไข่ (ผลิตเอง) ในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตสับปะรด ได้แก่ การบ ารุงผล ตาดอก และท าให้เนื้อสับปะรดมีสีเหลืองสวย ซึ่งสูตรท่ีใช้มี
ขั้นตอนดังนี ้

วัสดุ/อุปกรณ์ 
1. ไข่ไก่    จ านวน 5 กิโลกรัม 
2. น้ าตาลทราย    จ านวน 5 กิโลกรัม 
3. ลูกแป้ง    จ านวน 4 ลูก 
4. นมเปรี้ยว    จ านวน 6 ขวด 
5. คาราบาวแดง   จ านวน 6 ขวด 
6. สาหร่าย    จ านวน 3 ซอง (100 กรัม/ซอง) 
7. ผงชูรส   จ านวน 500 กรัม 
8. น้ ามะพร้าวหรือน้ าเปล่า  จ านวน 20 ลิตร 
9. ถังขนาด 120 ลิตร   จ านวน 1 ถัง 

วิธีการท า 
1. น าไข่ไก่ตีให้เข้ากันท้ังเปลือกใส่ถัง 
2. ใส่วัสดุท้ังหมดแล้วคนให้เข้ากัน 
3. คนวันละ 2 – 3 ครั้งต่อวัน ประมาณ 15 วัน จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 

วิธีการใช้/อัตราการใช้ 
1. ฉีดบ ารุงต้นก่อนหยอด ประมาณ 15 วัน (ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร ต่อน้ า 1,000 ลิตร) 
2. ฉีดบ ารุงผล (ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร ต่อน้ า 1,000 ลิตร) 

 
3.2 การตลาด 
   - การบริหารจัดการด้านตลาด/ตลาดโมเดิร์นเทรด 
  - ตลาดโมเดิร์นเทรด กรณีส่งเป็นสับปะรดผลสด (ตัดสุก 85%) และตัดแต่งเป็นช้ินพร้อมทานมี

การจัดท าข้อมูลด้านการผลิตเพื่อวางแผนด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันปริมาณสับปะรดผลสดเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด แค่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปริมาณมากในเดือนหน้า (เมษายน) ซึ่งอาจจะท าให้สับปะรด
ล้นตลาด และเกินความต้องการ ท้ังนี้กลุ่มสามารถแจ้งข้อมูลปริมาณการตัดให้กับห้างได้ก่อนล่วงหน้า 1 - 2 เดือน 
ว่ามีปริมาณตัดส่งน้อยกว่าหรือมากกว่าปกติ จ านวนเท่าใด ห้างสามารถรับได้หรือไม่ และสับปะรดท่ีไม่ได้ขนาด     
ผลไม่สวย และสุกเกินไป จะน าไปจ าหน่ายแบบตัดแต่ง (พร้อมทาน) และน าผลผลิตตกเกรดมาแปรรูปเป็น
สับปะรดกวน และสับปะรดหยี ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปดังกล่าวก็น ากลับมาจ าหน่ายให้กลุ่มเพื่อขายร่วมกับผลสด  
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 - ตลาดท่ัวไป จ าหน่ายท้ังผล และปอกใส่ถุงพร้อมทาน กรณีนี้จะตัดสุกมากกว่า 85 % ได้แก่ ตลาด
เกษตรกร ตลาดโรงพยาบาล ออกร้านร่วมกับหน่วยงานราชการ ร้านของฝาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (ด้านการตลาด) 

คุณภาพมาตรฐานของผลผลิต โดยสมาชิกต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
การผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP), ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์สับปะรด GI และอาคารคัดแยกผลผลิต
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ค้า 
 ความเข้มแข้งของทีมงานและสมาชิก โดยมีความอดทน ร่วมกันวิเคราะหป์ัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม การศึกษาตลาดอยู่ตลอดเวลา 
 หน่วยงานสนับสนนุ โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากหลายๆ หน่วยงาน ได้แก ่

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ส่งเสริมการด าเนินงาน 
จัดต้ังโรงคัดแยกสับปะรดท่ีได้มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด 

2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนส่งเสริมการใช้ตราสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Indications : GI) ”สับปะรดบ้านคา” 

3. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สนับสนุนการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมด้านการตลาด 
    4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการภายใน
กลุ่ม การศึกษาดูงาน และให้เงินกู้เพื่อด าเนินกิจการ 
  5. ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านคา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน ส่งเสริมด้านการส่งเสริมการตลาด และให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
  6. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านคา สนับสนุนด้านการส่งเสริมการตลาด และการออกร้านจ าหน่าย 
 ครอบครัว ครอบครัวคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นก าลังใจในการด าเนินงาน 
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5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข 
สินค้าขาดตลาด บางฤดูกาลสินค้ามีน้อยไม่เพียงพอกับตลาด แก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมให้สมาชิกแบ่งแปลง

ปลูก เพื่อให้ผลผลิตออกตลอดท้ังปี และท าหนังสือถึงห้างสรรพสินค้า เพื่อขอปรับลดการส่งของและลดค่าปรับ 
ล่วงหน้า 1 - 2 เดือน 

สินค้าล้นตลาด บางฤดูกาลมีผลผลิตจ านวนมากเกินความต้องการ ต้องมีการระบายของเพิ่มขึ้น แกไ้ข
ปัญหาโดยวางแผนการตลาด เช่น มีการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ลด แลก แจก แถม ซึ่งท าให้จ าหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น 
 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
- เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนและสมาชิก โดยจ้างคนในชุมชนและสมาชิกมาท างาน        

ในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น ตัดผลผลิต คัดเกรด บรรจุ บัญช ี 
- สมาชิกและเกษตรกรในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตให้กับกลุ่ม 
- สมาชิกได้ท างานอยู่กับบ้าน มีความสุขในการท างาน ไม่ต้องเดินทางไปท างานในเมือง 
- สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และเกษตรกรมีความสุข 
 

7. การขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆ 
 - เกษตรกรในพื้นท่ี ขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีและสมาชิกโดยการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกัน ได้แก่ การวางแผนการผลิต และมาตรฐานต่างๆ  

- เกษตรกรนอกพื้นท่ี ขยายผลให้กับเกษตรกนอกพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ามาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานท่ีกลุ่ม ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรด อาจจะปลูกพืชอื่นๆ เป็นลักษณะการ
แลกเปล่ียนแนวคิด การบริหารจัดการกลุ่ม การศึกษาตลาด 
 

8. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 - สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ GI ทุกรายทุกแปลง และสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐาน 
และความอร่อยได้ 
 - การท าตลาดออนไลน์ และส่งออกต่างประเทศ 
 - ขยายตลาดในพืชอื่นๆ ได้แก่ กล้วย ผักกาดหัว 
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