
การถอดบทเรียน ศพก. เครือข่าย ปี 2564 จังหวัดลพบุรี 
ประเด็น : มาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ส าหรับข้าวโพดเมลด็แห้ง 

 

1. ข้อมลูทัว่ไปของ ศพก. เครอืข่าย   

ชื่อศนูย:์ วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขารวกพัฒนาก้าวไกล 

ประเภท : ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

สถานที่ตัง้ศูนย:์ 175 หมู่ 2 ต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

เกษตรกรตน้แบบ: นายสุริยา ห่วงถวิล (ประธานวิสาหกิจชุมชน) 

ประวัติความเป็นมา : ปี 2560 ส านักงานเกษตรอ าเภอล าสนธิ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับส านักงาน 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จังหวัดลพบุรี ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรในเรื่องมาตรฐาน GAP (การปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืช) เพ่ือส่งเสริมและท าความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในการพัฒนามาตรฐานในการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐาน GAP และเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ที่ด าเนินกิจกรรมการเกษตร 
ในเขตพ้ืนที่ สปก. จ านวน 60 ราย ด าเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ปี 2561 ผลผลิตทางการเกษตรมาราคาตกต่ า จึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรจ านวน 20 ราย ที่มีความสนใจ
ในการผลิตข้าวโพดคุณภาพเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการต่อรองทางด้านการตลาด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จ านวน 20 ราย 
พ้ืนที่ 1,200 ไร่ จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

เดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มได้ด าเนินการยื่นของจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ณ ส านักงานเกษตร -
อ าเภอล าสนธิ และได้รับการอนุมัติการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ชื่อวิสาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวกพัฒนาก้าวไกล สมาชิกจ านวน 35 ราย 
 
2. มาตรฐานสนิคา้เกษตร (มาตรฐาน GAP แบบกลุม่ ส าหรบัขา้วโพดเมล็ดแหง้) 

แรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรม : เนื่องจากว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่เศรษฐกิจหลักของอ าเภอล าสนธิ 
ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่และสมาชิกกลุ่มได้มีการด าเนินกิจกรรมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกฤดู ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูการ
เก็บเกี่ยวเนื่องจากมีการปลูกจ านวนเยอะ และมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดียวกันท าให้ราคาผลผลิตมีราคาที่ตกต่ า 
และการจ าหน่ายก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจ าหน่ายเกษตรกรท าการเกษตรแบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างปลูกต่างคน 
ต่างขายและจ าหน่ายให้กับลานรับซื้อในพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวนมากแต่เกษตรกร ก็ไม่ได้มีทางเลือกในการจ าหน่ายมากนัก 
เนื่องจากแต่ละลานรับซื้อราคาใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ซึ่งเมื่อผลผลิตออกแล้วไม่ว่าราคาจะสูงหรือ
ราคาต่ าจนท าให้ขาดทุนเกษตรกรก็ต้องขาย เนื่องจากไม่มีอ านาจในการการต่อรอง ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้
สินค้า และรวมกลุ่มเพ่ือจ าหน่ายเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองทางการค้าจึงได้รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการขอรับรอง 
มาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขารวกพัฒนาก้าวไกล 
ในเวลาต่อมา 
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วธิกีารด าเนินงาน 
วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขารวกพัฒนาก้าวไกล ด าเนินกิจกรรมเพ่ือขอรับมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม 

มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ปรึกษาหารือแนวทางที่กลุ่มต้องการที่จะด าเนินงานร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอค าแนะน าและ

ขอรับการสนับสนุนการด าเนินการขอมาตรฐาน GAP (กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก.) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

2) เข้ารับการอบรมในด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP แบบกลุ่ม ส าหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง 
มาตรฐาน มกษ. 4402-2553 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมในแปลงเพ่ือขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

3) ยื่นเอกสารเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน (เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการของรับรองมาตรฐาน 
GAP แบบกลุ่ม ซึ่งกลุ่มต้องการด าเนินการในรูปแบบกลุ่มหรือนิติบุคคล) 

3) หลังจากอบรมประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนร่วมกันในการด าเนินเนินการ และทบทวนข้อปฏิบัติและเงื่อนไข 
ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) ด าเนินการตามแผน ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม 
4) รวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม 
5) รอรับการตรวจรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน 

 
ภาคเีครือขา่ยทีส่นบัสนนุการท างาน 

1) ส านักงานเกษตรอ าเภอล าสนธิ กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
3) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก 
5) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอล าสนธิ 
6) บริษัทเบทาโกร จ ากัด 

 
ประโยชนท์ี่ไดร้ับ 

1) มีมาตรฐานรับรองและการันตีคุณภาพของผลผลิต 
2) มีตลาดที่แน่นอน และสามารถต่อรองราคาได้ (ท าสัญญากับบริษัทเบทาโกร จ ากัด ตั้งแต่ปีที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จนถึงปัจจุบัน) 
3) ต้นทุนในการผลิตลดลง 
4) ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
5) ผลผลิตมีคุณภาพ 

 
เป้าหมายในการพฒันาล าดบัถัดไป  

เพ่ิมจ านวนสมาชิก จาก 35 ราย เป็น 40 ราย ในปี 2564 สมาชิกใหม่ต้องด าเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ส าหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง มาตรฐาน มกษ. 4402-2553 และเพ่ิมพ้ืนที่ขอ
รับรองมาตรฐาน GAP  
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ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ 
1) การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและด าเนินการให้ไปถึงเป้าหมาย 
2) การวางแผนร่วมกัน และท าตามแผนจะท าให้การด าเนินงานไปถึงเป้าหมายได้ 
3) การประสานงานให้ขอความร่วมมือรวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง 
4) การน าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ 
5) ความสามัคคีและความซื่อสัตย์ 

 
สิง่ดทีี่คาดไม่ถงึ 

1) ได้เป็นกลุ่มต้นแบบของอ าเภอล าสนธิ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
ให้แก่กลุ่มอ่ืนๆ และเกษตรกรที่สนใจได้ 

2) ได้เป็นแบบอย่างกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า (พืชไร่คุณภาพ) สมารถ
ต่อรองและท าสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัทผู้รับซื้อโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 
ปัญหาและอปุสรรค 

1) การรวมกลุ่มเพ่ือขอมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกกลุ่มค่อนข้างเยอะการท างานร่วมกัน
ในระยะแรกจะมีปัญหาบ้างในข้อปฏิบัติของ GAP แนวทางแก้ไขให้ทุกคนมีส่วนร่วมและการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ 
และจัดท าแผนร่วมกัน รวมถึงการช่วยเหลือกันในสมาชิกเมื่อมีท่านใดท่านหนึ่ง มีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
GAP 

2) ปัญหาด้านเอกสารเอกสารค่อนข้างเยอะและต้องการการจดบันทึก รวมถึงการจัดท าแผนต่างๆ ประสานงาน 
ส านักงานเกษตรเพือ่ขอความช่วยเหลือในด้านการจัดท าเอกสาร และจัดการเอกสารต่างๆ 
 
การขยายสู่พืน้ที่ใกลเ้คยีง 

1) ปัจจุบันมีเครือข่ายในการด าเนินการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกันในนามกลุ่มจ านวน 3,000 ไร่ เป็นเกษตรกร 
ในพ้ืนที่อ าเภอล าสนธิที่อยู่ในต าบลข้างเคียง ซึ่งมีการส่งเสริมให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรม โดยยึดหลักมาตรฐาน GAP 
 


