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บทน า.. 
กำรถอดบทเรียนของกลุ่มเกษตรกรพุทรำนมสด ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ มีเป้ำหมำย

เพ่ือท ำควำมเข้ำใจสภำพกำรผลิตพุทรำในปัจจุบัน รวบรวมองค์ควำมรู้ในกำรผลิตพุทรำนมสด กำรจัดกำรกลุ่ม
กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงเกษตรกรด้วยกัน พร้อมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในประเทศไทย โดยมีกระบวนกำรวิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ในกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือน ำมำ
สงเครำะห์และถอดบทเรียน ศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูลภำคสนำม โดยกำรใช้วิธีกำรเชิงปริมำณ โดยมีแบบ
สัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ สัมภำษณ์เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำ เกี่ยวกับสภำพกำรผลิต กำรจัดกำร และกำรตลำด โดย
กำรสัมภำษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงแบบพบกันโดยตรง (face to face interview) และด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยกำรใช้สถิติวิเครำะห์ อีกทั้งกำรวิจัยโดยกำรใช้วิธีเชิงคุณภำพ โดยใช้เทคนิค  Before Action Review 
(BAR) เพ่ือประเมินควำมรู้ที่พวกเขำมีอยู่แล้ว ช่วยให้กลุ่มระบุควำมตั้งใจก่อนที่จะเริ่มโครงกำรและช่วยระบุควำม
ท้ำทำยและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นโดยใช้บทเรียนที่ได้รับจำกประสบกำรณ์ในอดีต ซึ่ง BAR อำจด ำเนินกำรกับ
สมำชิกท้ังหมดหรือกับผู้น ำกลุ่มเท่ำนั้น โดยมีหลักกำรส ำคัญคือ ให้สมำชิกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบ่งชี้องค์ควำมรู้ที่
มีอยู่ เนื่องจำกสมำชิกในกลุ่มอำจมีองค์ควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน หรือสมำชิกจะทรำบกันภำยในกลุ่มว่ำสมำชิกคนใดมี
องค์ควำมรู้เรื่องใด และกลุ่มมีควำมต้องกำรอะไร ให้สมำชิกทรำบเป้ำหมำยร่วมกันอย่ำงชัดเจน ชัดเจนกับภำพ
ของควำมส ำเร็จของกลุ่ม รู้บทบำทหน้ำที่ของตนและของสมำชิกคนอ่ืนๆ แล้วน ำข้อมูลที่ได้สังเครำะห์และเขียน
เป็นบทเรียน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กำรใช้วิธีกำรเชิงปริมำณ โดยมีแบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ สัมภำษณ์

เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำ เกี่ยวกับสภำพกำรผลิต กำรจัดกำร และกำรตลำด และปัญหำในกำรผลิต โดยกำรสัมภำษณ์
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงแบบพบกันโดยตรง (face to face interview) และด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้
กระบวนกำรทำงและกำรวิจัยโดยกำรใช้วิธีเชิงคุณภำพ โดยใช้เทคนิค Before Action Review (BAR) โดยค ำถำม
ส ำคัญที่กลุ่มต้องร่วมคิดและร่วมเสนอมีดังต่อไปนี้ 

- ร่วมแจ้ง สภำพกำรผลิต และสถำนกำรณ์ปัจจุบันของกลุ่ม   
- ร่วมเล่า ผลลัพธ์ที่เรำตั้งใจไว้คืออะไร? ควำมคำดหวัง  
- ร่วมฝัน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเรำคืออะไร?  
- ร่วมคาดการณ์ เรำต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอะไรบ้ำง? (กำรคำดกำรณ์)  
- ร่วม(เรียน)รู้ เรำควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้ำง ที่เรำยังไม่รู้และยังไม่เคยท ำ  
- ร่วมลงมือ เรำคิดว่ำอะไรจะท ำให้เรำประสบควำมส ำเร็จในครั้งนี้? (สมมติฐำนและกำรทดลอง)  

 
โดยโครงกำรได้เริ่มด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้  

1. เก็บข้อมูลภำคสนำมด้วยกำรส ำรวจสภำพพ้ืนที่ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของชุมชน
กำรศึกษำบริบทสังคมชุมชน ด้วยกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษำจำกวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย
และเอกสำรต ำรำที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงสร้ำงแบบสัมภำษณ์ และแนวทำงสนทนำ (discussion 
guideline) พร้อมทั้งสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและสัมภำษณ์พร้อมทั้งบันทึกภำพปรำกฏกำรณ์เหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ
กำรสัมภำษณ์พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล ซึ่งในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บ
ข้อมูล และลงพื้นที่ท ำกำรเก็บข้อมูลกับเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำจ ำนวน 130 รำย และน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
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มำวิเครำะห์ทำงสถิติกับโปรแกรม SPSS โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำสูงสุด (Maximum) ค่ำต่ ำสุด(Minimum) ร้อย
ละ(Percentage) 

2. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โดยเชิญตัวแทนจำกคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มผู้ปลูกพุทรำแปลง          
ใหญบ่้ำนโพน เจ้ำหน้ำที่จำกเทศบำลต ำบลโพน ตัวแทนสภำเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์และคณะผู้วิจัยจำกสำขำ
ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

3. กำรศึกษำรับรู้พุทรำนมสดบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์   ของผู้บริโภค โดยท ำกำร
สร้ำงแบบส ำรวจออนไลน์ส ำรวจผู้บริโภค 131 รำย 

4. จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 กำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
5. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 โดยกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม หรือ Appreciation-Influence-

Control (A-I-C) เป็นเทคนิคกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ที่กำรระดมสมองท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
สภำพปัญหำ/ขีดจ ำกัด ควำมต้องกำร/และศักยภำพของผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องต่ำงๆ งำนที่ได้จำกกำรประชุมมำจำก
ควำมคิดของทุกคนในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้น ำกลุ่มเกษตรกร ตัวแทน ผู้ปลูกพุทรำนมสดในพ้ืนที่และนักวิจัยรวม
ไปถึงเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ในประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกร อีก
ทั้งใช้กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  

6. น ำข้อมูลที่ได้มำพิจำรณำวำงแผนร่วมกันโครงกำรที่ตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของ
เกษตรกรและกลุ่มร่วมกัน 

7. ด ำเนินโครงกำรตำมแผน 
8. AAR (After Action Review) เป็นกำรทบทวนหรือเป็นกระบวนกำรเพ่ือวิเครำะห์ว่ำเกิดเหตุ

อะไร สำเหตุของกำรเกิด และจะสำมำรถด ำเนินกำรให้ดีกว่ำเดิมได้อย่ำงไร โดยเอำบทเรียนจำกควำมส ำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำซึ่งกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนที่  1 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
สภำพกำรผลิต ปัญหำและควำมต้องกำรของของเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำแปลงใหญ่ ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง 

จังหวัดกำฬสินธุ์  
 
1.1 สถานการณ์การผลิต 

 
สถานการณ์กลุ่ม ปัจจุบันปี 2562  มีสมำชิก 318 รำย โดยทั้ง 318 รำยนี้ต้องเป็นสมำชิกของสหกรณ์

กำรเกษตรต ำบลโพน ซึ่งภำยในกลุ่มสมำชิกต้องเลือกคณะท ำงำนเพ่ือเป็นทีมในกำรกำรบริหำรกลุ่ม จัดตั้งเป็น
กรรมกำรบริหำรกลุ่ม โดยมีทั้งสิ้น  16 รำย น ำโดย นำยนิพนธ์ อิงภู (ประธำนกลุ่ม) ซึ่งพ้ืนที่ปลูกพุทรำรวมทั้งสิ้น 
1,522 ไร่ โดยมี 3 สำยพันธุ์ ซึ่งเกษตรที่เข้ำร่วมกลุ่มต้องปลูกพันธุ์นมสดเป็นสำยพันธุ์หลัก พ้ืนที่กำรปลูกพันธุ์นม
สด คิดเป็นร้อยละ 80 พ้ืนที่กำรปลูกพันธุ์จัมโบ้ คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนพ้ืนที่กำรปลูกพันธุ์สำมรส พวงทอง คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ปลูกของสมำชิกท้ังหมด 
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สถานการณ์การผลิตปี 2562 / 2563  
เกษตรกรส่วนมำกมีประสบกำรณ์ในกำรปลูกพุทรำเฉลี่ย 8.51 ปี มีขนำดพ้ืนที่กำรผลิตพุทรำเฉลี่ย 4.49  

มีลักษณะดินเป็นดินทรำย สภำพพ้ืนที่ในกำรปลูกพุทรำเป็นที่ดอน มีลักษณะแปลงปลูกมีทั้งแบบยกร่อง และไม่ยก
ร่อง มีจ ำนวนต้นพุทรำท่ีปลูกต่อไร่ประมำณ 41-50 ต้น โดยใช้ระยะในกำรปลูก 5x6 เมตร เกษตรกรมีแหล่งน้ ำใน
กำรผลิตพุทรำจำกบ่อน้ ำ ซึ่งเป็นบ่อน้ ำจำกกรมพัฒนำที่ดิน บ่อน้ ำจำก ธ.ก.ส. และเกษตรกรบำงรำยขุดไว้ใช้ กัก
เก็บน้ ำเอง มีกำรให้น้ ำแบบปล่อยน้ ำและอำศัยน้ ำฝนเป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรยังมีกำรขยำยพันธุ์พุทรำไว้โดย
กำรติดตำ ในแต่ละฤดูกำรผลิตจะมีกำรตัดแต่งกิ่งไม่เกิน 5 ครั้ง เกษตรกรจะเริ่มเก็บผลผลิตพุทรำเมื่ออำยุต้นได้2 
ปี ผลผลิตจะได้คุณภำพดี ตรงตำมควำมต้องกำรตลำด ได้ผลผลิตพุทรำน้อยกว่ำ 3 ,000 กก./ไร่ ขำยได้รำคำไม่
แน่นอน ขึ้นลงตำมที่ล้งรับซื้อเป็นผู้ก ำหนด โดยรำคำพุทรำอยู่ในช่วงกิโลละ 11-20 บำท และมีกำรจ้ำงแรงงำนเพ่ิม
บำงส่วน โดยส่วนมำกจะจ้ำงมำให้ช่วยเก็บผลิตเนื่องจำกผลผลิตจะออกในช่วงไล่เลี่ยกันเป็นจ ำนวนมำก และ
ผลผลิตมีอำยุกำรเก็บสั้น ต้องรีบเก็บ รีบจ ำหน่ำย เกษตรกรมีกำรกำงมุ้งในสวนพุทรำเป็นแบบง่ำย คือ ยกเสำสูง
คลุมตำข่ำย แต่ส่วนใหญ่จะไม่กำงมุ้งตลอดฤดูกำรผลิต จะกำงในช่วงที่เริ่มติดผล กำรป้องกันกำรเข้ำท ำลำยของ
โรคและแมลงเกษตรกรใช้กำรฉีดพ่นสำรเคมี ร้อยละ 62.9 เกษตรกรมีกำรท ำค้ำงให้กับพุทรำทุกรำย เริ่มเก็บ
ผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนมีนำคม แต่เดือนที่ผลผลิตออกมำที่สุดคือช่วงเดือนธันวำคมถึงต้นเดือน
กุมภำพันธ์ ส่วนวิธีกำรเก็บเกี่ยว ส่วนปัญหำวัชพืชที่พบในสวนพุทรำ คือหญ้ำปำกควำยร้อยละ 74.0 ปัญหำโรคใน
สวนพุทรำที่พบ คือ โรครำด ำร้อยละ 77.7 และปัญหำแมลงในสวนพุทรำที่พบ คือเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยร้อยละ 
62.9 ส ำหรับระยะเวลำในกำรใช้สำรเคมีป้องกันศัตรูพืชของเกษตรนั้นใช้มำนำน 6 -10 ปีร้อยละ 48.1 เกษตรมี
แหล่งควำมรู้ในจำกผลิตพุทรำจำกคนในชุมชนร้อยละ 77.7  

ซึ่งได้คำดกำรณ์ผลผลิตรวมของสมำชิกทั้ง 318 รำยเป็นจ ำนวน 7,600 ตัน แต่ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้
เข้ำร่วมกลุ่มจ ำนวน 24 รำย มีพ้ืนที่ปลูก 1,160 ไร่ รวมเกษตรกรที่ท ำกำรผลิตพุทรำที่ต ำบลโพนทั้งสิ้น 342 รำย 
ประมำณกำรผลิตในฤดูกำล 2562-2563 จะมีประมำณ 8,300 ตัน  

 
ภำคีเครือข่ำยในกำรท ำงำน ในกำรด ำเนินงำนกลุ่มมีกำรท ำงำนร่วมกับหลำยหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและ

เอกชน โดยเชื่อมโยงกำรท ำงำนตั้งแต่ระดับต้นน้ ำ กลำงน้ ำและปลำยน้ ำ อันประกอบด้วย 
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ตารางท่ี 1  หน่วยงำนเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย 

 
 

1.2 การผลิตและปัญหาการผลิต 
 
การปลูก กำรปลูกพุทรำนมสดของเกษตรกรบ้ำนโพนนั้นจะปลูกระยะ 5x6 เมตร มีกำรขุดหลุมไว้เพ่ือตำก

ดินก่อน 10-15 วัน ก่อนปลูกจะมีกำรใช้ปุ๋ยรองพ้ืนแล้วค่อยน ำต้นพุทรำลงปลูก เกษตรกรส่วนมำกจะเริ่มปลูกใน
ช่วงเวลำที่ใกล้เคียงกันมำกจะมีระยะเวลำที่เกษตรกรปลูกพุทรำนมสดคือเดือนพฤษภำคมทั้งเดือนถึงแค่สัปดำห์ที่ 
1 ของเดือนมิถุนำยน ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีฝนแต่จะมีสัปดำห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภำคมที่เป็นเวลำที่เกษตรกรปลูก
พุทรำนมสดมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบ
วงจร (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลอง, 2555) ที่รำยงำนว่ำช่วงกำรปลูกพุทรำคือ เดือนพฤษภำคมและมีวิธีกำรปลูก
ใกล้เคียงกับช่วงเวลำกำรปลูกของเกษตรกรบ้ำนโพน 
 การให้น้ า เกษตรกรแต่ละรำยจะมีกำรให้น้ ำพุทรำนมสดที่แตกต่ำงกันออกไปทั้งช่วงเวลำและวิธีกำรใน
กำรให้น้ ำมีทั้งกำรให้แบบมินิสปริงเกอร์ แบบน้ ำหยด และกำรรดด้วยสำยยำง และมีบำงรำยที่ไม่มีกำรให้น้ ำเลย
เพรำะอำศัยน้ ำธรรมชำติที่ได้จำกฝน ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนม
สดแบบครบวงจร (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลอง, 2555) ที่ว่ำด้วยเกษตรกรสำมำรถให้น้ ำได้หลำยวิธี เช่น มินิสปริง

หน่วยงาน ความร่วมมือ หมายเหตุ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) และคณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

แหล่งทุน โครงกำรนวัตกรรมระบบกำรผลิตแม่นย ำ
พุทรำนมสดคุณภำพส ำหรับกลุ่มต ำบลบ้ำนโพน 
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

เทศบำลต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง 
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

- จัดตั้งตลำดกลำงรับซื้อผลผลิตพุทรำของต ำบลโพน  
- ให้ค ำปรึกษำ  
- ช่วยในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ  

 

สภำเกษตรกรจังหวัดกำฬสินธุ์ - ช่วยเหลือเรื่องกำรท ำ QR Code เพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำผลผลิตนั้นมำจำกสวนใดในต ำบล
โพน 

- กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ 

 

สหกรณ์กำรเกษตรค ำม่วง จ ำกัด - สนับสนุนให้ผลผลิตพุทรำได้รับมำตรฐำน GAP 
โดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเตรียมโรงคัดแยก
พุทรำ 

- สนับสนุนกระบวนกำรกลุ่ม 

 

ห้ำง Makro จังหวัดมหำสำรคำม 
จังหวัดกำฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น 

แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตของสหกรณ์  

ล้งพุทรำในเขตต ำบลโพน  รับซื้อผลผลิต  จ ำนวน18 ล้ง 
ตลำดศรีเมือง จังหวัดรำชบุรี แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต  
ตลำดไท จังหวัดปทุมธำนี แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต  
ร้ำนผลไม้ค้ำส่งผลไม้อู้ฟู่ จ.ขอนแก่น แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต  
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เกอร์ หรือกำรลำกสำยยำงรดน้ ำ แต่วิธีที่แนะน ำและสำมำรถควบคุมคุณภำพได้ คือระบบมินิสปริงเกอร์  ซึ่ง
เกษตรกรสำมำรถให้น้ ำได้ 2-3 วัน ต่อครั้ง ทั้งนี้ให้พิจำรณำจำกสภำพดินและอำกำศ และหัวจ่ำยน้ ำต้องไม่ให้น้ ำ
กระจำยขึ้นไปเปียกใบ ให้เปียกเฉพำะบริเวณทรงพุ่มรอบโคนต้นเท่ำนั้น  ช่วงกำรให้น้ ำของเกษตรกรบ้ำนโพนจะ
อยู่ที่ช่วงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงเดือนกรกฎำคมแต่จะมีช่วงสัปดำห์ที่เกษตรกรให้น้ ำมำกที่สุดคือ สัปดำห์ที่ 1-2 
ของเดือนธันวำคมและสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนมกรำคมเดือนกุมภำพันธ์ และเดือนมีนำคม ซึ่งอัตรำกำรให้น้ ำของ
เกษตรกรก็จะแตกต่ำงกันบำงรำยก็ให้อำทิตย์ละครั้งบำงรำยก็เดือนละสองครั้งแล้วแต่ควำมต้องกำรของต้นพุทรำ
และควำมพร้อมของเกษตรกร 
 การให้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ต่ำงๆแก่ต้นพุทรำนมสด เกษตรกรมีทั้งกำรให้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่
กันแต่โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใส่นั้นมีทั้งที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ซื้อจำกร้ำนค้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรผสมใช้เอง และ
พวกมูลสัตว์ต่ำงๆซึ่งเกษตรกรแต่ละรำยก็จะมีช่วงที่ใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันแต่จะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกันคือ ช่วงเดือน
มีนำคมจนถึงเดือนกันยำยนช่วงสัปดำห์ที่เกษตรกรส่วนมำกใส่คือ สัปดำห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภำคม ส ำหรับอัตรำ
กำรใส่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกำรคำดคะเนของเกษตรกร บำงรำยก็ใส่ไม่บ่อยแต่เน้นปริมำณกำรใส่ที่มำกเป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบวงจร (ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอลอง, 2555) ที่มีกำรรำยงำนกำรใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือปรับสภำพควำมเป็นกรดด่ำงของดินให้เหมำะสม เพ่ือให้ธำตุ
อำหำรพืชที่มีอยู่ในดินและที่จะใส่เพิ่มเกิดประโยชน์ 
 การให้ปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ช่วงเริ่มต้นกำรปลูกคือช่วงเดือน
พฤษภำคมจนถึงเดือนกันยำยน จะมีช่วงที่เกษตรกรที่บ่อยที่สุดคือสัปดำห์ที่ 1 และ 4 ของเดือนสิงหำคมใส่จนถึง
สัปดำห์ที่ 1 ของเดือนกันยำยน โดยปกติเกษตรก็จะใส่รองพ้ืนก่อนปลูกบ้ำงและใส่ช่วงปลูกใหม่เพ่ือเพ่ิมแร่ธำตุ
ต่ำงๆในดินให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นพืชน ำไปใช้ในกำรเจริญเติบโต ส ำหรับอัตรำกำรใส่นั้น เกษตรกรจะไม่
ใส่บ่อย ใส่แค่ตอนเริ่มปลูกเป็นปุ๋ยรองพ้ืนเท่ำนั้น ซึ่งมีควำมสอดคล้องเอกสำรคู่มือฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิต
พุทรำนมสด (สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ม.ป.ป.) ที่กล่ำวถึงกำรแนะน ำกำรใส่ปุ๋ย
สูตรเสมอเพ่ือปรับปรุงดินและบ ำรุงต้นให้แข็งแรงในช่วงจะเริ่มปลูกพุทรำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-
16 ต้นละประมำณ 2-3 กิโลกรัม โดยเน้นแบ่งใส่ครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง เช่น ใส่ทุกเดือนๆละ 1-2 ครั้ง และหำก
สังเกตว่ำต้นพุทรำค่อนข้ำงทรุดโทรมอำจให้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) เพ่ิมเติม 
 การใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำกข้อมูล เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 8-24-24 ซึ่งจะใส่
ในช่วงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนตุลำคม ช่วงที่เกษตรกรใส่มำกจะเป็นสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคมและช่วงเดือน
กันยำยนซึ่งเกษตรกรให้ข้อมูลว่ำจะในช่วงที่ต้นโตขึ้นเริ่มแข็งขึ้นและเริ่มติดดอก เพ่ือบ ำรุงใบและดอกให้สมบูรณ์
และแข็งแรง ส ำหรับอัตรำกำรใส่นั้นก็แตกต่ำงกันออกไปตำมจ ำนวนต้นพุทรำและควำมต้องกำรของต้นพุทรำว่ำ
ต้องกำรมำกน้อย เกษตรกรบำงรำยก็ใส่เป็นอัตรำกิโลกรัม/ไร่ บำงรำยก็ใช้กำรกะเป็นก ำมือใส่ต่อต้น ซึ่งไม่
สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบวงจร (ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอลอง, 2555) ที่กล่ำวว่ำ กำรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ซึ่งจำกรำยงำนในกำรใส่ปุ๋ยพุทรำนมสดมีกำรใส่ปุ๋ยสูตรนี้
ตลอดกำรปลูกถึงช่วงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต มีกำรใส่ทุกๆเดือน เว้นแค่ช่วงเดือนตุลำคมเดือนเดียวเท่ ำนั้นที่จะไม่มี
กำรใส ่
 การใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 กำรใส่ปุ๋ยสูตรนี้เกษตรกรจะใส่ในช่วงพุทรำเริ่มติดผลจนถึงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ช่วงเดือนกันยำยนจนถึงเดือนกุมภำพันธ์โดยจะใส่บ่อยช่วงสัปดำห์ที่ 2,3,4 ของเดือนพฤศจิกำยนเพ่ือบ ำรุงผล เพ่ิม
ปริมำณผลผลิต เพิ่มรสชำติให้ผลผลิต ซึ่งจะมีกำรใส่ควบคู่กับปุ๋ยสูตร 18-46-0,9-25-25 และสูตร 13-13-21 เพ่ือ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้นโดยอัตรำกำรใส่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับตัวเกษตรเองว่ำจะใส่เท่ำใดและควำม
ต้องกำรผลผลิตของเกษตรกรเองซ่ึงเกษตรกรบำงรำยก็ใส่ทุกสัปดำห์ตั้งแต่เริ่มติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวบำงรำยก็ใส่ช่วง
จะเก็บเกี่ยวเท่ำนั้น ซึ่งมีควำมสอดคล้องเอกสำรคู่มือฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตพุทรำนมสด (สถำบันวิจัย
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) ที่ว่ำด้วย เมื่ออำยุผลพุทรำ 60 วัน ขึ้นไป ปุ๋ยทำงดิน ใช้สูตร
ที่มีตัวท้ำยสูง เช่น สูตร 10-26- 26, 13-13-21 ปุ๋ยทำงใบใช้ปุ๋ยน้ ำ สูตรเสมอ เช่น 12-12-12 ไฮโปส ก่อนเก็บเกี่ยว 
อำยุ 3-4 เดือน ให้ฉีดพ่นโพแทสเซียมไนเตรต เพ่ือเร่งควำมหวำน ปุ๋ยทำงดินต้องใส่ บ่อยครั้งขึ้นทุก 15 วัน เน้นปุ๋ย
ตัวท้ำยสูงเพื่อเพ่ิมควำมหวำน เช่น ปุ๋ยสูตร 13-13-21 
 การให้ฮอร์โมนเคมี กำรใช้ฮอร์โมนเคมีของเกษตรกรส่วนมำกก็เพ่ือเร่งดอก เร่งผล เพ่ิมรสชำติ ควำม
กรอบ ควำมหวำน ให้กับพุทรำซึ่งกำรให้ฮอร์โมนเคมีของเกษตรกรนั้นจะเริ่มตั้งแต่ตอนปลูกจนถึงช่วงก่อนเก็บ
เกี่ยวผลผลิตคือช่วงเดือนพฤษภำคมจนถึงเดือนมกรำคม แต่จะมีกำรใส่บ่อยในช่วงสัปดำห์ที่ 1และ 2 ของเดือน
กันยำยนเพรำะเป็นช่วงที่พุทรำเริ่มติดผล จะเห็นว่ำเกษตรกรใช้ฮอร์โมนเคมีตลอดช่วงกำรผลิตเพรำะว่ำจะท ำให้
พุทรำมีผลโต ผิวสวย และจะเห็นผลเร็วมำกขึ้นกว่ำกำรใช้ฮอร์โมนอินทรีย์ แต่ก็มีเกษตรกรบำงรำยที่ไม่ใช้ฮอร์โมน
เคมีในกำรผลิตเลยเพรำะว่ำปัญหำฮอร์โมนรำคำแพงและอันตรำยต่อตัวเกษตรกรเอง ส่วนอัตรำกำรใช้ก็จะ
แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรแต่ละรำย อำจจะใช้ฉีดสลับกับฮอร์โมนชีวภำพเดือนละสองครั้ง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบวงจร (ส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอลอง, 2555) ที่รำยงำนว่ำทั้งนี้เนื่องจำกเกษตรกรบ้ำนโพนไม่มีควำมรู้เรื่องกำรใช้สำรเคมีเท่ำที่ควร ใช้
ตำมค ำแนะน ำของเพ่ือนบ้ำนและญำติเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ของสวนพุทรำตนเองว่ำ
ต้องกำรมำกน้อยแค่ไหน 
 การให้ฮอร์โมนชีวภาพ เกษตรมีกำรใช้ฮอร์โมนชีวภำพบ่อยครั้งเมื่อเทียบกับกำรใช้ฮอร์โมนเคมี แต่
เกษตรกรบำงรำยไม่ใช้ฮอร์โมนชีวภำพเลยเพรำะเห็นผลช้ำกว่ำเคมี ฮอร์โมนชีวภำพนั้นเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนปลูกจนถึง
ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่งช่วง เดือนพฤษภำคมยำวจนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ใช่บ่อยที่สุดจะเป็นช่วงสัปดำห์ที่ 2 
ของเดือนกรกฎำคมเพรำะเป็นช่วงบ ำรุงต้นบ ำรุงใบให้สมบูรณ์แข็งแรงเป็นกำรใช้สลับกันกับฮอร์โมนเคมีสำเหตุที่
ใช้ฮอร์โมนชีวภำพก็จะเป็นกำรเพ่ิมรสชำติ เพ่ิมควำมกรอบให้กับพุทรำซึ่งฮอร์โมนชีวภำพส่วนมำกที่เกษตรกรใช้
นั้นเป็นภูมิปัญญำที่เกษตรกรท ำขึ้นมำใช้เองส่วนมำก มีทั้งส่วนประกอบที่เป็นนมสด ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ ส่วนอัตรำ
กำรใช้ก็จะแตกต่ำงกันออกไปตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรและประสิทธิภำพของตัวฮอร์โมนเอง อำจจะใช้ฉีด
สลับกับฮอร์โมนชีวภำพเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำ
นมสดแบบครบวงจร (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลอง, 2555) ที่มีรำยงำนกำรใช้ฮอร์โมนชีวภำพตลอดกำรผลิต มีกำร
ใช้บ่อยมำก   
 การใช้ฮอร์โมนชีวภาพควบคู่กับฮอร์โมนเคมี เกษตรก็จะใช้ควบคู่กันตลอดตั้งแต่ช่วงปลูกจนถึงช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ในช่วงเดือนพฤษภำคมยำวมำจนถึงเดือนกุมภำพันธ์ แต่เมื่อเข้ำถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็มี เกษตรกรบำงรำย
ที่งดกำรใช้ฮอร์โมนเคมีเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้บริโภคแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น จะมีช่วงที่เกษตรกรใช้บ่อย
ที่สุดคือสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนำยนและเดือนกรกฎำคม สัปดำห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนสิงหำคมและสัปดำห์ที่ 1 
และ 2 ของเดือนกันยำยน เพรำะเป็นช่วงที่พุทรำเริ่มออกดอกเลยต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนอัตรำกำรใช้ก็จะ
แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรและประสิทธิภำพของตัวฮอร์โมนเอง ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบวงจร (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลอง, 2555) ที่มี
กำรรำยงำนเรื่อง กำรให้ปุ๋ยทำงใบหรือกำรฉีดฮอร์โมนที่มีกำรให้ควบคู่กันตลอดทั้งแบบเคมีและแบบชีวภำพ 
อำจจะเป็นกำรให้พร้อมกันทั้งสองตัวหรือมีกำรให้สลับกันบ้ำงแล้วแต่ควำมต้องกำรของพุทรำ 
 การก าจัดศัตรูพืช เกษตรมีกำรก ำจัดศัตรูพืชตลอดช่วงกำรผลิตตั้งแต่เดือนมกรำคมจนถึงเดือนธันวำคม
และจะท ำกำรก ำจัดศัตรูพืชบ่อยที่สุดในช่วงสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนสิงหำคมเพรำะเป็นช่วงกลำงฤดูฝนศัตรูพืชมี
จ ำนวนมำกมีทั้ง วัชพืช โรคและแมลงที่เข้ำท ำลำยและเป็นอุปสรรค์ต่อกำรผลิตพุทรำ โดยกำรก ำจัดศัตรูพืชนั้นก็มี
ทั้งกำรใช้วิธีกลและกำรใช้สำรเคมีควบคู่กับสำรชีวภำพในกำรก ำจัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบวงจร (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลอง, 
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2555)  ที่กล่ำวว่ำ พุทรำเป็นพืชที่ผลมีเปลือกบำง แมลงสำมำรถกัดกินได้ง่ำย กำรจัดกำรโรคและแมลงจึงเป็นเรื่อง
ที่จ ำเป็นซึ่งเกษตรกรควรด ำเนินกำรฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันโรคและแมลงเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ซึ่งไม่ควรใช้สำรเคมี
ชนิดเดียวกันซ้ ำๆ เพรำะอำจท ำให้โรคและแมลงดื้อยำ เน้นกำรตัดวัชพืชให้สั้น ทุก 1-2 เดือน แทน กำรฉีดพ่น
สำรเคมีจนโล่งเตียน เพ่ือช่วยลดกำรชะล้ำงของหน้ำดินและป้องกันกำร สูญเสียสิ่งที่มีประโยชน์ในดิน เช่น 
ควำมชื้น ปุ๋ย จุลินทรีย์ดินฯลฯ ต้นพุทรำที่มีวัชพืชปกคลุมผิวดินจะมีรำกหนำแน่นกว่ำต้นที่หน้ำดินโล่งเตียน 
 การตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรก็จะท ำตลอดช่วงกำรผลิตพุทรำ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกรำคมจนถึงเดือนธันวำคม 
และจะมีกำรตัดแต่งกิ่งบ่อยที่สุดในช่วงสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎำคมเพรำะเป็นช่ำงที่พุทรำเริ่มมีกิ่งที่เยอะไม่
เป็นระเบียบและเวลำออกดอกออกผลจะท ำให้เก็บยำกจึงต้องมีกำรตัดแต่งกิ่งอยู่ตลอดมีกำรสอดส่องลักษณะทรง
ต้น ทรงพุ่มของพุทรำอยู่เสมอ ซึ่งมีควำมสอดคล้องเอกสำรคู่มือฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตพุทรำนมสดของ 
(สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) ที่กล่ำวว่ำ พุทรำเป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็ว กิ่ง
ค่อนข้ำงเปรำะจึงต้องได้รับกำรตัดแต่งทรงพุ่มที่ดี เพ่ือให้แสงส่องเข้ำในทรงพุ่มได้ทั่วถึง ช่วยระบำยอำกำศในทรง
พุ่มดีมำกขึ้นและลดกำรระบำดของแมลงศัตรูพืช นอกจำกนั้นแล้วกำรตัดแต่งกิ่งยังมีผลอย่ำงยิ่งต่อกำรไว้ผลและ
คุณภำพผล คอยดูแลตัดกิ่งกระโดงที่แตกบนกิ่งแขนงออกและเลี้ยงกิ่งแขนงให้มีควำมแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่เพรำะ
เป็นกิ่งท่ีจะออกดอกติดผล เมื่อกิ่งแขนงมีอำยุประมำณ 5-6 เดือน เตรียมออกดอก ให้ตัดช่วงปลำยของกิ่งแขนงที่
มีขนำดเล็กออกเหลือกิ่งแขนงที่มีขนำดใหญ่แข็งแรงยำวประมำณ 5 เซนติเมตร เนื่องจำกกิ่งขนำดเล็กจะไม่
สมบูรณ์พอที่จะเลี้ยงผลให้มีขนำดใหญ่และมีคุณภำพ 
 การเก็บผลผลิต เกษตรจะมีกำรเก็บผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงเดือนมีนำคมประมำณ 5 เดือน 
จะมีช่วงที่เกษตรกรเก็บบ่อยที่สุดคือสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนธันวำคมยำวไปจนถึงสัปดำห์ที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ ซึ่ง
ระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตจะยำวนำนกี่เดือนนั้นขึ้นอยู่กับปริมำณผลผลิตของแต่ละสวนโดยส่วนใหญ่
เกษตรกรจะเก็บโดยใช้มือถ้ำผลอยู่สูงเกินจึงจะใช้ไม้สอย ไม่มีกำรใช้ตำข่ำยโฟมในกำรห่อผลผลิตเมื่อเก็บเสร็จ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับเอกสำรคู่มือฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตพุทรำนมสด(สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.) ที่แนะน ำว่ำ พุทรำเป็นผลไม้ที่บอบช้ ำและมีต ำหนิได้ง่ำยจึงต้องเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังเก็บ
เกี่ยวด้วยควำมระมัดระวัง กำรหุ้มตำข่ำยโฟมจะช่วยปกป้องผลพุทรำจำกควำมเสียหำยในระหว่ำงกำรขนส่งได้เป็น
อย่ำงดี กำรใช้ถุงตำข่ำยโฟมควบคู่กับกำรติดสติกเกอร์รับรองคุณภำพที่ระบุชื่อสวนจะช่วยเพ่ิมมูลค่ำของพุทรำได้
มำกขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำกเกษตรกรไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรควบคุมระมัดระวังกำรเก็บ
ผลผลิตจึงไม่สำมำรถที่จะปฏิบัติได้เหมือนตำมค ำแนะน ำ 
 การขายผลผลิต เกษตรจะมีกำรขำยผลผลิตในช่วงเดียวกับกำรเก็บผลผลิต คือเก็บไปด้วยขำยไปด้วย
ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงเดือนมีนำคมตำมผลผลิตที่ เกษตรกรมีจะมีช่วงที่เกษตรกรขำยผลผลิตบ่อยที่สุดคือ
สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนธันวำคมยำวไปจนถึงสัปดำห์ที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ ส ำหรับกำรขำยผลผลิตของเกษตรกรนั้น
จะมีกำรคัดแยกขำยเป็นเกรดซึ่งแต่ละเกรดที่ขำยก็จะมีรำคำแตกต่ำงกันออกไป ในกำรคัดเกรดเกษตรกรจะคัดโดย
กำรใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมำเองเพ่ือช่วยทุ่นแรงและท ำให้ผลผลิตแต่ละเกรดมีขนำดเท่ำกัน กำรคัดเกรดของ
เกษตรกรบ้ำนโพนจะเป็นกำรที่น ำพุทรำที่เก็บได้มำคัดเลือกลูกเสีย ผิวไม่สวย สีไม่สวย ขนำดและรูปร่ำงไม่ดี ออก
ก่อนจำกนั้นก็จะน ำพุทรำทยอยเข้ำเครื่องคัดเกรดเพื่อให้ได้พุทรำตำมเกรดที่ต้องกำรในส่วนของเกษตรกรบ้ำนโพน
ส่วนใหญ่จะแบ่งพุทรำออกเป็น 4 เกรด ได้แก่ A+,A,C และตกเกรด ซึ่งพุทรำแต่ละเกรดก็มีกำรแยกลักษณะและ
รำคำขำยที่แตกต่ำงกันดังนี้ 

การท าสาวหรือการคัดโคนต้น เกษตรกรจะมีกำรท ำสำวให้กับต้นพุทรำในช่วงที่เก็บผลผลิตเสร็จเพ่ือให้
ต้นพทุรำพักสะสมอำหำรและงอกต้นใหม่ขึ้นมำใหม่จำกตอเดิมเพ่ือให้ผลผลิตในฤดูกำรผลิตถัดไป จะมีช่วงกำรท ำ
สำวในช่วงเดือนมกรำคมจนถึงเดือนเมษำยน และจะท ำบ่อยที่สุดในช่วงสัปดำห์ที่ 1-3 ของเดือนมีนำคมและเดือน
เมษำยนทั้งเดือนแล้วแต่ว่ำเกษตรกรจะเก็บผลผลิตเสร็จช่วงไหน ซึ่งสอดคล้ องกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
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โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพุทรำนมสดแบบครบวงจรของ (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดแพร่, 2555) ที่ว่ำด้วย กำรท ำ
สำววิธีกำรนี้จะท ำกำรตัดต้นพุทรำหลังกำรเก็บเกี่ยว โดยตัดสูงจำกพ้ืนประมำณ 30 ซม. จำกนั้นปล่อยให้แตกกิ่ง
ข้ำงเพียง 2-4 กิ่ง และกิ่งเหล่ำนี้จะพัฒนำไปเป็นกิ่งหลักต่อไป ต่อจำกนั้นจะเกิดกิ่งแขนงตำมมำ กรณีที่เกิดกิ่ง
กระโดงบนกิ่งแขนงให้ตัดทิ้ง จำกนั้นท ำกำรจัดกิ่งโดยมัดกิ่งหลักและกิ่งแขนงที่ยำวพ้นค้ำงติดกับค้ำงให้แน่น ส่วน
กิ่งแขนงที่อยู่ด้ำนล่ำงต่ ำกว่ำ 2 ฟุต ให้ตัดทิ้ง 
 ช่วง off farm เป็นช่วงที่เกษตรกรพักจำกกำรท ำสวนพุทรำเป็นช่วงที่ท ำสำวเสร็จรอต้นใหม่งอกออกมำ
จำกตอเดิม ในเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน มีช่วงที่เกษตรกรหยุดพักจำกกำรท ำสวนพุทรำมำกที่สุดคือ สัปดำห์
ที่ 2 ของเดือนกุมภำพันธ์จนถึงสิ้นเดือนเมษำยน เป็นช่วงที่เกษตรกรพักหรือหันไปท ำกำรเกษตรพืชชนิดอ่ืน เช่น 
ท ำสวนพริก สวนแตงไทย สวนมะม่วง และมีกำรทอผ้ำไหมแพรวำที่เป็นสินค้ำที่มีชื่อเสียงของ ต ำบลโพน ซึ่งก็
ก่อให้เกิดรำยได้เสริมจำกกำรท ำสวนพุทรำนมสด 
 
 

ปฏิทินการเพาะปลูกพุทรานมสด 
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1.3  ปัญหาการผลิต 
 
ปัญหาด้านปัจจัยการผลิต 
รำคำของปัจจัยกำรผลิต เช่น ปุ๋ย ยำ สำรเคมี ฮอร์โมนต่ำงๆ มีรำคำแพงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท ำให้ต้นทุนกำร

ผลิตสูงมำกข้ึนอีก และบวกกับที่เกษตรกรต้องใช้สำรเคมีที่มำกขึ้นส่งผลต่อสุขภำพของตัวเกษตรกรเอง และปัญหำ
แหล่งน้ ำไม่เพียงพอในกำรผลิต เนื่องจำกฝนแล้ง ทิ้งช่วง แหล่งกักเก็บน้ ำไม่เพียงพอ 

 
ปัญหาด้านการตลาด 
- แหล่งขาย (ตลำดรับซื้อ)  
ปัจจุบันเกษตรกรมีตลำดในกำรขำยผลผลิตพุทรำนมสดน้อยมำกท ำให้เกิดกำรที่มีพ่อค้ำคนกลำงเข้ำมำรับ

ซื้อ ซึ่งเกษตรกรก็ไม่สำมำรถก ำหนดรำคำท่ีแน่นอนได้และเม่ือผลผลิตออกพร้อมกันเยอะก็เกิดกำรขำยไม่ทัน ไม่มีที่
รับซื้อผลผลิต 

- พ่อค้าคนกลาง  
กำรที่พ่อค้ำคนกลำงเข้ำมำรับซื้อผลผลิตถึงที่สวนเกษตรกรถือว่ำเป็นเรื่องดีที่จะได้ขำยผลผลิตแต่

เกษตรกรก็ต้องเผชิญปัญหำด้ำนรำคำ เพรำะพ่อค้ำคนกลำงจะกดรำคำลงมำกและก ำหนดรำคำเองซึ่งเกษตรกรก็
ไม่สำมำรถท ำอะไรได้ หำกไม่ขำยก็จะไม่ได้เงินและขำดทุน 

- วิธีท าการตลาด  
เนื่องด้วยกำรท ำกำรตลำดของเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดบ้ำนโพนยังไม่มีควำมช ำนำญมำกนักและบำง

รำยก็ยังไม่มีควำมรู้เรื่องกำรท ำกำรตลำดเลย ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหำวิธีที่จะท ำให้ผลผลิตของตนเองรำคำดีขึ้น 
สำมำรถต่อรองกับพ่อค้ำคนกลำงได้ จึงมีกำรรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดบ้ำนโพน เพ่ือต่อรองกับ
พ่อค้ำคนกลำงและสร้ำงอ ำนำจกำรผลิตกำรตลำดที่มำกขึ้น แต่ก็มีเกษตรบำงรำยก็ยังไม่ได้เข้ำร่วมกลุ่มกันทุกคน 
เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกท ำได้ยำก มีข้ันตอนอีกท้ังยังไม่เห็นผลดีของกำรรวมกลุ่ม  

- ผลผลิตล้นตลาด  
ควำมต้องกำรของตลำดน้อยกว่ำปริมำณผลผลิตที่ออกในบำงช่วง เช่น ช่วงเทศกำลตรุษจีน ล้งพุทรำปิด 

ยอดกำรสั่งซื้อลดลง และเป็นช่วงที่พุทรำออกเต็มที่ทุกสวน ต้องเก็บทุกวัน เกิดปัญหำไม่มีตลำดรองรับ ซึ่งพุทรำที่
ขำยไม่ได้เหล่ำนี้จ ำเป็นต้องทิ้งโดยเปล่ำประโยชน์เพรำะเกิดกำรเน่ำเสีย มีควำมบอบช้ ำ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตที่
เก็บไม่ทัน และออกมำเกินควำมต้องกำรของตลำดประมำณ 3,000 ตัน ได้มีกำรพยำมแก้ไขด้วยกำรแปรรูปผลผลิต 
ได้แก่ กำรท ำแยม กำรท ำพุทรำกวน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนควำมรู้จำกหน่วยงำนรำชกำร แต่ทั้งนี้ กิจกรรมต่ำง ๆ
ดังกล่ำวได้หยุดไป เนื่องจำกเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนและกำรลงทุนค่อนข้ำงสูง ตลำดไม่กว้ำงพอ  

 
ปัญหาโรค 
เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรประสบปัญหำของโรคที่เข้ำ

ท ำลำยพุทรำซึ่งโรคหลักๆที่เกษตรเผชิญอยู่คือ โรคจำกเชื้อรำด ำ รำแป้ง ใบไหม้ และแอนแทรคโนส (ผลเน่ำ) 
 
ปัญหาวัชพืช 
วัชพืชถือเป็นปัญหำหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ เผชิญอยู่

เพรำะวัชพืชนั้นขึ้นทั้งแปลง ส่งผลให้แปลงรก เป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงต่ำง ๆ แย่งปุ๋ย น้ ำและเม่ือเกษตรกรใช้
สำรเคมีเพ่ือท ำลำยบ่อย ๆ ก็เกิดกำรดื้อยำ ตำยยำก แพร่ขยำยเร็ว ท ำให้ต้องใช้วิธีกำรก ำจัดที่หลำยหลำยเปลือง
ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก วัชพืชที่พบมำก 3 อันดับ  ได้แก่ หญ้ำปำกควำย หญ้ำขนและผักปรำบ 
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ปัญหาแมลง 
ปัญหำแมลงเข้ำท ำลำยพุทรำนมสดของเกษตรกรบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ถือเป็นปัญหำ

ใหญ่ของเกษตรกร เพรำะแมลงจะเข้ำท ำลำยพุทรำและสร้ำงควำมเสียหำยมำกที่สุดเมื่อเทียบกับศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ 
ส ำหรับแมลงที่เป็นปัญหำของเกษตรกรหลักๆ ได้แก่ แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ไรแดง  

 
ปัญหาภัยธรรมชาติ 
ในช่วงฤดูฝน จะมีฝนตกหนักและลมแรง ซึ่งเป็นช่วงที่ก ำลังออกดอก ส่งผลให้ไม่ติดผลและดอกร่วงเป็น

จ ำนวนมำก อีกทั้งเกษตรกรบำงรำยมีปัญหำน้ ำท่วมขังในแปลง 
 
ปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม 
กลุ่มยังไม่มีควำมเข้มแข็งมำกนัก เนื่องจำกกลุ่มเกษตรกรพุทรำแปลงใหญ่บ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัด

กำฬสินธุ์ เป็นกำรรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อย จ ำนวน 15 กลุ่ม ซึ่งแบ่งออกไปตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ กลุ่มละ
ประมำณ 20 รำย มีกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันในรูปแบบกลุ่มใหญ่  ทั้งยังมีกำรแอบอ้ำงชื่อผลผลิตของบ้ำนโพน 
ทั้งในส่วนของกำรน ำผลผลิตที่ไม่ได้คุณภำพจำกที่อ่ืนมำขำยโดยแอบอ้ำงชื่อ พุทรำนมสดบ้ำนโพน  

 
ความต้องการด้านความรู้และวิชาการของเกษตรกร 
 
1. ด้ำนกำรเตรียมดิน เนื่องจำกดินมีควำมเสื่อมโทรมและเกษตรกรไม่ทรำบสภำพดินของตนเอง จึงไม่

สำมำรถเตรียมดินหรือปรับปรุงดินให้เหมำะกับกำรปลูกพุทรำได้    
2. ด้ำนกำรขยำยพันธุ์ เนื่องจำกพุทรำให้ผลผลิตน้อยหรือไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
3. ด้ำนกำรใส่ปุ๋ย เนื่องจำกเกษตรกรไม่มีควำมรู้เรื่องกำรใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีไม่ว่ำจะเป็นปริมำณกำรใส่ปุ๋ยที่

เหมำะสม ระยะเวลำกำรใส่ปุ๋ยเป็นต้น 
4. ด้ำนกำรใช้ฮอร์โมน เนื่องจำกเกษตรกรไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้ฮอร์โมนและใช้ฮอร์โมนไม่ถูกวิธี 
5. ด้ำนกำรตัดแต่งก่ิง เนื่องจำกปริมำณกำรออกดอกออกผลของพุทรำมีปริมำณที่น้อย 
6. ด้ำนกำรวินิจฉัยโรค เนื่องจำกเกษตรกรไม่ทรำบถึงสำเหตุกำรเกิดโรคและวิธีกำรรักษำโรค อีกทั้ง

เกษตรกรไม่มีควำมรู้ด้ำนโรคพืช 
7. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีป้องกันก ำจัดโรค เนื่องจำกเกษตรกรไม่ทรำบถึงวิธีกำรกำรใช้สำรป้องกันก ำจัด

โรคและเกษตรกรไม่มีควำมรู้ในเรื่องสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรค 
8. ด้ำนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลง เนื่องจำกเกษตรกรไม่มีควำมรู้ในเรื่องกำรใช้สำรเคมีป้องกัน

ก ำจัดจัดแมลงท ำให้ใช้สำรเคมีไม่ตรงกับชนิดของแมลงใช้แล้วไม่เกิดผล และใช้สำรเคมีไม่ถูกวิธี 
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ภาพที่ 1 แสดงรำสนิม ใบไหม้ และแอนแทรคโนส (ผลเน่ำ) 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงหญ้ำปำกควำย หญ้ำขนและผักปรำบในแปลงพุทรำ 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ไรแดง 
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9. ด้ำนกำรใช้สำรอินทรีย์หรือวิธีทำงธรรมชำติป้องกันก ำจัดโรค เนื่องจำกกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรค
ส่งผลให้มีสำรเคมีตกค้ำงในพืช และส่งผลเสียต่อสุขภำพ 

10. ด้ำนกำรใช้สำรอินทรีย์หรือวิธีทำงธรรมชำติป้องกันก ำจัดแมลง เนื่องจำกแมลงสร้ำงควำมเสียหำย
ให้กับกำรปลูก และสำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงส่งผลเสียต่อสุขภำพ 

11. ด้ำนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีมีค่ำใช้จ่ำยสูงส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสูง ท ำให้ได้ก ำไร
ไม่คุ้มทนุที่เสียไป 

12. ด้ำนแหล่งทุน 
13. ควำมรู้และเทคโนโลยีที่จะท ำพุทรำให้ออกนอกฤดู เพื่อให้ผลผลิตออกเหลื่อมวัน ลดปัญหำผลผลิตล้น

ตลำด สำมำรถทยอยเก็บผลผลิตขำยได้เรื่อย ๆ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
  
กลุ่มเป้าหมาย  

1. ตัวแทนจำกคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มผู้ปลูกพุทรำแปลงใหญ่บ้ำนโพน  
2. เจ้ำหน้ำที่จำกเทศบำลต ำบลโพน  
3. ตัวแทนสภำเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
4. คณะผู้วิจัยจำกสำขำส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

ในกำรประชุมครั้งนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเทศบำลต ำบลโพน สภำเกษตรกรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
คณะกรรมกำรกลุ่มพุทรำนมสดปลงใหญ่บ้ำนโพน และคณะผู้วิจัยจำกสำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรเชิง
ระบบ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกันประชุมหำรือถึงปัญหำ ควำมต้องกำร ต่ำงๆของ
เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
หัวข้อที่ 1 ประเด็นปัญหาในการผลิตและการตลาดพุทรา 

ในกำรประชุมได้มีกำรกล่ำวถึงปัญหำในกำรผลิตพุทรำในประเด็นต่ำงๆดังนี้ 
1. แมลงศัตรูและโรคที่เป็นปัญหำแก่เกษตรกรมำก ตำมมำด้วยกำรใช้สำรเคมีท้ังในกำรป้องกันและก ำจัด 

เกิดปัญหำเรื่องกำรตกค้ำงของสำรเคมีในผลผลิต แต่ทั้งนี้ผลผลิตทั้งหมดที่จะออกขำยในฤดูกำลนี้จะเก็บเกี่ยวใน
ระยะปลอดภัย และในอนำคตทำงกลุ่มต้องกำรจะท ำให้พุทรำนมสดบ้ำนโพนเป็นพุทรำปลอดสำรเคมีให้ได้  

2. ปัญหำเรื่องกำรตลำด รำคำผลผลิตตกต่ ำ ก ำหนดรำคำเองไม่ได้ และควำมต้องกำรของตลำดน้อยกว่ำ
ปริมำณผลผลิตที่ออกในบำงช่วง เช่น ช่วงเทศกำลตรุษจีน ล้งพุทรำปิด ยอดกำรสั่งซื้อลดลง และเป็นช่วงที่พุทรำ
ออกเต็มที่ทุกสวน ต้องเก็บทุกวันก็ เกิดปัญหำไม่มีตลำดรองรับ ซึ่งพุทรำที่ขำยไม่ได้เหล่ำนี้ก็จ ำเป็นต้องทิ้งโดยเปล่ำ
ประโยชน์เพรำะเกิดกำรเน่ำเสีย มีควำมบอบช้ ำ 

3. กำรเน่ำเสียของผลผลิตโดยเปล่ำประโยชน์ ในแต่ละปีจะมีผลผลิตที่เก็บไม่ทัน และออกมำเกินควำม
ต้องกำรของตลำดประมำณ 3,000 ตัน ได้มีกำรพยำมแก้ไขด้วยกำรแปรรูปผลผลิต ได้แก่ กำรท ำแยม กำรท ำ
พุทรำกวน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนควำมรู้จำกหน่วยงำนรำชกำร แต่ทั้งนี้ กิจกรรมต่ำง ๆดังกล่ำวได้หยุดไป 
เนื่องจำกเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนและกำรลงทุนค่อนข้ำงสูง ตลำดไม่กว้ำงพอ ท ำให้เลิกล้ม แต่ทำงกลุ่มยังต้องกำร
ควำมรู้กำรสนับสนุนต่ำง ๆ ให้ได้วิธีกำรจัดกำรพุทรำจ ำนวนมำกที่ไม่สำมำรถออกขำยได้ให้ส ำเร็จ  
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4. ปัญหำแหล่งน้ ำไม่เพียงพอในกำรผลิต เนื่องจำกฝนน้อย แหล่งกักเก็บน้ ำไม่เพียงพอ  
5. ขำดควำมรู้ที่จะท ำพุทรำให้ออกนอกฤดู เพ่ือให้ผลผลิตออกเหลื่อมวัน ลดปัญหำผลผลิตล้นตลำด 

สำมำรถทยอยเก็บผลผลิตขำยได้เรื่อย ๆ 
6. กำรแอบอ้ำงชื่อ ทั้งในส่วนของกำรน ำผลผลิตจำกท่ีอ่ืนมำขำยแอบอ้ำงชื่อ พุทรำนมสดบ้ำนโพน และ

กำรน ำผลผลิตจำกบ้ำนโพนไปขำยสวมเป็นผลผลิตของแหล่งผลิตนั้น ๆ 
 
หัวข้อที่ 2 การสร้างเอกลักษณ์ หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับพุทรานมสดบ้านโพน  
ในกำรประชุม กลุ่มได้กล่ำวถึงปัญหำเรื่องกำรถูกแอบอ้ำง ดังจะเห็นได้ชัดเจนมำกจำกกำรที่มีพ่อค้ำแม่ค้ำ

ตั้งแพงขำยพุทรำตลอดสองข้ำงทำงในพ้ืนที่บ้ำนโพน ทั้งท่ีปัจจุบันผลผลิตพุทรำนมสดที่ผลิตในพื้นที่ยังไม่สำมำรถ
เก็บเก่ียวได้ จึงได้มีกำรหำรือเรื่องเอกลักษณ์ หรือกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับพุทรำบ้ำนโพน จึงได้ให้กลุ่ม
สะท้อนจุดเด่น เอกลักษณ์ หรือบอกเล่ำเรื่องรำวที่น่ำสนใจอันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีโดดเด่นให้แก่พุทรำ
นมสดบ้ำนโพน  
 
ผลการสะท้อนเอกลักษณ์ของพุทรานมสดบ้านโพนในที่ประชุม  

1. ลักษณะผลรี รูปไข่ บริเวณใกล้ขั้วผลจะมีควำมกลมมนมำกกว่ำแล้วค่อยเล็กรีลงด้ำนปลำยผล บริเวณ
ขั้วผลจะเป็นหลุมลึก ซึ่งแตกต่ำงจำกสำยพันธุ์อ่ืนและต่ำงจำกพุทรำนมสดของจังหวัดใกล้เคียง  

2. เป็นพุทรำกำงมุ้ง มีผิวสวย  
3. เนื้อสัมผัสควำมกรอบ ฉ่ ำ  
4. รสชำติควำมหวำน ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว  
5. เปลือกไม่หนำ เมื่อทำนแล้วไม่ติดรสฝำด  
6. เป็นพุทรำปลอดภัยจำกสำรพิษ เพรำะเก็บในระยะปลอดภัย  
7. ปลูกในพื้นที่ดินดี เป็นดินที่คุณสมบัติดีช่วยให้พุทรำมีรสชำติเพ่ิมขึ้น  

 
หัวข้อที่ 3 การจัดการผลผลิตของกลุ่มของกลุ่มพุทรานมสดบ้านโพน  
กลุ่มกล่ำวว่ำในกำรผลิตนั้นมีต้นทุนกำรผลิตต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 10-19 บำท แล้วแต่สวน แต่รำคำรับซื้อในปี

กำรผลิตที่ผ่ำนมำจำกล้ง กิโลกรัมละ 15 บำท ซึ่งค่อนข้ำงต่ ำ ซึ่งเป็นปัญหำมำกเกิดควำมไม่ไว้วำงใจกันของล้งและ
ชำวสวน เนื่องจำก เกษตรกรเห็นว่ำล้งกดรำคำมำกเกินไป อีกทั้งในช่วงเทศกำลหรือนอกช่วงเทศกำล รำคำก็คงที่
ไม่มีกำรข้ึนลงตำมกลไกตลำด และมีข้อมูลหลำยๆด้ำนที่บ่งชี้ ท ำให้ชำวสวนรู้สึกเสียเปรียบ ซึ่งเหตุนี้ท ำให้ทำง
สหกรณ์กำรเกษตรและเทศบำลต ำบลโพนเข้ำมำร่วมจัดกำรสร้ำงล้งกลำงขึ้นมำเอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
เกษตรกรด้วยว่ำจะให้ควำมร่วมมือหรือไม่ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวที่ทำงกลุ่มได้พิจำรณำร่วมกัน เห็นว่ำ เป็นเพรำะ
สมำชิกกลุ่มยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่มมำกพอ ไม่เข้ำใจบทบำทของกลุ่ม และผลประโยชน์อันจะได้จำก
กำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง อีกท้ังกิจกรรมต่ำง ๆเป็นกำรขอควำมร่วมมือ ไม่มีกฎระเบียบบังคับ  จึงยำกท่ีจะควบคุม
สมำชิกกลุ่มในกำรขำยผลผลิตได้  

 
หัวข้อที่ 4 การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้บริโภค 
เทศบำลต ำบลโพน ได้มีกำรจัดงำน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยรำชินีไหมแพรวำ พุทรำหวำนบ้ำนโพน 

(Amazing Phuthai) ติดต่อกันมำ 4 ครั้งแล้ว ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้ำไหมแพรวำบ้ำนโพน  บ้ำนโพน ต.
โพน อ.ค ำม่วง จ.กำฬสินธุ์ ซึ่งมีกำรจัดนิทรรศกำร กำรสำธิตกระบวนกำรทอผ้ำไหมแพรวำ วิถีชีวิตชำวผู้ไทย กำร
ประกวดผ้ำไหมแพรวำ เครื่องจักรสำน ผลผลิตพุทรำ กำรแข่งขันกินพุทรำ กำรแข่งขันสำวไหม กำรประกวดธิดำ
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พุทรำหวำน กำรแสดงโปงลำง กำรแสดงฟ้อนภูไท ฟ้อนละครโบรำณ กำรแสดงร ำวงพ้ืนบ้ำนย้อนยุค จำกคณะหนู
นำพำเพลิน กิจกรรมแรลลี่จักรยำนมุดมุ้งบำยนมชมสวนพุทรำ ประกวดภำพถ่ำย ประกวดกลอนล ำภูไท และ
กิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนอีสำน แต่ทั้งนี้คณะกรรมกำรกลุ่มได้ชี้ประเด็นปัญหำในเรื่องของกำร
ประชำสัมพันธ์ในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมงำนดังกล่ำว ทั้งที่มีผู้สนใจและมำเยี่ยมชมอยู่เป็นประจ ำ ทั้งในเรื่องกำร
ประชำสัมพันธ์ผลผลิตให้แก่คนภำยนอก และกำรสื่อสำรระหว่ำงกันในกลุ่ม เนื่องจำกกลุ่มไม่มีช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยพอ 

หัวข้อที่ 5 ความต้องการของกลุ่ม 
1. ห้องเย็นกลำง เก็บผลผลิตที่รอกำรจ ำหน่ำย 
2. ควำมรู้เรื่องกำรท ำพุทรำให้ออกนอกฤดู เพ่ือให้ผลผลิตออกเหลื่อมกัน 
3. ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีกำรยืดอำยุผลผลิตไม่ให้สุกแก่เร็ว 
4. แนวทำงกำรจัดกำรผลผลิตที่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้  
5. ควำมรู้เรื่อง กำรขอ GAP ผลผลิต 
6. สื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
7. ศึกษำดูงำนกลุ่มที่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรจัดกำรผลผลิต กำรแปรรูป 

เป็นต้น 
8. โรงคัดแยกผลผลิตที่ได้มำตรฐำน 
9. ควำมรู้เรื่อง กำรจัดกำรโรคและแมลง 
10. ตัดปัญหำเรื่องกำรแอบอ้ำงผลผลิต 
11. ต้องกำรนักวิชำกำรช่วยเรื่องกำรสร้ำงแบรนด์ และกำรสร้ำงตลำด 
12. ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีกำรผลิตแบบปลอดสำรพิษ 
จำกประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรทั้งหมดที่มีกำรสะท้อนจำกที่ประชุม ท ำให้คณะผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่จ ำเป็นจะต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดข้ึนในฤดู
กำรเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ (พฤศจิกำยน 2562 – กุมภำพันธ์ 2563)  ดังนี้  

1. ปัญหาเรื่องการแอบอ้างช่ือ ทั้งในส่วนของกำรน ำผลผลิตจำกที่อ่ืนมำขำยแอบอ้ำงชื่อ พุทรำนมสด
บ้ำนโพน และกำรน ำผลผลิตจำกบ้ำนโพนไปขำยสวมเป็นผลผลิตของแหล่งผลิตนั้น ๆ 

แนวทางการแก้ปัญหา  
ออกแบบโลโก้ สติ๊กเกอร์กลำงที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ำเป็นผลผลิตในพื้นที่ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัด

กำฬสินธุ์ โดยเทศบำลต ำบลโพนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรแจกจ่ำยให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพุทรำนมสดบ้ำนโพน
เท่ำนั้น และมีกำรตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่ บริเวณถนนสำยหลัก เพ่ือให้ผู้บริโภคหรือประชำชนที่เดิน
ทำงผ่ำนไปมำ ได้รับทรำบว่ำหำกต้องกำรบริโภคผลผลิตพุทรำนมสดบ้ำนโพนจริง จะต้องมีสติ๊กเกอร์นี้ติดเพ่ือเป็น
กำรยืนยัน และจะท ำให้ได้บริโภคพุทรำดี มีคุณภำพอย่ำงแน่นอน 

2. ปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมงำนดังกล่ำว ทั้งที่มีผู้สนใจและมำ
เยี่ยมชมอยู่เป็นประจ ำ ทั้งในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ผลผลิตให้แก่คนภำยนอก เนื่องจำกกลุ่มไม่มีช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยพอ 

แนวทางการแก้ปัญหา  
 จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์พุทรำบ้ำนโพนโดยเฉพำะ เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ได้ตลอดเวลำ ซึ่ง

ทีมวิจัยจะเป็นผู้ออกแบบร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรและเทศบำลต ำบลโพน 
3. ปัญหาสมาชิกกลุ่มยังไม่เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม ไม่เข้ำใจบทบำทของกลุ่ม และ

ผลประโยชน์อันจะได้จำกกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
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แนวทางการแก้ปัญหา  
ศึกษำดูงำนกลุ่มอ่ืนๆที่มีกำรบริหำรจัดกำรเข้มแข็งเป็นรูปธรรม เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้มำน ำมำพัฒนำกลุ่ม

เพ่ือให้เข้มแข็งขึ้น โดยผู้ที่จะเดินทำงไปศึกษำดูงำนได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม สมำชิกกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มและกิจกรรมต่ำงที่เกี่ยวกับพุทรำนมสดบ้ำนโพน ซึ่งในเบื้องต้น จำกกำรหำรือ ที่ประชุมได้
เสนอช่วงเวลำที่เหมำะสม คือ ช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือนธันวำคม 2562 ในกำรนี้คณะผู้วิจัยได้
เดินทำงไปหำรือกับรักษำกำรเกษตรอ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ หัวหน้ำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนพุทรำนมสด
โอโซนวังน้ ำเขียว และเจ้ำหน้ำที่เกษตรต ำบลผู้รับผิดชอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ยินดีสนับสนุนกิจกรรมดังกล่ำว  

4. ราคาขายไม่สูงพอที่จะสร้างรายได้ที่พอใจให้กับเกษตรกร เนื่องจำกผลผลิตที่รับไปขำยยังตลำด
ต่ำง ๆ ผู้บริโภคจะรับทรำบเพียงเป็นพุทรำ หรือพุทรำนมสด ชี้ให้เห็นว่ำยังไม่มีกำรสร้ำงรับรู้และกำรสื่อสำรกับ
ลูกค้ำหรือผู้บริโภคท่ีดีพอ  

แนวทางการแก้ปัญหา  
หำแนวทำงกำรเพ่ิมควำมต้องกำรของตลำด (อุปสงค์) ให้กับพุทรำนมสดบ้ำนโพน  โดยท ำกำรส ำรวจ

กำรรับรู้ พฤติกรรมผู้บริโภคพุทรำนมสดบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ เพื่อให้ทรำบทรำบ
สถำนกำรณ์ควำมนิยม ควำมสนใจให้ผลผลิตพุทรำนมสดบ้ำนโพน เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูล
ในกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์หรือวำงแผนกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคได้ดีขึ้น  

 
 

ขั้นตอนที่ 3  การศึกษารับรู้พุทรานมสดบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ของผู้บริโภค โดยท าการ
สร้างแบบส ารวจออนไลน์ส ารวจผู้บริโภค 

เพ่ือศึกษำกำรรับรู้ พฤติกรรมผู้บริโภคพุทรำนมสดบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ให้ทรำบทรำบควำมนิยม ควำมสนใจให้ผลผลิตพุทรำนมสดบ้ำนโพน ผลกำรศึกษำสำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์หรือวำงแผนกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคได้ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร
สร้ำงแบบสอบถำมและท ำกำรส ำรวจผู้บริโภคจ ำนวน 131 รำย โดยผลกำรส ำรวจพบว่ำ 

ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถำมออนไลน์ ส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภคพุทรำนมสดบ้ำนโพน (ร้อยละ 70.2) 
ส่วนมำกไม่ทรำบรสชำติและเนื้อสัมผัส (ร้อยละ 70.2) ส ำหรับ 1 ปีที่ผ่ำนส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อพุทรำนมสดบริโภค 
(ร้อยละ 55.0) จึงได้มีกำรสอบถำมควำมคำดหวังด้ำนรสชำติและเนื้อสัมผัสของพุทรำนมสดบ้ำนโพน พบว่ำ ส่วน
ใหญ่คำดหวังว่ำพุทรำนมสดบ้ำนโพนจะมี ควำมหวำน กรอบ เนื้อและน้ ำมีสีขำวเหมือนนมสด (ร้อยละ 48.1) ส่วน
ในอนำคตผู้บริโภคส่วนใหญ่อยำกลองบริโภคพุทรำนม (ร้อยละ 83.2) ซึ่งเคยได้ยินชื่อพุทรำนมสดบ้ำนโพนจำก
ญำติพ่ีน้อง/เพ่ือน (ร้อยละ 52.7) ผู้บริโภคส่วนมำกไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์พุทรำนมสดบ้ำนโพนวำงจ ำหน่ำยที่ใดเลย 
(ร้อยละ 67.9) ผู้บริโภคคำดหวังว่ำรำคำพุทรำนมสดบ้ำนโพนจะไม่มีควำมแตกต่ำงกับพุทรำพันธุ์อื่น ๆ (ร้อยละ 
54.2) และหำกมีโอกำสได้ซื้อจะเลือกบริโภคพุทรำนมสดบ้ำนโพนที่มีขนำดกลำง (ร้อยละ 47.3)  

ผลกำรส ำรวจข้ำงต้น ชี้ให้เห็นว่ำ  ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักพุทรำนมสดบ้ำนโพน ซึ่งสูงถึงร้อยละ 70.2 
ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ท ำให้ไม่เคยซื้อพุทรำนมสดบริโภคเป็นส่วนใหญ่ และไม่ทรำบรสชำติเนื้อสัมผัส
ของพุทรำนมสดบ้ำนโพนเลย เมื่อมีกำรสอบถำมถึงพุทรำนมสดบ้ำนโพนจึงท ำให้ส่วนใหญ่อยำกทดลองบริโภค
พุทรำนม มำกกว่ำร้อยละ 83  ดังนั้น สิ่งจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน คือ กำรประชำสัมพันธ์และกำร
สร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจำกกำรตอบแบบสอบถำมพบว่ำ ร้อยละ 79 เคยได้ยินชื่อพุทรำนมสดมำบ้ำงจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งเพ่ือน ญำติ สื่อประเภทต่ำง ๆ กำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนภำครัฐ  และเอกสำรสิ่งพิมพ์ 
แต่ไม่รู้จักพุทรำนมสดบ้ำนโพน ดังนั้น ควรเร่งด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรผลิตแผ่นพับใช้แจกเมื่อได้รับกำร
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เชิญชวนให้ไปแสดงหรือจัดจ ำหน่ำยสินค้ำตำมแหล่งต่ำง ๆ โดยในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจะท ำกำรออกแบบแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์พุทรำนมสดบ้ำนโพน และผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ที่กว้ำงมำกข้ึน และในอนำคตจะ
ผลิตสปอตโฆษณำสั้น เพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยกำรวิทยุ 

 

ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้น ำกลุ่มเกษตรกร  
2. ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดในพื้นที่ 
3. เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่  
4. คณะผู้วิจัยจำกสำขำส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
ผลการประชุม 

จำกกำรศึกษำกำรรับรู้พุทรำนมสดบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ของผู้บริโภค พบว่ำ ผู้บริโภค
ที่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักพุทรำนมสดบ้ำนโพน ซึ่งสูงถึงร้อยละ 70.2 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด แต่เมื่อมีกำร
สอบถำมถึงพุทรำนมสดบ้ำนโพน จึงท ำให้ส่วนใหญ่อยำกทดลองบริโภคพุทรำนมสด มำกกว่ำร้อยละ 83  ดังนั้น 
สิ่งจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน คือ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค เช่น กำร
ผลิตแผ่นพับ ใช้แจกเมื่อได้รับกำรเชิญชวนให้ไปแสดงหรือจัดจ ำหน่ำยสินค้ำตำมแหล่งต่ำง ๆ สติ๊กเกอร์ โลโก้ 
โปสเตอร์ และผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ที่กว้ำงมำกข้ึน  

เทศบำลต ำบลโพน ได้มีกำรจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ กลุ่มพุทรำนมแปลงใหญ่ สหกรณ์กำรเกษตรค ำ
ม่วง จ ำกัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของทำงกลุ่มพร้อมกับกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม งำนเทศกำลพุทรำหวำนบ้ำนโพน 
กิจกรรมที่น่ำสนใจในบ้ำนโพน แต่ภำยในแผ่นพับประชำสัมพันธ์ยังขำดข้อมูลที่ส ำคัญ มีกำรใช้ค ำที่ยังไม่ชวนดึงดูด
ใจ และรูปลักษณ์ภำยนอกไม่มีควำมโดดเด่น คณะผู้วิจัยจึงมีกำรจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ขึ้นมำใหม่เพ่ือให้เกิด
ควำมถูกต้อง และเพ่ิมควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น และมีกำรท ำโลโก้ สติ๊กเกอร์ ที่เป็นตัวบ่งบอกว่ำเป็นพุทรำนมบ้ำนโพน 
ปลูกท่ีบ้ำนโพน เป็นของเกษตรกรบ้ำนโพนจริง ๆ เพ่ือป้องกันกำรสวมรอยของพุทรำที่อ่ืนที่น ำไปขำยและใช้ชื่อว่ำ
เป็นพุทรำนมบ้ำนโพน 

 
ผลการปฏิบัติงาน สื่อสิ่งพิมพ์ที่ด ำเนินกำรผลิต ได้แก่ แผ่นพับ โลโก้ สติ๊กเกอร์และโปสเตอร์

ประชำสัมพันธ์ และได้น ำสื่อที่ออกแบบเข้ำน ำเสนอและขอค ำแนะน ำจำกกำรคณะกรรมกำรกลุ่มพุทรำแปลงใหญ่
บ้ำนโพน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มของต ำบลเทศบำลต ำบลโพน ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งได้รับ
ค ำแนะน ำดังกล่ำวมำปรับแก้ไข และน ำไปส่งมอบยังกลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 

แผ่นพับ . 
ได้รับกำรอนุเครำะห์ข้อมูลจำกทำงส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพน ซึ่งเนื้อหำในแผ่นพับ มีดังนี้  
 ท าความรู้จักกับกลุ่มพุทราแปลงใหญ่บ้านโพน 
 กลุ่มพุทรำแปลงใหญ่บ้ำนโพน อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสหกรณ์กำรเกษตรค ำม่วง จ ำกัด          จด
ทะเบียนเป็นกลุ่มพุทรำแปลงใหญ่ เมื่อปีพุทธศักรำช 2560 มีสมำชิกแรกเข้ำ 80 รำย ปัจจุบันปี 2562 มีสมำชิก
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เพ่ิมข้ึนเป็น 318 รำย โดยทั้ง 318 รำยนี้เป็นสมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตรค ำม่วง จ ำกัด กำรบริหำรกลุ่มได้มีกำร
เลือกกรรมกำรบริหำรกลุ่ม โดยมีทั้งสิ้น 16 ท่ำน โดยข้อมูลกำรผลิตปี 2562 / 2563 มีจ ำนวนพ้ืนที่ปลูก 1,522 ไร่ 
โดยมี 3 สำยพันธุ์ 
 - พ้ืนที่กำรปลูกพันธุ์นมสด คิดเป็นร้อยละ 80  
 - พ้ืนที่กำรปลูกพันธุ์จัมโบ้ คิดเป็นร้อยละ 15  
 - พ้ืนที่กำรปลูกพันธุ์สำมรส และพวงทอง คิดเป็นร้อยละ 5  
 - ช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนพฤศจิกำยน 2562 ถึงเดือนมีนำคม 2563 คำดกำรณ์ผลผลิต 7,600 
ตัน 
 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์พัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดกำฬสินธุ์ 5 ปี 
(2513-2567) ได้มีแผนงำนเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรเชิงอัตลักษณ์ด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรจังหวัด
กำฬสินธุ์ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ หรือ Geographic Indicator (GI) ซึ่งพุทรำนมบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอ
ค ำม่วง ก็เป็นอีกหนึ่งพืชเป้ำหมำยหลักที่จะผลักดันให้เป็นพืช GI และคุ้มครองชื่อสินค้ำให้เป็นของชุมชนบ้ำนโพน
ในอนำคต 

เอกลักษณ์ของพุทรานมบ้านโพนจากการประชุม 
1. ลักษณะผลรี รูปไข่ บริเวณใกล้ขั้วผลจะมีควำมกลมมนมำกกว่ำแล้วค่อยเล็กรีลงด้ำนปลำยผล บริเวณ

ขั้วผลจะเป็นหลุมลึก ซึ่งแตกต่ำงจำกสำยพันธุ์อื่นและต่ำงจำกพุทรำนมสดของจังหวัดใกล้เคียง  
2. เป็นพุทรำกำงมุ้ง มีผิวสวย  
3. เนื้อสัมผัสควำมกรอบ ฉ่ ำ  
4. รสชำติควำมหวำน ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว  
5. เปลือกไม่หนำ เมื่อทำนแล้วไม่ติดรสฝำด  
6. เป็นพุทรำปลอดภัยจำกสำรพิษ เพรำะเก็บในระยะปลอดภัย  
7. ปลูกในพื้นที่ดินดี เป็นดินที่คุณสมบัติดีช่วยให้พุทรำมีรสชำติเพ่ิมข้ึน  

งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน 
เทศบำลต ำบลโพน ได้มีกำรจัดงำน “มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย รำชินีไหมแพรวำ พุทรำหวำนบ้ำนโพน” 

(Amazing Phuthai) ติดต่อกันมำ 4 ครั้งแล้ว ณ ศูนย์ศิลปกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยผ้ำไหมแพรวำบ้ำนโพน   ต ำบล
โพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งมีกำรจัดนิทรรศกำร กำรสำธิตกระบวนกำรทอผ้ำไหมแพรวำ   วิถีชีวิตชำว
ผู้ไทย กำรประกวดผ้ำไหมแพรวำ เครื่องจักรสำน ผลผลิตพุทรำ กำรแข่งขันกินพุทรำ กำรแข่งขันสำวไหม กำร
ประกวดธิดำพุทรำหวำน กำรแสดงโปงลำง กำรแสดงฟ้อนภูไท ฟ้อนละครโบรำณ กำรแสดงร ำวงพ้ืนบ้ำน กิจกรรม
แรลลี่ จักรยำนมุดมุ้ง บำยนม ชมสวนพุทรำ ประกวดภำพถ่ำย ประกวดกลอนล ำภูไท และกิจกรรมกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนอีสำนอีกหลำกหลำยกิจกรรม 

ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสาร 
โทรศัพท์ 099-0328945 นำยนิพนธ์ อิงภู  
  087-1078019 นำยประวิทย์ วงศ์เจริญ  
098-2264014 นำงศิริพร เครือวรรณ 
กลุ่ม Facebook FAN pages กลุ่มพุทรำนมแปลงใหญ่บ้ำนโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ 
LINE กลุ่มพุทรำนมบ้ำนโพน 
สนับสนุนโดย สกสว. และ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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   ภาพที่ 4 บรรยำกำศกำรประชุมหำรือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5 น ำเสนอสื่อและร่วมกันพิจำรณำแก้ไข 
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ภาพที่ 6 แผ่นพับประชำสัมพันธ์ 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 7 สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ 
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สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ 
แนวคิดการออกแบบ 
 สติ๊กเกอร์จะประกอบไปด้วยโลโก้สหกรณ์กำรเกษตรค ำม่วง จ ำกัด และส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพน มี
กำรน ำลำยผ้ำไหมแพรวำ ซึ่งสื่อถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของบ้ำนโพน และสีที่ใช้เป็นพ้ืนหลัง คือ  สีน้ ำตำลแดง เป็น
เอกลักษณ์ของผ้ำไหมแพรวำบ้ำนโพนด้วยเช่นกัน และรูปของผลพุทธำนมเป็นพื้นหลัง 
 โดยบริเวณด้ำนบนเหนือภำพผลผลิตพุทธำจะเป็นที่ว่ำงส ำหรับให้หัวหน้ำกลุ่มลงรหัสแปลงของเกษตรกร
ก่อนที่จะส่งมอบให้เกษตรกร ซึ่งจะมีกำรก ำหนดบัญชีหมำยเลขแปลงไว้ เพ่ือกำรตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เช่น 
ที่มำของผลผลิต เป็นต้น 
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
แนวคิดการออกแบบ 
 เพ่ือประชำสัมพันธ์ส ำหรับผู้คนที่เดินทำงผ่ำนทำงบ้ำนโพน ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2253 หำก
ต้องกำรซื้อพุทธำนมบ้ำนโพน จะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสติ๊กเกอร์ติดที่ผลิตภัณฑ์ เพ่ือป้องกันกำรสวมรอยของ
พุทรำที่อ่ืนที่น ำไปขำยและใช้ชื่อว่ำเป็นพุทรำนมบ้ำนโพนอีกด้วย 
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ภาพที่ 8 สติกเกอร์ที่น ำมำใช้บนบรรจุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ ขนำดของโปสเตอร์ 3X2.5 เมตร 
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ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 3 โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-C 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้น ำกลุ่มเกษตรกร  
2. ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดในพื้นที่ 
3. เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่  
4. คณะผู้วิจัยจำกสำขำส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
ผลการด าเนินงาน  
 
ปัญหาและความต้องการ (กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-C ) 

กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรโดยกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) : เกษตรกรผู้ปลูก
พุทรำนมสดชุมชนบ้ำนโพน ต ำบลค ำม่วง อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ภำยใต้โครงกำร "นวัตกรรมระบบกำร
ผลิตเเม่นย ำพุทรำนมสดคุณภำพส ำหรับกลุ่มต ำบลโพน จังหวัดกำฬสินธุ์" ณ หอประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
โพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม หรือ Appreciation-Influence-Control (A-
I-C) เป็นเทคนิคกำรประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ที่กำรระดมสมองท ำให้เกิดควำมเข้ำใจสภำพปัญหำ/
ขีดจ ำกัด ควำมต้องกำร/และศักยภำพของผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องต่ำงๆ งำนที่ได้จำกกำรประชุมมำจำกควำมคิดของ
ทุกคนในกลุ่ม โดย A-Appreciation คือ กำรยอมรับชื่นชม (Appreciate) ควำมคิดเห็นควำมรู้สึกของสมำชิกใน
กลุ่มด้วยควำมเข้ำใจในประสบกำรณ์ สภำพ และขีดจ ำกัด ทุกคนในกลุ่มมีโอกำสที่จะให้ข้อมูล เป็นประชำธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม I-Influence คือ กำรใช้ประสบกำรณ์ /ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของแต่ละคนที่มีอยู่ มำช่วยกัน
ก ำหนดวิธีกำร / ยุทธศำสตร์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์/อุดมกำรณ์ร่วมกัน สมำชิกในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน มี
กำรถกเถียงด้วยเหตุผลทั้งในประเด็นที่เห็นด้วยและขัดแย้งจนได้วิธีกำรที่กลุ่มเห็นร่วมกัน และ C-Control คือ 
กำรน ำยุทธศำสตร์/วิธีส ำคัญ มำก ำหนดแผนปฏิบัติกำรโดยละเอียด สมำชิกจะเลือกว่ำตนเองสำมำรถรับผิดชอบใน
เรื่องใดด้วยควำมสมัครใจ ท ำให้เกิดพันธะสัญญำข้อผูกพัน (Commitment) แก่ตนเองเพ่ือควบคุมตน (Control) 
ให้ปฏิบัติจนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยร่วมของกลุ่ม  
 

กระบวนการ AIC  
สมำชิกกลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน ต ำบลค ำม่วง อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน 58 คน 

กระบวนกำร A-I-C จะใช้กำรวำดภำพเพ่ือเป็นกำรสะท้อนประสบกำรณ์ในอดีต/สภำพปัจจุบันกับจินตนำกำรถึง
ควำมมุ่งหวังในอนำคตของสมำชิกทุกคน โดยให้แต่ละคนวำดภำพของตนก่อน น ำภำพของทุกคนมำวำงรวมกันบน
กระดำษแผ่นใหญ่ แล้วจึงต่อเติมรวมภำพของแต่ละคนให้กลมกลืนเป็นภำพใหญ่ของกลุ่มเพียงภำพเดียว กำรวำด
ภำพเป็นกำรกระตุ้นให้สมำชิกสะท้อนสิ่งที่อยู่ภำยในจิตใจออกมำอย่ำงแท้จริง บำงเรื่องรำวที่ไม่สะดวกใจที่จะพูด
โดยเปิดเผยก็สำมำรถสะท้อนออกมำเป็นรูปภำพหรือสัญลักษณ์รูปทรง/สี แทนกำรพูด/เขียนหนังสือ เปิดโอกำสให้
ผู้อื่นสำมำรถซักถำมข้อมูลควำมหมำยจำกภำพได้อย่ำงละเอียดลึกซึ้ง ใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้สมำชิกที่ไม่ค่อยกล้ำพูด
ได้ร่วมอธิบำยควำมคิด/ประสบกำรณ์ของตน  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ทรำบเกษตรกรได้สะท้อนปัญหำของตนเอง 
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2. เพ่ือให้เกษตรกรได้ร่วมกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมรู้แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
3. เพ่ือหำแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในชุมชนบ้ำน
โพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

แผนปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบ (A-I-C) 
ขั้นที ่1 ร่วมกลุ่มใหญ่ 

 ที่ประชุมทั้งหมดนั่งเป็นครึ่งวงกลม 
 พิธีกรชี้แจงหัวข้อ ประเด็น วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ประชุม 

ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มย่อย 
 จัดกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแบ่งตำมหมู่ 1,3,4,5 แบ่งตำมสี ได้แก่ สีฟ้ำ แดง ชมพู เขียว เหลือง 
 คัดเลือกหัวหน้ำกลุ่ม 

 
ขั้นที่ 3 วำดภำพปัจจุบันและอนำคต 

 พิธีกรแจ้งกิจกรรมหัวข้อและประเด็นที่ต้องกำรประชุม 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมวำดภำพเกี่ยวกับปัญหำในปัจจุบันและภำพวำดอนำคตท่ีต้องกำรจะให้เป็น (3 

นำที) 
ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 สมำชิกในกลุ่มน ำเสนอภำพวำดของตนเองและอธิบำยสั้นๆ (10 นำที) 
 สมำชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันสรุปภำพรวมปัญหำปัจจุบันและภำพฝันในอนำคตลบนกระดำษ

อย่ำงละ 1แผ่น (5 นำที) 
 ตัวแทนสมำชิกในแต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอภำพวำดของกลุ่ม (5 นำที) 

ขั้นที่ 5 ระดมกิจกรรม 
 เมื่อได้ภำพของอนำคตให้สมำชิกในกลุ่มเขียนกิจกรรมหรือวำดภำพกิจกรรมที่สำมำรถจะช่วย

แก้ไขปัญหำในปัจจุบันเพ่ือไปสู่ภำพในอนำคต (5 นำที) 
 น ำเสนอกิจกรรมของตนเองภำยในกลุ่ม (10 นำที) 
 สมำชิกภำยในกลุ่มคัดเลือกกิจกรรม 5 กิจกรรม (3 นำที) 

ขั้นที่ 6 เรียงล ำดับกิจกรรม 
 ทุกคนที่เข้ำร่วมประชุมเลือกกิจกรรมมำ 5 ล ำดับ 

ขั้นที่ 7 สังเครำะห์กิจกรรม 
 ผู้จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์กิจกรรมที่สำมำรถจะท ำได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนที่ 1 ร่วมกลุ่มใหญ่ 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนที่ 2 แบ่งกลุ่มย่อย 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนที่ 3 วำดภำพปัจจุบันและอนำคต 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนที่ 5 ระดมกิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนที่ 6 เรียงล ำดับกิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนที่ 7 สังเครำะห์กิจกรรม 
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ตารางท่ี 2 ผลกำรจัดกิจกรรมจำกเทคนิคกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม AIC 
สรุปภาพวาดปัญหาที่พบในปัจจุบัน สรุปภาพวาดในอนาคตที่อยากให้เป็น 

กลุ่มท่ี 1   สีฟ้ำ (หมู่ท่ี 1) 
 ผลผลิตมำกแต่ไม่มีตลำดขำยส่ง  
 ผลพุทรำบิดเบี้ยว ผิวไม่เรียบ ลูกแตก หยิกไม่

สมบูรณ์  
 รำกเน่ำ ปลวกเจำะ ด้วงเจำะล ำต้น มดคันขึ้น

ล ำต้น ดอกด ำ 
 เกิดโรคแอนแทรคโนส เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ  

ไรแดง รำด ำ ใบเหลือง 

กลุ่มท่ี 1 สีฟ้ำ (หมู่ที่ 1) 
 เทคโนโลยีที่ล้ ำสมัย ใช้โดรนบินพ่น

ยำเเทนแรงงำนคน เพ่ือลดกำรถูก
สัมผัสกับสำรเคมีโดยตรง 

 มีโซล่ำเซลล์ ใช้พลังงำนจำกเเสง
อำทิตย์ ในกำรสูบน้ ำขึ้นมำใช้ 

 มีตลำดใหญ่ รองรับ โลตัส  บิ๊ กซี         
เซนทรัล  

 
กลุ่มท่ี 2   สีแดง (หมู่ที่ 3) 
 ใบหงิก รำด ำ ไรแดง เพลี้ยคลั่ง ด้วงเต่ำลำย 
 วัชพืช หนอนเจำะล ำต้น หนอนลำยกินใบอยู่

ตำมดินกินผล 

กลุ่มท่ี 2  สีเเดง (หมู่ท่ี 3) 
 กำงมุ้งเพ่ือป้องกันแมลง 
 พุทรำมีลูกโต ผลสวย  
 มี ร ะบบน้ ำ ที่ ดี แ ละ เ พี ย งพอต่ อกำร

เพำะปลูก 
กลุ่มท่ี 3  สีชมพู (หมู่ที่ 4) 
 โรครำกเน่ำ หนอนเจำะล ำต้น ใบหงิก ผลเน่ำ 

เเมลงวันทอง  
 ใบด่ำง ดอกร่วง รำเเป้ง ไรเเดง รำน้ ำค้ำง 

เพลี้ยไฟ 
 

กลุ่มท่ี 3  สีชมพู (หมู่ที่ 4) 
 มีระบบน้ ำ มีกำรขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ ำ   

มีท่อน้ ำสปริงเกอร์ทั่วทั้งแปลง 
 ล ำต้นมีสีแดง บ่งบอกว่ำต้นมีคุณภำพดี 

แข็งแรง สมบูรณ์ 
 พุทรำลูกโต ผลสวย 

กลุ่มท่ี 4  สีเขียว (หมู่ที่ 5) 
- วัชพืช เเหล่งน้ ำ บำดำล 
- ยอดไม่เดิน หนอเจำะล ำต้น  
- เชื้อรำ รำด ำ เเอนเเทรคโนส รำน้ ำหมำก 
- เพลี้ยเเป้ง เพลี้ยไฟ ไรเเดง 

กลุ่มท่ี 4  สีเขียว (หมู่ที่ 5) 
 ต้นพุทรำแข็งแรง สมบูรณ์ 
 พุทรำลูกโต ผลสวย เกรดพรีเมี่ยม 

 

กลุ่มท่ี 5  สีเหลือง (หมู่ท่ี 5) 
 หนอนเจำะล ำต้น เ เมลงวันทอง ใบด่ำง    

ดอกร่วง เเมลงค่อมทอง บุ้ง ด้วง 
 

กลุ่มท่ี 5  สีเหลือง (หมู่ท่ี 5) 
 กำงมุ้งปลอดหนอน 
 พุทรำลูกโต ผลสวย 
 พุทรำไม่มีโรค ต้นแข็งแรง ขำยได้รำคำด ี
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ความต้องการการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการเตรียมดิน เนื่องจาก 

1. เนื่องจำกดินของเกษตรกรมีควำมแตกต่ำงกัน เกษตรกรต้องกำรทรำบสภำพดินในแปลงของตนเอง 
เพ่ือให้สำมำรถเตรียมดินให้เหมำะสม เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต คุณภำพผลผลิตและอำจช่วยลดต้นทุน
เรื่องปุ๋ยลงได้ 

2. ต้องกำรทรำบวิธีกำรปรับปรุงดินแบบอินทรีย์ เนื่องจำกต้องกำรท ำกำรปลูกแบบอินทรีย์ 
3. ดินมีควำมเสื่อมโทรม ไม่สมบูรณ์ 
4. น้ ำขัง ไม่ระบำยเมื่อมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลำนำน 

ด้านการขยายพันธุ์ เนื่องจาก 
ต้องกำรให้พุทรำของตนได้ผลผลิตมำกขึ้น 

ด้านการใส่ปุ๋ย เนื่องจาก 
1. เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรใส่ปุ๋ย 
2. ยังไม่มีควำมรู้เรื่องระยะเวลำกำรใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง 
3. ไม่ทรำบปริมำณกำรใส่ปุ๋ยที่เหมำะสม 
4. ชำวสวนบำงรำยขำดควำมรู้ในเรื่องกำรใส่ปุ๋ย กำรใส่ปุ๋ยในปัจจุบัน ใช้วิธีกำรใส่ตำมท่ีได้รับค ำแนะน ำ
จำกเกษตรกรแปลงข้ำงเคียง เพ่ือบ้ำน หรือญำติ  

ด้านการใช้ฮอร์โมน เนื่องจาก 
1. เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรใส่ 
2. เกษตรกรบำงรำยก็ไม่มีควำมรู้เรื่องกำรใช้ฮอร์โมน 

ด้านการตัดแต่งกิ่ง เนื่องจาก 
เกษตรกรต้องกำรเรียนรู้เรื่องกำรตัดแต่งกิ่งที่ท ำให้ลูกดก ได้ผลผลิตปริมำณมำกขึ้น 

ด้านการท าค้าง เนื่องจาก 
  เกษตรกรต้องกำรควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือวิธีกำรท ำค้ำงที่อำจประหยัดและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำนี้ 
ด้านการวินิจฉัยโรค เนื่องจาก 

1. ไม่ทรำบสำเหตุและวิธีในกำรรักษำโรค เพื่อจะได้รู้ถึงกำรจัดกำรกับโรคได้ถูกวิธี  
2.เพื่อให้มีควำมรู้ด้ำนนี้มำกขึ้น 
3. มีบำงโรคที่ยังไม่รู้จัก และไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหำ 

ด้านการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค เนื่องจาก 
1. เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรใช้ 
2. อยำกรู้ว่ำสำรเคมีอะไรใช้กับโรคอะไร 
3. เกษตรกรไม่มีควำมรู้ 

ด้านการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง เนื่องจาก 
1. เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรใช้ 
2. เวลำใช้สำรเคมีไม่ตรงกับชนิดของแมลงท ำให้ใช้แล้วไม่ได้ผล 
3. เกษตรกรไม่มีควำมรู้ 
4.แมลงบำงตัวไม่ทรำบชื่อที่แท้จริง ท ำให้มีปัญหำเมื่อต้องกำรซื้อสำรเคมีมำก ำจัดหรือป้องกัน 

ด้านการใช้สารอินทรีย์หรือวิธีทางธรรมชาติป้องกันก าจัดโรค เนื่องจาก 
1. เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยมำกข้ึนในกำรท ำกำรเกษตร 
2. อยำกรู้ว่ำถ้ำใช้สำรอินทรีย์จะสำมำรถป้องกันโรคได้เท่ำกับสำรเคมีหรือไม่ 
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3. สำรเคมีค่อนข้ำงมีผลต่อสุขภำพจึงอยำกได้สำรอินทรีย์เข้ำมำทดแทน 
ด้านการใช้สารอินทรีย์หรือวิธีทางธรรมชาติป้องกันก าจัดแมลง เนื่องจาก 

1. อยำกท ำน้ ำหมักไล่แมลงได้ 
2. ขำดควำมรู้ในเรื่องนี้ 
3. สำรเคมีค่อนข้ำงมีผลต่อสุขภำพจึงอยำกได้สำรอินทรีย์เข้ำมำทดแทน 

ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจาก 
1.ต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ย 
2. อยำกท ำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองได้ 
3. ยังขำดควำมรู้ในกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ 
4. อยำกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่องไม่อยำกใช้ปุ๋ยเคมี 

ด้านการกางมุ้ง/ห่อผล เนื่องจาก 
1. เวลำท ำหลักเสำกำรกำงมุ้งเกิดกำรหักง่ำยไม่รู้วิธีในกำรกำงมุ้งที่ถูกต้อง 
2. เคยทรำบมำว่ำมีวิธีกำรป้องกันผลพุทรำจำกโรคแมลงด้วยกำรห่อผลได้ จึงมีควำมสนใจ 
สรุปผลกิจกรรม กระบวนกำร กำรให้คะแนนของกิจรรม โดยจะแจกลูกปัดให้กับเกษตรกรคนละ 5 เม็ด 

เพ่ือให้ลงคะแนนตำมกิจกรรมที่ตนเองอยำกให้เกิดขึ้นจริง และเป็นไปได้ โดยให้หยอดลูกปัดลงในแก้วพลำสติก ที่
มีเลขกับกับตำมหัวข้อกิจกรรมแต่ละกิจกรรม หลังจำกนั้นน ำลูกปัดในแก้วแต่ละหมำยเลขออกมำนับคะแนน 
กิจกรรมใดที่มีคะแนนมำกที่สุด จะถูกจัดอยู่ในล ำดับที่ 1 และเรยีงตำมล ำดับ ดังนี้  

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลกิจกรรมและคะแนนรวมของกิจกรรม 

ล าดับที่ กิจกรรม คะแนนรวม 
1 กำรตลำด 111 
2 โรงเย็น 69 
3 กำรใช้สำรชีวภัณฑ์ก ำจัดวัชพืช 42 
4 กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ 39 
5 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 31 
6 กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ 13 
7 อบรมแก้ปัญหำโรค/แมลง 12 
8 ส่งเสริมกำรปลูกพืชอ่ืนๆ เพ่ือให้มีรำยได้ตลอดทั้งปี 10 
9 นักวิจัยพบเกษตรกร 10 
10 ศึกษำดูงำน 7 
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เปิดเวทีแลกเปลี่ยนให้แก่เกษตรกร 
ในกำรปลูกพุทรำนมสดเกษตรกรบ้ำนโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ล้วนแต่เจอปัญหำมำกมำยซึ่ง

ปัญหำที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อตัวเกษตรกรเอง ทั้งรำยได้ที่ลดลง รำยจ่ำยที่มำกขึ้น ผลผลิตรำคำตกต่ ำ ปัจจัยกำรผลิต
ต่ำง ๆ ที่มีรำคำสูงขึ้นและอีกมำกมำย จึงท ำให้ตัวเกษตรกรมีควำมต้องกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่จะช่วยแก้ไขหรือลดปัญหำ
เหล่ำนี้ให้หมดไป ซึ่งควำมต้องกำรของเกษตร ได้แก่ ต้องกำรให้รำคำผลผลิตดีขึ้น โดยไม่ต่ ำกว่ำต้นทุนกำรผลิต 
ต้องกำรให้มีตลำดรองรับผลผลิตมำกยิ่งขึ้น เพ่ิมช่องทำงในกำรระบำยผลผลิต ต้องกำรให้ปัจจัยในกำรผลิตต่ำง ๆ 
เช่น ปุ๋ย ยำ สำรเคมี ฮอร์โมนต่ำง ๆ ถูกลงและมีหลำกหลำยให้เลือกใช้มำกขึ้นทั้งที่ เป็นสำรเคมีและสำรสกัด
ชีวภำพ และที่น่ำสนใจอีกอย่ำงหนึ่งที่เกษตรกรต้องกำรคือ ต้องกำรควำมรู้เรื่องกำรแปรรูป ให้ผลผลิตสำมำรถ
น ำไปแปรรูปท ำเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้นอกจำกกำรขำยผลสด เพรำะจะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถระบำยผลผลิต
ได้มำกขึ้น เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดและเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตได้มำกขึ้น พร้อมทั้งเกษตรกรก็ยังต้องกำรกำรเข้ำมำ
สนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นสิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำกำรผลิตซึ่ง ได้แก่ ควำมรู้เรื่องกำรท ำกำรตลำด มีกำรสนับสนุน
โรงเก็บผลผลิต เนื่องจำกจะมีช่วงเวลำที่ผลผลิตออกมำเยอะไม่มีที่เก็บท ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย และสนับสนุนห้องเย็น 
เพ่ือชะลอกำรเน่ำเสียของผลผลิต และที่ส ำคัญมีกลุ่มมีสมำชิกจ ำนวนมำก แต่มีกระบวนกำรท ำงำนผ่ำนกลุ่มน้อย 
ยังไม่เข้มแข็งมำกพอ  

 
 “บางเรื่องเราควบคุมไม่ได้เลย อยากให้ท าให้ได้มาตรฐานเหมือนๆกัน แต่คนมันเยอะ นี่ยังมี
คนที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มกับเราจ านวนหนึ่งนะ” 
  “เราอยู่กับปัญหามาหลายปี เรารู้ว่ามันยากท่ีจะตัดปัญหาออกไปเลย แต่เราก็ยังอยากจะพบ
ทางแก้อยู่ดี เพราะเป็นอาชีพ เป็นรายได้ เป็นอนาคตของครอบครัวเรา”  
“จะปลูกยังไง เราไม่มีปัญหาเรื่องการปลูกเลย สวนแต่ละคนอายุหลายปีแล้ว เรามีปัญหากับ
การดูแล แล้วเราก็มีปัญหากับผลผลิตที่มันล้นในบางช่วง รอก็ไม่ได้ไม่...ร่วงทิ้ง จะเก็บมาแปร
รูปก็ไม่รู้จะท าอะไร เคยท านะ ลองมาแล้วแต่มันเป็นการเพ่ิมต้นทุนทั้งเงิน ทั้งแรงงาน ท าแล้ว
ขายง่ายๆก็ไม่ว่า มันต้องเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเราไม่มีตลาด ที่เรามีอยู่ก็คือล้งในบ้านเรา
นี่เอง เขารับแต่ผลสดครับ”  

นิพนธ์ อิงภู 
 
“ปุ๋ย ยา ค่าจ้าง เป็นต้นทุนที่เราอยากจะหนีแต่ก็หนีไม่พ้น ถ้าลดลงไปได้ หรือจ่ายไปแล้ว
คุ้มค่าก็จะดี” 
“คิดมาตลอดว่า ท ายังไงพุทราเราจะเป็นที่พูดถึงของคนกิน อยากให้เขาพูดว่าถ้าจะกินพุทรา
อร่อยต้องพุทรานมบ้านโพน” 

ประวิทย์ วงศ์เจริญ 
 

“พวกผมอยากไปดูงาน ดูว่าที่อ่ืนเขาท ากันยังไง เผื่อพวกผมจะได้เรียนรู้บางเรื่องจากเขา” 
“มันเป็นโรค มันเป็นเพลี้ย ผมก็อยากรู้ว่าโรคอะไร แมลงอะไร แล้วก าจัดมันยังไง ทุกวันนี้คุย
กันเองในบ้านเรานี้ เอาจริงๆบางทีไม่รู้ด้วยซ้ าว่าใช้ยาถูกหรือปล่าว” 
“มาเลยครับ มาศึกษา มาวิจัย มาท าอะไรก็ได้ เรารู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรา” 

วิสัย ภูจันหา 
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ขั้นตอนที่ 6 น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมพิจารณาวางแผนโครงการร่วมกัน 

จากความต้องการสู่การปฏิบัติ 
 จำกกำรศึกษำภำพรวม โดยกำรสัมภำษณ์และกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) พบว่ำ
เกษตรกรมีควำมต้องกำรในด้ำนใดบ้ำง จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือสนองควำมต้องกำรและช่วยแก้ปัญหำให้แก่
เกษตรกร ดังนี้ 
 1. กำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออก 
 2. กำรจัดกิจกรรม นักวิจัยพบเกษตรกร 

3. กำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP (กลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนโนนเขวำ หมู่ 3 ต ำบลดอน
หัน อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น) 

4. ศึกษำดูงำนร้ำนค้ำส่งผลไม้อู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น  
 

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินโครงการตามแผน 

การศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก 
กำรดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออก จังหวัดขอนแก่น สถำนที่โรงคัดเกรดของ

กลุ่มมะม่วงบ้ำนแฮด ต ำบลบ้ำนแฮด อ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น ประธำนกลุ่มและรองประธำนกลุ่ม และ
ตัวแทนสมำชิกกลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 30 รำย 

 
ประเด็นการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1.กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
- คณะกรรมกำรบริหำร 
- กำรรับเข้ำเป็นสมำชิก 
- ข้อตกลงกลุ่มส ำหรับสมำชิก 
- กำรประชุมกลุ่ม 
- กำรลงโทษสมำชิกท่ีไม่ท ำตำมข้อตกลงของกลุ่ม 
- กำรจัดกำรบัญชี/กำรปันผล 
- กำรตลำดและช่องทำงกำรประสำนงำนหน่วยงำนภำครัฐ 
- ปัญหำกำรด ำเนินงำนกลุ่มและกำรแก้ปัญหำ 

2.ข้อมูลแปลง 
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออกมีสมำชิก 60 รำย มี

พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 1,554 ไร่ โดยพันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ น้ ำดอกไม้ โชคอนันต์ เขียวเสวย และอ่ืนๆ ส่งออกให้ญี่ปุ่น เกำหลี 
และยุโรป 

ประเด็นซักถำม แลกเปลี่ยน 
 
“กลุ่มนี้มีการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่ ดูแลกันอย่างไร”  

เรำมีประธำนกลุ่มที่มีจำกกำรเลือกตั้ง  และมีกำรแต่งตั้งหน้ำที่ โดยแบ่งออกเป็น 
ฝ่ำยรวบรวมข้อมูล วำงแผนกำรขำย ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยกำรตลำด และฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
ภำยใน ทุกคนรู้หน้ำที่ตัวเองและท ำหน้ำที่แข็งขัน 
 “มาเป็นสมาชิกกลุ่มได้อะไรจากกลุ่มบ้าง หรือกลุ่มให้อะไรสมาชิกบ้าง”  
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ได้หลำยอย่ำงเลย เขำได้ปัจจัยกำรผลิตพวกปุ๋ย ยำ ถุงห่อ ฮอร์โมน รำคำถูกลงจำก
ตลำดนะ เขำได้ขำยผลผลิตในนำมกลุ่มที่ตลำดยอมรับ ชื่อกลุ่มมันกำรันตีคุณภำพอยู่ ใครก็
อยำกได้ รำคำสูงกว่ำทั่วไปก็ขำยได้  ได้มำพบกันเจอกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เรำไม่ได้เดินคน
เดียว มีดีมีร้ำยช่วยกัน ดูแลกัน มีกำรวำงแผนกำรผลิตที่ดี หน่วยงำนมำดูมำแนะน ำก็มำที่กลุ่ม
เรำ พวกเรำหลำยคนเคยได้เอำมะม่วงไปนั่งขำยเมืองนอกด้วยนะ ขำยดีมำก เขำชอบมะม่วง
เรำมำก ๆ นี่แหละโอกำสที่เรำได้จำกกำรเข้ำร่วมกลุ่ม  

 
“เห็นว่ามีการห่อผลมะม่วงด้วย มันเป็นต้นทุน แล้วสมาชิกทุกคนก็ต้องใช้เหมือนกันหมด ท า
ยังไงสมาชิกถึงยอมลงทุนส่วนนี้”  

เนื่องจำกกำรผลิตมะม่วงส่งออกของกลุ่มพวกเรำ มันมีข้อก ำหนดมำตรฐำนหลำย
อย่ำง ถ้ำเขำไม่ท ำ ไม่ใช้ ผลผลิตเขำก็จะไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบมำตรฐำน ส่งออกไม่ได้ เขำก็ขำด
รำยได้ อีกอย่ำงลงทุนเพ่ิมนิดหน่อยแต่ผลตอบแทนที่ได้มันสูงมำก สมำชิกก็ยินดีท ำ 
 
“ตอนที่จัดประชุมกลุ่ม ท ายังไงคนถึงยอมมา พวกผมจะจัดแต่ละที ก็ติดแต่ว่าสมาชิกมาน้อย” 

ตอนจัดนี่ จัดเดือนละ 1 ครั้ง พวกผมใช้วิธีหมุนเวียนสถำนที่กัน ไปประชุมที่สวน
ใคร ก็จัดเตรียมสถำนที่ต้อนรับและเก็บเงินกันช่วยกันออกค่ำอำหำรคนละ 60 บำท ได้ประชุม 
ได้กินข้ำว ได้ไปเยี่ยมแปลงเพ่ือสมำชิก เป็นกำรเปลี่ยนบรรยำกำศ แล้วทุกคนก็ต้องใส่เสื้อทีม
มำประชุมด้วยนะ ใครไม่ไปประชุมก็มีกำรเก็บค่ำปรับด้วย เรำท ำแบบนี้มำตลอด 20 ปี   
 
 “ค่าปรับ บทลงโทษมีอะไรบ้าง” 

มีอยู่ไม่เยอะ แต่เป็นควำมตกลงของพวกเรำ รับรู้กันและยอมรับ มีถ้ำขำดประชุม 
เรำปรับครั้งละ 200 บำท ขำดประชุม 3 ครั้งต่อปี ไม่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตจำก
กลุ่ม ขำดประชุม 5 ครั้งต่อปี พ้นสภำพกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม ไม่ใส่เสื้อทีมมำประชุม ปรับครั้ง
ละ 20 บำท ไม่เอำสมุดบันทึกมำประชุม ปรับครั้งละ 20 บำท เอำผลผลิตไปขำยเอง ใช้
สำรเคมีต้องห้ำม เก็บผลอ่อนมำส่งกลุ่ม เขำจะไม่ได้รับสิทธิ์ในกำรขำยผลผลิตในนำมของกลุ่ม 
1 ปี ถ้ำไม่ยอมเก็บผลผลิตมำส่งให้กลุ่มจะถูกตักเตือนและขึ้นบัญชีและหำกกระท ำอีก กลุ่มจะ
ไม่รับผลผลิต 1 ปี หำกไม่ปรับปรุง จะถูกเชิญออกจำกกลุ่ม 
 
“ผลผลิตเคยล้นตลาดมั้ย แล้วท ายังไงถ้ามันล้นตลาด ของพวกเรานี่ ทิ้งอย่างเดียว”  

ถ้ำเป็นเกรดส่งออก เรำไม่เคยล้นตลำดมีแต่ไม่พอ เรำไม่เคยเจอปัญหำล้นตลำดเลย 
 
“เอาไปส่งขายเมืองนอกเมืองนา ไปประเทศไหนมาแล้วบ้าง” 
“แล้วที่มันตกเกรด ขายเมืองนอกไม่ได้ ท ายังไง” 

ไปหลำยประเทศ เขำชอบกันมำกๆไปเกำหลี ญี่ปุ่น จีน ยุโรป ท ำสัญญำซื้อขำยกัน
ล่วงหน้ำกับผู้ส่งออก เขำเข้ำมำรับซื้อกับเรำ 7 รำย ถ้ำมันตกเกรด ก็ยังขำยได้ มีพ่อค่ำแม่ค้ำ
ของไทยมำรับซื้อ 4 รำย แลว้เรำก็มีนวัตกรรมของเรำ คือกำรแปรรูป ถ้ำมันขำยในรูปผลสด
ไม่ได้จริงๆและเยอะมำกเรำจะมำช่วยกันแปรรูปขำย เช่น เอำมำกวน จัดใส่แพคสวยๆ 
“มะม่วงที่เอามาขายกลุ่มนี่ มีมั้ยที่สมาชิกเก็บมาส่งแบบไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่แก่ เอามะม่วง
อ่อนมาส่งแล้วท ายังไงถ้ามีคนแบบนี้” 
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ปกติแล้วพวกเรำสมำชิกทุกคนจะมีประสบกำรณ์สูง เรำไม่ได้ตรวจทุกลูก เรำดู
ภำพรวมผลผลิตที่ส่งมำแต่ละลอต เรำรู้เลยว่ำ สวนไหนมีประสบกำรณ์ในกำรเก็บสูงแล้ว เรำ
เน้นควำมแก่ของผล เรำไม่ได้เน้นแค่ลักษณะภำยนอก ถ้ำเก็บมำไม่แก่ แต่ผลสวยเรำก็ไม่เอำ 
เรื่องนี้อำศัยประสบกำรณ์และควำมซื่อสัตย์ มีบทลงโทษด้วยอย่ำงท่ีเคยแจ้งไปก่อนหน้ำนี้ เรำ
ไม่ให้มำขำยกับเรำ 1 ปี เลยนะ แล้วผลผลิตที่เรำจะขำยออกไป เรำแพคอย่ำงดีแล้วมีกำรติด
สติกเกอร์เทียบสีเปลือกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ซื้อดูได้ว่ำถึงวันที่สำมำรถบรโิภคได้แล้วหรือยัง 
 
“ท ายังไงล่ะให้สมาชิกมีความซื่อสัตย์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่ม” 

หนึ่งล่ะ เรำมีข้อตกลงของกลุ่ม มีระเบียบ มีบทลงโทษก ำกับอยู่ สอง เรำมีโรงคัด 
ตรวจสอบคุณภำพ บรรจุ ถ้ำไม่ได้มำตรฐำน เขำก็ตกเกรด ไม่ได้รำคำส่งออก สำม เรำประชุม
กันบ่อย เดือนละครั้ง ไม่มีใครอยำกหลุดออกจำกกลุ่มเรำไป กลุ่มสร้ำงรำยได้ให้เขำได้ดี เขำมี
รำยได้สูงจำกผลผลิตที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนเขำไม่ท ำลำยอำชีพตัวเองแน่ๆ  ถ้ำมีแบบนี้กลุ่ม
ก็มีกฎของเรำ เขำจะไม่ได้รับสิทธิ์ในกำรขำยผลผลิตในนำมกลุ่ม 1 ปี อีกอย่ำง กลุ่มของเรำมี
ชื่อเสียงคนใหญ่คนโตหลำยคนมำเยี่ยมเรำทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน คนมำศึกษำดูงำนก็
เยอะ เรำมีกิจกรรมท ำร่วมกันอยู่ตลอด มันก็เป็นควำมผูกพัน กำรจะมำเป็นสมำชิกกลุ่มก็ไม่
ง่ำยมีเงื่อนไข เช่ำน ต้องมีพ้ืนที่ไม่ไกลมำก สำมำรถเข้ำประชุมได้เดือนทุกเดือน ก่อนจะเป็น
สมำชิก ก็ต้องมำร่วมปะชุม12 ครั้งก่อนจึงจะรับเข้ำ เพ่ือพิสูจน์กัน  
 
“สมาชิกขายผลผลิตไป รายได้เข้าท่ีสมาชิกแต่ละคน แล้วกลุ่มได้อะไร”  

อ๋อ สมำชิกได้เงินเท่ำไหร่ ต้องหักเข้ำกลุ่มร้อยละ 2 บำทครับ ทุกคนยินดี ไม่มี
ปัญหำ อีกอย่ำงตอนแรกเข้ำ เขำต้องมีหุ้นกับกลุ่ม อย่ำงน้อย1,000 บำท แต่ไม่เกิน 10,000 
บำท และต้องเพ่ิมหุ้นทุกปีปีละ 1,000-10,000 บำท ซึ่งปัจจุบันมีเงินหุ้นในกลุ่ม 726,700 
บำท 
 
“สมาชิกเยอะๆเราสื่อสารแจ้งข่าวสารกันยังไง” 

ง่ำยมำก เรำใช้ Line กลุ่ม สื่อสำรแลกเปลี่ยนกันตลอด แจ้งข่ำว แจ้งแผนกำรผลิต 
ห่อวันไหน เริ่มเก็บวันไหน ใครมีปัญหำอะไร ใครแนะน ำได้ เรำคุยกันในนี้ ดีมำกๆ 
  
“กลุ่มเราก าลังท าโรงคัดผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ทางกลุ่มนี้ให้เราไปดูโรงคัดได้มั้ย” 

ได้ครับ โรงคัดของเรำอยู่ที่ที่หนึ่ง กลำงหมู่บ้ำน เรำใช้เงินที่เก็บได้จำกสมำชิกร้อย
ละ 2 และเงินหุ้นที่เรำขำยให้สมำชิกหุ้นละ 20 บำทนี่ล่ะในกำรจัดซื้อที่ดิน เอำมำสร้ำงโรงคัด
แยก เรำสร้ำงที่ใหม่นี้เมื่อปี 2560  

 
สรุปผลที่ได้จำกกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนกำรด ำเนินกำรกลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออกมะม่วงบ้ำนแฮด พบว่ำ 

กลุ่มมีควำมมั่นคง เนื่องจำกมีผู้น ำที่เข้มแข็งและจริงจังในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมต่ำงๆภำยในกลุ่ม และเป็นผู้ที่
สนใจฝำเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนำและเป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน กลุ่มมีกำรท ำข้อตกลง 
บทลงโทษ และแนวปฏิบัติร่วมกัน เป็นที่ยอมรับของสมำชิกกลุ่มทุกคน และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทั้งยังเป็น
กลุ่มท่ีมีกิจกรรมให้ท ำร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น กำรเปิดรับคณะศึกษำดูงำน กำรต้อนรับกำรลงเยี่ยมพ้ืนที่ของ
เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ กำรให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำมำให้ค ำปรึกษำและช่วยดูแล
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กลุ่ม ท ำให้ได้รับกำรสนับสนุน ช่วยเหลือและดูแลจำกหน่วยงำนภำครัฐเป็นอย่ำงดีมำตลอด อีกท้ังมีกำรประชุม
กลุ่มทุกเดือน เป็นกำรติดตำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน ช่วยสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีให้แก่สมำชิกกลุ่ม 
ซึ่งกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆแบบมีส่วนร่วมนี่เองจะช่วยสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของให้กับสมำชิกกลุ่ม ส่งผลดีต่อควำม
ยั่งยืนของกลุ่ม  

 

การศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต าบลดอนหัน 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
กำรดูงำนบ้ำนโนนเขวำ เพ่ือกำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP สถำนที่ โรงคัดผักบรรจุ

พืชผักผลไม้สด บ้ำนโนนเขวำ ต ำบลดอนหัน อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธำนกลุ่มและรองประธำนกลุ่ม
และตัวแทนสมำชิกกลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กำรเกษตรค ำ
ม่วงจ ำนวน 30 รำย  

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรียนรู้แนวคิดกำรจัดกำรผลิต และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนกำรจัดกำรกลุ่มเพ่ือกำรด ำเนิน

กิจกรรมของโรงคัดบรรจุให้ได้มำตรฐำน GAP มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้ 
o กำรสื่อสำรภำยในกลุ่มไลน์ 
o กำรวำงแผนกำรผลิตเพ่ือให้มีผลผลิต 
o กำรท ำบัญชี กำรตลำด 
o กำรสร้ำงเครือข่ำย 
o กำรตรวจสอบสำรตกค้ำง 
o กำรบริหำร โดยรำยได้จำกกำรขำยจะหัก 10% เข้ำกลุ่ม 
o ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 20% 

 
ประเด็นซักถาม  
“กฎของกลุ่ม ถ้าท าได้ไม่ได้ตามท่ีก าหนด กลุ่มมีวิธีลงโทษยังไง” 

 (นิพนธ์ อิงภู) 
 
“จะว่ามีการลงโทษหรือไม่ลงโทษก็ได้ แต่ก่อนที่จะถึงรอบปลูก โลตัสเขาจะมีการก าหนดความ

ต้องการมาให้ เช่น ต้องการผักบุ้ง 10 ตัน คะน้า 15 ตัน ฯลฯ ทางกลุ่มจะมีการแบ่งงานว่าใคร
รับผิดชอบจะปลูกอะไร เท่าไหร่ กี่แปลง และจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ โดยจะมีการแบ่ง
ให้เท่าเทียมกัน และทางกลุ่มจะตรวจสอบได้ด้วยว่าสมาชิกในกลุ่มได้น าผักไปขายที่อ่ืน
นอกจากส่งให้กับทางกลุ่มหรือไม่ และจะมีการลงโทษโดยตัดออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
และทางกลุ่มมีสวัสดิการให้ทุกอย่าง เช่น มีการให้กู้เงินด่วน จ ากัดคนละ20,000 บาท และจะ
หักจากการขายผักเอง มีการสนับสนุนค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ผักให้ และประกันราคาผักที่คงที่
ตลอด”  

(อภิสิทธิ์ ชุมยางสิม) 
 

“แล้วราคาเราสามารถเสนอโลตัสเองเลย หรือมีการคุยกันยังไง” 
(นิพนธ์ อิงภู) 
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“เราจะมีการค านวณราคาต้นทุนก่อน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก ค่าน้ า ค่าปุ๋ย ค่าแรง ค่าความเสี่ยง 

5% ซึ่งเฉลี่ยต้นทุนต่อกิโลกรัม ต้นทุนคือเท่าไร่ จึงเสนอราคากับทางโลตัส” 
(อภิสิทธิ์ ชุมยางสิม) 

 
“หากว่าผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม มีสารตกค้างหรือไม่ได้มาตรฐาน GAP กลุ่มมีวิธีจัดการ

อย่างไร” 
 
“ท าไมผักของกลุ่มถึงปลอดภัย ปลอดสาร ก็เพราะว่า สมมติว่าจะมีการส่งผักวันจันทร์ ในวัน

อาทิตย์สมาชิกทุกคนต้องน าตัวอย่างงผักแต่ละชนิดที่จะท าการส่งขาย มาตรวจสารตกค้างใน
วันอาทิตย์ และจะมีสมาชิก 5 คน ท าหน้าที่ตรวจสารตกค้างในผัก ถ้าตรวจแล้วพบสารตกค้าง
ในผักของใคร กลุ่มจะรับซื้อ” 

(อภิสิทธิ์ ชุมยางสิม) 
 
“ถ้าตรวจพบสารตกค้าง เมื่อตรวจพบสารในขั้นต้น กลุ่มจะไม่รับซื้อ ฉะนั้นผู้ปลูกจะตระหนักได้

เองได้ว่า ถ้ายังใช้สารเคมีอยู่ ผักของคุณจะไม่ถูกรับซื้อนะ คุณจะขายไม่ได้นะ” 
(ผศ.ฝากจิต ปาลินทร) 

 
เนื่องจำกกลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน มีศักยภำพ และมีควำมเป็นไปได้ในเรื่องกำรพัฒนำโรงคดั

บรรจุภัณฑ์พุทรำนมสด ให้สำมำรถได้รับมำตรฐำน GAP ได้ และกลุ่มมีแนวโน้มที่พัฒนำตนเองและน ำไปต่อยอดได้   
 

สิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ คือ แนวคิดกำรจัดกำรผลิต และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนกำร
จัดกำรกลุ่มเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงคัดบรรจุให้ได้มำตรฐำน GAP และหำตลำดค้ำส่งที่ตลำดอู้ฟู่ จังหวัด
ขอนแก่น ได้ 1 ร้ำน 

 

ศึกษาดูงานร้านค้าส่งผลไม้อู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น 
ดูงำนร้ำนค้ำส่งผลไม้อู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น กำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP ตลำดอู้ฟู่ 

จังหวัดขอนแก่น ประธำนกลุ่มและรองประธำนกลุ่มและตัวแทนสมำชิกกลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน 
จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 30 รำย 

 
สิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ คือ หำตลำดค้ำส่งที่ตลำดอู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น ได้ 2 ร้ำน และ

บรรยำกำศกำรขำยสินค้ำภำยในตลำดอู้ฟู่ 
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ภาพที่ 17 กำรศึกษำดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออก 

 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงกำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP 
 

 
ภาพที่ 19 ศึกษำดูงำนร้ำนค้ำส่งผลไม้อู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงดูพื้นท่ีขำยสินค้ำรอบตลำดอู่ฟู่ จังหวัดขอนแกน่ 
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ขั้นตอนที่ 8 After Action Review : AAR 
กำรจัดท ำ AAR เป็นกำรทบทวนหรือเป็นกระบวนกำรเพ่ือวิเครำะห์ว่ำเกิดเหตุอะไร สำเหตุของกำรเกิด 

และจะสำมำรถด ำเนินกำรให้ดีกว่ำเดิมได้อย่ำงไร โดยเอำบทเรียนจำกควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำร
ท ำงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำซึ่งกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงกำรท ำงำน กำรท ำ AAR เป็นรูปแบบของกลุ่มท ำงำนที่
สะท้อน ควำมมีส่วนร่วมในกำรทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สำเหตุของกำรเกิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้
คืออะไร  ซึ่งหลังจำกกำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP ที่ โรงคัดผักบรรจุพืชผักผลไม้สด บ้ำนโนนเข
วำ ต ำบลดอนหัน อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธำนกลุ่มและรองประธำนกลุ่มและตัวแทนสมำชิกกลุ่มพุทรำ
นมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 30 รำย แล้ว ผลควำมพึงพอใจออกมำเป็น ดังนี้ 
 
สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออก 

กำรศึกษำครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมจำกเกษตรกรที่ผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำน
แฮดเพ่ือกำรส่งออกจ ำนวน 30 รำย โดยมีรำยละเอียดข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออกเป็นเพศชำย จ ำนวน 

18 รำย ร้อยละ 60 และเพศหญิง จ ำนวน 12 รำย ร้อยละ 40 
กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพ่ือกำรส่งออก 6 ประเด็น 

พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำน ในระดับมำกที่สุด 6 ประเด็น โดยเรียงล ำดับจำกมำกหำน้อย ดังนี้ 
1) วิทยำกรสำมำรถบรรยำยเนื้อหำเข้ำใจง่ำย ค่ำเฉลี่ย 3.90 2) อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง ค่ำเฉลี่ย 3.80 3) ควำมรู้
ที่ได้รับมีประโยชน์และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ ค่ำเฉลี่ย 3.60 4) ควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ใน
ภำพรวม ค่ำเฉลี่ย 3.60  5) สถำนที่ในกำรจัดศึกษำดูงำน ค่ำเฉลี่ย 3.33 และ 6) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำน 
ค่ำเฉลี่ย 3.26 ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน GAP 
กำรศึกษำครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมจำกเกษตรกรที่ผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP 

จ ำนวน 30 รำย โดยมีรำยละเอียดข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP เป็นเพศชำย จ ำนวน 26 รำย ร้อยละ 

86.7 และเพศหญิง จ ำนวน 4 รำย ร้อยละ 13.3 
กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำน 6 ประเด็น พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำน ใน

ระดับมำกที่สุด 6 ประเด็น โดยเรียงล ำดับจำกมำกหำน้อย ดังนี้ 1) วิทยำกรสำมำรถบรรยำยเนื้อหำเข้ำใจง่ำย ค่ำเฉลี่ย 
3.87 2) อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง ค่ำเฉลี่ย 3.63 3) ควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ในภำพรวม ค่ำเฉลี่ย 
3.63  4) สถำนที่ในกำรจัดศึกษำดูงำน ค่ำเฉลี่ย 3.57 5) ควำมรู้ที่ได้รับมีประโยชน์และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ 
ค่ำเฉลี่ย 3.50 6) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำน ค่ำเฉลี่ย 3.50 ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 4 ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮด 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น (N=30) Mean SD ก า ร แ ป ล
ความหมาย* ม า ก

ที่สุด 
มาก 

ป า น
กลาง 

น้อย 

ร้อยละ 
ร้ อ ย
ละ 

ร้อยละ 
ร้ อ ย
ละ 

1) สถำนที่ในกำรจัดศึกษำดูงำน  
2) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำน  
3) วิทยำกรสำมำรถบรรยำยเนื้อหำเข้ำใจ
ง่ำย  
4) ควำมรู้ที่ได้รับมีประโยชน์และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ได้  
5) อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง  
6) ควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้
ในภำพรวม 

56.7 
53.4 
93.3 
66.6 

 
83.3 
73.4 

30.0 
26.6 
3.3 
26.6 

 
16.7 
13.3 

3.3 
6.7 
3.3 
6.6 

 
- 

13.3 

10.0 
13.3 

- 
 
- 

3.3 

3.33 
3.26 
3.90 
3.60 

 
3.80 
3.60 

.817 

.550 

.980 

.630 
 

.556 

.669 

มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 

 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 

ภาพรวมความพึงพอใจทุกด้าน                                                             70.55 23.33 3.33 2.76 3.61 .668 มากที่สุด 
*หมายเหตุ   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  3.26 – 4.00  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด2.51 – 3.25  พึงพอใจมำก 1.76 – 
2.50  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง 1.00 – 1.75  หมำยถึง พึงพอใจน้อย 
 
 

 
ตารางท่ี 5 ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนโรงคัดบรรจุที่ได้มำตรฐำน GAP 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น (n=38) Mean SD ก า ร แ ป ล
ความหมาย* 

มากที่สุด มาก 
ป า น
กลาง 

น้อย 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1)สถำนที่ในกำรจัดประชุม 
2)ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดประชุม 
3)กิจกรรมในกำรประชุมมี
ประโยชน์ต่อเกษตรกร 
4)อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 
5)ควำมพึงพอใจในกำรร่วมประชุม
ในครั้งนี ้

84.2 
86.8 
89.5 
89.5 
86.8 

15.8 
13.2 
10.5 
10.5 
13.2 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

3.84 
3.87 
3.89 
3.89 
3.87 

.370 

.343 

.311 

.311 

.343 

มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 

ภำพรวมควำมพึงพอใจทุกด้ำน                                                             87.36 12.64 - - 3.87 .335 มากที่สุด 
*หมายเหตุ   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  3.26 – 4.00  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด2.51 – 3.25  พึงพอใจมำก 1.76 – 
2.50  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง 1.00 – 1.75  หมำยถึง พึงพอใจน้อย 
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สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม AIC 
กำรศึกษำครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมจำกเกษตรกรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบ

มีส่วนร่วม(A-I-C) :เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดชุมชนบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 
58 รำย โดยมีรำยละเอียดข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมประชุมแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) :เกษตรกรผู้ปลูก

พุทรำนมสดชุมชนบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นเพศชำย จ ำนวน 21 คน ร้อยละ 55.3 
และเพศหญิง จ ำนวน 17คน ร้อยละ 44.7 

กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม(A-I-C) 
:เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดชุมชนบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ 5 ประเด็น พบว่ำ 
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม(A-I-C) ในระดับ
มำกที่สุด 5 ประเด็น คือ 1)กิจกรรมในกำรประชุมมีประโยชน์ต่อเกษตรกร  ค่ำเฉลี่ย 3.89 2)อำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำง ค่ำเฉลี่ย 3.89 3)ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดประชุม ค่ำเฉลี่ย 3.87 4)ควำมพึงพอใจในกำรร่วมประชุมใน
ครั้งนี ้ค่ำเฉลี่ย 3.87  5)สถำนที่ในกำรจัดประชุม ค่ำเฉลี่ย 3.84 ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
 ตารางท่ี 6 ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมประชุมแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม   (A-I-
C) :เกษตรกรผู้ปลูกพุทรำนมสดชุมชนบ้ำนโพน ต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์    

 
ประเด็นกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น (N=38) Mean SD การแปล
ความหมาย* มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1)สถำนที่ในกำรจัดประชุม 
2)ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดประชุม 
3)กิจกรรมในกำรประชุมมีประโยชน์ต่อ
เกษตรกร 
4)อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง 
5)ควำมพึงพอใจในกำรร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ 

84.2 
86.8 
89.5 
89.5 
86.8 

15.8 
13.2 
10.5 
10.5 
13.2 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

3.84 
3.87 
3.89 
3.89 
3.87 

.370 

.343 

.311 

.311 

.343 

มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 

ภำพรวมควำมพึงพอใจทุกด้ำน                                                             87.36 12.64 - - 3.87 .335 มากที่สุด 
 

การจัดกิจกรรมนักวิจัยสู่เกษตรกร 
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักวิจัยพบเกษตรกร” วันจันทร์ที่ 21 กันยำยน 2563  

ณ หอประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพน อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์  
มีจ ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกพุทรำแปลงใหญ่เข้ำร่วมทั้งหมด 146 คน  โดยให้นักวิจัยเล่ำถึงงำนที่

ก ำลังท ำ  ประโยชน์ที่กลุ่มพุทรำนมสดแปลงใหญ่บ้ำนโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยใน
ครั้งนี้  ประกอบด้วย 



นวัตกรรมระบบกำรผลิตแม่นย ำพุทรำนมสดคุณภำพส ำหรับกลุ่มต ำบลโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

- 40 - 
 

- ทีมนักวิจัย พืชสวน ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรใช้วัสดุปูพ้ืน กำรห่อผล อัตรำกำรดื่มน้ ำต่อวัน
ของต้นพุทรำ 

- ทีมนักวิจัย โรคพืช ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรส ำรวจโรค เชื้อรำขำว และศึกษำวิธีกำรควบคุม
โรค 

- ทีมนักวิจัย กีฏวิทยำ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่อง แมลง หนอนเจำะล ำต้น กำรส ำรวจกำร
แพร่กระจำยของแมลง วิธีกำรส ำรวจไรแดงแอฟริกัน และกำรทดสอบชีวภัณฑ์ 

- ทีมนักวิจัย ส่งเสริมกำรเกษตร ให้ควำมรู้เรื่องกำรออกแบบโลโก้  โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อต่ำงๆ 
กำรศึกษำดูงำน และกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม AIC 

 

นักวิจัยกีฏวิทยา 
การแพร่กระจายและการจัดการประชากรแมลงศัตรูพุทรานมสด 
ฤดูกาลที่ 1 
1.กำรศึกษำกำรแพร่กระจำยและจ ำแนกชนิดแมลงศัตรูพุทรำในสภำพแปลงเปิดและโรงเรือน

ตำข่ำยตลอดฤดูกำรปลูก 
2.กำรศึกษำแนวทำงควบคุมแมลงศัตรูส ำคัญโดยชีววิธีภำยใต้สภำพห้องปฏิบัติกำร 
ฤดูกาลที่ 2 
1.กำรศึกษำกำรแพร่กระจำยและจ ำแนกชนิดแมลงศัตรูพุทรำในสภำพแปลงเปิดและโรงเรือน
ตำข่ำยตลอดฤดูกำรปลูก 
2.กำรศึกษำแนวทำงควบคุมแมลงศัตรูส ำคัญโดยชีววิธีภำยใต้สภำพโรงเรือน 
3. กำรศึกษำแนวทำงควบคุมแมลงศัตรูส ำคัญโดยชีววิธีในสภำพแปลงควบคุม 
 
ผลการศึกษา 
1. แมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญ ได้แก่  
- แมลงปำกกัด กัดกินใบและยอดพุทรำ พบในระยะแตกยอด (หนอนบุ้ง หนอนคืบใบละหุ่ง แมลง

ค่อมทอง) 
- แมลงปำกเจำะ ดูดกินน้ ำเลี้ยงใบ ใต้ใบและผล พบในระยะแตกยอดถึงระยะติดผล (เพลี้ยไฟ

ท่อ ไรแดงแอฟริกัน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟท่อ) 
 - แมลงวันผลไม้ ตัวเต็มวัยวำงไข่ลงบนพุทรำ พบในระยะติดดอกจนถึงระยะติดผล 
 - แมลงศัตรูธรรมชำติ ตัวห้ ำและตัวเบียน 
- แมลงผสมเกสร ช่วยผสมเกสร พบในระยะติดดอก 
 
2.ชนิดแมลงที่พบในแต่ละสภำพแปลง 
       สภำพโรงเรือนปิด  พบแมลงปำกกัด แมลงปำกเจำะดูด ศัตรูธรรมชำติ 
       สภำพแปลงเปิด แมลงปำกกัด แมลงปำกเจำะดูด ศัตรูธรรมชำติ แมลงวันผลไม้ แมลงผสม
เกสร 
       สภำพแปลงเปิด-ปิด แมลงปำกกัด แมลงปำกเจำะดูด ศัตรูธรรมชำติ แมลงวันผลไม้ แมลง
ผสมเกสร 
3.ชนิดแมลงที่พบในสภำพคลุมพ้ืนและไม่คลุมพ้ืนพลำสติก 



นวัตกรรมระบบกำรผลิตแม่นย ำพุทรำนมสดคุณภำพส ำหรับกลุ่มต ำบลโพน จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

- 41 - 
 

      คลุมพื้นพลาสติก แมลงปำกกัด แมลงปำกเจำะดูด แมลงวันผลไม้ ศัตรูธรรมชำติ แมลงผสม
เกสร 
      ไม่คลุมพื้นพลาสติก แมลงปำกกัด แมลงปำกเจำะดูด แมลงวันผลไม้ ศัตรูธรรมชำติ แมลงผสม
เกสร 
 
4.กำรแพร่กระจำยของแมลง 

                แมลงปากกัด พบมำกในระยะแตกยอดช่วงเดือน มิถุนำยน ถึงสิงหำคม 
      แมลงปากเจาะดูด พบมำกในระยะเก็บเก่ียวช่วงเดือน มิถุนำยน ถึงกันยำยน 
      แมลงวันผลไม้ พบมำกในระยะช่วงเดือน กันยำยน ถึงพฤศจิกำยน 
      แมลงผสมเกสร พบมำกในระยะแตกยอดช่วงเดือน กรกฎำคม ถึงสิงหำคม 
      แมลงศัตรูธรรมชาติ พบเมื่อไม่มีกำรใช้สำรฆ่ำแมลง 
 
5.วิธีกำรส ำรวจเพลี้ยไฟท่อและไรแดงแอฟริกัน และกำรทดสอบชีวภัณฑ์ 

1) สุ่มจ ำนวน 4 ยอด จำก 4 ทิศๆละ 5 ใบ จำกส่วนยอดของต้นพืช (กรมวิชำกำรเกษตร, 
2558)       

2) ติดกับดักกำวเหนียวเพลี้ยไฟ 
• ติด 2 กับดัก/ต้น 
• ติดจ ำนวน 15 ต้น 
• เปลี่ยนทุกสัปดำห์ 

                 3) นับจ ำนวนเพลี้ยไฟ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 
6. วิธีกำรส ำรวจไรแดงแอฟริกัน และกำรทดสอบชีวภัณฑ์ 

อัตราแนะน าส าหรับการใช้เชื้อราขาว 
o ใช้เชื้อรำขำว Beauveria bassiana อัตรำกำรใช้ 20 กรัม/น้ ำ 1 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง/

สัปดำห์ บริเวณใบพุทรำเพ่ือควบคุมเพลี้ยไฟและไรแดงแอฟริกันในทุกระยะกำร
เจริญเติบโต  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

o วิธีกำรส ำรวจแมลงศัตรูและไรแดงแอฟริกัน 
o วิธีกำรจัดกำรแมลงศัตรูพุทรำโดยชีววธิี 

 

นักวิจัยโรคพืช  
          วิธีด าเนินงาน 

ส ารวจโรค ทุกเดือน (2 ปี) 
o ปริมำณโรคท่ีพบในแหล่งปลูก 
o โรคที่ส ำคัญ 
o ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรคและสภำพแวดล้อม 
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ศึกษาการควบคุมโรค 
o ชีววิธ ี 
o สำรเคมี 
o วิธีกำรควบคุมโรค 

 
ผลการด าเนินงาน 

          กำรส ำรวจโรค 
o ใบจุดสีน้ ำตำล 
o ใบจุดวงซ้อน 
o เส้นใบไหม้ 
o ยอดไหม้ 
o ผลเน่ำแห้ง  
o แอนแทรคโนส (ผลเน่ำ) 
o โรคเส้นใบไหม้(เฝ้ำระวัง) 

 
งำนวิจัยที่ก ำลังด ำเนินกำร 
ศึกษาการควบคุมโรค 
1. ชีววิธี(เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์มำ Trichoderma) 
2. สำรเคมีที่เกษตรกรใช้อยู่ คำร์เบนดำซิม อะซอกซีสโตรบิน 
ประโยชนที่จะได้รับเมื่อเสร็จสิ้น 
o น ำข้อมูลกำรระบำดของโรคและวิธีกำรควบคุมโรค 
o วำงแผนกำรจัดกำรโรคของพุทรำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

นักวิจัยพืชสวน 
o กำรจัดกำรน้ ำตำมควำมต้องกำรพุทรำ  15-20 ลิตร/ต้น/วัน 
o กำรให้ปุ๋ยตำมแนวคิดธำตุอำหำรติดไปกับผลผลิต – crop removal 
     พุทรำ ให้ผลผลิต 140 กิโลกรัม/ต้น    

 
ตารางท่ี 7 ผลกำรศึกษำ 

ธาตุอาหาร N P K 

 
360 กรัม 23 กรัม 365 กรัม 

แหล่งปุ๋ย (46-0-0) (0-46-0) (0-0-60) 

1 ไร่ (45 ต้น) 
785 กรัม 115 กรัม 730 กรัม 

36 กก 5.2 กก 33 กก 
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งานที่ได้ด าเนินการแล้ว 
o กำรนับอำยุและกำรเจริญเติบโตของผลต่อคุณภำพผลผลิตในระยะกำรเก็บเกี่ยวที่แตกต่ำง

กัน 
o อำยุกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

 
จำกกำรศึกษำอำยุกำรเก็บเกี่ยวที่แตกต่ำงกัน พบว่ำ พุทรำที่อำยุ 120 วัน หลังดอก
บำน ให้คุณภำพผลดีที่สุด  
- อำยุ 105 วัน กำรสุก 95 เปอร์เซ็นต์  
- อำยุ 120 วัน กำรสุก 100 เปอร์เซ็นต์ 
- อำยุ 135 วัน พุทรำเริ่มให้ผลสีแดง รสชำติหวำน 
 

o กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวโดยใช้สำรเคลือบผิวได้แก่ ไคโตซำน และ ซูโครสเอสเตอร์ 
ร่วมกับกำรควบคุมอุณหภูมิของผลผลิตที่ 5, 10, 15 และ 25 องศำเซลเซียส เพ่ือยืดอำยุ
กำรเก็บรักษำผลผลิต  

1) ไคโตซำน (Chitosan) เป็นสำรประกอบในธรรมชำติ เป็นองค์ประกอบโครงสร้ำง
เปลือกของสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง และปู สำมำรถสัมผัสและบริโภคได้ 

2) น้ ำตำลซูโครสเอสเตอร์ (Sucrose Fatty Acid Esters) ไม่มีกลิ่น  ไม่เป็นพิษต่อ
ร่ำงกำย นิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสำหกรรมอำหำร 

 
จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรใช้สำรเคลือบผิว 2 ชนิด ร่วมกับกำรควบคุมอุณหภูมิของ

ผลผลิต สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำได้สูงสุด 21 วัน 
- โดยกำรใช้น้ ำตำลซูโครสเอสเตอร์เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกำรควบคุม

อุณหภูมิที่ 5 องศำเซลเซียส สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำนที่สุด 
 

o กำรทดสอบวัสดุคลุมแปลงก ำจัดวัชพืช 
ชนิดของสารก าจัดศัตรูพืชที่ตรวจวิเคราะห์ (ตารางที่ 8) 

สารก าจัดแมลง 
o กลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต 
o กลุ่มคำร์บำเมท 
o สำรก ำจัดวัชพืช 

 
o เปรียบเทียบห่อผลและไม่ห่อผล (ภาพที่ 22 และ ตารางท่ี 9) 
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เปิดเวทีซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
o เรำจะท ำยังไงถ้ำมีสมำชิกกลุ่มบำงคนใช้สำรเคมีแล้วเก็บผลผลิตมำขำยให้กลุ่มก่อน จะ
ถึงระยะเวลำปลอดภัย 
“จริงๆ อันดับแรกนะคะ ที่ส าคัญท่ีสุด คือเราต้องรู้ว่าเราผลิตพุทราในนามของ พุทรานมบ้าน
โพนเป็นกลุ่มพุทราแปลงใหญ่ มีเกษตรกรสมาชิกหลายราย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ
เรื่องของกลุ่ม เราจะต้องคุยกัน ว่าเมื่อเราขายผลผลิตร่วมกันในรูปแบบของกลุ่ม กลุ่มควรจะ
ท าอะไรบ้าง กฎกติกามีข้ออะไร ตกลงร่วมกันบ้าง” 

 (ผศ.ฝากจิต ปาลินทร) 
 

“อันดับแรกของกลุ่มคือความซื่อสัตย์ ถ้ามีคนโกง ในเรื่องของการท า GAP เกษตรกรผู้ผลิตรู้ 
คนซื้อก็รู้ แต่เราบอกเขา เขาก็เชื่อว่าเราไม่โกหก เขาเชื่อว่าเราซื่อสัตย์ แต่ว่าเราโกหก ถ้าพวก
เราบอกผมว่าไม่ใช้สารเคมี ผมไม่เชื่อหรอก พวกเราก็รู้กันดีว่ามันไม่จริงหรอก ถ้าถามว่าฉีดกี่
วันแล้วเก็บ คือตรงนี้เกษตรกรต้องท าการตกลงกันก่อน และทุกคนต้องซื่อสัตย์ เมื่อไหร่ก็ตาม
ถ้ามีคนไมซ่ื่อสัตย์ ขายของเพ่ือนไปด้วย ถึงแปลงเราไม่มี แปลงเพ่ือนมี ก็ไม่รอด เพราะว่าเรา
ปลูกพุทราเหมือนกัน” 

 (รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร) 
 
“จากประสบการณ์ของหัวหน้ากลุ่ม มองว่าสิ่งส าคัญเลย คือต้องมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ถ้าฉีด
ไปแล้วถามหน่อยว่าตัวเองกล้ากินมั้ย? หนึ่งเป็นผลดีต่อตัวเราเอง สองสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้
ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา สามความยั่งยืน ใครผ่านไปผ่านมาก็กินได้ตลอด ปลอดภัย”  

(นายนิพนธ์ อิงภู) 
o กำรคลุมดิน จะท ำให้พุทรำรำกเน่ำหรือไม่ 
“ไม่เน่า เพราะว่าพลาสติกคลุมดินแล้วน้ ามันไหลลง หลังจากนั้นก็ระเหยออก เพียงแต่ว่ามัน
คลุมหญ้าไว้ให้อยู่ในที่มืด มันก็ไม่งอก งอกออกมาก็ไม่โต แล้วก็ตาย” 

(รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร) 
o ระยะเวลำช่วงไหน เหมำะส ำหรับก ำจัดไรแดง 
“ตอนเช้า เพราะอากาศยังไม่ร้อน ถ้าเป็นตอนกลางวันอากาศมันร้อน ก็จะท าให้เชื้อตายได้” 

(รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ) 
 
o หนอนเจำะล ำต้นที่กินเนื้อเยื่อของล ำต้น ก ำจัดยังไง 
“ใช้เชื้อ บีที ก าจัดได้ ซื้อได้ตามร้านปุ๋ยขายยา” 

  (อ.ดร.ยุวธิดา ศรีพลแท่น) 
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Non bagging bagging 

 

  

   
 

ภาพที่ 21 กำรจัดงำนนักวิจัยพบเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงเปรียบเทียบห่อผลและไม่ห่อผล 
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ตารางท่ี 8 ผลกำรเปรียบเทียบปูพื้นพลำสติกก ำจัดวัชพืชและไม่ปูพ้ืนพลำสติก 

สวน 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ไม่ปูพื้นพลาสติก ปูพื้นพลาสติกก าจัดวัชพืช 

 
สวน 1 

 

ไม่พบชนิดของสำรก ำจัดแมลง 
พบสำรก ำจัดวัชพืช 

- AMPA          <0.02 mg/kg 
- Paraquat        0.62 mg/kg 

ไม่พบชนิดของสำรก ำจัดแมลง 
พบสำรก ำจัดวัชพืช 

- Paraquat      0.47 mg/kg 
 

สวน 2 
 

ไม่พบชนิดของสำรก ำจัดแมลง 
พบสำรก ำจัดวัชพืช 

- glyphosate     0.12 mg/kg 
- AMPA            1.12 mg/kg 
- Paraquat        5.01 mg/kg 

ไม่พบชนิดของสำรก ำจัดแมลง 
พบสำรก ำจัดวัชพืช 

- AMPA            0.05 mg/kg 
- Paraquat        8.15 mg/kg 

 

 
สวน 3 

 

ไม่พบชนิดของสำรก ำจัดแมลง 
พบสำรก ำจัดวัชพืช 

- glyphosate   <0.02 mg/kg 
- AMPA            0.13 mg/kg 
- Paraquat        5.22 mg/kg 

ไม่พบชนิดของสำรก ำจัดแมลง 
พบสำรก ำจัดวัชพืช 

- glyphosate   <0.02 mg/kg 
- AMPA            0.09 mg/kg 
- Paraquat        5.78 mg/kg 

 
ตารางท่ี 9 แสดงเปรียบเทียบห่อผลและไม่หอผล 

ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 
 

 
กรรมวิธี 

 

น้ าหนักผล 
 

(กรัม/ผล) 

น้ าหนักส่วนที่
รับประทานได้ 

(กรัม/ผล) 

น้ าหนักเมล็ด 
 

(กรัม/ผล) 

ความกว้าง
ผล 
 

(มม) 

ความสูง
ผล 
 

(มม) 

ความ
แน่นเนื้อ 
 

(N) 
ไม่ห่อผล 94.80 B 91.82 B 2.98 52.13 B 57.05 B 36.67 
ห่อผล 121.54 A 118.29 A 3.25 57.32 A 64.34 A 36.53 
F-test ** ** ns ** ** ns 
CV (%) 15.55 15.95 15.25 5.04 7.87 13.07 


