
  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจ าป ี2557 
ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอดีเดน่ 

 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  ประภาส สานอูป   อายุ  53    ปี 
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร          . 
    จากสถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           . 
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2528       . 
    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร 2  สังกัด ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม        . 
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน   29   ปี       4           เดือน 
4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ ช านาญการพิเศษ       . 
    สังกัด   ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่          . 
5. โทรศัพท์ที่ท างาน  0 5451 1214 ต่อ 17   มือถือ 08 1885 3504      . 
 
การประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน) 
 1. การครองตน 
 1.1 ใช้หลักคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิ
โรจ มรรค ซึ่งเป็นธรรมพื้นฐานของศาสนาพุทธ ในการครองตน โดยมีความเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตของทุกคน
ย่อมมีความทุกข์อย่างที่ไม่สามารถหลีกหนีไม่พ้น ความทุกข์เกิดเนื่องจากปัญหา ดังนั้น ตัวเราอาจจะดับ
ทุกข์ได้โดยการดับตัณหา และจะดับตัณหาได้ก็โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และ
ศีลธรรมอย่างไม่ประมาท 
 1.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบตนเอง ครอบครัว 
และผู้อ่ืน รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การครองคน 
 2.1 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีน้ าใจ ให้ความร่วมมือทุกฝ่าย และ
กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า 
 2.2 มีความสามารถในด้านองค์ความรู้และทักษะในการคิดและเสนอเหตุผล และฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2.3 เป็นผู้มีความเป็นธรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 2.4 เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานให้ความส าคัญ ยกย่อง แก่
บุคคลและองค์กรอื่นอย่างดียิ่ง 
 3. การครองงาน 
 3.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า 
รับผิดชอบต่องานตามนโยบายและที่ได้รับมอบหมาย บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 3.3 มีความพากเพียรในการท างาน ต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เสียสละ อุทิศเวลาให้
งานใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 3.4 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและเกษตรกร ปฏิบัติงานได้ยึดหลักผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวม ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างราชการ
และเกษตรกรอย่างทุ่มเทและจริงใจ  
 

แนวคิดในการท างาน   “ท าวันนี้ให้ดีที่สุด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
1. ชื่อผลงาน การบริหารจัดการพริกปลอดภัยอ าเภอหนองม่วงไข่ 
  1.1 หลักการและเหตุผล  
  อ าเภอหนองม่วงไข่ เป็นอ าเภอที่มีการปลูกพริกใหญ่ มากที่สุด ในจังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่
ประมาณ 1,800 ไร่ เกษตรกร 635 ราย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ประมาณปีละ 150 ล้านบาท
เกษตรกรมักประสบปัญหาในด้านการผลิต ด้านตลาดเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น 
สภาพภูมิประเทศ ราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง การผลิตบางรายยังขาด
ความรู้ด้านวิชาการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ โดยการบริหารงานของนายประภาส สานอูป 
เกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ ได้ศึกษาค้นคว้ามองถึงปัญหาสาเหตุ มีการระดมสมองของนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน  
 

                     นายประภาส สานอูป    
           เกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
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ราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าเกษตรกร และผู้ประกอบการ จากนั้นจึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพริกปลอดภัยอ าเภอหนองม่วงไข่  
 
  1.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้อ าเภอค้นหาศักยภาพของอ าเภอยึดพ้ืนที่
เป็นหลัก หรือการจัดท าจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ในงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2556 และให้หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอเสนอหลักการและเหตุผล
ชองแผนงาน/โครงการแต่ละส่วนราชการ ซึ่งมีงบประมาณ 400,000 บาท นายประภาส สานอูป 
เกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ ได้เสนอแนวทางพัฒนาผลิตพริกที่ปลอดภัย ให้ที่ประชุมได้รับทราบและที่
ประชุมมีมติเห็นชอบที่เสนอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 
       1.2.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้จัดเสวนาผู้เกี่ยวข้องในอ าเภอโดยใช้ชื่อว่า จัดการพริก
อย่างไร จ านวน 2 ครั้ง และจัดท าประชาพิจารณ์ อีก 1 ครั้ง โดยมีนายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอ าเภอ
หนองม่วงไข่ เป็นประธาน 
       1.2.2 ก าหนดและน ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการพริกปลอดภัยของอ าเภอ มาจัดท า
รายละเอียดของโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพริกปลอดภัยอ าเภอหนองม่วงไข่ ปี ๒๕๕5 - 2557 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวข้ีวัด 
1. การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิต
พริกปลอดภัยอ าเภอ
หนองม่วงไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ 
การฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ารุงดินให้มี
ความเหมาะสมกับการปลูกพริก 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามระบบ
การผลิต GAP 
3. ตั้งศูนย์การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และลด
ความเสี่ยงจากการระบาดของ
ศัตรูพืช 
4. การลดต้นทุนการผลิตพริกและ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
 
 

1. เกษตรกรร้อยละ 80 น าข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ใน
การผลิตของตนเอง 
2. อบรมเกษตรกร ๕๐ รายและ
ร้อยละ 80 ได้รับใบรับรอง GAP 
 
3. เกิดแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช 
จ านวน 4 จุด 
 
 
4. ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 20 
ในเรื่องการจัดการเมล็ดพันธุ์,การ
บริหารศัตรูพืชอย่างถูกวิธีและการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวข้ีวัด 

 
 
 
 
 
2. การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูล (Database) 
และการเชื่อมโยงระบบ
ภูมิสารสนเทศ 
(Geographic 
Information System : 
GIS) 

๕. ส่งเสริมการปลูกพริกที่
เหมาะสมกับการแปรรูป 
 
๖. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
พริก 
2. การพัฒนาเว็บไซดเ์ป็น
ฐานข้อมูลการผลิต ความรู้และการ
ปฏิบัติในการปลูกพริกปลอดภัย 
ตลอดจนความเคลื่อนไหวของราคา
ในตลาด 

๕. เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพริกท่ีสามารถ
แปรรูป เช่น พริกแห้ง พริกป่น 
ร้อยละ ๑๐ 
๖. มีพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ๑๐๐ ไร่ 
 
1. เกษตรกรร้อยละ ๑๐๐ มีการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพริก 
2. มีการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล
การผลิต การตลาด ความรู้และการ
ปฏิบัติในการปลูกพริกปลอดภัย 
จ านวน 1 เว็บไซด์ 
 

  

3. การจัดท าแผนที่ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
เชื่อมต่อข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูล
เชิงบรรยาย เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร 

 

3. มีแผนทีก่ารใช้ที่ดินในการปลูก
พริกครอบคลุมทั้งอ าเภอหนอง 
ม่วงไข่  

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพ่ือการผลิตและการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 
 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิต
พริกให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 
2. การสนับสนุนเงินทุนผ่านการ
สถาบันทางการเกษตรให้แก่กลุ่ม
การผลิตพริก 

1. กลุ่มผู้ผลิตพริกปลอดภัยอ าเภอ
หนองม่วงไข่ 1 กลุ่ม 
2. มีแหล่งสนับสนุนเงินทุนอย่าง
น้อย 1 แห่ง 
 

4. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลผลิต และการส่งเสริม
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างอาคารแปรรูปผลผลิต 2. 
การสร้างตราสินค้า (แบรนด์) และ
เพ่ิมคุณค่าตราสินค้า 
3. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการ
แปรรูปผลผลิต 
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1. มีอาคาร 1 หลัง 
2. ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับ 
จ านวน 1 ตรา 
3. วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป
ผลผลิต จ านวน 5 ชุด 
4. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 แบบ 

5. การพัฒนาระบบตลาด
และการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าพริก (Value 
chain) 

1. จัดท าการซื้อขายพริกแบบ
สัญญาข้อตกลง (Contract 
Farming) 
 

1. มีบริษัทมาจัดท าการซื้อขาย
พริกแบบสัญญาข้อตกลง 
(Contract Farming) อย่างน้อย 1 
แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวข้ีวัด 

2. จัดเวทีเสวนาระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ นักวิจัย พ่อค้า และ
เกษตรกรเพ่ือทราบความต้องการ
ของตลาดและให้เกษตรกรน าไป
วางแผนก่อนการผลิต 
 
3. จัดกจิกรรมวันพริกเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์พริกปลอดภัยให้เป็น
ที่รู้จัก 

2. มีการจัดเวทีเสวนาพริก ๒ ครั้ง
ต่อปี 
 
 
 
 
3. จัดกิจกรรมวันพริก 1 ครั้งต่อปี 

 

       1.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการจ านวน 156 ราย จึงด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการให้เหลือ จ านวน 
100 ราย 
       1.2.4 บูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       - ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจ
การผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกจังหวัดแพร่ โดยอาจารย์วีระ ภาคอุทัย 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ
โครงการ ABC (Area-Bas-ed Collaboratire 
reserrch) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถตอบ
โจทย์ในการสร้างทางเลือกและโอกาสการ
พัฒนาให้คนในพื้นที ่
       - ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โครงการการใช้สเตรป พี อาร์ 87 ในการ
ป้องกันก าจัดโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพริก โดย โดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรม
เบญจพล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. 
       - ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการพริกส่งออก โดย รศ.ศิริชัย 
พงษ์วิชัย คณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และอาจารย์กาญจนา โยธาใหญ่ นักวิจัยอิสระ 
       - หน่วยงานราชการ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร่ ส านักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงไข่ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดแพร่ชลประทานจังหวัดแพร่ ฯลฯ 
       - ภาคเอกชน เช่น พ่อค้า ผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท 
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       1.2.5 ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 
       - อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการ
กลุ่ม จ านวน 2 วัน 
       - อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ จ านวน 2 วัน 
       - ศึกษาดูงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการ
บริหารจัดการกลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 วัน 
       - จัดตั้งศูนย์ผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ จ านวน 1 ศูนย์ โดยท าการผลิตและขยาย
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงินจ านวน 
249,580 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
       - จัดท าแปลงส่งเสริมจ านวน 1 แปลง เพ่ือใช้ศึกษาและเรียนรู้ และเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรด าเนินการโดยแกนน าเกษตรกร 
        - การประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดเวทีเชื่อมโยงการตลาด จ านวน 2 ครั้ง 
       - จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
  1.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556  
  1.3 ผลส าเร็จของงาน 
        1.3.1 เกษตรกร จ านวน 100 ราย มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการผลิตสินค้าที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการกลุ่ม 

        1.3.2 เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ
สารพิษในเลือดของโรงพยาบาล
สุขภาพชุมชนต าบลหนองม่วงไข่ 
จ านวน 100 ราย 
        1.3.3 เกิดองค์

ความรู้ เทคโนโลยี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่บูรณาการและ
เกษตรกร เช่นการตัดกิ่งง่ามแรกใต้ทรงพุ่ม การตรวจวินิจฉัยโรคจากผู้เชี่ยวชาญ 
        1.3.4 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและขยายผลสามารถลดการใช้สารเคมี โดยการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ จ านวน 1,350 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 562,500 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
        1.3.5 จัดสร้างศูนย์ผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 77,000 
บาท โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 249,580 (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในการผลิต
ผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ตลอดฤดูกาล และขยายสู่เกษตรกรในต าบล
ใกล้เคียง 5 ต าบล ท าพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2556 โดยนายสุรพล จารุพงศ์ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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        1.3.6 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกอ าเภอหนองม่วงไข่  จ านวน 300 ราย 
คณะกรรมการบริหารและแบ่งเป็นกลุ่มย่อย จ านวน 13 กลุ่ม เช่น กลุ่มส่งเสริมการผลิต กลุ่มแปรรูป 
กลุ่มผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ กลุ่มการตลาด เป็นต้น และมีกองทุนหมุนเวียน 105,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าพันบาทถ้วน) 
        1.3.7 น าคณะกรรมการกลุ่มศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดกับบริษัท
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จ ากัด ผู้บริหารตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี และผู้บริหาร
บริษัท ดิสมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเจรจาเรื่องการส่งพริกแดงส่งโรงงาน
แปรรูปพริก 
 
       1.3.8 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด จ านวน 
2 ครั้ง โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ การจัดเวทีเชื่อมโยงการตลาด 
       1.3.9 จากผลการด าเนินงานที่
ประสบผลส าเร็จ จึงของประมาณจาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ เพ่ือน ามาต่อ
ยอดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 แ ล ะ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ว ง เ งิ น 
5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสน
บาทถ้วน) เกษตรกรจ านวน 300 ราย 
ในการอบรมศึกษาดู งาน จัดท าแปลง
ส่งเสริมการจับพิกัด GPS การเชื่อมโยงการตลาด  
และการแปรรูป  
   ด้านการแปรรูปได้ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต จ านวน 1 หลัง งบประมาณ จ านวน 
380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่ นบาทถ้ วน )  และได้ รับ เครื่ องบดพริก เครื่ องคั่ วพริ ก จากส านั ก อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ (ศอว.) กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างละ 1 เครื่อง และได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จัดท าบรรจุภัณฑ์ในชื่อ
ของ “ขุนม่วงไข่ขจร” มีการแข่งขันและคัดเลือกการประกอบน้ าพริกสูตรต่างๆ เพ่ือเป็นแบรนด์ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพริกอ าเภอหนองม่วงไข่ และได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ใน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องคั่วพริกและเครื่องบดพริกป่น 

 
อาคารแปรรูปพริก ได้เปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2557 โดยนาย
โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
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 1.4 การน าไปใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
        1.4.1 ประโยชน์ต่อภาครัฐ เป็นต้นแบบในการจัดท าฐานข้อมูล การวางแผน การแก้ไข
ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรและการตลาด 
        1.4.2 ประโยชน์ต่อเกษตรกร เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เฉลี่ยไร่ละ 850 บาท 
และมีรายได้เพ่ิมเฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ปลอดภัยจากสารพิษ ตลอดจนเกิดความเชื่อม่ันจากตลาดและผู้บริโภค 
 

2. ชื่อผลงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต าบลแม่ค ามี 
  2.1 สาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
        ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลแม่ค ามี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยมีที่ท าการศูนย์ฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรผู้สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที่  
มีสมาชิก 39 คน พ้ืนที่แปลงผลิตเมล็ด 
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จ านวน 200 ไร่ ต่อมา
ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลแม่ค ามี ในปี 
พ.ศ. 2553 ได้มีการบริหารงานใน
รูปแบบกลุ่มอย่างเข้มแข็งและเป็น
ระบบ 
        บทบาทในฐานะเกษตร
อ า เภอมีส่ วนร่ วมในการควบคุม
นโยบาย การปฏิบัติงาน การสนับสนุน  
ช่วยเหลือ การประสานงานโดยมอบให้นักวิชาการ 
ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลแม่ค ามี  ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ของกลุ่มฯ ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้ 
        1. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือระดมความคิดเห็นในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ดี

ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ตลอดจนการ
จัดท าแผนพัฒนา วางกลยุทธ์ และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานของกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเกษตร
อ าเภอหนองม่วงไข่ ส านักงานเกษตรจังหวัด
แพร่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี เป็นต้น ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นหรือหัวข้อหลัก ดังนี้ 
  1.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพ วิเคราะห์ถึงสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูก การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในแปลงขยาย การบริหารจัดการน้ า ในแปลง การดูแลรักษา การคัด
แยกต้นข้าวพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ 
เป็นที่ต้องการของตลาด ฯลฯ 
  1.2 การจ าหน่าย/การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี วิเคราะห์ถึงความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของ
เกษตรกรทั้งในพื้นที่ พ้ืนที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่อ่ืน ตลอดจนระบบการขนส่ง (Logistic) หรือการกระจาย
เมล็ดพันธุ์ไปสู่เกษตรกรหรือลูกค้า ฯลฯ 
   1.3 การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน วิเคราะห์ถึงการ
บริหารงานของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การก าหนดระเบียบข้อตกลงร่วมกัน การระดม
ทุน การจัดสรรผลประโยชน์ ฯลฯ 
        2. การจัดท าแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จ านวน 200 ไร่ สมาชิก 39 คน โดยด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานและสภาพความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ในต าบล นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแปลง
เรียนรู้ เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
        3 .  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ต า ม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
โดยการอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็น
เกษตรกรผู้ จัดท าแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
จ านวน 39 คน 200 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
วิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอหนองม่วงไข ่
        4. การจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรหรือ
ลูกค้าผู้ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มฯ 
        5. การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปูน
โดโลไมท์ เมล็ดปอเทือง 

       6. การจัดหาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ 
เครื่ อง เย็บกระสอบ  เครื่ องแปรรูป  เ พ่ือ
ประหยัดแรงงาน ลดระยะเวลาในการคัดแยก
และการเย็บกระสอบ นอกจากนี้ ยังเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตในระยะยาว และเพ่ิมรายได้จาก
การแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์อีกด้วย 
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        7. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ เพ่ือใช้ในพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า บิว
เวอร์เรีย แจกจ่ายและจ าหน่ายแก่สมาชิกในราคาถูก เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมีใน
พ้ืนที ่โดยใช้กองทุนหมุนเวียนของกลุ่มฯ 
        8. การสร้างกลุ่มและเครือข่าย ทั้งเครือข่ายการการผลิตและการตลาด ให้มีความเข็มแข็ง 
โดยการด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ สมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลา นอกจากนี้ ยังสร้างกิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงแขก การประกวดผลผลิตของสมาชิก การจัดเวทีเสวนา เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม 
        9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม และการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มฯ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ ใบปลิว วิทยุชุมชน เว็บไซต์ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ ตลอดจน 
social media ต่างๆ เช่น facebook และ line เป็นต้น 
  2.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  
  2.3 ผลส าเร็จของงาน 
        2.3.1 เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรในอ าเภอหนองม่วง
ไข่ และเครือข่าย โดยในปี 2555 ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีได้จ านวน 52 ตัน และในปี 
2556 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีได้จ านวน 93 
ตัน 
        2.3.2 กลุ่มมีการระดมหุ้น รวม
เป็นจ านวนเงิน 5,850 บาท และมีก าไรจาก
การประกอบการระหว่างปี 2555 - 2556 
เป็นเงินจ านวน 81,632 บาท 
        2.3.3 มีการแปรรูปข้าวซ้อมมือจ าหน่ายโดยสีข้าวแบบโบราณเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
        2.3.4 ในปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ในประเภทศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น (ข้าวพันธุ์ดี) ของส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
        2.3.5 เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้แก่กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายอ่ืนมาศึกษาดูงาน 
  2.4 การน าไปใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

        2.4.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลแม่ค ามี สามารถเป็นต้นแบบให้แก่
เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ ตลอดจนกลุ่ม
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนอ่ืน เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
และกลุ่มได ้
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        2.4.2 สมาชิกกลุ่มฯ และเกษตรกรผู้สนใจทั้งในและนอกพ้ืนที่ มีความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพ จากการ ส่งเสริมตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร 
        2.4.3 สมาชิกกลุ่มฯ และเกษตรกร
ผู้ ส น ใ จ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก พ้ื น ที่  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักการผลิตข้าวแบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
        2.4.4 เกิดการเชื่อมโยงระบบการ
ผลิตและการตลาดระหว่างกลุ่มฯ และเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง ร าย ได้
ให้แก่เกษตรกรและผู้ใจในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
เพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิกในราคาถูก ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การรับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มไปจ าหน่าย เป็นต้น 
 
3. ชื่อผลงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 5 (การแปรรูปพริก) 
  3.1 สาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 

       ต าบลหนองม่วงไข่ มีพ้ืนที่ในการ
ปลูกพริกประมาณ ปีละ ๑,๘00 ไร่ เกษตรกรมัก
ประสบปัญหาในด้านการผลิตและราคาผลผลิต
ตกต่ า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองม่วงไข่ ซึ่ง
สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการปลูกพริก จึง
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขึ้นในปี 
2539 โดยการสนับสนุนของส านักงานเกษตร
อ าเภอหนองม่วงไข่ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนา และได้ด าเนินการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ มาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่สมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกพริกได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับ
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป 
        บทบาทในฐานะเกษตรอ าเภอหนอง
ม่วงไข่   ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมละสนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองม่วงไข่ หมู่
ที่ 5 ตามข้ันตอนกระบวนการ ดังนี้ 
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        1. จัดท าเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม และระดมความคิดเห็น
ของคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดแนวทางการพัฒนา 
และแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มแม่บ้าน โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์กลุ่ม คือ SWOT analysis ซึ่งจะก าหนดประเด็นในการระดมความคิดเห็น คือ 
   1.1 ปัจจัยภายในที่มอิีทธิพลต่อการพัฒนากลุ่ม ประกอบด้วย 
         1) จุดแข็งของกลุ่ม 
         2) จุดอ่อนของกลุ่ม 
   1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากลุ่ม ประกอบด้วย 
         1) โอกาสในการพัฒนาของกลุ่ม 
         2) อุปสรรคในการพัฒนาของกลุ่ม 

        2. การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร 
แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือให้กลุ่มเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยใช้กระบวนการประชุม 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดเวที

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการเยี่ยมเยือน ให้ค าปรึกษา ติดตามประเมินผลทุกระยะของการ
ด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มได้ทันเวลา นอกจากนี้ ยังเป็นขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มอีกทาง
หนึ่งด้วย 
        3. ให้การสนับสนุนการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม โดยการประสานงานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแพร่ จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ามาสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการด้านการเงินและบัญชี พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีของกลุ่ม
เป็นระยะ 
        4. ด้านการบริหารจัดการกลุ่มฯ รวมทั้งให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกในเวทีการ
ประชุมกลุ่มฯ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางการด าเนินงานกลุ่มร่วมกัน ท าให้เกิดความเป็น
เอกภาพของกลุ่ม โดยการเชิญวิทยากรผู้มี
ความรู้ความช านาญ มาบรรยายในการ
ประชุมตามเวลาและโอกาสที่จะอ านวยได้ 
        5. ด้านการตลาด มีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย แสดงนิทรรศการตาม
งานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานราชการ
จัด โดยการจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างเกษตรกรผู้ พ่อค้าคนกลางผู้รับซื้อ
ผลผลิต และหน่วยงานราชการ  



13 
 

        6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยการ
จัดท าแผ่นพับ ใบปลิว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน เว็บไซต์ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ 
และประชาสัมพันธ์ผ่าน social media ช่องทางอ่ืนๆ เช่น facebook, line เป็นต้น 
  3.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 
  3.3 ผลส าเร็จของงาน 
        1. กลุ่มมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 38 คน เป็น 58 คน 
        2. มีก าลังการผลิตเฉลี่ยต่อปี 
จ านวน 216,000 ชิ้น 
        3. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายขึ้น 
เป็น น้ าพริกแดง พริกลาบ พริกแกงส้ม 
        4. ฐานะทางการเงิน มีเงินค่า
หุ้น 1,500 บาท มี เงินสดและเงินฝาก 
52,000 บาท 
        5. การประกอบการท าให้มีก าไรเหลือ 3 ปีๆ ละ 150,000 บาท 
        6. ในปี 2556 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวดเกษตรกรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
ระดับจังหวัด 
  3.4 การน าไปใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
        3.4.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 5 สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนา
งานกลุ่ม เกษตรกรและสมาชิกกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่สมาชิกและกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
        3.4.2 ครัวเรือนของสมาชิกกลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถน าแนวทางการ
ด าเนินงานกลุ่มไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
        3.4.3 สมาชิกกลุ่มฯ และเกษตรกรผู้สนใจมี
ความรู้  ความช านาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลือใช้
ทางการเกษตร โดยเฉพาะพริก ซึ่งมีอยู่มากในชุมชน 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน 
        3.4.4 เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพ มี
รายได้ ไม่ต้องเดินทางไปท างานต่างถิ่น จึงเกิดความ
อบอุ่นในครัวเรือน ส่งผลให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน 
 


