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สรุปผลการดําเนินงานสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเดนระดับจังหวัด 

ประเภทกลุมแมบานเกษตรกร 

โดย กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ  หมูที่ ๑ ตําบลนาเกต ุ

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

ป ๒๕๕๖ 

๑. ประวัติความเปนมา 

 กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ  ที่ตั้ง หมูที่  ๑  ตําบลนาเกตุ  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  เริ่มจัดตั้งเมื่อ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๗  สมาชิกจํานวน  ๒๕  ราย  ปจจุบันสมาชิก  ๘๓  ราย  แรกเริ่มกลุมดําเนินกิจกรรม

แปรรูปอาหารจากขาว เรียกวาขนมนางเล็ด  ตอมา เปลี่ยนชื่อเปน “ขาวขวัญ”  เนื่องจากตองการพัฒนารูปแบบและ

เพิ่มเอกลักษณใหสินคา  ผลิตภัณฑขาวขวัญ เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น  ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน  

เมื่อหนวยงานราชการโดยเฉพาะสํานักงานเกษตรอําเภอ นําโดยเกษตรอําเภอโคกโพธิ์ และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร 

(ปจจุบันตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร) ใหการสนับสนุนในดานความรู  อุปกรณการผลิต  วัสดุสาธิตประเภท

งานบานงานครัว  รวมถึงประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อขอรับการสนับสนุนในดานโรงเรือน และเครื่องทุนแรง 

บรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต  ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาเปนลําดับ  จนไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  อย. 

และฮาลาล 

วิสัยทัศน  กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ  อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

 “กลุมตองสานฝนในวันนี้  ใหเรามีพลังดั่งภูผา  จะตั้งใจสรางงานที่ผานมา  ดังเหล็กกลายืนอยูคูแผนดิน” 

๒. วัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

 ๒.๑ เพื่อใหเกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเอง โดยสรางกระบวนการกลุมใชแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๒ เพื่อเพ่ิมมูลคาของผลผลิตทางการเกษตรใหแกครอบครัวเกษตรกร 

 ๒.๓ เพื่อเพ่ิมรายได ลดรายจายของครอบครัวเกษตรกร 

 ๒.๔ เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ ใหแกประชาชนในพื้นที่ ลดการเดินทางออกนอกพื้นที่เนื่องจากสถานการณ

ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 

๓. ผลการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกต ุ

 ที่ตั้ง หมูที่ ๑ ตําบลนาเกตุ  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 

 ๓.๑ ความคิดริเริ่ม   

กลุมมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม โดยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งตกทอดจากรุนสูรุนมา

พัฒนาปรับปรุงเปนผลิตภัณฑชิ้นใหม  และเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไป ซึ่งเดิมทีคือผลิตภัณฑขนมนางเล็ด ตอมา

สมาชิกไดประชุม เพื่อพัฒนาและสรางเอกลักษณใหแกสินคา โดยการตั้งชื่อใหมเปน ขาวขวัญ  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาว 

เปนสูตรลับเฉพาะกลุม  รสชาติอรอยเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  ไดพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามไดมาตรฐาน

ออกสูตลาดไดทุกระดับ  รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑใหม จํานวน  ๑๑  ชนิด  ไดแก สับปะรดกวน  กลวยกวน  กลวยอบ

พลังแสงอาทิตย  กลวยอบน้ําผึ้ง กลวยอบเนย  ถั่วกรอบแกว  ขนมดูมะพราวออน  ขนมลาสูตรโบราณ กะละแมและ
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ผลิตภัณฑใหมลาสุด คือ ขาวพองรสเมี่ยงคํา และทางกลุมยังรับทําอาหารวางในการประชุมสัมมนาตางๆ ทั้งขนม

ประเภทเบเกอรี ่และขนมไทย ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก  เกษตรกร และชุมชนในดานตางๆ ดังนี้ 

  

 

 

 

 ๓.๑.๑ ความคิดริเริ่มดานสังคม 

  ๑.) ชุมชนเกิดความสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความหวงแหนในถิ่นกําเนิด ประชาชนในพื้นที่

ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐทุกดาน โดยมีกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ เปนศูนยกลางในการเรียนรูและขอมูล

ขาวสาร ไดแก กลุมเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานดีเดนของจังหวัดปตตาน ี

  ๒.) กลุมเปนแหลงเรียนรูของชุมชน  ซึ่งกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุตั้งอยูใกลกับโรงเรียนบานนา

เกตุ จึงมีความผูกพันกันมายาวนาน เปนแหลงเรียนรูที่ดีใหกับนักเรียน ซึ่งกลุมไดรับเกียรติเปนสถานที่ศึกษาดูงานของ

นักเรียนและคณะครูจากพื้นที่ใกลเคียง 

 ๓.๑.๒ ความคิดริเริ่มดานเศรษฐกิจ 

๑.) เกิดการสรางงานสรางอาชีพ สมาชิกที่รวมกิจกรรมมีรายไดเฉลี่ย ๔,๕๐๐ บาท/เดือน   

๒.) กลุมจัดซื้อวัตถุดิบ เชน มะพราว  ขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวขาว ถั่ว กลวย สับปะรด จาก

เกษตรกรเครือขายในพื้นที่ ซึ่งกลุมจัดซื้อวัตถุดิบเหลานี้เฉลี่ยปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินเหลานี้จะ

กระจายลงสูเกษตรกรในพื้นที ่เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน                             

๓.) กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุมีสวนสรางแรงจูงใจใหประชาชนที่ปลูกกลวยไวเล็กๆนอยๆขาง

บานซึ่งเดิมเก็บไวรับประทาน เหลือก็ปลอยใหเนา หันมาตัดกลวยสงขายใหกับทางกลุม มีรายไดเสริม

ใหกบัครอบครัว                                                       

๔.) กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาประกัน ซึ่งชวยแกปญหา

ราคาผลผลิตตกต่ํ า ให กับ เกษตรกร  เกษตรกรไม ต อ งดิ้ น รนหาตลาดในการขายสินค า                                   

๕.) เกิดแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน มีเงินหมุนเวียนจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยปละ 

๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท 

๖.) เกิดผลิตภัณฑใหมจากเศษวัสดุขนมขาวขวัญเรียกผลิตภัณฑใหมวา ขาวพองรสเมี่ยงคํา ทําให

สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน เฉลี่ย ๗๐๐ บาท/เดือน 

  ๓.๑.๓ ความคิดริเริ่มดานผลิตภัณฑ 

   กลุมไดพัฒนาบรรจุภัณฑ จํานวน ๕  ครั้ง  เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับตลาดทุกระดับ รวมถึงได

ประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และความรูทางวิชาการ จนไดรับเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพ ไดแก อย. ฮาลาล ผลิตภัณฑ จํานวน  ๑๑  ชนิด ไดแก ขาวตัง  ขาวขวัญ  สับปะรดกวน  กลวยกวน  

กลวยอบพลังแสงอาทิตย  กลวยอบน้ําผึ้ง  กลวยอบเนย  ถั่วกรอบแกว  ขนมดูมะพราวออน  ขนมลาสูตรโบราณ 

กะละแม 
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 ๓.๒ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม 

 ๓.๒.๑ กลุมมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิกอยางเปนธรรมดังนี้ 

  ๑.) การกําหนดระเบียบขอบังคับกลุม  โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตั้งกฎระเบียบขอบังคับ 

สมาชิกทุกคนยอมรับและเขาใจตรงกันในการรับทราบเพื่อปฏิบัติ มีการจัดพิมพกฎระเบียบขอปฏิบัติตางๆในการ

ปฏิบัติงานติดประกาศใหสมาชิกทุกคนเห็นไดอยางชัดเจน มีบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดกฎระเบียบที่ทุกคนยอมรับได  

  ๒.) การประชุมสมาชิก  มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้งเพื่อแจงเรื่องที่ประธานกลุมรับทราบมาจากการ

ประชุมตางๆ สรุปผลการทํางานและปญหาที่เกิดในการปฏิบัติงานในรอบเดือน หรือมากกวา ๑ ครั้งเมื่อมีขาวสาร

เรงดวนตองแจงใหสมาชิกทราบ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมโดยเลขากลุมทุกครั้ง  วาระการประชุมประกอบดวย

เรื่องแจงใหทราบ  เรื่องสืบเนื่อง  เรื่องพิจารณา  โดยยึดมติที่ประชุมเปนหลัก ในการประชุมทุกครั้งสมาชิกผูเขารวม

ประชุมลงชื่อทุกคน ในการพิจารณาเรื่องตางๆในที่ประชุม ใชมติความเห็นชอบสวนใหญเปนเกณฑตัดสิน  

 ๓.๒.๒ กลุมมีความสามารถในบริหารจัดการกลุมในดานการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมที่มี

ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย โดยการประชุมสมาชิกกลุมจํานวน ๘๐ คน เพื่อเลือกตั้งคณะ

กรรมการบริหารกลุม จํานวน ๕ คน ซึ่งประกอบดวย 

  ๑. นางขวัญฤด ี ดวงแกว  ประธาน 

  ๒. นางละมัย   มณีรัตน  รองประธาน 

  ๓. นางจรรยา บุญขาว  เลขานุการ 

๔ นางจิรายุ บัวสุวรรณ เหรัญญิก 

๕. นางบุญลือ  บุญรักษา ประชาสัมพันธ                                    

 โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่บริหารกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกลุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคการ

จัดตั้งกลุม ดําเนินการประชุม กํากับดูแลการประชุมใหเปนไปตามวาระและมติที่ประชุม ใชการประชุมเปนเวทีในการ

แสดงความคิดเห็นของสมาชิก การตอบปญหาขอซักถาม รวมถึงใหสมาชิกรวมแกไขปญหาจากการดําเนินกิจกรรม และ

ติดตอประสานงานกับหนวยงานและองคกรตางๆ ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการผลิตเพื่อพัฒนากลุมและแตงตั้ง

คณะกรรมการฝายตางๆ จํานวน ๔ ฝาย ดังนี้ 

 คณะกรรมการฝายผลิต มีหนาที่ วางแผนการผลิต ใหเพียงพอกับความตองการของตลาดและตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ในดานรสชาติ ความสะอาด ปริมาณ และบรรจุภัณฑ รวมถึงจัดหาแรงงานเมื่อมีการ

สั่งซื้อจํานวนมากในเวลาจํากัด ฝายผลิตจะตองวางแผนเพื่อผลิตสินคาใหทันตามกําหนด รายชื่อคณะกรรมการ

ประกอบดวย 

  ๑. นางละมัย มณีรัตน   

  ๒. นางขวัญฤด ี ดวงแกว   

๓. นางละมาย เทียมแกว  

 คณะกรรมการฝายตลาด มีหนาที่ หาตลาดในการจําหนายสินคา จําหนายสินคาในกลุม และนอกสถานที่ 

รวมถึงการขนสงสินคาจากกลุมถึงผูซื้อปลายทอง รายชื่อคณะกรรมการประกอบดวย 
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๑. นางละออง บัวสุวรรณ 

๒. นางวนิดา อุบล 

๓. จํารัส  ชวยบํารุง 

 คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี มีหนาที่ จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ของกลุม การจายเงินคาแรงใหแก

สมาชิก ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของสมาชิก รายชื่อคณะกรรมการประกอบดวย 

  ๑. ขวัญฤด ี ดวงแกว 

  ๒. จิราย ุ บัวสุวรรณ 

  ๓. วนิดา อุบล 

 คณะกรรมการฝายจัดซื้อ มีหนาที่ จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบใหเพียงพอกับการผลิต ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบใหอยู

ในสภาพที่สามารถแปรรูปได จัดทําทะเบียนรายชื่อแหลงจําหนายวัตถุดิบ ประสานงานเชื่อมโยงกับกลุมเครือขาย 

เพื่อให ไดทราบถึงสถานการณวัตถุดิบในชวงฤดู เก็บเกี่ยว และวัตถุดิบอื่นที่สามารถนํามาแปรรูปได  รายชื่อ

คณะกรรมการประกอบดวย   

  ๑. นางจิรายุ บัวสุวรรณ 

  ๒. นางวนิดา อุบล 

  ๓. นางปนัดดา  บรรจุสุทธิ์ 

  

 

 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือกลุมเมื่อเกิดปญหา รวมถึงการรักษาความ

ปลอดภัยของสมาชิกและกิจกรรมกลุม ประกอบดวย 

  ๑.นายวิบูลย    บุญมี  กํานันตําบลนาเกตุ 

  ๒.นายแวว  ดวงแกว   รองนายก อบต.นาเกตุ 

  ๓.นายจรัล  ทองปลองโต สมาชิก อบต.นาเกตุ 

  ๔.นายสมศักดิ์  วัลทอง  สมาชิก อบต.นาเกตุ 

  ๕.น.ส.รอปยะห  ยีเลาะ  ที่ปรึกษาฮาลาล 

  ๖.น.ส.มะรฮูา     อาแว  ที่ปรึกษาฮาลาล 

 ๓.๒.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานความเปนระบบในการจัดทําบัญชีและเอกสาร มีการ

ทําบัญชีใหเปนปจจุบันอยูเสมอ มีการตรวจสอบความถูกตองโดยคณะกรรมการกลุม สมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบ

สมุดบัญชีของกลุมได 

 ๓.๒.๔ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานความเปนธรรมจากการจัดสรรรายไดและแบงปน

ผลประโยชน พิจารณาไดจากมีการประชุมชี้แจงเงินรายไดประจําทุกเดือนและสรุปยอดเมื่อสิ้นปอีกครั้ง พรอมทั้งมีการ

จัดงานเลี้ยงปนผลกําไรใหแกสมาชิก มีการแสดงจากสมาชิก มีการจัดสลากรางวัลพิเศษ มีการแบงผลกําไรที่ไดมาเพื่อใช

ในกิจกรรมสาธารณประโยชน งานศพ งานบุญ กิจกรรมของชุมชน ชวยเหลือสมาชิกกลุมที่ประสบภัยพิบัติ และเปน
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ทุนการศึกษามอบใหแกนักเรียนโรงเรียนบานนาเกตุทุกภาคเรียนตลอดระยะเวลา ๑๙ ป ซึ่งกิจกรรมดังกลาวผานการ

เห็นชอบจากสมาชิกทุกคน 

 ๓.๒.๕ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานการกระจายขอมูลขาวสารใหสมาชิกกลุมไดทราบ

อยางทั่วถึง สม่ําเสมอและทันตอเหตุการณ พิจารณาไดจากการประชุมแจงขาวสารในที่ประชุมของกลุมเดือนละ ๑ ครั้ง 

หลังจากประธานกลุมเขาประชุมเพื่อรับนโยบายจากสวนราชการตางๆ หรืออาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องตองแจง

สมาชิกในกรณีเรงดวน กลุมใหการติดตอสื่อสารกันโดยใชโทรศัพทเพื่อแจงการเขารับการอบรม การแสดงสินคาในงาน

ตางๆ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด หรือใชหอกระจายขาวหมูบานเปนชองทางในการประชาสัมพันธการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การแจงเตือนภัยอันเกิดจากการกอความไมสงบในพื้นที่ หรือการแจงขาวสารจาก

หนวยงานสาธารณสุข การฉีดวัคซีน การกําจัดยุงลาย โดยสมาชิกกลุมที่เปน อสม. ประจําหมูบาน  

 ๓.๒.๖ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานความทั่วถึงและตอเนื่องในการพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางภาวะความเปนผูนําใหสมาชิกกลุม พิจารณาไดจากสมาชิกเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยแตละหลักสูตรจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ในระยะ ๓ ปที่ผานมา จํานวน ๑๑ หลักสูตร  

 ๓.๒.๗ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานการประสานงานกับหนวยงานตางๆ การใหความ

สนับสนุนเพื่อเอื้ออํานวยประโยชนใหเกิดกับสมาชิกกลุม พิจารณาไดจากการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด 

หนวยงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  องคการบริหารสวนตําบลนาเกตุ  จากการสนับสนุนของหนวยงานดังกลาว

สงผลใหสมาชิกกลุมมีความรูทางดานวิชาการ ทักษะการผลิตอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน  รวมถึงสมาชิกกลุมไดเปลี่ยน

ทัศนคติในการผลิตอาหารออกสูตลาดสากล 

 ๓.๒.๘ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ใหมีความโดดเดนในดานการเชื่อมโยงเครือขายการบริหาร

จัดการดานการจัดซื้อวัตถดุิบ โดยเชื่อมโยงกับกลุมในพ้ืนที่ จํานวน ๗ เครือขาย ดังนี ้

 ๓.๒.๙ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานการวิเคราะห แกไขปญหา และเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจัดการกลุม พิจารณาไดจากการที่กลุมดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนเวลา ๑๙ ปมาแลวนั้น ทําใหกลุมไดรับ

ความไววางใจจากภาครัฐที่ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตของกลุมมาโดยตลอด โดยสรุปไดตั้งแตป 

๒๕๕๐-๒๕๕๖  จํานวน ๗ หนวยงาน ดังนี้ 

๓.๒.๑๐ ความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ในดานการอํานวยประโยชนหรือแกไขปญหาของสมาชิก 

ครอบครัวสมาชิก ชุมชนและสังคม พิจารณาไดจากการที่กลุมไดใหสมาชิกเขารับการอบรมในดานตางๆ จากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ทําใหสมาชิกสามารถพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น ไดรับความไววางใจใหเปนผูนํากลุมองคกร

ตางๆภายในชุมชน และนอกชุมชน ไดแก 

๑.) นางขวัญฤดี  ดวงแกว ประธานกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ  ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการของ

องคกรตางๆเชน 

 - ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอโคกโพธิ์ 
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 - เหรัญญิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

 - ประธานสภาวัฒนธรรมระดับตําบล 

 - เหรัญญิกสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด 

๒.) นางเรวรรณ ขวัญพัทลุง และนางจิรายุ บัวสุวรรณ คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ ไดรับ

คัดเลือกเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ไดผานการอบรมดานสาธารณสุข เปนตัวแทนของหนวยงาน

สาธารณสุขออกเยี่ยมบานใหคําปรึกษาดานสุขภาพภายในหมูบานนาเกต ุ

๓.) นางกิติยา  ชวยมาก นางเสริม ศรีสุวรรณ และนางมานิดา  แกวเนียม สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรบานนา

เกตุ ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยของตําบลนาเกตุ 

๔.) กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ ไดรับการยกยองและเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน พิจารณาไดจากการ

บริหารทุนและทรัพยากรในทองถิ่น ไดแก กลุมไดดําเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคา 

กิจกรรมหลักคือแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากขาว และผลไมอื่นๆตามฤดูกาล เปนรายไดเสริมจากอาชีพ ทํานา กรีดยาง 

และทําสวน 

๕.) กลุมไดรับคัดเลือกเปนกลุมแมบานเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ป ๔๕๔๙ 

๖.) กลุมไดรับรางวัลชนะเลิศอันอับ ๑ การประกวดอาหารปลอดภัยของจังหวัดปตตานี ประจําป ๒๕๕๓ 

๗.) ผลิตภัณฑของกลุมไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาลครบ อย. มผช. ทุกประเภทในป ๒๕๕๓ 

๘.) กลุมไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ OTOP ประจําป ๒๕๕๓ 

๙.) กลุมไดรับการคัดเลือกเปนศูนยถายทอดอาชีพแกประชาชนในจังหวัด และเปนศูนยรวมผลิตภัณฑ OTOP 

ของเครือขายในระดับอําเภอ 

๓.๓ บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอกลุมแมบานเกษตรกร 

กลุมไดเปดโอกาสใหสมาชิกมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการ รวมกิจกรรมตางๆของ 

กลุม และการไดรับความรวมมือจากสมาชิก ในการดําเนินงานและรวมกิจกรรมกลุม ดังนี้                

  ๓.๓.๑ กลุมเปดโอกาสอยางทั่วถึงใหสมาชิกมีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหารงานกลุม โดยการ

ผลัดเปลี่ยนกันรับตําแหนงคราวละ ๒ ป ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  กรณีที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑจากทางกลุมในปริมาณ

มากทําใหเกิดการจางงานบุคคลในครอบครัวของสมาชิกกลุมใหมารับจางปฏิบัติงานกับกลุมเปนการเฉพาะกิจ และ

เนื่องจากกลุมมีการสรางผลิตภัณฑตัวใหม คือขาวพองรสเมี่ยงคํา ซึ่งมีการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี มีการสั่งซื้อ

จํานวนมาก ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตที่สําคัญและใชปริมาณมาก คือมะพราวคั่ว ซึ่งทางกลุมใหสมาชิกคั่วแลวมาขายใหกลุม

ไดเพื่อลดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบ  เพิ่มรายไดใหกับสมาชิกอีกทางหนึ่ง 

  ๓.๓.๒ กลุมมีเวทีและชองทางใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานกลุม และตรวจสอบการ

ทํางานของคณะกรรมการกลุม ไดแก การคัดเลือกคณะกรรมการ ใชมติที่ประชุมในการตัดสินใจทํากิจกรรม ใหสมาชิกมี

สวนรวมในการสรางผลิตภัณฑใหม  การแบงปนรายไดและผลประโยชน  การจัดทําแผนพัฒนากลุม และการรวมกัน

แกปญหา เชน ชวงที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑปริมาณมาก สมาชิกตองรวมกันปฏิบัติงานในชวงเวลากลางคืนดวย เพื่อให

ทันกับกําหนดสงสินคา ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนเปน 2 เทา               
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  ๓.๓.๓ สมาชิกกลุมใหความรวมมือ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก ประชุม การออมทรัพย การ

บําเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน  การเขารวมโครงการของทางราชการและเอกชน การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

  ๓.๓.๔ สมาชิกกลุมจํานวน ๒๐ คน สามารถเปนวิทยากรดานการแปรรูปอาหารจากขาว และแปรรูป

ผลไม ซึ่งสามารถตอนรับการศึกษาดูงานที่กลุมไดแมประธานกลุมจะไมอยู 

 ๓.๔ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุมแมบานเกษตรกร 

  กลุมมีความเจริญเติบโตมั่นคงและยั่งยืนอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีความเขมแข็งทางฐานะการเงิน ซึ่ง

เปนผลมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการกลุม ความรวมมือของสมาชิก การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

พิจารณาไดจากกิจกรรม ดังนี้ 

  ๓.๔.๑ ระยะเวลาการจัดตั้งกลุม การเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกจากเดิมจัดตั้งกลุมมีสมาชิก ๒๕ คน  

ปจจุบันมีสมาชิกทุกวัย ทั้งศาสนาพุทธและอิสลามรวม ๘๐ คน 

  ๓.๔.๒ ความมั่นคงตอเนื่อง สม่ําเสมอของการดําเนินกิจกรรม จากเดิม ผลิตปละ ๓-๔ เดือน ปจจุบัน

ผลิตทุกเดือน เดือนละ ๒๖-๓๐ วัน ขึ้นอยูกับปริมาณวัตถุดิบและปริมาณการสั่งซื้อ 

  ๓.๔.๓ ความสามารถในการจัดหาทุน เพื่อใชในการบริหารดําเนินกิจกรรมกลุม กลุมไดติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขอรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ การปรับปรุงโรงเรือน เพื่อเพิ่มปริมาณ

การผลิตและคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง ซึ่งปจจุบันสินคาของกลุมไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค สามารถพึ่งพาตนเองได 

  ๓.๔.๔ ความสามารถในการบริหารทุนอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อกลุมไดรับการสนับสนุนแลว กลุม

สามารถบริหารจัดการปจจัยการผลิตและอุปกรณตางๆใหตอเนื่องและยั่งยืน ใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

สมาชิกไดรับขอมูลและการเคลื่อนไหวของกลุมทุกขั้นตอน มีการบริหารทุนอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

  ๓.๔.๕ การเจริญเติบโตและความมั่นคงทางฐานะการเงินของกลุม พิจารณาไดจาก เมื่อเริ่มจัดตั้ง กลุม

มีทุนจากการลงหุนของสมาชิก คนละ ๑๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท ไมมีโรงเรือนเปนของตัวเอง ตองอาศัย

อาคารเกาของโรงเรียนบานนาเกตุเปนที่ทําการกลุม กลุมดําเนินการตอเนื่องมาจนองคการบริหารสวนตําบลใหการ

สนับสนุนงบประมาณในการสรางโรงเรือน ปจจุบันกลุมมีความมั่นคงและเขมแข็งเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน พอสรุปไดจาก

ตารางเปรียบเทียบทรัพยสินของกลุม ดังนี้ 

  ๓.๔.๖ รายได ผลกําไร เงินปนผล (๓ ปยอนหลัง) กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ หมูที่ ๑ ต.นาเกตุ 

อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ไดดําเนินกิจกรรมไดแก  ขาวตัง ขาวขวัญ กลวยกวน กลวยอบพลังงานแสงอาทิตย กลวยอบน้ําผึ้ง 

กลวยอบเนย  ถั่วกรอบแกว  ขนมดูมะพราวออน  ขนมลาสูตรโบราณ สับปะรดกวน สงผลใหเกิดรายไดแกสมาชิก 

เฉลี่ยเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท หรือ ปละ ๕๔,๐๐๐ บาท สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

๓.๕ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน  

กลุมใหการสนับสนุนผูสูงอายุใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใหรวมทํางานกับกลุมซึ่งเปนงานที่ไม 
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หนัก เชน บรรจุขนม ทําความสะอาดกลุม ทําใหผูสูงอายุมีรายได เกิดความภาคภูมิใจ กลุมไดสนับสนุนสมาชิกในดาน

ตางๆดังนี ้

  ๑.) ใหบริการเงินยืมฉุกเฉิน เพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาบุตร และคารักษาพยาบาล  

  ๒.) สงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมเพื่อเปนภูมิคุมกันในภายหนา โดยการรวมเปนสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยของตําบลนาเกตุ 

  ๓.) สนับสนุนใหสมาชิกสรางรายได ลดรายจาย โดยดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก

สวนครัวไวบริโภคเอง ปลูกพืชสมุนไพรที่กลุมใชเปนวัตถุดิบไวขายใหกลุมเปนรายไดเสริม 

๔. การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  กลุมทํากิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอสวนรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พิจารณา 

  ๑.) กลุมมีกระบวนการผลิต มีการจัดการที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศษวัตถุดิบ

ที่เหลือจากการผลิต เชน เปลือกกลวย เปลือกสับปะรด มีกลุมเครือขายมารับเอาไปทําน้ําหมักชีวภาพ  น้ํามันที่เหลือ

จากการทอดขนม มีเครือขายมารับซื้อเพื่อทําน้ํามันไบโอดีเซล  

  ๒.) กลุมเปนวิทยากรถายทอดความรูแกครอบครัวเกษตรกรและผูสนใจ 

  ๓.) กลุมเปนแหลงศึกษาดูงานของจังหวัดชายแดนภาคใต พิจารณาจาก จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ซึ่ง

สวนใหญเปนกลุมแมบานเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ กลุมสงเสริมอาชีพ รอยละ ๘๐ คณะจากหนวยงานราชการตางๆ 

นักเรียนนักศึกษา รอยละ ๑๐ นักทองเท่ียวจากการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร คิดเปนรอยละ ๑๐ ดังนี้ 

  - ป ๒๕๕๐ มีผูมาศึกษาดูงานจํานวน  ๖ ครั้ง   ๑๒๐ คน 

  - ป ๒๕๕๑ มีผูมาศึกษาดูงานจํานวน  ๙ ครั้ง   ๒๔๐ คน 

  - ป ๒๕๕๒ มีผูมาศึกษาดูงานจํานวน  ๑๒ ครั้ง ๑๕๐ คน 

  - ป ๒๕๕๓ มีผูมาศึกษาดูงานจํานวน   ๗ ครั้ง  ๒๐๐ คน 

  - ป ๒๕๕๔ มีผูมาศึกษาดูงานจํานวน ๑๘ ครั้ง ๑๔๕ คน 

  - ป ๒๕๕๕ มีผูมาศึกษาดูงานจํานวน ๒๕ ครั้ง ๔๕๐ คน 

  ๔.) กลุมเปนศูนยกลางประสานงานใหความชวยเหลือชุมชน ในดาน ขาวสารขอราชการตางๆ ดาน

ความปลอดภัยของชุมชน และเปนศูนยกลางการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

  ๕.) จัดงานบําเพ็ญประโยชนเนื่องในโอกาสตางๆ ไดแก 

   ๕.๑ รวมบริจาคเงินสมทบ และจัดซื้อของขวัญรวมงานวันเด็กของชุมชนทุกป 

   ๕.๒ รวมงานประเพณีตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เชน วันรดน้ํา

ผูสูงอายุ งานประเพณีชักพระ งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม และงานอื่นๆที่ชุมชนจัดขึ้น 

   ๕.๓ การปลูกฝงจิตสํานึกใหสมาชิกและคนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไดแกการใหพี่นอง

ชาวมุสลิมมีสวนรวมในกลุม ปลูกฝงการรูจักเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม ไดแก ใหโอกาส

ผูดอยโอกาสมารับจางทํางานในกลุม 

    



9 
 

 

 

 

 

  ๕.๔  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

   - เนื่องจากดานหลังกลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ เปนคลองธรรมชาติ  เปนแหลง

เพาะพันธุปลาน้ําจืด กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุรวมกับชุมชนบานนาเกตุ รวมกันจัดงานปลอยปลาเฉลิมพระ

เกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปน

ประจําทุกป เปนการเพิ่มปริมาณปลาธรรมชาติในแหลงน้ําชุมชน ซึ่งเปนแหลงอาหารของชาวชุมชนบานนาเกตุ และ

เปนการปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูจักการใหคืนกลับสูธรรมชาติ กอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

   - รวมปลูกปาเนื่องในวันตนไมแหงชาติ พรอมท้ังรณรงคใหคนในอนุรักษทรัพยากรปาไม 

   - กลุมใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยในการอบผลิตภัณฑ และอบวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เปน

การลดการใชพลังงานไฟฟา ซึ่งกลุมมีมาตรการประหยัดพลังงานของกลุมเพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือไดวา

กลุมแมบานเกษตรกรบานนาเกตุ เปนกลุมที่เล็งเห็นความสําคัญของพลังงานธรรมชาติและการอนุรักษธรรมชาติอยาง

แทจริง 

 

   

   

  


