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การถอดบทเรียนแปลงใหญ (แปลงตนแบบ) 

แปลงใหญบานพระแกว ตําบลแพรกศรรีาชา อําเภอสรรคบรุี จังหวัดชัยนาท 
  

ความเปนมา 
 พันจาโทเฉลียว นอยแสง ประธานแปลงใหญบานพระแกว ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี และสมาชิก
กลุมเลาวา  
 ป ๒๕๔๕ ไดรวมกลุมกันจัดต้ังเปนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานพระแกว เพื่อแกปญหาขาด
แคลนเมล็ดพันธุขาวพันธุดี และเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรูดานขาวในชุมชน มีสมาชิก ๒๕ คน ตอมาในป 
๒๕๕๑ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ในนามของ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุพืชบานพระแกว มีสมาชิก ๓๒ ราย  

ป ๒๕๕๗/๕๘ กลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบ
สงเสริมการเกษตรมิติใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน และสินคา พบวา 

 - พื้นท่ี  มีความเหมาะสมในการทํานาเปน S1 เปนพื้นท่ีราบลุม มีระบบชลประทาน 
 อยูในเขตจัดรูปท่ีดิน  การคมนาคมสะดวก 

 - คน  มีการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง  มีศูนยขาวชุมชนบานพระแกว  มีศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  
 มีกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษ  มีวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุพืชบานพระแกว  มีกลุมผูใชน้ํา   
 และมีปราชญเกษตรกรตนแบบท่ีมีความรู 2 คน เปน Smart Farmer  และปราชญ 72 ป  
ของมหาวิทยาลัย  เกษตรกรศาสตร กําแพงแสน 

 - สินคา  หลักท่ีสําคัญของพื้นท่ีคือ ขาว ซึ่งเปนอาชีพหลัก เปนสินคาท่ีตลาดตองการ เกษตรกรมี 
  ประสบการณ มีความชํานาญในการผลิตเปนอยางดี มีท้ังผลิตเปนพันธุขาวพันธุดี และขาวคุณภาพดี 
  - ปญหาของการผลิตสินคา  คือ  ตนทุนการผลิตสูง 
  - ประเด็นหลักการพัฒนา ไดแก ลดตนทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสราง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาพัฒนาดานการตลาด 
 ป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการทํานาเชิงอุสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นท่ีขนาดใหญ) และ
โครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ  โดยใชช่ือวา แปลงใหญบานพระแกว ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอ
สรรคบุรี  มีนายเชน  กรณผ้ึง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สานักงานเกษตรอําเภอสรรคบุรี เปนผูให
คําปรึกษาแนะนํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สถานการณปจจุบนั 

 ป ๒๕๕๙ กลุมผลิตขาวรูปแบบแปลงใหญตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี  ใชศูนยเรียนรูเพิ่ม
ประสิทธิภาพสินคาเกษตร บานพระแกว  หมูท่ี 10  ตําบลแพรกศรีราชา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท เปนท่ี
ดําเนินการกลุมฯ มีสมาชิก ๒๒๕ ราย พื้นท่ีดําเนินการ 3,595  ไร   กระจายอยูในพื้นท่ี 3 ตําบลคือ  

 ๑. ตําบลแพรกศรีราชา  เกษตรกร จํานวน 168 ราย พื้นท่ี ๒,๘๙๑ ไร 
 ๒. ตําบลดงคอน เกษตรกร จํานวน 20 ราย พื้นท่ี ๒๖๕ไร 
 ๓. ตําบลบางขุด เกษตรกร จํานวน 37 ราย พื้นท่ี ๔๑๙ ไร 

ชนิดของสินคาเปน ขาว  ชนิดพันธุปทุมธานี 1  
 
 

 
 



 
   

4. การบริหารจัดการกลุมนาแปลงใหญบานพระแกว ตําบลแพรกศรีราชา 
  ๑) ทีมผูจัดการกลุมผลิตขาวรูปแบบแปลงใหญตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี  ประกอบดวย  
   ๑. นางลมูล  จันทรวงค  เกษตรอําเภอสรรคบุรี                         ผูจัดการ 
   ๒. นายเชน  กรณผ้ึง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ      ผูชวยผูจัดการ 
   ๓. พันจาโทเฉลียว  นอยแสง     ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
นางลมูล  จันทรวงค                            นายเชน  กรณผ้ึง                    พันจาโทเฉลียว  นอยแสง      
ผูจัดการแปลง                                   ผูชวยผูจัดการแปลง             ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

  
  ๒) คณะกรรมการกลุม 
   1. พันจาโทเฉลียว นอยแสง   ประธาน 
   2. นายบุญฤทธิ์    หอมจันทร  รองประธาน 
   3. นางสาวพะยอม    อิ่มจิตร   เลขานุการ 
   4. นางสุจิตรา  บัวทอง   เหรัญญิก 
   5.นายมานิต  เอี่ยมรักษา  ประชาสัมพันธ 
   6.นางชุมแสง      จูท่ียง   ประชาสัมพันธ 
   7. นายธีระพล  ศรีทอง   ประชาสัมพันธ 
   8. นางอุไร  ชูมก   ประชาสัมพันธ 
   9. นางสําออย  ทับบุรี   ประชาสัมพันธ 

  10. นายสมหมาย โพธิ์ฤทธิ์   ประชาสัมพันธ 
 

เปาหมายในการพัฒนา 
 ๑. ลดตนทุนการผลิตขาว   ๕๐๘  บาท/ไร  
                 1) ลดอัตราเมล็ดพันธุจากเดิม 25-30 กก./ไร  เหลือ 10-15 กก./ไร  
   เทคโนโลยีการผลิตท่ีนํามาใชในการลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ  ไดแก เลือกใชเมล็ดพันธุ ท่ีมี    

คุณภาพไดมาตรฐาน และเครื่องโรยขาวงอก 
        2) ลดอัตราการใชปุยเคมี  
   เทคโนโลยีการผลิตท่ีนํามาใชในลดอัตราการใชปุยเคมี  ไดแก การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมกับ

การจัดการน้ําแบบเปยกสลับแหง และใสปุยใหตรงกับเวลาท่ีขาวตองการ 
        3) ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 



   เทคโนโลยีการผลิตท่ีนํามาใชในการลดอัตราการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน รวมกับใชสารชีวภัณฑ สมุนไพร และฮอรโมนตางๆ  

        ๔) รวมกันซื้อปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุขาว และปุยเคมี  
 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

       ๑) เพิ่มผลผลิตจาก850 กก./ไร เปน 900กก./ไร        
       ๒) สงเสริมสมาชิกผูจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุเขาสูระบบการตรวจรับรองตามระบบ 
มาตรฐาน GAP Seed  
       ๓) สงเสริมสมาชิกผูจัดทําแปลงผลิตขาวคุณภาพดี ท่ียังไมสมัครเขาสูระบบการตรวจรับรอง 
ตามระบบมาตรฐาน GAP  ขาวเพื่อรับประทาน จํานวน ๔๗ ราย เขาสูระบบการตรวจรับรองฯ 
๓. พัฒนาดานการตลาด 
      ๑) ประสานโรงสีในพื้นท่ี ในการรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกในราคาท่ีเปนธรรม  
เหมาะสมกับคุณภาพของขาว 
      ๒) ประสานศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ ในการรับซื้อเมล็ดพันธุขาว 
ท่ีไดมาตรฐาน ของสมาชิกผูจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 
 

การบริหารจัดการ 
            1.ดานการผลิต ไดรวมกันวางแผน และกําหนดเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตลงไรละ ๕๐๘ บาท               
โดยการเลือกใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาดีไดมาตรฐาน และขอใหสมาชิกแปลงใหญทุกรายปลูกขาวโดยใชวิธีการโรยขาว
งอก อยางนอยรายละ ๕ ไร ใชอัตราเมล็ดพันธุ ๗ กิโลกรัม / ไร เพื่อเปนแปลงเรียนรูและเปรียบเทียบของตนเอง ซึ่ง
เกษตรกรสมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจ ใชวิธีการปลูกขาวแบบโรยขาวงอก มากกวารอยละ ๕๐ ของพื้นท่ีโครงการ  
และไดจัดทําแปลงพยากรณและใชธงสัญญาลักษณเตือนการระบาดของของศัตรูพืชใหสมาชิกไดทราบถึงสถานการณ
ศัตรูพืช   
 ๒. ดานจัดหาปจจัยการผลิต ไดมีการประชุมสมาชิกในการรวมกันซื้อเมล็ดพันธุขาวปลูกจากศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวชัยนาท จํานวน ๕๐ ตัน มาใชในการเพาะปลูกในฤดูการผลิตนี้ และกําลังดําเนินการจัดซื้อปุยเคมี มาใหสมาชิก 
กูยืมหรือช้ือถูกกวาราคาทองตลาด 
 ๓. ดานการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร  การประสานกลุมและสมาชิกท่ีมีอาชีพรับจางเตรียมดิน 
มาบริหารจัดการเครื่องโรยขาวงอก และใหบริการสมาชิกท่ีประสงคปลูกขาวโดยวิธีการโรยขาวงอก 
 ๔. ดานการตลาด      

๑) ไดติดตอประสานโรงสีในพื้นท่ี ในการรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกในราคาท่ีเปนธรรม  
เหมาะสมกับคุณภาพของขาว 

 ๒) ไดติดตอประสานศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ ในการรับซื้อ 
เมล็ดพันธุขาวท่ีผานมาตรฐาน ของสมาชิกผูจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 
 ๕. ดานสงเสริมอาชีพเสริมสรางรายได   สงเสริมใหสมาชิกมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชผักในบริเวณบาน 
เพื่อใชในการบริโภคแลจําหนายใหแกบริษัทผูรับซื้อ เพื่อเปนการลดรายจายและเพิ่มรายได ในครัวเรือน 
 
 
 
 



 
 
 
การขับเคลื่อนและการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๑) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท  

  1.บริหารจัดการ/ขับเคลื่อนนโยบาย 

  2.บูรณาการระหวางหนวยงาน 
  3.ติดตาม ทบทวนแผนปฏิบัติงาน 
 ๒) สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
  1.บริหารจัดการแปลง 
  2.ทําแผนท่ีโซนนิ่ง 
  3.ถายทอดเทคโนโลยี 
  4.จัดงาน Field day 
 ๓) ศูนยวิจัยขาวชัยนาท 
  ๑.สาธิตการใชเคร่ืองโรยขาวงอก 
  ๒.ถายทอดการใชและผลิตเมล็ดพันธุ 
  ๓.การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP 
  ๔.ถายทอดเทคโนโลยีทํานาแบบเปยกสลับแหง 
 ๔) สํานักงานเพลังงานจังหวัด 
  สนับสนนุชุดสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 
 ๕) สํานักชลประทานชัยนาท   

 เรื่องการจัดการน้ําใหพอเพียงกับการทํานาแปลงใหญ ในคลองสงน้ํา 1 ซาย 1 ขวา ในชวงวิกฤต
ชลประทานนําเครื่องสูบน้ําพรอมน้ํามันสูบจากแมน้ํานอยเขาคลอง 1 ซาย 1 ขวา ใหเกษตรกรชวงขาว
ต้ังทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหในระดับหนึ่ง 

๖) ศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท   
 สงเสริมการจัดทําแปลงพันธุ และการรับซื้อเมล็ดพันธุ 

๗) สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดชัยนาท  
 การปรับปรุงบํารุงดิน  การทําปุยหมักแหงชีวภาพ  การทําฮอรโมนน้ําสูตรตางๆ 

๘ ) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดชัยนาท   
     การทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการผลิต 

๙ ) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5  
       การตรวจวิเคราะหดิน 
๑๐) สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
๑๑) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตท่ี 7 จังหวัดชัยนาท   

      การจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ขอมูลรายแปลง พิกัดแปลง 
๑๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 

    1.ถายทอดความรูการบริหารจัดการกลุม 
    2. สนับสนุนดานการเช่ือมโยงการตลาด 



๑๓) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท   
  การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักไวรับประทานเอง 
 

1๔) สภาเกษตรจังหวัดชัยนาท  
 การทําน้ําหมักจากมูลสุกร 

1๕) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท   
  การพัฒนาบอบาดดาลและการเจาะบอบาดาล จํานวน 2 จุด 

1๖) เอกชน/โรงสี   
  กําหนดคุณภาพขาวท่ีตองการ 

1๗)  บริษัทกันตนา   
  เผยแพรส่ือ รายการ The Super Farmer  

 
ผลกระทบจากการดําเนินงาน 

 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดาเนินงานตาง ๆ 
แบงออกเปน ๔ ดาน 
 ๑.ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบนิเวศดีข้ึน สรางความ
สมดุลแกธรรมชาติ 
 ๒.ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย สงผลตอสุขภาพท่ีดีของเกษตรกร 
มีใบหนาสดใสไมเปนคนท่ีอมโรค ซึ่งเปนผลมาจากส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 ๓.ดานสังคม การบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําให
สมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน 
 ๔.ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ สามารถจัดหาปจจัยการผลิตใน
ราคาท่ีถูกกวาทองตลาด และลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได รวมกันผลิตขาวท่ีไดคุณภาพท่ีโรงสีขาวตองการ 
สงผลตอการตอรองในการจําหนายผลผลิตใหไดราคาท่ีเปนธรรม 
 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  
 ๑. วิเคราะหขอมูล คน พื้นท่ี สินคา เพื่อแกปญหาท่ีตรงจุด 
 ๒. สรางความสัมพันธ สรางความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย 
 ๓. ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 
 ๔. วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
แปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 
 ๕. ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกสมาชิก
แปลงใหญ และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน  
 ๖. เกษตรกรประธานกลุมแปลงใหญ และทีมงาน เปนคนขยัน เกง และซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิต
สาธารณะ 

 
ปจจัยอุปสรรค/ขอจํากัด 

 ๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก 



 ๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ 
ทํางาน ท้ังคน เงิน งาน โดยประสานงานผานศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน  
 
 
ท่ีมาของขอมูล 
 ๑. นางลมูล  จันทรวงค   เกษตรอําเภอสรรคบุรี                          
 ๒. นายเชน  กรณผ้ึง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ       
 ๓. พันจาโทเฉลียว  นอยแสง ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
 ๔. สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญบานพระแกว 

 


