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1 
ค าน า 

 
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน       
มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายร่วมกัน    
ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การ
สนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง จึงสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณ และคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลง      
เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง ได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
กรณี แปลงใหญ่ต้นแบบ(ข้าว) ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการด าเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญ่  ให้แก่กลุ่ มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถบรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจกระบวนการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินงานทุกอย่างเป็นอย่างดี  นางลออ 

ศรีผ่าน หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายโสภณ 
น้ าจันทร์ เกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง นายชรินทร์ ไตรศักดิ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     
นายจ าเนียร ทองพุ่ม ประธานศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท นายสายัณห์ นุชคุ้ม เลขากลุ่ม
แปลงใหญ่ และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกท่าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ช่วยประสานงานและ ร่วมถอดบทเรียนเป็นอย่างดี 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ์ และหวังว่าการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ 
(ข้าว) ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สิงหาคม 2559 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว;) ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ความเป็นมา  

นายจ าเนียร ทองพุ่ม ประธานศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท  ในปัจจุบัน    
และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า เมื่อประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2544) เดิมชาวชุมชนต าบลสิงหนาท มีการปลูกข้าว 
ท านามาก่อนแล้ว เป็นการท านาส่งต่อรุ่นสู่รุ่นท าตามกันมา โดยไม่ประกอบกิจกรรมอ่ืนใดร่วมด้วยเลย       
เป็นลักษณะต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างขาย โดยการผลิตมิได้อยู่บนพ้ืนฐานความรู้ใดๆ ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 
ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 
ปี 2549 เกิดภาวะราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเพ่ือหาทางออก รวมกลุ่ม พูดคุยปรึกษา 
ทดลองหาทางแก้ไขปัญหา โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง 
นายจ าเนียร ทองพุ่ม ประธานศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท มีกรรมการ 5 คน สมาชิก 33 คน   
มีพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 200 ไร่ สถานที่ตั้ง ที่ตั้ง 4 หมู่ 4 ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี 2547 มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบล       
สิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิก 49 คน 

ปี 2557/58 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)        
ซึ่งมีการวางระบบส่งเสริมการเกษตรใหม่ที่เน้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพ้ืนที่ คน และสินค้า 
พบว่าพ้ืนที่ปลูกข้าว มีลักษณะ แบบ S1 (เหมาะสมมาก) ทั้งหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
คุณภาพ ตามระบบ GAP (แบบรายเดี่ยว) รวมทั้งการรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพ่ือจ าหน่าย  

ปี 2558 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่  โดยมี           
นางลออ ศรีผ่ าน หัวหน้ากลุ่ มยุทศาสตร์และ พัฒนากรเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ ดินจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ให้ค าแนะน าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

สถานการณ์ปัจจุบัน  
ปี 2559 แปลงใหญ่ต้นแบบ ข้าว ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มีสมาชิก 101 คน พ้ืนที่ผลิตข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีเอกสารสิทธิ์ รวม พ้ืนที่ผลิต ๑,๐๗๐ ไร่ ๑ งาน      
๕๘ ตารางวา และสมาชิก 40 ราย เป็น Smart Farmer  

ในการพัฒนาการผลิตข้าวได้พัฒนาเป็น GAP รายเดี่ยว จ านวน 40 ราย พ้ืนที่ 600 ไร่    
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ได้รับQ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการรับรองจาก กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้ได ้GAP ทุกคน ในอนาคตจะมีการวางแผนพัฒนาให้สมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์  

ผลผลิตรวมต่อปี จ านวน 909.50 ตัน เฉลี่ย จ านวน 850 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่ใช้บริโภค
ในครัวเรือน จ านวน 10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1 จ าหน่ายให้โรงสีในพ้ืนที่ จ านวน545.70 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 
60 และมีผู้รับซื้อโดยลงนามบันทึกข้อตกลง จ านวน 355 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39 และการบริหารจัดการกลุ่ม
แปลงใหญ่ ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปข้าวสารบรรจุ
ถุงจ าหน่าย จ านวน 90 ตัน ร้อยละ10 
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ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว)  มี ๓ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
นางลออ ศรีผ่าน หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผู้จัดการแปลงใหญ่ 
นายชรินทร์ ไตรศักดิ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้ช่วยผู้จัดการ   
นายจ าเนียร ทองพุ่ม ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

 
เป้าหมาย  

เป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวแปลงใหญ่ของกลุ่ม "ร่วมกันผลิต รวมกันขาย " โดยมีการ
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

 ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้ จากเดิมการผลิต
ข้าวทั่วไปของเกษตรกรมีต้นทุนอยู่ที่ 3,5๐๐ บาทต่อไร่ เหลือ 2,800 บาทต่อไร่ เมื่อรวมกลุ่ม เป็นแปลงใหญ่ 
กลุ่มวางเป้าหมายในการผลิตมังคุดไว้ ๒ ลักษณะ คือ ข้าวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ข้าวเพ่ือการบริโภค 
และข้าวเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ซึ่งกลุ่มมีวิธีการลดต้นทุน ดังนี้  

- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน 
ค านวณสูตรปุ๋ย ปริมาณที่จะใช้ สามารถลดต้นทุนลง 100 บาท/ไร่ มีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวงช่วยในการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์และส านักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรอียุธยาและส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวงเข้ามาช่วยให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย  

- รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี รวมกันซื้อปุ๋ยเคมีได้ในราคา 600 บาท/
กระสอบ จากเดิมราคา 1,100 บาท และพันธุ์ข้าว รวมกันแล้วซื้อพันธุ์ข้าว 26 บาท/กก. ลดลงเหลือ        
19 บาท/กก. 

 การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิต 75๐ กิโลกรัมต่อไร่ มีเป้าหมายในการ    
เพ่ิมผลผลิตให้ได้ 8๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี 2 วิธีการ ดังนี้  

- ใช้เครื่องโรยข้าวงอก เพ่ือให้ข้าวเจริญเติบโตสม่ าเสมอแตกกอดี ไม่แย่งอาหารกัน 
ต้นข้าวแข็งแรง การจัดการดูแลรักษา ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวก็ท าได้ดีขึ้น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีก็
ลดลงตามไปด้วย ในกรณีท่ีปลูกเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์สามารถท าการตรวจพันธุ์ปนและป้องกันก าจัดวัชพืชได้ง่าย  

- ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน ด าเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอ หน่วยงานที่เข้ามาให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินการ คือ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง 

 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต กลุ่มพยายามเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว ๒ วิธี คือ  
- การผลิตข้าวให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือท าให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถ

จ าหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น โดยการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรจ านวน 40 ราย ที่ผลิตข้าว
ตามกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม  โดยส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร  

 การตลาด ปัจจุบันกลุ่มยังมีปัญหาเรื่องการตลาด เนื่องจากตลาดยังไม่เพียงพอต่อ
ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มจึงมีเป้าหมายในการบริหารการตลาด โดยรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกเพ่ือแปรสภาพข้าว เป็นข้าวสารคุณภาพ บรรจุถุงจ าหน่าย แต่ยังมีปัญหา คือ กลุ่มยังไม่มีเครื่องจักรกล
การเกษตรสนับสนุนรวมทั้งลานตากข้าว ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการรวมทั้งตลาดที่รองรับการผลิต 
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ข้าวสารคุณภาพบรรจุถุงยังไม่เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคทั่วไป และมีเป้าหมายเพ่ิมช่องทางการตลาดจ าหน่าย    
ข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP ไปยังโรงแรมและร้านอาหารต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 การบริหารจัดการ เป้าหมายการบริหารจัดการของกลุ่มแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
- การบริหารจัดการการผลิต เป็นการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย    

การตั้งกลุ่มย่อย มีสมาชิก ๔-๖ คน ดูแลก ากับกันเองภายในกลุ่มเพ่ือควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย รวมทั้งคัดเกรดคุณภาพผลผลิต  

- การบริหารจัดการตลาด จัดตั้งโรงสี ลานตากข้าวและขอสนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตรเพ่ือด าเนินสนับสนุนให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในราคาถูก ด้วยการจัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิต
ของสมาชิก มาคัดแยกเกรดคุณภาพ ผลผลิตข้าวจะเริ่มจากพันธุ์ข้าวหากตกเกรดพันธุ์ข้าวจะน าส่งต่อข้าวเพ่ือ
การบริโภค และเพ่ิมช่องทางการตลาดไปยังโรงแรมและร้านอาหาร ต่อไป  

- การบริหารจัดการสร้างรายได้เสริม สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากพืชผักและกิจกรร
รมอ่ืน เลี้ยงแพะ ปลูกหญ้า เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น 
 
กระบวนการท างานแปลงใหญ่  

การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย       
หลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับส า   นักงานเกษตรอ าเภอ      
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเกษตรอ าเภอ ในบทบาทผู้จัดการ
จัดประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สปก. เป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี คือ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศบกต. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สหกรณ์  พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุข
อ าเภอ ประมงอ าเภอ และปศุสัตว์อ าเภอ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ  

๑. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ  
๒. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
๓. ถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด  
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา  

นอกจากนี้ผู้จัดการแปลงท าหน้าที่เชื่อมโยงตลาดโดยการประสานให้สมาคมโรงสีข้าวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพูดคุยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ความรู้เรื่องคุณภาพข้าวเปลือกที่โรงสี
ต้องการและตลาดต้องการ โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สปก.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานปฏิรูปที่ดิน จัดตั้งร้านค้าชุมชน Farmer super market จัดท าแผนการผลิต 
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพ่ือลดต้นทุน สนับสนุน     

บรรจุภัณฑ์ (ถุงข้าว,กะสอบข้าว)เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เครื่องซีลปิดปากถุง กิโลดิจิตอล จักรเย็บกะสอบ  
สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยน้ า

หมักชีวภาพ และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปอเทือง โดโลไมท์ สนับสนุนปอเทือง โดโลไมท์ จัดตั้งธนาคารปุ๋ย 
การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ 
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กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดและ
อ าเภอ ให้ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ และการตรวจรับรอง GAP ให้สมาชิกกลุ่ม สนับสนุนเครื่องโรยข้าวงอก
และปัจจัยการผลิต (พันธุ์ข้าว)  

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่
เกษตรกร ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ กศน. กระทรวงกลาโหม  

หน่วยงานสนับสนุนแหล่งน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนขุดลอก
คลองส่งน้ า 

หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การท าบัญชี คือ สหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
เกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. สปก.  
หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า คือ ชลประทาน กรมการข้าว 
หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการตลาด คือ พาณิชย์จังหวัด สปก.จังหวัด 
หน่วยงานท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบล สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตย์ 
หน่วยงานภาคเอกชน คือ สมาคมโรงสีข้าว บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด, โรงสี

ข้าวปทุมพรวัฒนา, โรงสีข้าวเจริญสุขพาณิชย์ (เฮียปอ ปากคู), วิชิตพันธุ์ข้าว, สุริยาพันธุ์ข้าว 
พ่อค้าในพ้ืนที่ เช่น บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด, โรงสีข้าวปทุมพรวัฒนา,   

โรงสีข้าวเจริญสุขพาณิชย์ (เฮียปอ ปากคู), วิชิตพันธุ์ข้าว, สุริยาพันธุ์ข้าว ขึ้นอยู่กับความพอใจของเกษตรกร  
 
เทคนิคการบูรณาการการท างาน  

การน าปัญหาของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง แล้วบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
แก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยใช้ ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี
การบูรณาการกับโครงการอ่ืน ๆ เช่น การอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งมาตรการ 4 เป็นต้น  
 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล กล่าวว่า“การเข้าถึง น ามาซึ่งการเข้าใจใน
ชุมชน ก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาและเกิดการยอมรับในตัวเจ้าหน้าที่ สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาชุมชนสู่ความย่ังยืนได้” 
    
กลไกการขับเคลื่อน  

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต้นแบบ ข้าว ต าบลสิงหนาท มีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนยข์้าวชุมชนและสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง  

ศูนย์ข้าวชุมชน มีนายจ าเนียร ทองพุ่ม ประธานศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท 
ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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13 หน่วยงาน นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5 หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ๑ หน่วยงาน ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้าวชุมชนและแปลงใหญ่ โดย ศูนย์ข้าวชุมชน แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้  
การผลิตข้าว จ านวน 4 ประเด็น คือ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด
สุดท้ายคือการบริหารจัดการ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้       
การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้น าความรู้ และปัจจัยการผลิตมาให้แก่สมาชิก สมาชิกแปลงใหญ่เองเป็น    
แหล่งความรู้ที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การใช้แสงอาทิตย์ การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพข้าว เป็นต้น  
 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  

ตามเป้าหมาย ๕ ด้าน ของการผลิตมังคุดของกลุ่ม เมื่อด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้
บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้  

การลดต้นทุนการผลิต   
กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวลงได้จากเดิม 3,500 บาทต่อไร่  

- การลดต้นทุนการผลิต โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
เกษตรกร จะมีการผลิตตามกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานตามการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม  
การลดการใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องโรยข้าวงอก เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง งดการใช้สารเคมีในการผลิต การใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ใช้สารชีวภัณฑ์
แทนสารเคมี  ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ 7๐๐ บาทต่อไร่ เหลือต้นทุนการผลิต 2,8๐๐ บาทต่อไร่          
ลดต้นทุนการผลิตลงได้ คิดเป็นร้อยละ ๒0 

การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตข้าวคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตข้าว 
ได้แก่ ใช้เครื่องโรยข้าวงอก และการใช้พืชปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยมีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตให้ได้จากเดิม          
75๐ กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 10๐ กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมผลผลิตขึ้นได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๒  

การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยกระบวนการผลิตแบบ GAP การผลิตเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน    
การแปรสภาพข้าว ท าให้ราคาขายผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

- ผลผลิตปลอดภัย GAP เพ่ือการบริโภค น าแปรสภาพบรรจุถุงจ าหน่าย ขายได้ราคา 
10,000 บาทต่อตัน (หักเปอร์เซ็นต์ความชื้น,สิ่งเจือปนและค่าบริหารจัดการ)   

- ผลผลิตปลอดภัย GAP เพ่ือเมล็ดพันธุ์ ได้ราคาสูง ขายได้ราคา 12,00 บาทต่อตัน 
การตลาด เกษตรกรมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก มีการจัดท า

แผนขอสนับสนุนงบประมาณเครื่องจักรกลและโรงเรือนต่างๆ 
 
การบริหารจัดการ มี ๓ ด้าน  

- การผลิต มีการควบคุมคุณภาพ   
โดยใช้กระบวนการศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือบริหารจัดการคุณภาพ 
และปริมาณผลผลิตให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณเหมาะสมและ 
มีคุณภาพด ีเป็นที่ต้องการของตลาด  
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- การตลาด มีเป้าหมายหาช่องทางการตลาดเพ่ิม เช่น โรงแรมหรือร้านอาหารซึ่งมี      

จ านวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง  
- การสร้างรายได้เสริม เกษตรกรมีรายได้เสริมจากสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ เช่น พืชผัก

พ้ืนบ้าน ผักบุ้ง หญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ เป็นต้น 
 
ผลกระทบ  

การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิก ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม        
การด าเนินงานต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย GAP ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้  
ระบบนิเวศดีขึ้น มีสัตว์ป่า เช่น กบ ปลา และสัตว์ตามธรรมชาติมีเพ่ิมมากขึ้น สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ
ของแปลงนา ลดการระบาดของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี 

ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี
ของเกษตรกร มี ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

ด้านสังคม เมื่อมีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้สมาชิกมีการพบปะ       
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพ่ิมมากข้ึน  

ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกันขาย
ผลผลิตท าให้มีโรงสีหรือผู้ประกอบการเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีความน่าเชื่อถือ         
ทั้งคุณภาพ  
 
ความย่ังยืนในการพัฒนา  

“รุ่นสู่รุ่น” คณะกรรมการแปลงใหญ่สนับสนุนให้มีการโรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มของ         
ยุวเกษตรกรในท้องถิ่นเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์การท านาและการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ คนรุ่นใหม่          
ซ่ึงเป็นลูกหลานภายในชุมชน ผ่านวิชาเกษตรในโรงเรียน  และหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาช่วยเป็น
กรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ขณะนี้ส่งไปอบรมเรื่องการตลาดและศึกษาข้อมูลกับท็อปซุปเปอร์มาเกต 
และกลับมาพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภคต่อไป 

“ร่วมคิดร่วมท า” ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ และสมาชิก จะประชุมแวะเวียนพูดคุย พบปะ    
กันเป็นประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ให้ทันสมัย น ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่การท า      
แปลงใหญ่ ให้เหมาะสมที่สุดและสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน ไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง  
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors)  

“สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ กระตุ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ ประสาน
เครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า เพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุด”  

ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร 
รู้จักพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็น
ผู้จัดการแปลง และเป็นพ่ีเลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่  



ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพแก่สมาชิก
แปลงใหญ่ และเป็นสถานที่ท าให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากข้ึน  
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เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันท ามากขึ้น เช่นการจัดอบรม โรงเรียนเกษตรกร การก าจัดวัชพืชและตัดพันธุ์ปน 
เป็นต้น  

เกษตรกร คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีความขยัน เสียสละ ความคิดก้าวหน้า  
 
ปัจจัยอุปสรรค  

๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก  
๒. หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ 

ควรบูรณาการการท างาน ทั้งคน เงิน งาน เพ่ือให้การท างานไม่ซ้ าซ้อน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  
3. ผลผลิตเมื่ออกมาพร้อมกันมีปริมาณมาก ตลาดไม่เพียงพอ 
4. เครื่องจักรกลการเกษตร ไม่มีให้บริการแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ใช้จ้างบุคคลภายใน

ส่งผลต่อการวางแผนการผลิต คุณภาพผลผลิต และต้นทุนการผลิต 
 
เงื่อนไข/ข้อจ ากัด  

๑. ควรมีศูนย์กลางหน่วยงานในการลงไปพูดคุยพบปะแทนการลงไปท าหน่วยใครหน่วยมัน   
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ลดขั้นตอน ลดความเบื่อหน่ายเกษตรกร เพ่ิมเวลาท ากิจกรรมในแปลงนาของ           
กลุ่มเกษตรกร สามารถท าให้ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

๒. ควรมีหาตลาดมารองรับผลผลิตเพ่ิมโดยการประชาสัมพันธ์ คุณภาพผลผลิต และปริมาณ
ผลผลผิตออกไป เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของตลาดได ้ 
 
ที่มาของข้อมูล  

นางลออ ศรีผ่าน หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายโสภณ น้ าจันทร์ เกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง  

นายชรินทร์ ไตรศักดิ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ      
นายจ าเนียร ทองพุ่ม ประธานศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท 
 นายสายัณห์ นุชคุ้ม เลขากลุ่มแปลงใหญ่  
และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกท่าน  
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา  

นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายอภิชาต สุติคา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายปิยะชัย สยนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายอาทิตย์ กุค าอู ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 
นายจ าลองพุฒซ้อน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
นางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายสิริวิทย์ พงษ์อารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
นางสาวนฤมล ผดุงทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
นางสุมาลี ปกป้อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 

 
เรียบเรียง  

นาย อุเทน สีลาเม ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นางสาวอิทธิญา พ่ึงเป็นสุข ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 


