
 

 

 

 
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณี: แปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวดัเพชรบุร ี

  

  



 

 

คํานํา 
 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการ
รวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ 
และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลงใหญตนแบบ (ขาว)         
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุ
เปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ    
จนสามารถนําไป สูการปฏิบัติได  

 ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นายวิลาศ จันทศรี 
เกษตรอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ในฐานะผูจัดการแปลงเดิม นายวิรัตน สวางลาภ เกษตรอําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ผูจัดการแปลงคนปจจุบัน นายประชา ปนทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล         
ทาไมรวก) นายเมี้ยน คมขํา ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวบานหนองเตียน ตําบลทาไมรวก 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี นายสรนันท ทนทาน เกษตรกรตนแบบ (Smart Farmer) ตําบลทาไมรวก อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ท่ีชวยใหขอมูลในการถอดบทเรียนเปนอยางดี หวังวา
การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้ จะเปนประโยชนกับผูสนใจใน  
การนําไปประยุกตใชตอไป  
           
 
 
         สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
              กรมสงเสริมการเกษตร  
                สิงหาคม 2559 



 

 

การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 
ความเปนมา 
  นายเมี้ยน คมขํา ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวบานหนองเตียน ไดให
ขอมูลวา แตเดิมชาวบานในหมู 2 บานหนองเตียน ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีอาชีพทํานา
เปนสวนใหญแตยังไมมีการรวมกลุม มีเกษตรกรประมาณ 160 ราย พื้นท่ีทํานาประมาณ 3,800 ไร 
  ป 2555 ไดจัดต้ังเปนศูนยขาวชุมชนบานหนองเตียน โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณและปจจัย
การผลิตในการดําเนินงานบางสวนจากกรมการขาว เชน เมล็ดพันธุขาว มุงตาขายเพื่อรองตาก กระสอบบรรจุขาว  
สวนกรมสงเสริมการเกษตรเขามาทําหนาท่ีใหความรู คําแนะนําตางๆ มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยขาว
ชุมชน มีสมาชิกจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวในปแรก จํานวน 20 ราย พื้นท่ี 200 ไร และพื้นท่ีท่ีเหลือเปนการ
ผลิตขาวเพื่อการบริโภค ในชวงปแรกๆยังทําคุณภาพเมล็ดพันธุขาวได ไมคอยดีนัก ก็จําหนายโรงสีเพื่อแปรรูปเปน
ขาวสารท้ังหมด และมีการปรับปรุงคุณภาพมาเรื่อยๆ เพราะไดรับงบประมาณสนับสนุนตอเนื่องภายใตโครงการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยขาวชุมชนจากกรมการขาวเปนระยะเวลา 3 ป 
  ป 2557 ไดมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อสอบถามความเห็นสมาชิก และท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการจด
ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธขาวบานหนองเตียน ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี มีการจําหนายเมล็ดพันธุขาว, ขาวเปลือก และจัดซื้อปจจัยการผลิตเพื่อมาจําหนายใหสมาชิกในกลุมและ
เกษตรกรท่ัวไป ในขณะเดียวกันก็ไดดําเนินการจัดต้ังเปนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อทําหนาท่ีใหความรูดานการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชใหแกเกษตรกรในพื้นท่ีดวย 
  ป 2558 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินการสงเสริมในระบบ
แปลงใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแปลงตนแบบในการสงเสริมและการเรียนรูของเกษตรกรในพืน้ท่ี โดยมี
ผูจัดการแปลง คือเกษตรอําเภอ ดําเนินการรวมกลุมเกษตรกรและพื้นท่ีรายยอยเขามาบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีสมาชิก 27 คน พื้นท่ีดําเนินการ 600 ไร และมีเกษตรกรกรตนแบบ คือ 
นายสรนันท ทนทาน ซึ่งมีความรูความชํานาญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี การใชสารชีวภัณฑในการ
ปองกันกําจัดโรคและแมลงในนาขาว และการลดตนทุนการผลิตขาว  
 
สถานการณปจจุบัน 
  ป 2559 ไดดําเนินการศูนยขาวชุมชนตอเนื่องโดยมีสมาชิกเพิ่มเปน 50 ราย พื้นท่ีดําเนินการ 
1,000 ไร เนนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข.31 และผลิตขาวเปลือกเพื่อสงโรงสีท้ัง กข.31 และชัยนาท ปญหาใน
พื้นท่ี คือ    ในฤดูนาปรัง เกษตรกรตองอาศัยระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ทําใหมีคาใชจายเปนคาสูบน้ําเพิ่มข้ึนอยาง
นอยไรละ 400- 500 บาท  แตเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดนําแนวทางการลดตนทุนการผลิตมาใช โดยเนนการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การใชสารชีวภัณฑเพื่อปองกันกาํจัดโรคแมลงในนาขาว การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ทําให
สามารถลดตนทุนการผลิตไดบางสวน  
  ทีมผูจัดการนาแปลงใหญ ประกอบดวย 
  1. นายวิรัตน สวางลาภ  เกษตรอําเภอทายาง ผูจัดการ ( มิย.59 – ปจจุบัน) 
  2. นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผูจัดการนาแปลงใหญ  
                         (ชวงป 2558- มิย. 2559 ) 
  3. นายประชา ปนทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (เกษตรตําบลทาไมรวก) ผูชวยผูจัดการ 
  4. นายเมี้ยน คมขํา ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธขาวบานหนองเตียน 
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           นายวิลาศ จันทศรี                    นายวิรัตน สวางลาภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นายประชา  ปนทอง         นายเมี้ยน  คมขํา 

ทีมผูจัดการแปลงนาแปลงใหญตนแบบขาวตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 
เปาหมาย 
 เปาหมายในการรวมกันผลิตนาแปลงใหญ มีแนวคิดการลดตนทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต          
เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 การลดตนทุนการผลิต  
 กลุมมีเปาหมายในการลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิม 4,760 บาท/ไร เปน 4,100 บาท/ไร โดยเนนให 
 -  ใชพันธุดีและลดอัตราการใชเมล็ดพันธุลง จากเดิมเกษตรกรเคยใชเมล็ดพันธุในการหวาน 25 กก./ไร 
เปล่ียนเปน 15 กก./ไร  
 -  ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน มีการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณสูตร
ปุย ปริมาณท่ีจะใช โดยมีเจาหนาท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบุรีมารวมดําเนินการ ทําใหลดการใชปุยเคมี  
ลงได จากเดิมเกษตรกรใชปุย 50 กก./ไร เปล่ียนเปนใชเพียง 25 กก./ไร และมีการทําปุยหมักไวใชเอง 
 -  ผลิตใชสารชีวภัณฑไวใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาวของกลุม   
 -  ใชบริการเครื่องจักรกลของสหกรณการเกษตร 
 - มีการรวมกลุมเพื่อจัดซื้อปจจัยการผลิตในราคาทุนมาใหบริการสมาชิก 
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 เพิ่มผลผลิต/เพิ่มมูลคาผลผลิต  
  กลุมไดต้ังเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตขาว จากเดิม 800 กก./ไร เปน 850 กก./ไร และเปาหมาย
การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
  -  ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  ซื้อเมล็ดพันธุขาวจากแหลงจําหนายท่ีเช่ือถือได และในสวนแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนายสมาชิกกลุม เนนใหมีการตรวจตัดพันธุปน และการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการ
เก็บเกี่ยว 
  -  ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และผลิตปุยอินทรียใชเอง 
  -  ปลูกปอเทืองและไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
  -  ผลิตใชสารชีวภัณฑไวใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาว 
   การจําหนายขาวเพื่อการบริโภค จะมีการติดตอพอคา/สหกรณการเกษตรมารับซื้อขาวสวนท่ีไมได
ผลิตเปนเมล็ดพันธุ (จําหนายในรูปขาวเปลือก) และการเสนอของบประมารจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการจัดทํา
โรงสีชุมชนขนาดเล็กเพื่อแปรรูปขาวจําหนายในพื้นท่ี 
 
 เพิ่มคุณภาพผลผลิต  
  กลุมมีการต้ังเปาหมายในการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP  ท้ังขาวบริโภค 
(Gap –Grain) และเมล็ดพันธุขาว (Gap-Seed) โดยใหศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรีเขามาดําเนินการอบรมถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตขาวตามระบบ GAP และมีการสงสมาชิกกลุมไปอบรมการเปนผูตรวจแปลงพันธุ  
  
 การบริหารจัดการกลุม 
  มีคณะกรรมการบริหารกลุม  มีการประชุมเพื่อวางแผนการผลิตในแตละฤดูวาจะปลูกขาวพันธุ
อะไร และวางแผนการจําหนายจําหนายเมล็ดพันธุและขาวเปลือกเพื่อการแปรรูป รวมถึงการบริหารจัดการ
เงินกองทุนในการจัดซื้อปจจัยการผลิตมาจําหนายใหสมาชิกกลุม 
 
  ประธานและเกษตรกรตนแบบไดเขารวมอบรมการจัดทําแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ     
จัดโดยกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.สุพรรณบุรี ทําใหรูแนวคิด
ของการทําธุรกิจวา จะตองรูวาลูกคาเปาหมายคือใคร สินคาของเราคืออะไร ตามแบบ Business Model Canvas   
ท่ีทางทีมวิทยากรจากสถาบันปญญาภิวัฒนใหกลุมผูเขารับการอบรมชวยกันถอดองคความรู ซึ่งจะไดนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินงานของกลุมแปลงใหญทาไมรวกตอไป  
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Business Model Canvas วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวบานหนองเตียน  
ต.ทาไมรวก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุนสวนธุรกิจหลัก 
(KP) 
- สหกรณการเกษตร 
- สมาชิกในกลุมแปลง
ใหญ 
- เครือขายศูนยขาว
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 
 

กิจกรรมหลัก (KA) 
1. การประชุม/อบรม
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุคุณภาพดี 
2. การจัดทําแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ 
3. การตรวจตัดพันธุปนตาม
ระยะ 
4. การตรวจวิเคราะหดิน/
ปุยสั่งตัด/การผลิตปุย
อินทรีย/สารชีวภัณฑตางๆ 
5. การจัดหาปจจัยการผลิต 
6. การศึกษาดูงาน 

ทรัพยากรหลัก (KR) 
- เครื่องหยอดเมล็ด 
- เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ
ขาว 
- ลานตาก/ แปลงพันธุ 
- โรงเก็บเมล็ดพันธุ /
อุปกรณตางๆ เชนกระสอบ 
- คณะกรรมการและสมาชิก
แปลงใหญ 
-องคความรูตางๆ เชน การ
ผลิตพันธุขาว ,ปุยสั่งตัด ,
การผลิตสารชีวภัณฑ
ปองกันโรคแมลง 
 

คุณคาที่จะสงมอบ
(VP) 
- เมล็ดพันธุขาวท่ีได
มาตรฐาน Q  
 
 

สวนของลูกคา(CS) 
- สมาชิกแปลงใหญ 
(20 ตัน) 
- สหกรณการเกษตร 
(30 ตัน) 
-รานคาเมล็ดพันธุใน
พ้ืนท่ี     
( 5 ตัน) 

ชองทาง (CH)  
- สงมอบท่ีแปลง/   
ท่ีทําการกลุม 
(สหกรณการเกษตร
คูคามาเก็บเกี่ยวและ
จัดการเมล็ดพันธุขาว
เอง) 
- อาศัยการบอกตอ
ของสมาชิก 
 

ลูกคาสัมพันธ( 
CRM) 
-การไดรับความรู
จากการอบรม 
-ซื่อสัตย 
-ตรงเวลา 
-คุณภาพเมล็ดพันธุดี 
-ใสใจใน
กระบวนการผลิต 
-% สวนลดเมื่อซื้อ
ตามเปาท่ีกําหนด 

โครงสรางตนทุน (C$) 
- การซอมแซมอุปกรณ 
-การจัดซื้อเมล็ดพันธุขาว/
ปจจัยการผลิต 
-บรรจุภัณฑ เชน กระสอบ 
-คาขนสง/คาใชจายในการ
จัดการตางๆ 

การสรางรายได (R$) 
- การจําหนายเมล็ดพันธุ 
-การจําหนายฟางอัดกอน 
- การจําหนายปจจัยการผลิตใหกับสมาชิก เชน ปุย สารเคมี สารชีวภัณฑ 
(ไดเปน % จากยอดขาย) 
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ  
 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพืน้ท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน เชน 
 สํานักงานเกษตรอําเภอ ไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการพื้นท่ี 
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนยจักรกลการเกษตรเพชรบุรี)  ธกส. สถานีพัฒนาท่ีดิน 
สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี กํานัน 
ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไมรวก เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ  
 ๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ  
 ๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
 ๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
 ๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา  
นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานใหสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด และโรงสี
ขาวในพื้นท่ี มาเขารวมพูดคุยในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  
 สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยหมัก
ชีวภาพ และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง    
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ใหความรูเรื่องการใชปุยเคมีตาม         
คาวิเคราะหดิน การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย  
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร ประกอบดวย 
ประมง ปศุสัตว กศน. กระทรวงกลาโหม  
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุมและการทําบัญชี คือ สํานักงานสหกรณจังหวัด  สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด  
หนวยงานสนับสนุนเงนิทุน คือ ธกส.  
หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการบริหารและจัดการการใชน้ํา คือ โครงการชลประทานท่ี 14 ,โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี 
หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการตลาด คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัด และ สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด   
หนวยงานทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบล สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมของแปลงใหญ  
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เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
  จากการทําเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาในพื้นท่ี และนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลว
บูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรงกับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับ
โครงการอื่น ๆ เชน การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
โครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงตามมาตรการท่ี 4 เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธตามเปาหมาย 

 การลดตนทุนการผลิต สามารถลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิม 4,760 บาท/ไร เปน 4,100 บาท/ไร 
ลดลงได 660 บาท /ไร โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 -  ใชพันธุดีและลดอัตราการใชเมล็ดพันธุลง จากเดิมเกษตรกรเคยใชเมล็ดพันธุในการหวาน 25 กก./ไร 
เปล่ียนเปนการหวานในอัตราเมล็ดพันธุ 15 กก./ไร และในแปลงเกษตรกรตนแบบ (นายสรนันท ทนทาน) มีการ
เปล่ียนจากการหวานน้ําตมเปนการใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว ทําใหอัตราการใชเมล็ดพันธุลดลง จากเดิมใช 20-
25 กก./ไร เปน 8 กก./ไร  
 -  ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน มีการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณสูตร
ปุย ปริมาณท่ีจะใช โดยมีเจาหนาท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบุรีมารวมดําเนินการ และมีการไถกลบตอซัง
พรอมกับฉีดสารเรงการยอยสลายตอซัง และใสปุยคอกเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นนา ทําใหลดการใชปุยเคมีลงได     
จากเดิมเกษตรกรใชปุย 50 กก./ไร เปล่ียนเปนใชเพียง 25 กก./ไร  
 -  มีการดูแลแปลงนาดวยวิธีผสมสาน โดยใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรขาว มีการผลิตใชสารชีวภัณฑไว
ใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาวของกลุม   
 - มีการรวมกลุมเพื่อจัดซื้อปจจัยการผลิตในราคาทุนมาใหบริการสมาชิก 
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 เพิ่มผลผลิต/เพิ่มมูลคาผลผลิต เกษตรกรไดดําเนินการตามเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตขาว ทําใหผลผลิต
ขาวเพิ่มจากเดิม 800 กก./ไร เปน 850 กก./ไร โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 -  ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  ซื้อเมล็ดพันธุขาวจากแหลงจําหนายท่ีเช่ือถือได และในสวนแปลงผลิตเมล็ด
พันธุเพื่อจําหนายสมาชิกกลุม เนนใหมีการตรวจตัดพันธุปน และการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเก็บเกี่ยว 
ทําใหไดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี แตยังมีปญหาคือ ยังไมสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวไดเพียงพอกับความตองการ 
 -  ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ปลูกปอเทืองและไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และผลิตปุย
อินทรียใชเอง ทําใหขาวมีคุณภาพดีข้ึน 
 -  ผลิตใชสารชีวภัณฑไวใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาว 
  
 เพิ่มคุณภาพผลผลิต กลุมมีการต้ังเปาหมายในการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP  
ท้ังขาวบริโภค (Gap –Grain) และเมล็ดพันธุขาว (Gap-Seed) โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 -  ใหศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรีเขามาดําเนินการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวตามระบบ GAP และ
มีการสงสมาชิกกลุมไปอบรมการเปนผูตรวจแปลงพันธุ ปจจุบันมีสมาชิกท่ีไดรับ GAP แลว จํานวน 35 ราย  
 -  การจําหนายขาวเพื่อการบริโภค มีการประชุมเช่ือมโยงเครือขายผูผลิตและผูคาขาว จํานวน 2 ครั้ง และ   
มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนากับสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด  แตยังมีปญหาในเรื่องการเก็บเกี่ยวท่ีไมพรอม
กัน และระยะทางจากกลุมถึงสหกรณท่ีคอนขางไกล กลุมเลยมีแนวคิด ท่ีจะหางบประมาณมาทําโรงสีชุมชนขนาด
เล็กเพื่อจะแปรรูปขาวและจําหนายในพื้นท่ีเอง 
 
 การบริหารจัดการ 
  จากผลการประชุมของคณะกรรมการฯ และการจัดทําเวทีชุมชน มีมติใหกลุมนําเงินกองทุนท่ีมี 
ไปลงทุนซื้อเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชัยนาท และสุพรรณบุรี 1 มาใหบริการแกสมาชิก และมีการบริหารจัดการ  
เรื่องรถเกี่ยวขาวรวมกัน โดยการกําหนดชวงระยะวันปลูกและวันเก็บเกี่ยวไมใหซอนทับกัน  
 
 ผลกระทบ 
  การทําการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิกไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  
 -  ดานส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิตตามระบบโรงเรียนเกษตรกรและระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP -
ขาว) สงผลตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเกษตรกรจะตองมีการสํารวจแปลงนากอนท่ีจะมีการตัดสินใจใชสารชีวภัณฑ
หรือสารเคมีเพื่อปองกันหรือกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช และกระบวนการผลิตตามระบบ GAP ทําใหเกษตรกรรูจักการ
เลือกใชสารเคมีท่ีถูกตอง และใชในปริมาณ/ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
 -  ดานสุขภาพ จากผลการรูจักการเลือกใชสารเคมีท่ีถูกตอง  ใชในปริมาณ/ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และการ
เลือกท่ีจะใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี สงผลใหสุขภาพของเกษตรกรดีข้ึน  
 -  ดานสังคม การทําการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรกรจะตองมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันอยูบอยครั้ง และยังมีสวนราชการหรือหนวยงานภาคภาคสวนตางๆเขา
มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหเกษตรกรไดเปดโลกทัศนของตนเอง มีมุมมองตออาชีพการเกษตร เพื่อนเกษตรกร 
และหนวยงานราชการไปในทางท่ีดีข้ึน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และการมีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน
สงผลดีตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต 
 -  ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพือ่ขายผลผลิต และไดมีโอกาสรับทราบขอมูลจากฝาย  
ผูซื้อ ทําใหเกิดความมั่นใจในการผลิตสินคาชนิดนั้นๆเพิ่มมากข้ึน มีแหลงจําหนายผลผลิตท่ีแนนอน และการทํา
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สัญญาขอตกลงลวงหนา ชวยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของราคาจําหนายผลผลิตใหเกษตรกรมากข้ึนอีกระดับหนึ่ง 
สวนผูซื้อก็เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพและปริมาณของสินคาท่ีซื้อมากข้ึน 
 
 ความยั่งยืนในการพัฒนา 
  ในมุมมองของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ เห็นวา หากทุกภาคสวนท่ีเขามาดําเนินการ มีความ
จริงใจท่ีจะแกไขปญหาใหเกษตรกรตามปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง ยอมสงผลดีใหกับเกษตรกรและชุมชนท่ีทํา
แปลงใหญ และเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญเองก็ตองมีความรวมแรงรวมใจ เสียสละเพื่อสวนรวม  ยอมรับ
กติกาของกลุมจึงจะทําใหกลุมพัฒนาไปในทางท่ีดี 
 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ( Key Success Factors) 
  ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจัก
พื้นท่ี วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
แปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ และมีความสามรถในการประสานงานกับ
หนวยงานภาคีตางๆ เปนอยางดี 
  ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตขาวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน 
เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีรวมกันทํามากข้ึน เชน การอบรมตามระบบโรงเรียน
เกษตรกร ท่ีสมาชิกจะตองมีการลงแปลงนาเพื่อศึกษาจากสภาพของจริงและนําส่ิงท่ีพบมาแลกเปล่ียนกัน    
  เกษตรกร ประธานและเกษตรกรตนแบบของนาแปลงใหญเปนคนขยัน เกง ซื่อสัตย มีวิสัยทัศน
กวางไกล และมีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาเพื่อกลุมและสมาชิก เปนตนแบบของการทดลองทําส่ิงใหมๆ เพื่อให
เกิดการเรียนรูรวมกันในกลุม 
  

 ปจจัยอุปสรรค  
 ๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก ไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น/แลกเปล่ียนเรียนรู กลุมท่ีแสดง
ความเห็นมักจะเปนหนาเดิมๆ   
 ๒. หนวยงานท่ีลงมาทํางานรวมกันมีหลายหนวยงาน แตละหนวยงานมีกิจกรรมท่ีดําเนินการไมตรงกัน 
ระยะเวลาการเรียกเกษตรกรมารวมกิจกรรมบางครั้งใกลเคียงกัน (ไมไดประสานงานกนัลวงหนา/ประสานงานกัน
กระช้ันชิดเกินไป ) ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ 
 3. การสนับสนุนงบประมาณของแตละหนวยงาน บางครั้งไมตรงกับความตองการของกลุมแตไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได   
 

 เง่ือนไข/ขอจํากัด  
 ๑. สวนราชการ/ภาคีเครือขายควรมีแนวทางการดําเนินงานท่ีไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการงาน
ใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกันกอน เพื่อสรางความมั่นใจ ความสามัคคีเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย  
 ๒. ควรมีการบริหารจัดการดานการตลาดท่ีชัดเจน มีการกําหนดขอตกลงการรับซื้อ/ราคาผลผลิตท่ี
แนนอน หากจะใหทํามาตรฐานไดตามท่ีผูซื้อตองการ ก็ควรจะระบุไวในการพูดคุย/เวทีชุมชนต้ังแตแรก เชน    
หากสมาชิกแปลงสามารถทําไดตามมาตรฐาน GAP การรับซื้อจะเพิ่มราคาจากเดิมตันละ500 บาท หรือ ผูซื้อ    มี



- 9 - 
 

 

การชวยเหลือลดภาระคาขนสงจากแปลงใหญไปถึงจุดรับซื้อ กิโลเมตรละ 0.50 บาท เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการ
ผลิตของสมาชิกแปลงใหญ 
ท่ีมาของขอมูล  
 นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผูจัดการนาแปลงใหญ (ป 2558- มิย. 2559 ) 
 นายวิรัตน สวางลาภ เกษตรอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผูจัดการนาแปลงใหญ (มิย. 2559 -ปจจุบัน) 
 นายประชา ปนทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (เกษตรตําบลทาไมรวก) ผูชวยผูจัดการ  
 นายเมี้ยน คมขํา ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวบานหนองเตียน ตําบลทาไมรวก   
          อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 นายสรนันท ทนทาน เกษตรกรตนแบบ (Smart Farmer) ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวบานหนองเตียน ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง    
          จังหวัดเพชรบุรี 
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