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ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กรณ ี: แปลงใหญต่้นแบบ(ข้าว) อ าเภอคลองเข่ือน จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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ค าน า 
 

 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการ
ร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณ 
และคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือนได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานแปลงใหญ่ กรณี แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว)      
อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญ่ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จน
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินงานทุกอย่างเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริหาร
แปลงใหญ่ และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและ ร่วมถอดบทเรียนเป็นอย่างดี  
          
 

ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน 
สิงหาคม 2559 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ(ข้าว) อ าเภออ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ความเป็นมา  
 นายส าเริง เนตรสาคร ก านันต าบล ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน และสมาชิก
กลุ่มเล่าว่า เมื่อก่อนชาวบ้านปลูกข้าวกันแบบตามมีตามเกิด ใช้พันธ์ุข้าวไม่ไวแสงซึ่งเป็นข้าวแข็ง ปลูกขายให้โรงสี
แล้วไปซื้อข้าวหอมมะลิกิน โดยแต่ละบ้านไม่มีการปลูกข้าวไว้กินเองเลย ให้เหตุผลว่า ถ้าปลูกข้าวหอมมะลิ ปีหนึ่ง
จะท าได้ครั้งเดียว บ้างก็อ้างว่า ต้องรีบปลูก รอปลูกข้าวหอมมะลิจะไม่ทัน ท านารอบสอง เพาะในพื้นที่จะมีน้ าเค็ม
เข้า บ้างก็บอกว่าปลูกข้าวหอมมะลิหรือข้าวนิ่มๆอื่นๆจะได้ผลผลิตน้อย     
 ช่วง เวลา 10 ป ีมานี้ เนื่องจาก รัฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงราคาข้าว ทั้งจ าน าข้าว ประกันราคาข้าว ท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พอใจราคาที่ภาครัฐอุ้ม นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ภาครัฐไม่มีนโยบายจ าน าข้าว                     
และประกันราคาข้าว เนื่องจากแบกรับภาระไม่ไหว ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไม่มีคุณภาพ 
ท าให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรต้องหันมาปรับตัว ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ า  
 ป ี2557/58 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบ
ส่งเสริมการเกษตรใหม่ที่เน้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งพื้นที่ คน และสินค้า พบว่าพื้นที่ปลูกข้าว              
ในต าบลคลองเข่ือน ทั้งสิ้น 8,016 ไร่ มีเกษตรกรท านา 336 ราย ส่วนใหญ่ ปลูกข้าว เพื่อจ าหน่ายโรงสีทั้งสิ้น 
 ป ี2558 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ ได้มาลงที่อ าเภอคลองเข่ือน และได้คัดเลือก 
ต าบลคลองเข่ือน ด าเนินการเป็นแปลงต้นแบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายเนื้อที่ 5,000 ไร่                   
มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 240 ราย ในเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว เป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 49 
จ านวน 50 ตัน ได้น ามาบริหารจัดการให้เกษตรกรยืมไปปลูกและคืนกลับสู่กลุ่ม ท าให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน 
500,000 บาท กลุ่มได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ช่ือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน 
และวางแผนให้ ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลคลองเข่ือน ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 57 จ านวน 40 ไร่ แล้วกลุ่มแปลงใหญ่ 
โดยวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุ ภายใต้ช่ือ 
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 ปี 2559 นาแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ต าบลคลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดเชิงเทรา มีสมาชิก 
240 คน พื้นที่ปลูกข้าว รวม 5,844 ไร่  และสมาชิกผ่านการรับรอง GAP ข้าว จ านวน 231 ราย มีเกษตรกร
สมาชิกด าเนินการ ดังนี้  

1. ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว จ านวน 4 ราย พื้นที่ 40 ไร่ ประมาณการผลผลิตเมล็ดพันธ์ุ 40 ตัน โดยกลุ่มจะ
รับซื้อทั้งหมดเพื่อมาจัดจ าหน่าย และให้สมาชิกยืมใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวในนามของกลุ่ม  

2. ผลิตเพื่อการแปรรูป จ านวน 10 ราย ผลผลิตประมาณ 30 ตันข้าวเปลือก  
3. ผลิตเพื่อขายโรงสี จ านวน 240 ราย พื้นที่ 5,844 ไร่ ผลผลิต 4,254 ตัน พันธ์ุที่ปลูกคือ กข 57, 

กข 49 และปทุมธานี 1  
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โดยปีนี้กลุ่มได้ให้เกษตรกรสมาชิกยืมเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้จากการผลิตปีที่แล้ว และได้ให้ศูนย์ข้าวชุมชน
ต าบลคลองเข่ือน วางแผนผลิตเมล็ดพันธ์ุเตรียมไว้รองรับสมาชิกในฤดูกาลถัดไป โดยปีนี้มีแผนกู้เงินโครงการนา
แปลงใหญ่ดอกเบี้ยถูก มาด าเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุและแปรูปข้าว 

 
ทีมผูจ้ัดการแปลงใหญ ่ม ี๔ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ  เกษตรอ าเภอคลองเข่ือน ผู้จัดการ  
นายณรงค์  ภัทรขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบลคลองเข่ือน) ผู้ช่วยผู้จัดการ  
นายส าเรงิ  เนตรสาคร ประธานวิสาหกจิชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ ่ 
นายสุชาติ เสน่หา ประธานศูนย์ข้าวชุมชนต าบลคลองเข่ือน เกษตรกรต้นแบบ ศพก. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายในการด าเนินการนาแปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต าบลคลองเ ข่ือน  อ าเภอคลองเ ข่ือน                        
จังหวัดฉะเชิงเทรา “พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพ่ิมคุณภาพชีวิตเกษตรกร “   

 ลดต้นทุนการผลิต มีมติร่วมกันในการลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 4,865 บาท/ไร่  
ให้เหลือ 3,790 บาท/ไร่ ต้นทุนลดลง 1,075 บาท โดยมีประเด็นหลักๆ ในการลดต้นทุน ดังนี ้
- ผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุที่ลดลงตามค าแนะน าของกรมการข้าว 
- ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 

 เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
- ผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีในนามกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงเมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพ 
- สมาชิกเข้าสู่ระบบ GAP  และปฏิบัติตามระบบ  อย่างเคร่งครัด เพื่อปลอดภัยต่อตัวเองและ

สิ่งแวดล้อม 
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 เพ่ิมผลผลิต เพิ่มผลผลิตในภาพรวมของกลุ่มจาก 878 กก/ไร่ เป็น 1,000 กก./ไร่ ที่ความช้ืน 
25 % 
- ใช้พันธ์ุดีมีคุณภาพ 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ไถกลบตอซัง 

 การตลาด  
- เดิมเกษตรกรต่างคนต่างขาย ไม่มีการรวมกลุ่มต่อรองกับพ่อค้าหรือโรงสี มีเป้าหมายเจรจา

ผลิตข้าวตามความต้องการของโรงสี และ ผลิตข้าวแปรรูป เพื่อจ าหน่ายให้สมาชิกและ 

 การบริหารจัดการ  สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยแบ่งหน้าที่ องค์กรต่างๆ ในกลุ่มให้ชัดเจน 
โดยมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ควบคุมอีกทีหนึ่ง 
- วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน ดูแลกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มแปลงใหญ่

ท าหน้าที่บริหารจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ บริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชน
น าไปผ่านกระบวนการ เป็นเมล็ดพันืข้าวคุณภาพดีของกลุ่มแปลงใหญ่ จัดจ าหน่าย หรือให้
สมาชิกยืม แล้วแต่มติคณะกรรมการ 

- ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลคลองเข่ือน ท าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ส่งต่อให้วิสาหกิจ
ชุมชน 

- ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ 

กระบวนการท างานแปลงใหญ่ 
  การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลาย
หน่วยงาน เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ ในบทบาท
ผู้จัดการจัดประชุมภาคีเครือข่าย บูรณาการทุกภาคส่วนราชการ ในกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
 1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
 ๒. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ๓. ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด  
 ๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

สถานีพัฒนาท่ีดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปอเทือง เก็บดินตรวจทุกแปลง พร้อมแนบ ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
สนับสนุน ปูนมาร์ลให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ทุกราย 

กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา สนับสนุนพันธ์ุข้าว ให้ความรู้เรื่อง GAP ให้สมาชิกกลุ่ม และ
ตรวจประเมินแปลง พร้อมออกใบรับรองให้สมาชิก  

หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ให้ความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร 
ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ 

หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การท าบัญชี คือ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส.  
หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า คือ ชลประทาน  
หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการตลาด คือ พาณิชย์จังหวัด  
หน่วยงานท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเข่ือน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

การด าเนินงานของแปลงใหญ่ในพื้นที่ 
หน่วยงานภาคเอกชน คือ ชมรมผู้ประกอบการโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

เทคนิคการบูรณาการการท างาน  
 ให้ทุกคนร่วมกันมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานทุกข้ันตอน โดยจัดต้ัง ผู้น าเป็นตัวแทนของแต่ละ
หมู่บ้านมาเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน บูรณาการทุกภาคส่วนให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับเกษตรกรและกลุ่ม 
 เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบล กล่าวว่า “การเข้ามาท างานในชุมชน งานบางงานไม่ต้องเป็นพระเอก 
ขอให้ชุมชน กลุ่มเกษตรกรได้ประโยชน์ก็พร้อมช่วยเหลือด าเนินการจนสุดก าลัง” 
 
กลไกลการขับเคลื่อน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต าบลคลองเข่ือน ใช้ ๓ กลุ่มองค์กรในการขับเคลื่อน 

 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพ ต าบลคลองเข่ือน ดูแลภาพหลัก ดูแลทุนหมุนเวียน บริหาร
จัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ได้รับจากส่วนราชการ ให้เกษตรกรยืมแล้วเก็บกลับคืนเป็นกองทุน
หมุนเวียน 

 ศพก.มีเกษตรกรต้นแบบ คือ นายสุชาติ เสน่หา เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เป็นแหล่ง
เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลคลองเข่ือน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นหลักในด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  และ
เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นหันมาเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยท าเมล็ดพันธ์ุจ าหน่าย 

ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 5 ด้าน ของนาแปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต าบลคลองเข่ือน 

 ลดต้นทุนการผลิต  
สามารถลดต้นทุนการผลิตจากปัจจัยหลักๆ 4 ด้านดังนี ้
- ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุ 200 บาท/ไร่ 
- ลดค่าปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 435 บาท/ไร่ 
- ลดค่ายาโรคและแมลงและค่าฉีด  340 บาท/ไร่ 
- ลดค่าน้ ามันเช้ือเพลิงจากการสูบน้ าโดยเทคนิคเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 100 บาท/ไร่ 
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 เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
- ผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีในนามกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงเมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพได้เมล็ดพันธ์ุ

คุณภาพดี จ านวน 39 ตัน 
- สมาชิกเข้าสู่ระบบ GAP  และปฏิบัติตามระบบ  อย่างเคร่งครัด เพื่อปลอดภัยต่อตัวเองและ

สิ่งแวดล้อม 

 เพ่ิมผลผลิต เพิ่มผลผลิตในภาพรวมของกลุ่มจาก 878 กก/ไร่ เป็น 1,000 กก./ไร่ ที่ความช้ืน 
25 % 
- ใช้พันธ์ุดีมีคุณภาพ 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ไถกลบตอซัง 

 การตลาด เช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด ผลิตสินค้าตามความต้องการของโรงสี 
- ตกลงซื้อขายข่าวคุณภาพดี ในราคาสูงกว่าท้องตลาด 200-300 บาท/ตัน 
- มีสินค้าแปรรูปให้หลากหลาย เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง 

 การบริหารจัดการ  สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยแบ่งหน้าที่ องค์กรต่างๆ ในกลุ่มให้ชัดเจน 
โดยมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ควบคุมอีกทีหนึ่ง 
- วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน จ าหน่าย และ ให้สมาชิก ยืมเมล็ดพันธ์ุท า

ให้เกิดกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มประมาณ 600,000 บาท 
- ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลคลองเข่ือน ท าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี จ านวน 39 ตัน ส่ง

ต่อให้วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน 
- ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บูรณาการร่วมกันในหน่วยงานกระทรวง

เกษตร จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผ่าน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(field day ) จัดหลักสูตรต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

-  
ผลกระทบ  
 การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิก ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ 
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  

 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย GAP ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ระบบนิเวศดี
ข้ึน มีสัตว์ป่า เช่น นก กระแต หิ่งห้อย และสัตว์ตามธรรมชาติในสวนผลไม้ขอเกษตรกรเพิ่มมาก
ข้ึน สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศของสวน  

 ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ท าให้
เกษตรกร มีใบหน้าสดใสไม่เป็นคนที่อมโรค ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี  

 ด้านสังคม  มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น  

 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกันขายผลผลิตมี
การท าบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม รู้จักการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต กองทุนให้ยืมปัจจัยการ
ผลิต ท าให้มีเงินเหลือมากข้ึน 
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 ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะทีมผู้จัดการ จะพยายามให้กลุ่มเกษตรกรรู้จักคิดวางแผน บริหารจัดการด้วย
ตัวเอง ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม เมื่อทุกคนอยู่ในทุกกระบวนการขับเคลื่อนโครงการนาแปลงใหญ่ต้นแบบ 
อ าเภอคลองเข่ือน ทุกคนจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ รักษาผลประโยชน์ มองถึงผลสัมฤทธ์ิเพื่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors)  

“สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจ กระตุ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ ประสานเครือข่าย วิเคราะห์
ข้อมูล คน พ้ืนท่ี สินค้า เพ่ือแก้ปัญหาท่ีตรงจุด”  
 

ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพื้นที่ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง 
และเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่  

ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็นสถานที่
ท าให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมที่ร่วมกันท ามาก
ข้ึน เช่นการจัดอบรม การช่วยกันดูแลสวน ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย เป็นต้น  

ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลคลองเข่ือน ท าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีส่งมอบต่อกลุ่ม เป็นเกษตรกรแถวหน้า
ในการท าตัวอย่างให้สมาชิกดูในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

เกษตรกรผู้น า และ เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวม และ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นคนเก่ง 
 

ปัจจัยอุปสรรค  
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุ 
๒. หน่วยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการ

การท างาน ทั้งคน เงิน งาน เพื่อให้การท างานไม่ซ้ าซ้อน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  
 
เง่ือนไข/ข้อจ ากัด  

๑. ควรมีศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างความเช่ือใจ ความสามัคคีเพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

๒. เทคโนโลยีบางตัวที่ส่วนราชการ จัดหามาให้ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเกษตรกรยัง
ไม่ยอมรับเทคโนโลยีน้ัน 
 
ท่ีมาของข้อมูล  
นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรอ าเภอคลองเข่ือน ผู้จัดการ  
นายณรงค์ ภัทรขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบลคลองเข่ือน) ผู้ช่วยผู้จัดการ  
นายส าเริง เนตรสาคร ก านันต าบลคลองเข่ือน  ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพต าบลคลองเข่ือน 
นายสุชาติ เสน่หา เกษตรกรต้นแบบ เจ้าของ ศพก. ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลคลองเข่ือน และ สมาชิก 
 


