
 

 

                    ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กรณี : แปลงต้นแบบ (ข้าว) ตาํบลหนองคันทรง อาํเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสาํนักงานเกษตรจังหวัดตราด 

 



                                           

                                               คํานํา 

การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวง

เกษตรและสหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยรวมกลุมเพื่อผลิตสินคา จําหนาย                   

และมีอํานาจในการตอรองราคา ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต และสามารถ

แขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราดไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณีแปลงตนแบบ(ขาว)                  

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหบรรลุ                    

ตามเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ความเปนมา 

 เกษตรกรในพื้นท่ีตําบลหนองคันทรงสวนใหญปลูกขาวเปนจํานวนมากโดยพื้นท่ีๆปลูกนั้นเปนพื้นท่ี                 

ท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกขาว(s1) โดยสวนใหญเกษตรกรจะปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย

ผลผลิตแตในปจจุบันนี้เกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ปุยและสารเคมีราคาแพงอีกท้ังยังประสบ

ปญหาเรื่องการการระบาดของโรคและแมลงศัตรูขาว เกษตรกรตางคนตางทําไมมีการรวมกลุมทําใหขาย

ผลผลิตไดราคาถูก ขาดอํานาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลาง 

 ป 2558 ทางกลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ(ขาว) ซึ่งมีสมาชิกเขา

รวม จํานวน 56 ราย 1,730 ไร โดยผลิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  

 สถานการณปจจุบัน 

          ในการผลิตขาวใหไดคุณภาพของสมาชิกกลุมแปลงใหญ จะตองเขาสูระบบการผลิตเกษตรดีท่ีเหมาะ 

GAP ซึ่งในขณะนี้ทางกลุมอยูระหวางดําเนินการเพื่อเขาสูระบบ GAP  สมาชิกจํานวน 42 ราย และสมาชิก 

จํานวน 14 รายไดผานการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งในขณะนี้มีสมาชิก จํานวน 2 คน ผลิตขาวอินทรีย                  

ในอนาคตจะมีการวางแผนใหสมาชิกผลิตขาวอินทรียเพิ่มข้ึนเปน 5 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมผูจัดการแปลงใหญ มี จํานวน 3 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีและประธานกลุมเกษตรแปลงใหญ 

 นางอรทัย  สมใส  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอําเภอเมืองตราด 

 นางสาวนิภาวรรณ  ประสิทธินาวา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

 นายบรรเลง ถอดรูป  ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 



เปาหมาย 

 เปาหมายในการรวมกันผลิตขาวแปลงใหญของกลุม “ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต”            

• ลดตนทุนการผลิต  

จาก 3,650 บาท/ไร เหลือ 2,990 บาท/ไร โดยวิธีการลดตนทุนการผลิต ดังนี้ 

- ใชพันธุดี ลดอัตราการใชพันธุ โดยทางกลุมไดรับสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวจากงบประมาณของ

กระทรวงมหาดไทย อําเภอเมืองตราด  

- ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน โดยเกษตรกรมีการนําดินมาตรวจวิเคราะหและทางสํานักงาน

เกษตรจังหวัดตราดใหความรูเรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- ผลิตและใชสารชีวภัณฑ เกษตรกรมีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาและเช้ือราบิวเวอเรียไวใชเอง 

- จัดต้ังกองทุนปุยตามคาวิเคราะห กลุมมีการรวมกลุมเพื่อจัดต้ังเปนกองทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปุย

และปจจัยการผลิต 

- รวมกลุมใชเครื่องหยอดขาวงอก ทางกลุมไดมีการใชเครื่องหยอดขาวงอกเพื่อลดอัตราการใชเมล็ด

พันธุขาว จากเดิมใชเมล็ดพันธุขาว 15-20 ก.ก./ไร ลดลงเหลือ 8-10 ก.ก./ไร 

- รวมกันซื้อปจจัยการผลิต ทางกลุมรวมกันซื้อปจจัยการผลิตทําใหไดราคาท่ีถูกลง 

• การเพิ่มผลผลิต จาก 484 ก.ก./ไร เปน 510 ก.ก./ไร โดยวิธีเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 

- ใชปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรมีการปลูกปอเทืองเพื่อเปนการปรับปรุงบํารุงดินและ

เพิ่มธาตุอาหารในดิน 

- ไถกลบตอซัง เกษตรกรไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 

- ใชปุยอินทรีย เกษตรกรใชปุยอินทรียโดยทางกลุมมีการจัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย 

• เพิ่มคุณภาพผลผลิต   

- ผลผลิตไดมาตรฐาน GAP การผลิตขาวเพื่อใหไดคุณภาพดี สามารถจําหนายไดราคาสูงข้ึนโดยมี

เกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกแปลงใหญทําการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรอินทรียจํานวน 2 ราย คือ

นายภาสกร  เขียวขจี ซึ่งใชน้ําหมักข้ีหมูอยางเดียว และ นายเชิด วงคสา ใชปุยอินทรียและใชปุย

น้ําหมักชีวภาพ 

- ใชเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ เกษตรกรมีการทําแปลงเมล็ดพันธุโดยมีศูนยเมล็ดพันธุขาวชลบุรีมาให

ความรูในการทําแปลงเมล็ดพันธุ 

• การตลาด  ปจจุบันมีโรงสีเอกขนจากจังหวัดฉะเชิงเทรามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเพื่อลดตนทุน

การขนสงนอกจากนี้ถาเกษตรกรเปนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดจะไดรับคา

ขนสงตันละ 100 บาทและซื้อนําตลาดในราคาตันละ 200 บาท 

• การบริหารจัดการ มีการวางแผนการผลิตและการเก็บเกี่ยวรวมกับเกษตรกรเพื่อเปนการกําหนดจุดรับ

ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

 



กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนของภาครัฐประกอบดวย หลาย

หนวยงานตางๆเชน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราดไดดําเนินงานขับเคล่ือนในการทํางาน โดยเกษตรอําเภอ

ในบทบาทผูจัดการแปลงไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน 

ศบกต. นายกอบต. ธกส. ปะมงอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ พัฒนาท่ีดิน และพัฒนาชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ

ขับเคล่ือนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ 

2.  ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

3. ถายทอดความรูโดยทีมลดตนทุนการผลิต และทีมการตลาด 

4. สรุปบทเรียน ประเมินผล กําหนดเปาหมายและวางแผนการผลิต 

นอกจากนี้ผูจัดการแปลงยังทําหนาท่ีในการเช่ือมโยงการตลาดโดยการประสานงานพอคาจากตางจังหวัดเพื่อ

รับซื้อผลผลิตของสมาชิก 

 สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูเรื่องการทําปุยอินทรีย การทําน้ําหมักชีภภาพ การปรับปรุงบํารุงดินดวย

ปอเทือง และจัดต้ังธนาคารปุย 

 ศูนยเมล็ดขาวชลบุรี ใหความรูเรื่องระบบการผลิตเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม GAP การทําแปลงเมล็ดพันธุ

ขาว การตัดพันธุปน 

 สํานักงานสหกรณ ใหความรูเรื่องการรวมกลุม 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ 

 ชลประทาน ใหความรูและบริหารเรื่องน้ํา 

 พาณิชยจังหวัด ใหความรูเรื่องการตลาด 

 หนวยงาน ธกส. โดย สกต. ประสานงานโรงสีเอกชนใหมารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร 

  กลไกการขับเคลื่อน 

- กลุมเกษตรกรแปลงใหญขาวมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสินคาเกษตรตําบลหนองคันทรง (ศพก.) ของสมาชิกดวยกันเอง 

- ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการสินคาเกษตรตําบลหนองคันทรง (ศพก.)  มีประธานศูนยคือ นายเชิด 

วงคสา เปนวิทยากรประจําศพก.ใหความรูแกสมาชิก 



กิจกรรมตางๆ ภายในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการสินคาเกษตรตําบลหนองคันทรง (ศพก.)   

ประกอบดวยสถานีการเรียนรู 5 สถานี ดังนี้ 

1. สถานีรูคาวิเคราะหดินไมส้ินเปลืองปุย 

2. สถานีปลอดภัย ไรสารพิษ 

3. สถานีประหยัดพันธุขาวเราก็ทําได 

4. สถานีมหัศจรรยน้ําหมักเปล่ียนโลก 

5. สถานีรวมกันซื้อขายสรางกําไรใหชุมชน 

เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญ มาเขารวมประชุมหารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตขาวอยางมีประสิทธิภาพ ทํา

ใหไดพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานภาคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

มาใหความรูแกเกษตรกรในดานตางๆอยางตอเนื่อง  เพื่อใหสมาชิกไดนําความรูมาปรับใชในการดําเนิน

กิจกรรมของตนเอง 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ 

 -  ผูจัดการแปลง วิเคราะหปญหาและความตองการท่ีแทจริงของกลุม ประสานงานหนวยงานภายใต

การสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญบรรลุวัตถุประสงค 

 -  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการสินคาเกษตรตําบลหนองคันทรง (ศพก.)  เจาของศูนยเรียนรูมี

การทดลองใชเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต เพื่อเปนแปลงตนแบบใหแกสมาชิกคน

อ่ืนๆไดนํากลับไปปรับใชในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง 

 - เกษตรกรและประธานกลุมแปลงใหญ มีความกระตือรือรน วิสัยทัศนกาวหนา พรอมท่ีจะรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม ใหความรวมมือ และนําความรูท่ีไดรับไป ศึกษา คนควา และทดลอง เพื่อนําไป

ประยุกตใชตอไป 

 

 

 


