
คํานํา 
 

เอกสารฉบับนี้เปนการถอดบทเรียนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร 
รูปแบบแปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
เพื่อใชประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข ระบบและแนวทางการดําเนินงานใน
โครงการรูปแบบแปลงใหญในพ้ืนที่ และอาจเปนประโยชนตอผูนําไปศึกษาเพ่ือพัฒนาใน
พ้ืนที่อื่น ๆ ตอไป  

  หากมีความผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําขอรับความผิดพลาดไวและ
จะนําไปแกไขในการดําเนินงานตอไป  
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การถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลนาแขม  
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ความเปนมา 

 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวปานกลาง (S2) 

จํานวน 13,846 ไร มีพื้นท่ีปลูกขาวประมาณ 9,500 ไร คิดเปนรอยละ 69 เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวแสง 

เพื่อเก็บไวบริโภคในครัวเรือน  

  ประมาณป พ.ศ. 2544 มีการถมท่ีปดทางน้ําทําใหพื้นท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายในฤดู   

น้ําหลาก คิดเปนรอยละ 25 ของพื้นท่ีปลูกขาวท้ังหมด เกษตรกรจึงขอความชวยเหลือจาก อบต. เพื่อจัดทําสถานี   

สูบน้ําดวยไฟฟา โดยดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2546 และปรับเปล่ียนวิธีปลูกขาวในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ          

ซึ่งสามารถรับน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จากการปลูกขาวไวแสงเปนการผลิตแบบนาปรัง และใชขาวไมไวแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตอมาในป 2555 เกิดการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี กอใหเกิด

ความเสียหายตอผลผลิตขาวอยางรุนแรง สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทรบุรี โดยนางวันใหม รอดโฉม นักวิชาการ

สงเสริมการเกษตรชํานาญการ เกษตรตําบลในขณะนั้น ไดจัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนข้ึนในพื้นท่ี หมูท่ี 4  

บานโนนมะงอง ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี และไดนําเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชชุมชนมาถายทอดใหศูนย 

เชน การผลิตเช้ือราบิวเวอเรียใชเอง และเกษตรกร นายบุญธรรม ตนนอย ถอดแบบกับดักแสงไฟตนแบบ ซึ่งเปน

แบบจากศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี จนสามารถผลิตและนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีรวมขาง จนในท่ีสุดสามารถยับยั้ง

การระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลใหลดลงได จากนั้นเกษตรกรศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเห็นผลคือ จากการ

รวมกลุม พรอมกับไดรับการแนะนําจากนางพิมพา ดวงประชา เกษตรอําเภอกบินทรบุรี ในขณะนั้น ใหเขารวม

โครงการสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) จึงยินดีเขารวมโดยมีสมาชิกเขารวม 30 ราย จํานวน 73 แปลง พื้นท่ี 

834 ไร โดยมีประเด็นการพัฒนา ไดแก ลดการใชเมล็ดพันธุจาก 30 กก./ไร เหลือ 20 กก./ไร ลดการใชสารเคมี 



โดยใชวิธีบริหารจัดการศัตรูพืช โดยการใชสารชีวภัณฑ เชน เช้ือราบิวเวอเรีย ไตรโคเดอรมา และการใชวิธีกล เชน 

เครื่องดูดแมลง ปรับเปล่ียนพันธุขาว ลดผลกระทบจากน้ําทวมใหเหลือรอยละ 7 ของพื้นท่ีปลูกขาว 

  ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหดําเนินการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

จังหวัดปราจีนบุรีจึงคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการ ระบบ MRCF ตนแบบ หมู 4 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี      

เขารวม ในป 2558 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 74 ราย พื้นท่ีดําเนินการ 2,000 ไร  โดยมีนางพิมพา  ดวงประชา  

เกษตรอําเภอกบินทรบุรีในขณะนั้น เปนผูจัดการแปลง 

  ในป 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหนําพื้นท่ีดําเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตและคุณภาพการผลิต (ขาว) ป 2559  เขารวมดําเนินการในระบบสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 

ซึ่งมีเปาหมายการดําเนินการในตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี 3,000 ไร เกษตรกร 200 ราย จึงมีการรับสมัคร

เกษตรกรเขารวมโครงการเพิ่มข้ึน ตามเปาหมายดังกลาว  

สถานการณปจจุบัน 

  แปลงใหญตนแบบขาวตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิก 200 ราย 

พื้นท่ีผลิตขาวตามเปาหมาย 3,000 ไร เปน Smart Farmer 35 ราย 

  มีการบริหารงานในลักษณะสหกรณการเกษตร โดยจัดต้ังเปนสหกรณการเกษตรบานโนนมะงอง จํากัด 

เมื่อวันท่ี  21  มิถุนายน  2559  มีเปาหมายการดําเนินงาน ไดแก การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP การปรับ

กระบวนการผลิต เพื่อใหไดระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ และมีการบริหารจัดการการผลิต/ปจจัยการผลิต/การตลาด 

เพื่อใหมีผลผลิตเหมาะสมและเพียงพอกับตลาด 

  ท้ังนี้ การบริหารจัดการผลผลิต ยังดําเนินการไดไมเปนเอกภาพ เนื่องจากมีการรับสมาชิกเขารวม

โครงการอยางตอเนื่อง รวมท้ังพื้นท่ีมีความแตกตางกัน โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะพื้นท่ี ไดแก  

พื้นท่ีท่ี 1  พื้นท่ีสูบน้ําดวยไฟฟา หมู 3, 4, 5, 8 และ 10 ใชพันธุขาวไมไวแสง โดยมีพันธุท่ี

ไดรับการสงเสริม ไดแก กข 41, กข 57 และพันธุท่ีเกษตรกรนิยมปลูกเอง เชน กข 43, 47 สุพรรณบุรี 5 

  พื้นท่ีท่ี 2  พื้นท่ีดอน หมู 5, 6, 7, 9, 10 และ 11 ใชพันธุขาวไวแสง เชน ขาวดอกมะลิ 105, 

ขาวตาแหง, เหลืองออน 

  พื้นท่ีท่ี 3  พื้นท่ีน้ําลึก หมู 1, 2 และ 3 ใชพันธุขาวไวแสงประเภทน้ําลึก ไดแก พันธุพลายงาม

ปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 



ทีมผูจัดการแปลงใหญขาว 

ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร ไดแก 

1.  นายวินัย  ลักษณะวิลาศ  เกษตรอําเภอกบินทรบุรี ผูจัดการแปลง 

2.  นางพัชรีพร  ไชยสาร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เกษตรตําบลนาแขม  

     ผูชวยผูจัดการแปลง 

3.  นายสุดใจ  ดวงสีทา ประธานสหกรณการเกษตรบานโนนมะงอง จํากัด  

 

 

 

 

 

เปาหมาย 

  การดําเนินการของแปลงใหญขาว ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี สามารถแบงออกไดเปน 5 ดาน 

ไดแก 1. การลดตนทุนการผลิต 2. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 3. การเพิ่มผลผลิต 4. การตลาด และ 5. การบริหาร 

จัดการ 

1.  การลดตนทุนการผลิต  จากการเก็บขอมูล เกษตรกรมีตนทุนการผลิต 2,983 บาท/ไร 

สําหรับขาวไวแสง และ 4,320 บาท/ไร สําหรับขาวไมไวแสง กลุมเกษตรกรกําหนดเปาหมายในการลดตนทุนการผลิต 

ดังนี้ 

-  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยการเก็บตัวอยางดินวิเคราะห หาปริมาณธาตุในดิน คํานวณ

สูตรปุย และปริมาณท่ีจะใช โดยหนวยงานสถานีพัฒนาท่ีดิน เก็บตัวอยางดินไปวิเคราะห และแนะนําการใชปุย 

-  ลดอัตราการใชพันธุ โดยแนะนําใหเกษตรกร ลดอัตราการหวาน จาก 30 กิโลกรัม/ไร เหลือไม

เกิน 20 กิโลกรัม/ไร สามารถลดตนทุนได 180 บาท/ไร 

-  การผลิตเมล็ดพันธุใชเอง โดยใชกระบวนการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ในการผลิตเมล็ด

พันธุท่ีเปนท่ีตองการของชุมชน 

-  การใชสารชีวภัณฑ ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน เช้ือราบิวเวอเรีย ไตรโคเดอรมา 

-  การใชเครื่องหยอดขาวแหง/หวานขาวงอก สามารถลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ เหลือไมเกิน 10 

กิโลกรัม/ไร สามารถลดตนทุนได 180 บาท/ไร  

-  ธนาคารปุยอินทรีย โดยนําเศษวัสดุทางการเกษตรหมักรวม เพื่อใชรวมกันในชุมชน เปนการลด

คาใชจายในการซื้อปุยอินทรียจากภายนอก 

 



  2.  การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลุมเกษตรกรมีเปาหมายการผลิต เพื่อใหไดรับมาตรฐาน GAP และ

เปนการผลิตใหมีมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ 

  -  การอบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP จํานวน 27 ราย 

  -  มีการดําเนินการตามกระบวนการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุตาม

มาตรฐาน 

  3.  การเพิ่มผลผลิต จากการสํารวจขอมูล เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ียตอไรตํ่า เนื่องจากเกษตรกรใช

ปุยไมถูกวิธี และมีการระบาดของศัตรูพืช จึงมีเปาหมายการพัฒนา จาก 300 กิโลกรัม/ไร  เปน 450 กิโลกรัม/ไร 

สําหรับขาวไวแสง และจาก 600 กิโลกรัม/ไร เปน 700 กิโลกรัม/ไร สําหรับขาวไมไวแสง โดยดําเนินการดังนี้ 

  -  ใชพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 

  -  การปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยอินทรีย และการปรับ PH 

  - การสํารวจศัตรูพืช เพื่อเปนการปองกันการระบาดของศัตรูพืช 

  4. การตลาด กลุมเกษตรกรมีการทําสัญญาซื้อขายรวมกันกับสหกรณการเกษตรประจันตคาม 

จํากัด สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี จํากัด บริษัทโรงสีขาวเต่ียหลีฮง2 (2008) จํากัด บริษัทโรงสีขาวธัญนันต           

เจริญกิจ จํากัด เพื่อซื้อขาวเปลือก 

  - มีเปาหมายการแปรรูปเพื่อผลิตขาวสาร เพื่อจําหนายและบริโภคในชุมชน 

  5. การบริหารจัดการ มีการดําเนินงานในรูปแบบสหกรณ โดยจัดต้ังเปนสหกรณการเกษตร บานโนน 

มะงอง จํากัด เพื่อวางแผนบริหารจัดการ การผลิต/ปจจัยการผลิต/การตลาด  

  -  มีการสงเสริมใหประกอบอาชีพเสริม เพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาขาวตกตํ่า เชน การผลิต  ไขเค็ม 

การเล้ียงไกพื้นเมือง การเล้ียงโคเนื้อ  

 

 

 

 

 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

  การบูรณาการการทํางานของหนวยงานระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน 

เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ ไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการจัดประชุม

คณะกรรมการ ประกอบดวย เกษตรอําเภอ เปนประธาน เกษตรตําบล เปนเลขานุการ และมีคณะกรรมการจาก

หนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต.  ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาท่ีดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมง

อําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจใจการ

ดําเนินงานแปลงใหญ  4 เรื่อง คือ 



  1.  วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 

  2.  ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

  3.  ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด 

  4.  สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนพัฒนา 

  นอกจากนี้ สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี ทําหนาท่ีเช่ือมโยงการตลาด โดยประสานกับ

สหกรณการเกษตรประจันตคาม จํากัด สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี จํากัด บริษัทโรงสีขาวเต่ียหลีฮง2 (2008) 

จํากัด บริษัทโรงสีขาวธัญนันตเจริญกิจ จํากัด ชวยเจรจาธุรกิจ 

  สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุย           

น้ําหมักชีวภาพ และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง โดโลไมท 

  ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ใหความรูเรื่องการผลิตตามมาตรฐาน GAP การผลิตตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ 

การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง 

  หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว 

  หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุม การทําบัญชี คือ สหกรณ ตรวจบัญชีสหกรณ และเกษตร

และสหกรณจังหวัด 

  หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร           

เขต 6 (สวนแยกฉะเชิงเทรา) 

  หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการใชน้ํา คือ ชลประทาน 

กลไกการขับเคลื่อน 

  แปลงใหญตนแบบขาว ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี เปนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) โดยมีเกษตรกรตนแบบ ไดแก นายบุญธรรม  ตนนอย ซึ่งเปนสมาชิกแปลงใหญ 

  ศพก. มีประธานศูนย คือ นายบุญธรรม  ตนนอย  เปนวิทยากรประจํา ศพก. นอกจากนี้ยังมี     

นายประสิทธิ์  วรจิต เปนอดีตประธานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัดของจังหวัดปราจีนบุรี  

ผลลัพธตามเปาหมาย 

  ตามเปาหมาย 5 ดาน ของการผลิตขาวแบบแปลงใหญ เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ            

ทําใหบรรลุตามเปาหมาย  

  1.  การลดตนทุนการผลิต   

-  เกษตรกรมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดินท่ีไดรับ การแนะนําจากสถานีพัฒนาท่ีดิน 

-  ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ เกษตรกรสวนใหญมีการใชเมล็ดพันธุลดลงจากเดิม 30 กิโลกรัม/ไร 

เหลือไมเกิน 20 กิโลกรัม/ไร  

-  ผลิตพันธุใชเอง โดยใชกระบวนการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน แตเนื่องจากเปนการ

ดําเนินการปแรก เกษตรกรยังไมสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อแจกจายในชุมชนได 

- การใชสารชีวภัณฑ เกษตรกรมีการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย, ไตรโคเดอรมา อยางตอเนื่อง           

แตนําไปใชยังไมท่ัวถึงเนื่องจากเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกใหมยังไมมั่นใจ 



- ธนาคารปุยอินทรีย มีการนําวัสดุเหลือใชไปหมักรวมกัน แตยังไมไดนําไปใช 

- การใชเครื่องหยอดขาวแหง, หวานขาวงอก เกษตรกรยังใชเครื่องจักรนอยและเปนเครื่องท่ีตองใช

กับรถไถชนิดเดินตาม ซึ่งไมสะดวกตอการทํางาน แตเกษตรกรตนแบบมีความคิดจะถอดแบบไปพัฒนาตอไป  

2. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

- สมัครเกษตรกรเขารวมการรับรองมาตรฐาน GAP 27 ราย ซึ่งผานการประเมินข้ันตนแลว  แตยัง

ไมไดรับการตรวจรับรองจากหนวยงานหลัก (ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี)  

- การปรับระบบการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานเมล็ดพันธุ โดยใชกระบวนการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว

ชุมชน ดําเนินการดังนี้  

 * จัดทําแปลงตัวอยาง 4 แปลง โดยสนับสนุนพันธุขาว กข 41, 57 และเครื่องหยอดขาวแหง 

 * อบรมถายทอดความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการบริหารจัดการศัตรูขาวในลักษณะ

ของไขแดง เพื่อนําไปถายทอดตอใหเกษตรกรรอบขาง ลักษณะไขขาว 

3. การเพิ่มผลผลิต 

- ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีสนับสนุนพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี แตเนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีทําใหพันธุ

ขาวท่ีไดรับไมตรงกับลักษณะการเพาะปลูกของเกษตรกรสวนใหญ 

- การปรับปรุง บํารุงดิน เกษตรกรนําโดโลไมทท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาท่ีดินไปใช แต

ยังไมมีการใชปุยอินทรีย 

- การสํารวจศัตรูพืช มีการเฝาระวังการระบาดโดยการสํารวจศัตรูพืชตามฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. การตลาด  

  -  มีการจัดหาตลาดโดย สหกรณจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อชวยเหลือดานการเจรจาการคากับสหกรณ

การเกษตรประจันตคาม จํากัด สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี จํากัด บริษัทเต่ียหลีฮง2 (2008) จํากัด และบริษัท

ธัญนันทเจริญกิจ จํากัด ในการขายผลผลิตขาวเปลือก ท้ังนี้ สหกรณการเกษตรประจันตคาม จํากัด ยังรับซื้อแบบ

คุณภาพ เมล็ดพันธุขาว ซึ่งยังไมมีผลผลิตเพื่อจําหนายระดับเมล็ดพันธุ 



  5. การบริหารจัดการ 

  -  เกษตรกรซึ่งรวมตัวจัดต้ังเปนสหกรณการเกษตรบานโนนมะงอง จํากัด ยังไมสามารถบริหาร

จัดการปริมาณและแผนการผลิตใหตรงตามความตองได เนื่องจากเกษตรกรยังขาดเอกภาพในการผลิต สาเหตุหลัก

เกิดจากความแตกตางของพื้นท่ีและสมาชิกรายใหม ยังขาดความเขาใจ  

  -  การสรางรายไดเสริม เกษตรกรไดรับการสงเสริมใหมีอาชีพทางเลือก โดยการสงเสริมการเล้ียง

ไกพื้นเมือง การทําไขเค็ม โดยเนนใหเกษตรกรใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 

ผลกระทบ 

 การดําเนินการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ ทําใหเกิดผลกระทบในมิติตางๆ ดังนี้ 

 เชิงบวก 

  -  ดานสังคม กลุมเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดความสามัคคี ทําใหมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูดานตาง ๆ การเขาถึงความรู และการรับขอมูลขาวสาร 

  -  ดานเศรษฐกิจ ในระยะเริ่มตน กลุมเกษตรกรไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิตเปนจํานวนมาก 

รวมท้ังเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ ทําใหลดตนทุนการผลิตลงได รวมถึงหากทําตามคําแนะนําของสวนราชการจะ

สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพได จะทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มข้ึน  

 เชิงลบ 

  -  เกษตรกรบางรายเกิดความเบ่ือหนวยกับกิจกรรมท่ีมีมาก ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย จึงไมเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ ทําใหเกิดความเสียหายเปนรายบุคคล 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 

  สหกรณการเกษตรบานโนนมะงอง จํากัด โดยคณะกรรมการสหกรณมีความต้ังใจในการ

ดําเนินงานในรูปแบบสหกรณ รวมท้ังมีการต้ังขอกําหนดท่ีเปนแนวทางในการดําเนินงานท่ีสามารนํามาประกอบ

ธุรกิจและบริหารจัดการได รวมท้ังทีมผูจัดการแปลงมีความรู ความสามารถ และท่ีสําคัญ มีความเต็มใจในการ

สนับสนุนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ ช้ีใหเห็นวาการพัฒนาท่ีเกิดจากกลุมเกษตรกร

และชุมชน จะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนและดําเนินงานไปไดอยางถูกตองโดยการสนับสนุนท่ีดี  

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

  ผูจัดการแปลงมีความรู ความสามารถ และความต้ังใจในการพัฒนาเกษตรกร โดยเนนการ

ดําเนินการท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน และทําใหสามารถคัดเลือกผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพ สามารถเปน

ผูจัดการแปลงท่ีเปนเกษตรกร จะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ชุมชนเขมแข็ง โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการผลผลิตและมีความสามัคคี รวมกันนําดําเนินงาน

เพื่อเกิดประโยชนตอชุมชน 

  สินคามีคุณภาพ จากการศึกษาความตองการของตลาด ซึ่งทําใหทราบวาความแตกตางของ

สินคาอยูท่ีคุณภาพ ทําใหการรักษาพัฒนาคุณภาพสินคามีความสําคัญและจะเปนท่ีตองการของผูซื้อ 

 



  ตลาดนําการผลิต ซึ่งตองพิจารณาความตองการของตลาด จึงจะสามารถวางแผนการผลิตได

อยางมีประสิทธิภาพ  

  ประชารัฐ  ชุมชนดําเนินการ  รัฐบาลตอบสนอง  ถึงพรอมภาคเอกชน  ทุกคนwin-win 

ปจจัยอุปสรรค 

  1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก 

  2. มีการรับสมัครสมาชิกแปลงใหญเพิ่ม ทําใหเกิดความไมเปนเอกภาพ 

  3. กิจกรรมท่ีดําเนินการในพื้นท่ีมีมาก ทําใหสูญเสียเวลาท่ีจะประกอบกิจวัตรตามปกติ 

เง่ือนไขขอจํากัด 

  1. พื้นท่ีมีความแตกตางกัน มีผลตอระบบนิเวศของขาว ซึ่งความแตกตางกันเพียงเล็กนอย    

อาจตองปรับเปล่ียนพันธุและวิธีการปลูก 

ท่ีมาของขอมูล 

  1. นายชัยดิษฐ  คํ่าอํานวย ผูรับผิดชอบงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญระดับจังหวัด 

  2. นายประสิทธิ์  วรจิต  เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 
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