
ถอดบทเรียนแปลงใหญขาว อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 

ความเปนมา 

 ศิริศักด์ิ  โลหิตทัตน  ประธานศูนยขาวชุมชนตําบลบานฝาง อําเภอ

สระใคร และสมาชิกกลุมเลาวา   เดิมเกษตรกรชาวอําเภอสระใคร สวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก มีการทํานาปลูกขาว พืชไร พืชสวนและ

เล้ียงสัตว พืชท่ีปลูกไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ไมยืนตน พืชผัก  

การทํานาจะอาศัยน้ําฝนเปนหลัก เกษตรกรสวนใหญจะทํานาดําและใชแรงงานสัตวเปนเครื่องมือในการไถคราด 

พันธุขาวจะใชพันธุพื้นเมือง จะใชเวลาอยูในทุงนาซึ่งเปนวิถีชีวิตด้ังเดิม เมื่อดํานาเสร็จแลวจะดูแลรักษาแปลงนา

โดยการถอนวัชพืชในนาขาว มีการใสปุยจากมูลสัตวรองพื้นกอนการทํานามีการใชปุยเคมีคอนขางนอย ซึ่งจะมีการ

ใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยปริมาณท่ีใชปุยตามความพรอมดานรายไดของเกษตรกรเปนหลัก  ไมไดมีการศึกษา

ขอมูลอัตราการใชปุย อัตราการใชเมล็ดพันธุใชตามความเคยชิน ไมไดมีการศึกษาสภาพความเหมาะสมของดินตอ

การปลูกขาว การตรวจวิเคราะหดินผลผลิตตอไรจึงตํ่า และการเผยแพรขอมูลขาวสารไมทันสมัยเหมือนปจจุบัน 

ไมไดมีการเปล่ียนพันธุ ผลผลิตท่ีไดจึงลดลงทุกป การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  เหลือจึงขาย ไมไดมีการ

วิเคราะหตลาดตางคนตางผลิต ตางคนตางขาย  

ตอมาสถานการณการทําการเกษตรเปล่ียนแปลงไป จากผลิตเพื่อบริโภคเปนหลักเปล่ียนเปนผลิตเพื่อขาย

เปนคาใชจายในคาปจจัย 4  การทํานาจึงตองใชเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต เชน การใชปุยเคมี

และสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูขาว  การจางแรงงานทํานา การใชเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตให

มากข้ึน  รวมท้ังการซื้อขาวพันธุดีลูกผสมซึ่งมีราคาแพงทําใหตนทุนเพิ่มข้ึนนอกจากนั้นแหลงจําหนายเมล็ดพันธุ

ขาวมีนอย พันธุท่ีซื้อมามีพันธุปนในปริมาณท่ีมากทําใหขาวท่ีผลิตไมไดคุณภาพ  

ป  2554  อําเภอสระใคร โดยนายอดุลย  วงศสระคู เกษตรตําบลบานฝาง รวมกับเจาหนาท่ีจากศูนย

เมล็ดพันธุขาวอุดรธานีและองคการบริหารสวนตําบลบานฝาง  ไดจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดต้ังศูนยขาวชุมชนตําบลบาน

ฝาง  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหชาวนาไดมีเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพดี และมีการกระจายพันธุใหแกชาวนาไดอยาง

ท่ัวถึงและตอเนื่อง  โดยเริ่มกอต้ังมีสมาชิก 35 คน ผลิตเมล็ดพันธุขาวผานมาตรฐานเมล็ดพันธุ และขาย ขาวขาว

ดอกมะลิ 105  และขาว กข.6  ใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี และเกษตรกร กลุมเกษตร  สวนราชการท่ัวไป 

นอกจากนั้น สมาชิกมีการสงขาวคุณภาพดีเขาประกวด จนไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดทุกป  และในปตอ

ตอๆมาไดผลิตเมล็ดพันธุขาวจําหนายใหกับผูรวบรวมดวย นอกจากจําหนายขาวเมล็ดพันธุแลวก็จําหนาย

ขาวเปลือกใหกับโรงสีและใหพอคารวบรวม บางสวนนําไปแปรรูปเปนขาวคุณภาพและผลิตขาวกลองจําหนาย กลุม

ไดรับสมาชิกเพิ่มข้ึนและผลิตเมล็ดพันธุขาวข้ึนเรื่อยๆ  

 
 ขอบเขตแปลงใหญ คณะกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ 



สถานการณปจจุบัน  

 ในป 2557/58 กลุมไดรับการคัดเลือกเปนพื้นท่ีตนแบบ เขารวมโครงการตามระบบสงเสริม

การเกษตรมิติใหม (MRCF) เนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง กําหนดเปาหมายการพัฒนา มองพื้นท่ี คน สินคา การบูรณา

การการทํางานรวมกัน มีการวิเคราะหความเหมาะสมของดินตอการปลูกพืช เพื่อกําหนดแนวทางสงเสริม และ

อําเภอฯไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในพื้นท่ี บานไชยา หมู 4  ตําบลสระใคร ซึ่ง

เปนจุดท่ีทําขาวอินทรียและการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรกรเจาของศูนยเรียนรูมีความพรอมท่ีจะไดรับการ

พัฒนา กําหนดเปาหมายในการพัฒนา 100 รายพื้นท่ี 200 ไร โดยเปาหมาย เพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิต 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พรอมท้ังใชเปนสถานท่ีฝกอบรมเกษตรกรท่ีเขารวมตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ  ในปนี้มีการรับสมัครเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและมีการคัดกรองเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจจริงๆ มี

จํานวนเกษตรกรเขารวม  132 คน เปนเกษตรกร หมู 4 ตําบลสระใคร หมู 7,8 ตําบลบานฝาง ซึ่งเกษตรกรท่ี

สมัครใจเขารวมโครงการจะมีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายแปลง  กําหนดขอบเขตแปลง และลงรหัสเกษตรกรราย

แปลง การวิเคราะหสภาพความเหมาะสมของพื้นท่ีตามโครงการโซนนิ่ง (Zoning) ใชขอมูล ป 2556 โดยสถานี

พัฒนาท่ีดินจังหวัดหนองคาย พบวา สภาพความเหมาะสมของพื้นท่ีแปลงใหญของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

เปน S2 พื้นท่ี 1,062 ไร สมาชิก  111 ราย S3 พื้นท่ี 698.89 ไร สมาชิก 38 ราย  สภาพการผลิตในปจจุบัน 

มีการทํานาดําและนาหวาน มีกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุสงศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี กลุมผูผลิตขาวอินทรียและขาว

ปลอดภัยจากสารพิษ มีกลุมแปรรูปขาวกลอง ขาวเพื่อสุขภาพ บรรจุภัณฑไมทันสมัย ไมนาสนใจ 

เปาหมาย 

 การกําหนดเปาหมายการพัฒนา ไดจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานพบวา สภาพปญหาโดยรวม 

ไดแก ตนทุนการผลิตสูงจากการจางเครื่องจักรกลการเกษตร คาแรงงานจางมีราคาแพงและหายาก เกษตรกรจึงทํา

นาหวานเพื่อลดคาจางแรงงาน ขาดแคลนเมล็ดพันธุดี ขาดแคลนแหลงน้ําปลูกพืชในฤดูแลง เกษตรกรมีรายไดหลัก

จากการทํานาเพียงปละ 1 ครั้ง เพราะไมมีแหลงน้ําชลประทานท่ีจะปลูกพืชฤดูแลง ผลผลิตเฉล่ียตอไรตํ่า 

เกษตรกรตางคนตางขาย  ตางคนตางซื้อปจจัยการผลิต จึงไดวางแผนการดําเนินงานโดยจัดประชุมเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําเสนอประเด็นปญหาท่ี

พบเพื่อใหเกษตรกรไดรับทราบและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินกิจกรรม เพื่อกําหนดเปาหมายและ

แนวทางการพัฒนาเพื่อใหถึงเปาหมายท่ีกําหนด จัดเวที จํานวน 2 ครั้ง ผลการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู กําหนดได 

ดังนี้ 

1. การลดตนทุนการผลิต กําหนดเปาหมาย จาก 3,500 บาท/ไร  เปน  2,700  บาท/ไร  

กิจกรรมท่ีดําเนินการ ไดแก 

1) ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ  

2) ผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง  

3) ไถกลบตอซัง ทําปุยพืชสด  

4) ใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  

5) ทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ  

2. เพิ่มผลผลิต  กําหนดเปาหมายจาก 330 กิโลกรัมตอไร เปน 400 กิโลกรัม/ไร  



กิจกรรมท่ีดําเนินการ ไดแก 

1) ใชเมล็ดขาวพันธุดี  

2) การปรับปรุงบํารุงดิน  

3) การทํานาแบบประณีต นาเปยกสลับแหง (SRI)  

3. เพิ่มมูลคาผลผลิต กําหนดเปาหมาย เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพื่อใชในชุมชน และจําหนาย 

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรและกลุม 

1) การแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคา  

2) ทําตราผลิตภัณฑขาว  

3) ผลิตขาวท่ีท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

4)  ผลิตขาวอินทรีย 

4. การบริหารจัดการ  มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานราชการและเกษตรกรท่ีเขา 

รวมโครงการโดยใชเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู วางแผนการดําเนินงานรวมกัน และสรางเครือขายในการดําเนินงาน 

5. การตลาด  กําหนดเปาหมายดานการตลาด  จําหนายเมล็ดพันธุใหศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี  

จําหนายขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน(GAP)  ขาวอินทรีย โรงสีและเครือขายการตลาด 

กระบวนการ   

 กระบวนการทํางาน  มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแปลงใหญตนแบบดานการบริหารจัดการ คัดเลือกแปลงท่ี

เขาคุณสมบัติ มีการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) ทุกเดือน 

โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม และรวมกันไปจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรเปาหมาย ตามบทบาทหนาท่ี

ของหนวยงาน โดยหนวยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคายท่ีเปนเลขาคณะทํางานเปนผูประสานการ

ดําเนินงานระหวางหนวยงานกับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญ 

 ความยั่งยืนในการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรตนแบบตองมีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรูและสงไป

ฝกอบรมเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุนการผลิต ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการอบรมและศึกษาดูงาน  

กลไกการขับเคลื่อน  

 การขับเคล่ือนโครงการกอนท่ีจะมาเปนแปลงใหญ ไดศึกษาพื้นท่ีโดยมองส่ิงท่ีชุมชนมีอยูแลว และใช

กระบวนการ MRCF มาใชในการวิเคราะห ซึ่งมีขอมูลพื้นท่ี คน สินคา มีจุดเรียนรูและเจาของจุดเรียนรูมีความ

พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาและใหความรวมมือ มีสินคาคือขาว และมีการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ  ชนะการประกวด 

1. พื้นท่ี ตําบลสระใครและตําบลบานฝาง อําเภอสระใคร ดินมีลักษณะคอนขางเปนดินเค็มซึ่งมี 

คุณสมบัติเหมาะสมกับการปลูกขาวขาวมะลิ 105 มีความหอมและเปนขาวคุณภาพดี ประกวดขาวคุณภาพดีไดรับ

รางวัลทุกป  และขาวเปนสินคาหลักของอําเภอสระใคร  

2. องคกรเกษตรกร มีกลุมองคกรเกษตรกรในพื้นท่ี เชน  

1) กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลบานฝาง สมาชิก  70 คน กิจกรรม เมล็ดพันธุ ขาวเปลือก ขาวกลอง  



ขาวสารขาว แหลงจําหนายสินคา ตลาดในพื้นท่ี โรงสีไฟชัยธนาสิน โรงสีท่ีอําเภอเพ็ญ ตลาดเกษตรกร งานแสดง

สินคา 

2) กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลสระใคร  สมาชิก 51 คน  กิจกรรม เมล็ดพันธุขาว ขาวเปลือก ขาวสาร 

ขาวขาวกลอง แหลงจําหนายสินคา   ตลาดในพื้นท่ี โรงสีไฟชัยธนาสิน โรงสีท่ีอําเภอเพ็ญ ตลาดเกษตรกร งาน

แสดงสินคา 

3) กลุมขาวกลองบานโนนดู ตําบลบานฝาง สมาชิก 25 คน กิจกรรม ขาวสารขาว ขาวกลอง แหลง 

จําหนายสินคา ในพื้นท่ี ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา 

4) กลุมผูปลูกขาวอินทรียอําเภอสระใคร สมาชิก 72 คน  กิจกรรม เมล็ดพันธุขาว ขาวเปลือก  

ขาวสารขาว ขาวกลอง ตลาดในพื้นท่ี โรงสีไฟชัยธนาสิน โรงสีท่ีอําเภอเพ็ญ ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา 

5) กลุมขาวกลองบานไชยา ตําบลสระใคร  สมาชิก 25 คน กิจกรรม ขาวสารขาว ขาวกลอง  

สถานท่ีจําหนายสินคา ในพื้นท่ี ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา  

6) กลุมปุยเขมแข็งบานโนนดู  ตําบลบานฝาง สมาชิก 45 ผลิตปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ  

7) กลุมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  อําเภอสระใคร สมาชิก 33 คน กิจกรรม พืชผัก 

ปลอดภัยจากสารพิษ  สถานท่ีจําหนาย ในหมูบาน รานคา ตลาดประจําอําเภอ 

ผลลัพธตามเปาหมาย  

 การลดตนทุน   

1.ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ โดย การสงเสริมสนับสนุนการทํานาหยอดแทนการหวาน  เพื่อลด 

ชอัตราการใชเมล็ดพันธุลง จากเดิมท่ีใช 25 กิโลกรัมตอไร เปล่ียนมาทํานาหยอดใชเมล็ดพันธุ 8 กิโลกรัม/ไร ลด

เมล็ดพันธุลง จํานวน 17 กิโลกรัมๆละ 24 บาท จากเดิมจาย 600 บาท/ไร เมื่อทํานาหยอดจายเพียง 192 

บาท/ไร   

2.ผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง ลดรายจาย 600 บาท/ไร โดยมีการตรวจแปลงตัดพันธุปน ตาม 

ระยะเวลาท่ีกําหนด คัดเลือกกอ หรือรวงท่ีสมบูรณเพื่อเก็บไวทําพันธุ 

3.ไถกลบตอซัง ทําปุยพืชสด เพื่อลดรายจายแทนการใชปุยเคมีหรือลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมี 

4.ใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน เช้ือราไตรโคเดอรมา เช้ือรา 

บิวเวอรเรีย ซึ่งเกษตรกรสามารถทําเองโดยมีการถายทอดความรูในเรื่องการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ 

5.ทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีและสารเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเพิ่มผลผลิต  กําหนดเปาหมายเพิ่มผลผลิตจาก 330 กิโลกรัมตอไร เปน 400 กิโลกรัม/ไร กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการ ไดแก 

1.ใชเมล็ดขาวพันธุดี จากแหลงท่ีเช่ือถือไดและไดรับการรับรองจากสวนราชการ   

2.การปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไถกลบตอซัง การทําปุยพืชสด การทําน้ําหมักชีวภาพ การทํา 

ปุยหมัก เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร 

3.การทํานาแบบประณีต นาเปยกสลับแหง (SRI) เพิ่มผลผลิตตอไร  จากเดิม 330 กิโลกรัมตอไร  

ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิม เปน 400 กิโลกรัมตอไร ( ทําในฤดูนาปรังเพราะสามารถควบคุมน้ําได ) 

 



เพิ่มมูลคาผลผลิต กําหนดเปาหมาย เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพื่อใชในชุมชน และจําหนาย 

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรและกลุมท่ีมีอยู ในแตละปมูลคาหลายลานบาท  

1.การผลิตเมล็ดพันธุสงศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งรับซื้อขาวของเกษตรกรท่ีผานมาตรฐาน 

เปาหมายการผลิตเมล็ดพันธุ 40 ตัน มูลคา19,000 บาท 

2.การแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคา เชน ทําขาวกลอง ขาวสาร รายไดเฉล่ีย เดือนละ 5,000 บาท 

3.ทําตราผลิตภัณฑขาว ท่ีสวยงามนาซื้อ 

4.ผลิตขาวท่ีท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน ไดเครื่องหมายตรารับรองคุณภาพ 

5.ผลิตขาวอินทรีย 

การบริหารจัดการ  มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานราชการและเกษตรกรท่ีเขา 

รวมโครงการโดยใชเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู วางแผนการดําเนินงานรวมกัน และสรางเครือขายในการดําเนินงาน โดย

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย ไดแตงต้ังคณะทํางาน 4 ทีม ตามคําส่ังท่ี 

002138/2558 ลงวันท่ี 29 ตุลคม  2558  เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง

ใหญจังหวัดหนองคาย ประกอบดวยสวนราชการท่ีมีบทบาทภารกิจท่ีเกี่ยวของ เชน ทีมตลาด ทีมลดตนทุน  ทีม

บริหารจัดการ ทีมผูจัดการแปลง  แตละทีมก็ทําตามบทบาทภารกิจของตนเอง 

 1.ทีมตลาด สหกรณจังหวัดหนองคายเปนประธานคณะทํางาน  ไดจัดประชุมเช่ือมโยงเครือขาย กําหนด

เปาหมายผลผลิตท่ีจะจําหนายรวมกับเกษตรกร ประสานโรงสีท่ีเปนผูรับซื้อ ตามแผนใหกลุมรวบรวมสินคา

ขาวเปลือกใหโรงสีมารับซื้อในหมูบาน จัดประชุมเช่ือมโยงและนําผูแทนเกษตรกรแปลงใหญ จํานวน 20 คน จาก 

3 อําเภอ ไปศึกษาดูงานท่ี สหกรณการเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  

ผลท่ีได  เกษตรกรกําหนดเปาหมายท่ีจะจําหนายสินคา การไปศึกษาดูงานของผูแทนเกษตรกรท่ีจังหวัดรอยเอ็ด

ไดรับความรูในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการสินคาขาวครบวงจร และไดเปนเครือขายกัน 

 2.ทีมลดตนทุน เกษตรจังหวัดหนองคาย เปนประธานคณะทํางาน ไดจัดประชุมหารือบูรณาการโครงการ

ระหวางหนวยงานในทีมลดตนทุนตามบทบาทภารกิจ เชน การดูแลตนน้ํา การตรวจวิเคราะหดิน สงเสริมการไถ

กลบตอซังใหเกษตรกร 320ไร สงเสริมการปลูกพืชปุยสด รับซื้อเมล็ดพันธุคืน เกษตรกร 16 ราย พื้นท่ี 267 ไร 

สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย สนับสนุนพันธุปลา พันธุกบเล้ียงในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคายสนับสนุนเครื่องหยอด ถายทอดความรูโดยใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ศูนยวิจัยขาวหนองคายสนับสนุนทําแปลงสาธิตขาวพันธุดี เครื่องหยอดและเมล็ด

พันธุขาวพันธุดี  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ผลท่ีได เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการได ลดรายจายในครัวเรือน ลดตนทุนการผลิต ดินมีความอุดมสมบูรณ   

 3.ทีมบริหารจัดการ ทําหนาท่ีรวบรวมรายงาน ประสานหนวยงานในนามคณะอนุกรรมการแปลงใหญ 

ติดตามประเมินผล  

 4.ทีมผูจัดการแปลง จัดทําแผนการผลิตรวมกับเกษตรกร ประสานงานกับทีมตลาด ทีมลดตนทุน ทีม

บริหารจัดการ  

การตลาด  กําหนดเปาหมายดานการตลาด  จําหนายเมล็ดพันธุใหศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี   

จําหนายขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน(GAP)  ขาวอินทรีย โรงสีและเครือขายการตลาด  



ผลกระทบ 

1. ทางดานเศรษฐกิจเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต ลดรายจายในครัวเรือน จากการใชปุยหมัก น้ํา 

หมักชีวภาพ ใชสารชีวภัณฑท่ีเกษตรกรผลิตใชเองไมตองซื้อจากทองตลาด การใชเครื่องหยอดแทนการทํานาหวาน 

ลดคาใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุขาว  

2. ทางดานสังคม เกิดกลุมกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนรูปธรรม มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 

รวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน เชน กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเนนกระบวนการมีสวนรวม 

3. ทางดานส่ิงแวดลอม การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญแนะนําสงเสริมใหเกษตร 

ผลิตพืชปลอดภัย ลดการใชสารเคมีโดยใชสารชีวภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

Key Success Factor   

 แปลงใหญท่ีประสบความสําเร็จมีปจจัยและเงื่อนไข 

 พื้นท่ี ตองมีการวิเคราะหสภาพของพื้นท่ีทําการเกษตร นําขอมูลท่ีไดมาวางแผนการบริหารจัดการเพื่อให

เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรม และมีแหลงเรียนรูท่ีสามารถเปนตัวอยางได 

 คน ประกอบดวย กลุมเกษตรกร ประธานตองรูบทบาทของตนเองและมีวิ สัยทัศนกวางไกลมี

ความสามารถในการประสาน เปนผูนําท่ีดี   กรรมการมีความพรอมท่ีจะรวมดําเนินกิจกรรม สมาชิกแปลงใหญตอง

มีความรวมมือมีความสามัคคีภายในกลุม  

 สินคา กําหนดชนิดสินคาของกลุมจะตองมีความหลากหลาย ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑนาสนใจ 

 ตลาดจําหนาย การผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงตลาดเปนหลัก ใชตลาดนําการผลิต   

 หนวยงานสนับสนุน จะตองเปนท่ีปรึกษาเพื่อใหกลุมเดินไปได  

เง่ือนไข/ขอจํากัด 

1. เกษตรกรสวนใหญท่ีเขารวมโครงการเปนผูสูงอายุเปนสวนมาก บางครั้งการฝกปฏิบัติก็มีขอจํากัดไม 

สะดวกในการเรียนรู 

2. หนวยงานบูรณาการท่ีมาสนับสนุนแปลงใหญมีหลายหนวยงาน การนัดเกษตรกรมาทํากิจกรรมบอย 

เกินไปเปนอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวัน ทําใหเกษตรกรเกิดความเบ่ือหนายไมอยากเขารวม

กิจกรรม 

 

ท่ีมาขอมูล 

• นายธงชัย  สอดแสวง  เกษตรอําเภอสระใคร ผูจัดการแปลง 

• นายอดุลย วงศสระคู  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรขํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 

• นายศิริศักด์ิ โลหิทัตน  ประธานศูนยขาวชุมชนตําบลบานฝาง อําเภอสระใคร 

• นางกุหลาบ คําผาสุข   ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลสระใคร (เจาของศพก.) 

• สมาชิกแปลงใหญท่ีรวมใหขอมูล  

  

 


