
 
 

คํานํา 

                  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน     มีการ
บริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน  ซึ่งจะทํา
ใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและ
บูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตร
ท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการ
กิจกรรมตาง ๆ และสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สํานักงานเกษตรอําเภอกุดจับ ไดถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปน
ตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมาย รวมถึงเปนเครื่องมือชวยให
ผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  
                 ขอขอบคุณ นายเนตร นักบุญ เกษตรอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นางอรอนงค เสียงหวาน 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ(เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ) 
นายชัชวาล ทาวมะลิ เกษตรกรตนแบบศูนยสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และประธาน
คณะกรรมการแปลงใหญขาว ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  รวมถึงสมาชิกกลุมแปลงใหญทุก
ทาน ท่ีรวมใหขอมูลในการถอดบทเรียนในครั้งนี้เปนอยางดี  และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ 
(ขาว)ของตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  ในครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไป
ประยุกตใชตอไป 
 
 
 
 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  
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บทเรียนการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญตนแบบ ( จังหวัดอุดรธานี ) ป 2559                          
แปลงใหญขาว ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

ความเปนมา       
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดนโยบายใหดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญและถือเปนนโยบายสําคัญ เปนการปรับวิธีการสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีการผลิตสินคาชนิดเดียวกัน
รวมการผลิตเปนแปลงใหญข้ึน โดยท่ีเจาของแปลงทุกแปลงยังคงเปนเจาของและผูผลิตในแปลงนั้นๆอยู  โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน โดยสินคานั้นๆ
ตองมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด ท้ังนี้ เกษตรกรตองมีการบริหารจัดการ
รวมกันในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต เริ่มต้ังแต  การรวมจัดหาปจจัยการผลิต  การรวมกันผลิต  รวมถึง
การจําหนายรวมกัน  ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาด
ได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ โดยมีผูจัดการแปลง
เปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ   

     นายเนตร นักบุญ เกษตรอําเภอกุดจับ (ผูจัดการแปลงใหญ ) 2นางอรอนงค  เสียงหวาน  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ประจําตําบลเชียงเพ็ง 2และนายชัชวาล ทาวมะลิ ประธานกลุมแปลง
ใหญ (ขาว)ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ใหขอมูล ดังนี้ อําเภอกุดจับ0 เปนพื้นท่ีท่ีแยกออกจาก
อําเภอเมืองอุดรธานี ต้ังแตป 25150 โดยภูมิประเทศเปนพื้นท่ีลุมน้ํามีลําหวยหลวงไหลผาน และมีเข่ือนหวย
หลวงอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอกุดจับ มีพื้นท่ีในเขตชลประทาน 46,252 ไร มีพื้นท่ีถือครองทํานา
ท้ังหมด 102,677 ไรหรือ 45%0 ของพื้นท่ี ครอบคลุมในเขตพื้นท่ี 4 ตําบล  ขณะเดียวกันศักยภาพของดินท่ี
ใชในการปลูกขาว จากแผนท่ี0 Zoning จะเห็นวา เปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกขาวมาก (s1) จํานวน 
42,787 ไร คิดเปน  42%0 ของพื้นท่ีถือครองทํานาท้ังหมด จากขอมูลทางกายภาพดังกลาว0 ท้ังในเรื่องของดิน
และน้ําพบวาอําเภอกุดจับเปนพื้นท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปนอยางมาก  จนไดรับขนานนามวา กุดจับคือ”
0 อูขาวอูน้ํา”ของจังหวัดอุดรธานี0 แตเมื่อดูผลผลิตตอไรของภาพรวมท้ังอําเภอจะอยูท่ี 480 กิโลกรัม/ไร ถือวา
ยังตํ่ามาก จากศักยภาพของพื้นท่ีท่ีมีอยู 1  

2     ในป 2557 อําเภอกุดจับไดนําเอาขบวนการการทํางานสงเสริมการเกษตรตามระบบ0 MRCE มา
ใชในพื้นท่ีโดยนํามาใชในโครงการ การบริหารจัดการขาวครบวงจรของจังหวัดอุดรธานี จึงไดเห็นปญหาท่ีทํา
ใหผลผลิตตํ่า จํานวน 3 เรื่อง ไดแก1 1) การใชพันธขาว และการคัดเมล็ดพันธุยังไมถูกตองและเหมาะสม 1 2) 
การใชปุยเคมี ไมถูกตองและไมเหมาะสม 1 3) การใชสารเคมีในปริมาณมากและไมถูกตอง 1 ดังนั้น อําเภอกุดจับ 
จึงไดกําหนดประเด็นในการท่ีจะสงเสริมเพื่อแกไขปญหาดังกลาวและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 
คือการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการผลิตส้ินคาเกษตรครบวงจรให 0 ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ตลอดจนการผลิตท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี0 zoning โดยไดกําหนดประเด็น 0 ดังนี้2 21) การลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร 1 2) การเพิ่ม
คุณภาพผลผลิต เพื่อการแขงขัน 1 3) การเพิ่มผลผลิตตอไร.ใหสูงข้ึน 1 โดยวางเปาหมายการดําเนินงานระยะเวลา
0 3 ป จากป  2558 - 2560 และในป 25581 ไดมองหาพื้นท่ีท่ีจะนํารองในการทําเรื่องดังกลาวท่ีจะทําให
ครบท้ัง  3 ประเด็นโดยมองไปท่ี  1) ส้ินคา คือขาวเพราะเปนพืชหลักของอําเภอ 1 2) พื้นท่ี  อยูในเขต
ชลประทานและมีศักยภาพในเรื่องดินคือมีความเหมาะสมมาก (s1 )2 3) คน คือเกษตรกรตนแบบท่ีมีความรู
ประสบการณและประสบความสําเร็จในเรื่อง ดังกลาว1 โดยในเรื่องพื้นท่ีเรามองเห็นท่ี ตําบลเชียงเพ็ง เนื่องจาก
มีพื้นท่ีในเขตชลประทานและ 0 s1 มากท่ีสุด เมื่อไดพื้นท่ีเราไดมองคือ  SMART Farmer เกษตรกรตนแบบโดย
มองไปท่ี นายชัชวาลย0 ทาวมะลิ และ 0 SMART OFFICER คือ0 คุณอรอนงค  เสียงหวาน เกษตรตําบลเชียงเพ็ง 
จึงไดกําหนดเปนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร ข้ึนท่ีบานเลขท่ี 2020 หมู7 ตําบลโนน
ทอง อําเภอกุดจับ โดยมีนายชัชวาลย 0 ทาวมะลิ0 เปนเกษตรกรตนแบบหรือ0 SMART FRAMER ตนแบบ1  
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2ป 2558 ตอเนื่อง เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยเฉพาะสินคา
เกษตรของอําเภอกุดจับ0 คือ ขาว จึงมองเห็นวานาจะทําศูนยเรียนรู มุงสูแปลงใหญ ซึ่งไดดําเนินการและมีการ
เปดตัวแปลงใหญข้ึน 0 ท่ี บานโนนทอง หมูท่ี0 7 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ0 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
โดยมีนายสุรพล0 จารุพงศ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรในขณะนั้นเปน 0 ประธานในพิธีเปดตัวโครงการ 

1     ในสวนของตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1  มีพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด  33,406  ไร  
แบงเปน  2  สวน   คือ  สวนท่ีอยูในเขตรับน้ําชลประทานหวยหลวง จํานวน 13,978 ไร  คิดเปนรอยละ 42 
และอยูนอกเขตชลประทาน จํานวน  19,428  ไร  คิดเปนรอยละ  58  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ ขาวมีพื้นท่ี  
29,385  ไร  คิดเปนรอยละ 88  ของพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  โดยสวนมากจะอยูในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมกับการปลูกขาวมาก (S๑) 19,927 ไร เหมาะสมปานกลาง (S2) 2,436 ไร เหมาะสมนอย (S3) 
2,004 ไร และพื้นท่ีไมเหมาะสม (N) 5,018  ไร จํานวนเกษตรกรท่ีปลูกขาว 1,813 ครัวเรือน  เปน Smart 
Farmer  1,188  ครัวเรือน ตนแบบดานขาว 2  คน   Smart Farmer อกม.  14  คน กลุมวิสาหกิจชุมชน 
15 กลุม ในอดีตท่ีผานมากระบวนการผลิตขาวของเกษตรกรเปนการผลิตแบบตางคนตางทํา ตางคนตางขาย มี
ผลผลิตตอไรคอนขางตํ่า มีตนทุนการผลิตสูง มีการใชสารเคมีคอนขางมาก รวมถึงมีปญหาเกี่ยวกับโรคแมลง
ศัตรูคอนขางเยอะ และราคาผลผลิตคอนขางตํ่า ในปการผลิตท่ีผานมา มีพื้นท่ีปลูกขาวท้ังหมด 28,993 ไร 
ตนทุนการผลิต  4,350 บาท ผลผลิตเฉล่ียตอไร 470 กิโลกรัม สามารถผลิตขาวเปลือกไดรวม 13,627 ตัน 
คิดเปนมูลคากวา 163  ลานบาท แตอยางไรก็ตาม การปลูกขาวถึงแมจะเปนอาชีพหลักและผลิตขาวเปลือกได
ปริมาณมาก แตเกษตรกรยังประสบปญหาในหลายๆดาน ไมวาจะเปนในเรื่อง ราคาผลผลิตไมแนนอน ปุยเคมี
ราคาแพง  คาแรงงานสูง  ดินเส่ือมคุณภาพ โรคแมลงระบาด  ฯลฯ ทําใหผลผลิตตํ่า และตนทุนการผลิตตอ
หนวยสูงคือ 9.25 บาทตอกิโลกรัม และมีแนวโนมจะสูงข้ึนเรื่อยๆเนื่องจากราคาปจจัยการผลิต ไมวาจะเปนใน
เรื่องของเมล็ดพันธุหรือปุยเคมีตลอดจนคาแรงงานตางๆ ขณะท่ีเกษตรกรขายขาวเปลือกไดในราคาท่ีตํ่า คือ
กิโลกรัมละประมาณ 10-12 บาทเทานั้น หากสถานการณเปนอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ การประกอบอาชีพการทํา
นาของเกษตรกรจะมีความเส่ียงในเรื่องของการขาดทุนหรือผลกําไรไมคุมกับการลงทุนมากข้ึนเรื่อยๆทําให
คุณภาพการดําเนินชีวิตของเกษตรกรไมมีเสถียรภาพ  ดังนั้น จึงมีแนวความคิดวาจะตองมีการปรับปรุงและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตขาวในทุกข้ันตอน ต้ังแตเริ่มตันจนถึงการจําหนายผลผลิต เพื่อใหสามารถลดตนทุนการผลิต   
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ใหเกิดความยั่งยืนและสรางความ
เช่ือมั่นใหกับเกษตรกร 

                ในป 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ โดยการดําเนินงานในรูปแบบบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของและมอบหมายใหกรมสงเสริม
การเกษตรเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ
กุดจับ ไดวิเคราะหพื้นท่ีและขอมูล เรื่อง คน สินคา พื้นท่ี เพื่อดําเนินงานโครงการดังกลาวและจึงไดคัดเลือก    
ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ เปนพื้นท่ีดําเนินงานแปลงใหญขาว  เนื่องจากมีจุดแข็งคือ พื้นท่ีปลูกขาวสวนใหญ
มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกขาวและอยูในเขตชลประทาน รวมถึงมีเกษตรกรตนแบบท่ีมีองคความรู และมี
โอกาสในการท่ีจะพัฒนาและขับเคล่ือนกระบวนงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดคือ มีหนวยงานราชการท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นท่ี  ท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอกุดจับ  เชน  ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี  ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง   
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               การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ (ขาว ) ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ ป 
2558 ดําเนินงานครอบคลุมพื้นท่ี   7   หมูบาน มีเกษตรกรรวมโครงการฯ 100 ราย พื้นท่ี  1,000  ไร  
แยกเปน ขาวเหนียวพันธุ กข6 จํานวน 637 ไร ขาวเจาพันธุขาวดอกมะลิ 105  จํานวน  263  ไร ขาวไรท
เบอรี่ จํานวน 100 ไร  ดําเนินงานโดยใชหลักการและกระบวนงานตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม 
(MRCF) ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานเนนการมีสวนรวมของเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีโดยยึดเกษตรกรเปนศูนยกลาง มีการบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนเขารวม
ขับเคล่ือนกระบวนงาน ภายใตการจัดการของผูจัดการและผูชวยผูจัดการแปลงรวมถึงประธานกลุม   
              ผลการดําเนินงาน  บูรณาการการทํางานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอ  สถานีพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด โครงการชลประทานหวยหลวง 
ผูประกอบการคาขาวในพื้นท่ี สามารถผลิตขาวได รวม 453.24 ตัน คิดเปนมูลคารวมท้ังหมดประมาณ 
9,426,380 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
             1.ขาวเหนียวพันธุ กข 6  จํานวน 637 ไร ผลผลิตเฉล่ีย 470 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตรวม 299.39 
ตัน เก็บไวบริโภค 150 ตัน แปรรูปเปนผลิตภัณฑจําหนาย  53 ตัน มูลคา 1,484,000 บาท จําหนายในรูป
ขาวเปลือก 149.39 ตัน มูลคา 1,792,680 ตัน  รวมมูลคาท่ีเกิดจากการจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑ 
เปนเงิน 3,276,680 บาท 
             2.ขาวเจาพันธุขาวดอกมะลิ 105  จํานวน 263 ไร ผลผลิตเฉล่ีย 450 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตรวม 
118.35 ตัน เก็บไวบริโภค 35 ตัน  จําหนายในรูปขาวเปลือก 83.35 ตัน มูลคา ๙16,850 ตัน   
             3.ขาวไรทเบอรี  จํานวน 100 ไร ผลผลิตเฉล่ีย 355 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตรวม 35.5 ตัน  แปรรูป
เปนผลิตภัณฑจําหนาย 35.5 ตัน มูลคา 2,130,000 บาท   
 
สถานการณปจจุบัน  
              ปงบประมาณ 2559  สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ไดจัดสรรโครงการและงบประมาณ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ป 2559  เขาไปดําเนินงานในพื้นท่ี ซึ่งเปนการบูร
ณาการ การทํางานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตขาว โดยการลดตนทุนการผลิตขาวคุณภาพดี เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตขาวของชุมชน
แบบครบวงจรต้ังแตการผลิต การจัดการคุณภาพ และการจัดการดานการตลาด เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได รวมถึงการจัดการดานการตลาด โดยการเช่ือมโยงกับผูประกอบการและสหกรณการเกษตร
เพื่อใหชาวนาจําหนายขาวเปลือกในราคาท่ีเปนธรรม   แปลงใหญขาว ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี สมาชิกรวม 200 คน พื้นท่ีดําเนินงาน 3,000 ไร ครอบคลุมพื้นท่ี  10   หมูบาน  แยกเปนพื้นท่ี
ปลูกขาวเหนียว 2,000  ไร ขาวหอมมะลิ 1,000 ไร   พื้นทีเปนพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ท้ังหมด โดยมี              
ทีมผูจัดการขาวแปลงใหญ  ประกอบดวย  1) นายเนตร นักบุญ  เกษตรอําเภอกุดจับ  ผูจัดการแปลง              
2) นางอรอนงค เสียงหวาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ( เกษตรตําบลเชียงเพ็ง ) ผูชวยผูจัดการ  
3) นายชัชวาล ทาวมะลิ  ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ ผูชวยผูจัดการ 
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เปาหมายการดําเนินงาน 
              กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ประกอบดวย สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดตนทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต การเพิ่มมูลคาผลผลิต การจัดการ
ผลผลิต ภายใตการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
                      การสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก   กําหนดเปาหมายและสรางความเขาใจรวมกัน 
เพื่อใหเกิดความรวมมือ ความสามัคคี และจิตสํานึกเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน   
                      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก   ถายทอดเทคโนโลยีท่ีถูกตองและเหมาะสมและสราง
ความเขาใจใหสามารถนําไปปรับใชในไรนาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
                      การลดตนทุนการผลิต  เปนการลดตนทุนการผลิตตอไรของสมาชิกในภาพรวมจากเดิม 4,350 
บาท เปน 3,480 บาท ( ลดลง 20 % ) มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
              1. การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดีท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน สามารถลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ 
              2. การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 
              3. การตรวจวิเคราะหดิน เพื่อนํามาปรับใชในการใชปุยเคมี 
              4. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ ทดแทนการใชสารเคมี 
              5. การผลิตปุยอินทรียใชเอง และการจัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย 
              6. การใชเครื่องจักรกลทดแทนการใชแรงงาน 
                      การเพิ่มปริมาณผลผลิต  เพิ่มผลผลิตเฉล่ียตอไร จากเดิม   470 กิโลกรัม เปน  564  กิโลกรัม 
(เพิ่มข้ึน 20 % ) มีแนวทางในการดําเนินงานโดยการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีถูกตองและเหมาะสม  ดังนี้ 
              1. การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดีท่ีผานการรับรองมาตรฐาน  
              2. การใชปุยเคมีท่ีถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรีย 
              3. การปรับปรุงบํารุงดิน เชนการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสด การปลูกพืชหมุนเวียน 
              4. การสํารวจและควบคุมสถานการณศัตรูธรรมชาติและศัตรูขาว 
              5. การใชวิทยาการกอนและหลังเก็บเกี่ยว 
                     การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  พัฒนาคุณภาพผลผลิต เปอรเซ็นตตนขาว จากเดิม  34 กรัม เพิ่มข้ึน
เปน 36  กรัม ( เพิ่มข้ึน 5 % ) มีแนวทางในการดําเนินงาน โดย การถายทอดและสรางความเขาใจในเรื่อง 
การใชวิทยาการกอนและหลังเก็บเกี่ยว   
              การเพิ่มมูลคาผลผลิต   พัฒนากระบวนการผลิตใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP  ผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตขาวเปลือกใหเปนเมล็ดพันธุขาวและผานมาตรฐานเมล็ดพันธุ  มีแนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
              1. การถายทอดและสรางความเขาใจในเรื่อง  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว  
              2. การถายทอดและสรางความเขาใจในเรื่อง กระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP   
                     การจัดการผลผลิต  กําหนดราคาจําหนายผลผลิต สูงกวาราคาตามทองตลาด ตันละไมนอยกวา 
500 บาท มีแนวทางในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. รวมกลุมเพื่อจําหนายผลผลิตเพื่อสรางอํานาจการตอรอง 
     2. กําหนดมาตรฐานผลผลิตและชองทางการตลาด รวมถึงวิธีการดําเนินงานดานการตลาด 

3. ช้ีแจงสรางความเขาใจและจัดต้ังคณะทํางาน ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของและบูรณาการ 
การทํางาน 
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ  
              การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน 
เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ไดขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบลเปนผูชวยเลขานุการ และมี
คณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรี ธกส. พัฒนาชุมชน 
พัฒนาท่ีดิน ศูนยเมล็ดพันธุขาว สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม 
รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ  
             ๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ พื้นท่ี คน สินคา  
             ๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
             ๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาด  
             ๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา  
มีหนวยงานบูรณาการ ไดเขาไปรวมดําเนินงานในพื้นท่ีตามบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

    1. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ดําเนินงานในเรื่องของ
การบริหารจัดการแปลงผูจัดการและคณะทํางาน  การพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer  พัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชน จัดทําแผนท่ี Zoning  จัดทําพิกัดรายแปลง จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเกษตรกร ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตท่ีถูกตองและเหมาะสมได เช่ือมโยงตลาด การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การผลิตและใชสาร
ชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูขาว 
             2.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวยหลวง บริหารจัดการน้ํา 
             3.สถานีพัฒนาท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน จัดการดินและปุย วิเคราะหดิน จัดทําแผนท่ี Zoning  
ธนาคารปุยอินทรีย 
             4.สํานักงานพาณิชยจังหวัด บริหารจัดการผลผลิตและราคาปจจัยการผลิต 
             5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ใหความรูเรื่องสินเช่ือและการตลาด 
             6.ท่ีทําการปกครองอําเภอ อํานวยการบริหารจัดการการดําเนินงาน 
             7.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกแบบฟอรมเก็บขอมูลรายแปลง  ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานแปลงใหญ 
             8.สํานักงานสหกรณจังหวัด ประสานงานดานการตลาด 
             9.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ใหความรูดานวิชาการและการบริหารจัดการปจจัยการผลิต 
             10.ศูนยเมล็ดพันธุขาว ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
             11.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ใหความรูเรื่องจัดทําบัญชี 
             12.ผูนําชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู 
             13.ผูประกอบการคาขาวในพื้นท่ี รับซื้อผลผลิตขาวท่ีผลิตได 
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เทคนิคการทํางานบูรณาการ  
               การนําปญหาและความตองการของพื้นท่ีและเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงาน
ตาง ๆ เขามาแกปญหาใหตรงกับความตองการของเกษตรกรและชุมชน  โดยใช ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ( ศพก. ) เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน โครงการ
ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง
และราคาสินคาเกษตรตกตํ่า  โครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงมาตรการ 4  เปนตน  

กลไกท่ีใชในการขับเคลื่อน  
             ใชศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
และสมาชิกกลุมดวยกันเอง  เปนเครื่องมือหรือศูนยอํานวยการ ในการขับเคล่ือนแปลงใหญขาว ตําบลเชียงเพ็ง 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการและคณะทํางาน มีเกษตรกร
ตนแบบและเปนวิทยากรประจําศูนย เพื่อใหความรูแกเกษตรกรแยกตามฐานเรียนรูตางๆ ประกอบดวยฐานการ
เรียนรู ไดแก ฐานการเรียนรูการเพิ่มผลผลิตขาวและพัฒนาคุณภาพขาว ฐานเรียนรูการผลิตและใชปุยอินทรีย 
ฐานเรียนรูเรื่องการศัตรูขาว และฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวม
ประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตขาวอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และสนับสนุนปจจัยการผลิตมาใหแก
สมาชิก สมาชิกแปลงใหญมีการนําองคความรูท่ีมีอยูมาแลกเปล่ียนกันซึ่งกันและกัน  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
              ตามเปาหมายท่ีกําหนด  8  ดาน ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ตําบล
เชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีผลท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้  
                      การสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก   สมาชิกมีความเขาใจ รวมกัน สามัคคี และ
จิตสํานึกในการดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน   
                      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก   สมาชิกมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีท่ีถูกตอง
และเหมาะสม สามารถนําไปปรับใชในไรนาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   
                      การลดตนทุนการผลิต  สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตตอไรไดไมนอยกวารอยละ 20 โดยใช
กลยุทธในการดําเนินงาน คือ. การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ การใชปุยเคมีรวมกับปุย
อินทรีย นําผลการตรวจวิเคราะหดินมาปรับใชในการใชปุยเคมี  ผลิตและใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี 
ผลิตปุยอินทรียใชเอง และการจัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย รวมถึงการใชเครื่องจักรกลทดแทนการใชแรงงาน 
                       การเพิ่มปริมาณผลผลิต  สมาชิกสามารถเพิ่มผลผลิตเฉล่ียตอไร ไดไมนอยกวารอยละ 20 โดยใช
กลยุทธในการดําเนินงาน คือ การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี  การใชปุยเคมีท่ีถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา  
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรีย  การปรับปรุงบํารุงดิน เชนการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสด การปลูก
พืชหมุนเวียน  การสํารวจและควบคุมศัตรูธรรมชาติและศัตรูขาว  การใชวิทยาการกอนและหลังเก็บเกี่ยว 
                       การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  สมาชิกสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิต (เปอรเซ็นตตนขาว)เพิ่มข้ึนไม
นอยกวารอยละ 5  โดยใชการถายทอดและสรางความเขาใจใหเกษตรกร   
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                การเพิ่มมูลคาผลผลิต   กระบวนงานผลิตขาวของสมาชิกไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP   
และผลผลิตขาวเปลือกบางสวนไดรับการพัฒนาเปนเมล็ดพันธุขาวและผานมาตรฐานเมล็ดพันธุ  โดยใชกลยุทธ    
ในการดําเนินงานคือ การถายทอดและสรางความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว การถายทอด
และสรางความเขาใจในเรื่อง กระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP   
                       การจัดการผลผลิต  กําหนดราคาจําหนายผลผลิต สูงกวาราคาตามทองตลาด ตันละไมนอยกวา 
500 บาท โดยการรวมกลุมเพื่อจําหนายผลผลิตเพื่อสรางอํานาจการตอรอง กําหนดมาตรฐานผลผลิตและ
ชองทางการตลาด รวมถึงวิธีการดําเนินงานดานการตลาด ช้ีแจงสรางความเขาใจและจัดต้ังคณะทํางาน 
ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของและทํางานเชิงบูรณาการ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  
               การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ตาง ๆ แบงออกเปน 5 ดาน 
               1.ดานคุณภาพชีวิต เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เนื่องจากมีรายไดสูงข้ึน 
               2.ดานผลผลิต ผลผลิตตอไรและคุณภาพผลผลิตสูงข้ึน      
               3.ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบ
นิเวศสมบูรณ สรางความสมดุลแกระบบนิเวศในนาขาว  
               4.ดานสังคม เมื่อมีการรวมกลุม การมีสวนรวมในการทํางาน มีการบริหารจัดการและการทํางาน
รวมกันสงผลใหสมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอกันดีข้ึน เกิดความ
สามัคคีความรวมมือกันในการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน  
               5.ดานเศรษฐกิจ เมื่อมีผลผลิตสูงเละคุณภาพดี และมีการรวมตัวกันบริหารจัดการ รวมกันขาย
ผลผลิตทําใหจําหนายผลผลิตไดราคาดีข้ึน เกษตรกรมีรายไดมากข้ึน  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
               ๑. สมาชิกมีอายุมาก เฉล่ีย 45-60 ป มีปญหาเรื่องการอาน เขียน การใชเครื่องมือประกอบใน
การทํางาน และมีภารกิจในการดําเนินมากทําใหการประชุมหรือการดําเนินงานอื่นๆบางครั้งขาดความพรอม
เพรียงกัน 
               ๒. หนวยงานรวมบูรณาการมีหลายหนวยงาน บางครั้งขาดความชัดเจนไมสามารถวางแผนการ
ทํางานรวมกันได เกิดการทํางานและหรือการนัดหมายเกษตรกรบอยครั้ง ทําใหเกษตรกรไมสะดวกในการเขา
รวมดําเนินการ 

สิ่งท่ีทําใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
              “ เกาใหถูกท่ีคัน” แกปญหาใหตรงจุดตามประเด็น ช้ีแจงสรางความเขาใจในเรื่องขอมูลและ
ความสําคัญของขอมูลใหเกษตรกรทราบ และนํามาวิเคราะหเพื่อหาปญหาและกําหนดแนวทางการแกปญหา
รวมกัน รวมถึงนําเสนอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับตนน้ําถึงปลายน้ํา 
              “ การสรางเกษตรกร เพื่อใหเปน Yong Smart Farmer” ใหเปนผูสืบทอดแนวทางการพัฒนาเพื่อ
มุงสูความสําเร็จ โดยเฉพาะลูกหลานของสมาชิกกลุม 
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ปจจัยท่ีสงผลแหงความสําเร็จ 
              “ผูจัดการแปลง” มองอดีตถึงปจจุบันสูอนาคต โดยการนําขอมูลท่ีมีอยูมาวิเคราะห หาจุดแข็ง 
จุดออน ปญหา โอกาส เพื่อใชเปนตัวกําหนดในการเดินสูอนาคตท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยประสานและบูรณาการ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
             “ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร” เปนจุดสาธิต แหลงเรียนรู คลังองคความรู 
ตองมีแผนการปฎิบัติงานและเปาหมายท่ีชัดเจน    
             “ เกษตรกร” ประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ เปนบุคคลท่ีมีจิตอาสา มองสถานการณเปนเชิง
บวก เอื้อเฟอเผ่ือแผ มัธยัสและอดออม เปนแบบอยางในการดํารงชีวิต      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ท่ีมาของขอมูล  
นายเนตร นักบุญ เกษตรอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผูจัดการแปลง                                                
นางอรอนงค เสียงหวาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการ                              
นางชัชวาล ทาวมะลิ ประธานสมาชิกแปลงใหญ 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ทีมผูจัดการขาวแปลงใหญ 
 

                                       

 

 

 
                                                 นายเนตร นักบุญ 
                                        เกษตรอําเภอกุดจับ ( ผูจัดการแปลง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           นางอรอนงค  เสียงหวาน   
                   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ( เกษตรตําบลเชียงเพ็ง ) ผูชวยผูจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           นายชัชวาล ทาวมะลิ  ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ  
                                                 ผูชวยผูจัดการ 
 

 

 

 



                                             ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 

 

                                    

                         การไถกลบพืชปุยสดและการผลิตปุยอินทรีย 

 

 

 

 

                                                       การผลิตสารชีวภัณฑ 

 

ภาพประกอบเพิ่มเติมจะจัดสงภายใน 23 สิงหาคม 2559 กอน 16.00 น.พรอมกับแผนสรุปแบบแผนเดียว 

                          ผูรับผิดชอบ นายนรินทร บุญกานตง 089 7099678 เทานั้นครับ 

 


	คำนำ

