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สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 
 



คํานา 
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการรวมกัน
ต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทาใหเกษตรกรสามารถลดตนทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตาม
ความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ได
ถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญกรณี  แปลงใหญตนแบบ อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เพื่อเปนตัวอยางในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจ
กระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนาไปสูการปฏิบัติได  

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นายประจัญ ขันพิมล 
เกษตรอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน นายพงษสิทธิ์ เฉลยพจน เกษตรตําบลซําสูง นายเสียวสวาสด์ิ  ศรีพล ประธาน
กลุมเกษตรกรแปลงใหญ และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน 

ขอบคุณเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจังหวัดขอนแกน ขอบคุณ ท่ีชวยประสานงานและรวมถอดบทเรียนเปน
อยางดี ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ นักวิชาการเกษตรทุกทานท่ีชวยอาน ตรวจทานใหขอเสนอแนะในการถอด
บทเรียนจนเสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ครั้งนี้จะเปน
ประโยชนกับผูสนใจในการนาไปประยุกตใชตอไป 
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               การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

 

ความเปนมา 

 

           อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ต้ังอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแกนหางจากตัวจังหวัด 
๓๖ กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด ๑๑๖ ตารางกิโลเมตร (๑๑๗,๕๐๐ ไร) มีลําน้ําหวยสายบาตรไหลผาน สภาพพื้นท่ี สูง-ตํ่า 
เปนลูกคล่ืนลอนลาด มีน้ําใตดินไหลซึมและผุดข้ึนมาบนผิวดินตลอดปในบางพื้นท่ี จึงเรียกช่ืออําเภอวา “ซําสูง” ซึ่งมี
ความหมายตามภาษาถ่ินเรียกวา “น้ําซํา” สวนคําวา “สูง” เปนนามของหมูบานท่ีติดกับปาดงซํา ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณเหมาะกับการประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด จากมากไปหานอย คือ ขาว 
ออยโรงงาน ยางพารา และพืชผัก ในป ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน เกษตรกรไดรวมกลุมสหกรณปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ เพื่อจําหนายในรูปสหกรณ สมาชิกสหกรณมีการปลูกผักปลอดภัยฯ ในรูปแบบแปลงรวม ท่ีทางอําเภอจัดสรร
ใหปลูกและปลูกในพื้นท่ีของตังเอง โดยมีสหกรณรับซื้อผักจากสมาชิก นํามา คัด แยก ลาง และบรรจุภัณฑ ท่ีโรงงาน
ของสหกรณฯ และสงจําหนายใหกับ หางทอ็ปสซุปเปอรมารเก็ตในเครือเซนทรัลท่ัวประทศ ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มข้ึน ลดตนทุนการผลิต สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดลอมสะอาดปลอดภัย  
         

 สถานการณปจจุบัน 
 

  อําเภอซําสูงมี 5 ตําบล 35 หมูบาน มีครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด 6,423 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ นา
ขาว 44,250 ไร ยางพารา 38,983 ไร ออย 17,655 ไร มันสําปะหลัง 9,135 ไร รวมรวมพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
สําคัญ 90,030 ไร 

 

  ป 2558/59 มีการสงเสริมการปลูกขาวแปลงใหญ ตามนโยบายของรัฐบาลจํานวน 5,000 ไร เกษตรกรรวม
โครงการ 994 ราย ป 2559/60 ไดมีการคัดเลือกเกษตรกรแปลงใหญตนแบบ จํานวน 1 แปลง 1 ตําบล จํานวน 
3,276 ไร เกษตรกร 312 ราย จํานวน 7 หมูบาน ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน และไดดําเนินการ
สงเสริมเกษตรกรแปลงใหญตามนโยบายของรัฐบาล 

 

 เปาหมาย 
  จํานวน 1 แปลง 1 ตําบล จํานวน 3,276 ไร เกษตรกร 312 ราย จํานวน 7 หมูบาน ตําบลบานโนน อําเภอซํา
สูง จังหวัดขอนแกน  
   
 
 
 
 
 
 
 



ทีมผูจัดการขาวแปลงใหญ จํานวน 4 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีและเกษตรกร 
  -  นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอําเภอซําสูง ผูจัดการ 
  -  นายพงศสิทธิ เฉลยพจน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการ 
  -  นายจํานง โนนจุน  ประธานกลุมแปลงใหญตําบลบานโนน 
  - นายเสียวสวาท ศรีพล  เกษตรกรตนแบบ(ศพก.เครือขาย) 
  เปาหมายในการรวมกันผลิตขาวแปลงใหญของกลุม “แยกกันผลิต รวมกันรับความรู รวมกันขาย”  โดยมีการ
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาการผลิต การหาตลาดและการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

1 ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนในการผลิตขาว ปจจุบันตนทุนการผลิตขาวอยูท่ี 4,380 
บาท/ไร ลดลงเปน 3,000 บาท/ไร (ลดลงรอยละ 31 ) ไดดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ 
      1.1 ปรับเปล่ียนนาหวาน นาดํา เปนการทํานาหยอดรองลึก 
      1.2 ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี เชน ใช สารไตรโคเดอรมา ปองกันเช้ือรา  
      1.3 ผลิตปุยหมัก/หมักปุย ใชเอง 
      1.4 ผลิตและเก็บเมล็ดพันธุใชเอง เชนผลิตแปลงพันธุ 

    จํานวน 200 ไร เกษตรกร 29 ราย(ไขแดง) 
      1.5 ไถกลบตอซังขาว/ปลูกพืชปุยสด(ปอเทือง) 
      1.6 ผลิตปุยใชเอง(ปุยส่ังตัด) 
  2. การเพิ่มผลผลิต กลุมมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตขาว ดังนี้ 
     2.1 ใชพันธุดี 
     2.2 ใชปุยพืชสดปรับปรุงดิน 
     2.3 ไถกลบตอซัง 
       2.4 ใชปุยอินทรีย/ปุยคอก 
       2.5 ผลิตปุยใชเอง/ปุยส่ังตัด 
     2.6 เก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม 
  คาดวาจะไดผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 400 กก./ไร เปน 500 กก./ไร(เพิ่มข้ึนรอยละ 25) 
 3. การเพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาผลผลิต ดังนี้ 
     3.1 อบรม/ถายทอด แบบโรงเรียนเกษตรกรขาว จํานวน 14 ครั้ง 
     3.2 ตรวจรับรองผลผลิตมาตรฐาน GAP/เมล็ดพันธุ 
     3.3 การแปรรูป ขาว จําหนาย 
 4. การบริหารจัดการ กลุมมีเปาหมายในการดําเนินการบริหารจัดการ ดังนี้ 
     4.1 บริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
     4.2 บริหารจัดการใชเครื่องจักรกลการเกษตร 
     4.3 บริหารจัดการธนาคารปุยอินทรีย 
     4.4 สงเสริมอาชีพแกสมาชิก 
     4.5 บริหารจัดการศัตรูพืช 
 
 
 



 
  5. การตลาด กลุมมีเปาหมายในการดําเนินการตลาด ดังนี้ 
     5.1 จัดต้ังเครือขายศูนยขาวชุมชนอําเภอซําสูง 
     5.2 แปรรูปขาวสาร/ขาวกลอง เพิ่มมูลคา 
     5.3 กลุมผลิตขาวแตนสมุนไพร 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
  ภาครัฐ 
  1.สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 
    - บริหารจัดการแปลง 
     - พัฒนาเกษตรกรเปน smart farmer 
     - พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
     - ถายทอดเทคโนโลยี 
     - จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
     - จัดต้ังกลุมบริหารจัดการศัตรูพืช 
 ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน 
     - ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว 
     - จัดต้ังกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว/รับซื้อเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 
     - ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
     - สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว 
     - สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ 
     - จัดทําแปลงเรียนรู 
  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดขอนแกน 
     - จัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย 
     - สนับสนุนปุยพืชสด/ไถกลบตอซัง 
     - จัดเก็บตัวอยางและเก็บวิเคราะหดิน 
     - ทําแผนท่ีรายแปลง 
  สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน 
     - ถายทอดความรู 
     - สนับสนุนพันธุปลา 
  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 
     - ถายทอดความรู 
     - สนับสนุนการเล้ียงไก/เล้ียงโค 
  สหกรณจังหวัดขอนแกน 
     - รวมกลุมและตลาด 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เช่ือมโยงการตลาด 
   
 



สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
     - แนะนําการจัดทําบัญชี 
     - ติดตามการจัดทําบัญชี 
     - จัดทําตนทุนการผลิต 
  ศูนยอารักขาพืชขอนแกน 
     - สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว 

(ใหความรู + หัวเช้ือ) 
 สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน 

     - จัดการตลาดเพื่อรับผลผลิต 
  ภาคเอกชน 
   สหกรณการเกษตร ลูกคา ธกส. การบริหารจัดการ 
      - วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
  การตลาด  
     - รับซื้อเมล็ดพันธุขาว 
  ธกส.อําเภอซําสูง การบริหารจัดการ 
     - สนับสนุนเงินกูในการบริหารจัดการ 
  การตลาด 
     - สนับสนุนการจําหนายขาวสารคุณภาพดี 
หอการคาจังหวัดขอนแกนและชมรมโรงสีขาวจังหวัดขอนแกน  
  การบริหาร 
     - วางแผนการผลิต 
     - ลงนาม MOU  
  การตลาด 
    - รับซื้อขาวเปลือก  
กระบวนการทํางานแปลงใหญ  
  การบูรณาการทํางานของหนวยงานในระดับพืน้ท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน เชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอในบทบาทผูจัดการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ประกอบดวย นายอําเภอเปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบลเปนผูชวยเลขานุการและมีคณะกก
รมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ธกส. พัฒนาชุมชน 
พัฒนาท่ีดิน สาธารณะสุขอําเภอ ประมงอําเภอ ทองถ่ินอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมี
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 
 

  1.วิเคราะหและประเมินศักยภาพ คน สินคา 
  2. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
  3. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน การตลาด และศึกษาดูงานตลาดสงออก 
  4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
   
 



นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาดในการประสานใหพอคาเขามารวมพูดคุย ในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู เพื่อใหความรูในการคัดเกรดและคุณภาพขาว เทคนิคในการหาตลาด คือ เกษตรอําเภอประสานงานกับ 
พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด ชมรมโรงสีขาวจังหวัด ขอนแกน เรื่องการรับซื้อขาวคุณภาพจากสมาชิกนาแปลง
ใหญของอําเภอซําสูง 

 

  สถานท่ีรับซ้ือขาว 
  -  โรงสีขาวเคชี ชัยศิริ รุงเรือง ถนน ขอนแกน-เชียงยืน บานบึงฉิม ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 
  -  โรงสีขาว กระนวน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
  -  สกต. ธกส. ถนนมะลิวัลย – บานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
เทคนิคการบูรณาการในการทํางาน 

 

  การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตางๆ เขามาแกปญหาท่ีตรงกับความ
ตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน 
โครงการการอบรมเพาะเห็ดขอนขาวและทําไมกวาดจากดอกหญา ใหกับเกษตร ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
โ ค ร ง ก า ร ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น เ พื่ อ บ ร ร เ ท า ภั ย แ ล ง ม า ต ร ก า ร  4  เ ป น ต น 
 

กลไกในการขับเคลื่อน 
กลุมเกษตรกรแปลงใหญนาขาวมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 
  ศพก. มี นายจํานง โนนจุน เปนประธานศูนย เปนวิทยากรประจํา ศพก. ใหความรูแกสมาชิกโดย ศพก.    
เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ 14 หนวยงาน องคกรทองถ่ิน 1 หนวยงาน ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ภายใน ศพก. และแปลงใหญโดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานการเรียนรู 4 ฐาน ไดแก ฐานการเรียนรูการเพิ่ม
ผลผลิตขาว ฐานการเรียนรูการผลิตปุยใชเอง ฐานการเรียนรูการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชขาวและลด
ความเส่ียงในการปลูกขาว ฐานการเรียนรูการใชน้ําอยางมีคุณคาและการจัดทําบัญชีครัวเรือน   
  เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตขาวอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหสมาชิกไดพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ไดนําความรูและ
ปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก 
  -  สมาชิกไดนําความรูมาแลกเปล่ียนกัน เชน การไถกลบตอซังขาง สมาชิกมีการรวมตัวกันตอรองกับเจาของ
รถไถนาจากไรละ 250 บาท เหลือ 230 บาท/ไร ลดได 20 บาทตอไร 

 

ผลลัพธตามเปาหมาย  
  -  ลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดการใชปุยเคมี 30 กก. ลดลงเหลือ 10 กก.ตอไร โดยใชน้ําหมักชีวภาพ
และปุยหมักชีวภาพ แทน ไรละ 100 กก. ลดตนทุนปุยเคมีได ไมนอยกวา 60 เปอรเซ็นต 
  -  ลดตนทุนการผลิตแบบ GAP เปนการผลิตเปนไปตามกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานตามการ
ปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม เกษตรกรใชปุยอยางเหมาะสม ลดการใชปุยเคมีใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ใชปุยอินทรียท่ี
ผลิตเอง งดใชสารเคมีในการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตลดลง ไรละ 260 บาท 

การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตขาวคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขาวไดแก การใชขาวพันธุดี 
ใชปุยพืชสอปรับปรุงบํารุงดิน ไถกลบตอซังขาว ใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี ผสมปุยใชเอง เก็บเกี่ยวขาวในระยะท่ี
เหมาะสม ทําใหไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนจาก 400 เปน 500 กก.ตอไร (เพิ่มข้ึนรอยละ 25) 



การเพิ่มมูลคาผลผลิต การเพิ่มมูลคาดวยการผลิตแบบ GAP ขาวและคัดคุณภาพตนขาวทําใหไดราคาขายผลผลิต
เพิ่มข้ึน 
  -  ผลผลิตเกษตรกรขายผลผลิตไดมากกวาปกติ 200 บาท/ตัน และบวกดวยเปอรเซ็นตคุณภาพขาวตอ กก. 
การตลาด  
  -  เกษตรกรเปาหมายพัฒนาจัดต้ังเครือขายศูนยขาวชุมชนแปลงใหญอําเภอซําสูง  
  -  แปรรูปเปนขาวสาร/ขาวกลอง/ขาวฮาง เพิ่มมูลคา  
  -  จัดต้ังกลุมแปรรูปขาวสมุนไพร 
  การสรางรายไดเสริม เกษตรกรมีรายไดเสริมจากสินคาเกษตรชนิดอื่น เชน การเล้ียงกบในนาขาว การเล้ียง
ปลาในนาขาว การเล้ียงไก การเล้ียงปลาดุกในทอ 
ผลกระทบ 

 การทําการเกษตรแปลงใหญ ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานตางๆแบงอกเปน 4 ดาน  
  -  ดานส่ิงแวดลอม ทําใหส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศดีข้ึน เชน กบ เขียด ปลา นกกระสา นกปากหาง ไสเดือน 
เพิ่มจํานวนข้ึนอยางเห็นไดชัด 
  -  ดานสุขภาพ ดวยการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุ, สงผลตอสุขภาพท่ีดี ทําใหเกษตรกรมีใบหนาท่ี
สดใส  
  -  ดานสังคม เมื่อมีการผลิตขาวเปนสินคาของกลุมมีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการ
พูดคุย พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน และเกิดความสามัคคีมากข้ึน 
  -  ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทําใหมีพอคามารับ
ซื้อผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตนาเช่ือถือท้ังคุณภาพและปริมาณ 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 
  “ถึงไหนถึงกัน” ทีมผูจัดการแปลงใหญประกอบดวย 4 คน 
       - นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอําเภอซําสูง ผูจัดการ 
  -  นายพงศสิทธิ เฉลยพจน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการ 
  -  นายจํานง โนนจุน  ประธานกลุมแปลงใหญตําบลบานโนน 
  - นายเสียวสวาท ศรีพล  เกษตรกรตนแบบ(ศพก.เครือขาย) 
  มีการจัดการอบรมเรียนรูไปพรอมกันท้ัง 4 คน สู รุนตอๆไป เพื่อเรียนรูไปพรอมๆกัน 
  ผูรับมรดก คณะกรรมการแปลงใหญหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ ซึ่งเปนลูก หลาน ของเกษตรกรท่ี
เปนสมาชิกแปลงใหญ เพื่อเปนผูรับผิดชอบบริหารแปลงใหญ และการเช่ือมโยงตลาด อบรมเรื่องการตลาดออนไลน  
เพราะเปนงานท่ีหนักตองขยันและอดทนใชระยะเวลา 
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 
  -  ผูจัดการแปลง และผูชวยฯ บริหารจัดการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงรูจักพื้นท่ี  
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถใหเกษตรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียง
ใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 
  -  ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ี
ใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยมากข้ึน เชน การผลิตปุยเปนตน 
  -  เกษตรกร เกษตรกรประธานกลุม เกษตรกรตนแบบ ตองเปนคนขยัน เกง ซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล มี
จิตใจสาธารณะ 
 



ปจจัยอุปสรรค 
  -  เกษตรกรสวนใหญอายุมาก 
  -  หนวยงานท่ีลงมามีหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการทํางาน ท้ัง
คน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 
เง่ือนไข/ขอจํากัด 
  -  ควรมีศูนยรวมของสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางความเช่ือใจ สามัคคีเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย 
  -  ควรมีการบริหารศูนยรวบรวม รับซื้อถายทอดความรู เพื่อสามารถบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด และเพิ่มมูลคาขาวได 
ท่ีมาของขอมูล 
  - นายประจัญ ขันพิมล  เกษตรอําเภอซําสูง  ผูจัดการ 
  -  นายพงศสิทธิ เฉลยพจน  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ  ผูชวยผูจัดการ 
  -  นายจํานง โนนจุน ประธานกลุมแปลงใหญตําบลบานโนน 
  -  นายเสียวสวาท ศรีพล  เกษตรกรตนแบบ(ศพก.เครือขาย) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


