
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
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คํานำ 
 
  การส งเสร ิมการเกษตรแบบแปลงใหญ เป ็นนโยบายสําค ัญของร ัฐบาล และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ม ีว ัตถ ุประสงค เพ ื่อสน ับสน ุนให เกษตรกรรายย อยม ีการรวมก ันผล ิตส ินค าการเกษตรร วมก ัน       
ม ีการบร ิหารจ ัดการ รวมก ันต้ังแต การรวมก ันผล ิต การร วมจ ัดหาป ัจจ ัยการผล ิต รวมถ ึงการจำหน ายร วมก ัน         
ซึ่งจะทำให เกษตรกรสามารถ ลดต นท ุนการผล ิต เพ ิ่มผลผล ิต และสามารถแข งข ันในตลาดได ภายใต การ
สน ับสน ุนและบ ูรณาการของหน วยงานภาคร ัฐ และหน วยงานภาค ีท่ีเกี ยวข อง จ ึงสน ับสน ุนให เกษตรกรสามารถ
ผล ิตส ินค าเกษตรท่ีม ีปร ิมาณและค ุณภาพไดมาตรฐานตามความต องการของตลาด โดยม ีผู จ ัดการแปลงเป ็น
ผู บร ิหารจ ัดการก ิจกรรมต างๆ สำน ักงานเกษตรจังหวัดนครพนมและสำน ักงานเกษตรอําเภอธาตุพนมไดถอด
บทเร ียนการดําเน ินงานระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญกรณีแปลงใหญ ตนแบบ (ขาว) ตําบลดอนนางส 
อำเภอธาตุพนม จ ังหว ัดนครพนมเพ ื่อเป ็นต ัวอย างในการดําเน ินงานบร ิหารจ ัดการแปลงใหญ ให สามารถบรรล ุ
เป าหมายได รวมถ ึงเป ็นเครื่องม ือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได และผลการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบจากโครงการท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน  
  ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นายปราโมท 

แสงสวาง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบานหนองสะโน เกษตรกรตนแบบ และประธานกลุมเกษตรกร

แปลงใหญดอนนางหงส นางคุมครอง ศรีสมงษ ผูใหญบานหมูท่ี ๖ บานหนองสะโน นางถนอมชัย ศิรินคร และ

สมาชิกกลุ มแปลงใหญ ท ุกท าน ขอขอบค ุณเจ าหน าท่ีส งเสร ิมการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม      

ท่ีรวมถอดบทเร ียนจนเสร ็จสมบ ูรณ และหว ังว าการถอดบทเร ียนแปลงใหญ ตนแบบ (ขาว)              

ตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ค ร ั้ง น ี้จ ะ เป น ป ร ะ โ ย ช น ก ับ ผ ูส น ใ จ ใ น ก า ร น ํา ไ ป ป ร ะ ย ุก ต ใ ช ต อ ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ํา น ัก ง า น เก ษ ต ร จ ัง ห ว ัด น ค ร พ น ม  

สิงหาคม 2559 
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ค ว า ม เป น ม า  

การถอดบทเรียนแปลงใหญ ตนแบบ(ขาว) อําเภอธาตุพนม  จังหว ัดนครพนม 

  
 นายปราโมท แสงสวาง ประธานกลุมแปลงใหญตนแบบบานหนองสะโนในปจจุบัน และสมาชิกกลุมเลาว า
เมื่อกอนการทํานาจะทําตามประเพณีวัฒนธรรมและประสบการณท่ีไดเรียนรูจากพอแม ตางคนตางทํา ตางคนตาง
ปลูกและนิยมใสปุยเคมี สารเคมีเพราะเห็นแตคนในชุมชนทุกครัวเรือนนิยมใช ใสแลว งามไว เขียวเร็ว แตผลลัพธคือ
ขาดทุน สาเหตุตนทุนปุยเคมีบางปสูงมาก ราคาขาวก็ถูก พอคากําหนดใหราคาเทาไรก็ไดขายตามนั้น เปนแบบนี้มา
ไมตํ่ากวา 25 ป ถานับถอยหลัง การทํานาแบบด้ังเดิมสงผลใหขาตทุน ทุกคนในชุมชนผลิตขาวเพื่อบริโภค ในบาง
ครัวเรือนยังไมเพียงพอ    เห็นไดจาก ชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน มีคนมาขอขาวสาร บางครั้งก็นําสินคาราคาตํ่า
มาแลกขาวเปลือก ปจจุบันนับยอนไป 10 ป ใหหลัง ความสนใจของภาครัฐไดเขามาแนะนําสงเสริมในเรื่องของการ
ทํานาโดยใชหลักวิชาการมาชวย เรื่องผลิตขาว แตก็ยังสงเสริมการใชปุยเคมี ผมคนหนึ่งก็ไดรับการถายทอดบวกกับ
ประสบการณท่ีมี ท้ังการนํามูลสัตวท่ีมีอยูแลวบวกกับการใสปุยเคมีควบคูกันไป สงผลใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึน ผมทํานา
แบบพอแมพาทํา ผลผลิตท่ีไดเพียงพอไวสําหรับเก็บเพื่อบริโภคเทานั้น ท่ีจะเหลือขายแทบจะไมมี หลังจากไดรับ
ความรูจากภาครัฐบวกกับจากประสบการณ ทําใหผลผลิตไดเพิ่มข้ึน สวนหนึ่งเก็บไวบริโภค สวนหนึ่งไดขายบาง 
ความสําเร็จของอาชีพการทํานาสรุปแลวอยูกับการปรับความคิด เมื่อเรายอมปรับความคิดชีวิตก็เปล่ียนรายไดก็
เปล่ียน ในทางท่ีดีข้ึน 
  ปจจุบันการทํานาไดรับการสงเสริมจากหลายหนวยงาน ท้ังในความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงไดไปศึกษาดูงานในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และดูเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จจากการผลิตขาวไดผลผลิต
มากมีคุณภาพ ไดรับรูองคความรูการผลิตแบบผสมผสาน การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดและการแปรรูป จากประสบการณและองคความรูเหลานี้ ผมจึงคิดท่ีจะขยายเพื่อสรางพลังภายใน สราง
อํานาจการตอรอง จากคนท่ีรอรับจากพอคาเปนผูให ตอไปในอนาคตคนทํานานาจะเปนคนกําหนดชะตาชีวิตของ
ตนเอง จึงเกิดการรวมตัวประกาศตัวเองวา เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองหนองสะโน ในป 2556 โดยมีเปาหมาย 
รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย ตอนต้ังกลุมใหมๆ สมาชิกผลิตแคระบบ GAP ทํามา 2 ป บางคนคิดอยากจะทํา
ขาวอินทรีย สมาชิกก็ทํานาท้ัง 2 อยางควบคูกันไปตามความสมัครใจ ผลผลิตท่ีไดก็มีหนวยงานจากกรมการขาวเปน
ผูคอยชวยเหลือประเมิน ตอมาก็มีเกษตรจังหวัดนครพนม เกษตรและสหกรณจังหวัดนครพนม เขามาสนับสนุน
งบประมาณ การตรวจแปลง และการตรวจสอบคุณภาพของขาว จากประสบการณท่ีสมาชิกไดรับ และรับรูวิธีการ
ผลิตขาวคุณภาพท้ัง 2 อยาง จากการขายผลผลิตทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน สินคาท่ีผลิตได ไดรับการรับรองคุณภาพ
กรมการขาว จากบริษัทเอกชน(บริษัท ไบโออะกริเสิรช (ไทยแลนด) จํากัด แตยังไมครอบคลุม  100 % ในขณะท่ี
กลุม/สมาชิกทํานาเปนรายบุคคล และกลุมมีแปลงสาธิตการทํานาในพื้นท่ี เรียนรูดวยกัน จุดนี้เองท่ีทําใหกลุม
ประสบผลสําเร็จขาวท่ีมีคุณภาพ สามารถกําหนดราคาเองโดยกลุม จึงเปนท่ีสนใจของเอกชน และภาครัฐ เขามา
สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ป ๒๕๕๗ กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุ
พนมไดคัดเลือกบานหนองสะโนหเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ซึ่งมีสมาชิกเขารวม
ท้ังหมด ๑๓๓ ราย มีพื้นท่ีโครงการฯรวม  1,173 ไร  

และใน ป ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณแตละจังหวัดดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดนครพนม ได
พิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญผานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับจังหวัด ไดแก   
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1) หมูท่ี 6 ตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม พื้นท่ี 1,173 ไร เกษตรกร 133 ราย          
(แปลงตนแบบ) 

2) หมูท่ี 3 ตําบลบานแกง อําเภอนาแก พื้นท่ี 1,000 ไร เกษตรกร 134 ราย  (แปลงท่ัวไป) 
3) หมูท่ี 7 ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา พื้นท่ี 1,413 ไร เกษตรกร 131 ราย (แปลงท่ัวไป) 

ปงบประมาณ 2559 กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณเบิกจายเงินแทนกันรายการเบิกแทนกรมการขาว 
ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ป 2559 
รวมกับศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนม สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม และสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เขตท่ี 3 สวนแยกนครพนม มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการลดตนทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิตขาวคุณภาพดี และคุณภาพผลผลิต รวมท้ังเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตขาวของ
ชุมชนแบบครบวงจร ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการในพื้นท่ี 9 ชุมชน ๆ ละ 3,000 ไร เกษตรกร 200 ราย รวมพื้นท่ี
เปาหมายท้ังหมด 27,000 ไร เกษตรกร 1,800 ราย โดยผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณของจังหวัดนครพนม  ท้ัง 9 แปลง ดังนี้ 

1) หมูท่ี 6 ตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม  เกษตรกร 200 ราย (แปลงดนแบบ) 
2) หมูท่ี 3 ตําบลบานแกง อําเภอนาแก เกษตรกร 203 ราย (แปลงท่ัวไป) 
3) หมูท่ี 7 ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา เกษตรกร  200 ราย (แปลงท่ัวไป) 
4) หมูท่ี 4 ตําบลหนองซน อําเอนาทม เกษตรกร 200 ราย (แปลงท่ัวไป) 
5) หมูท่ี 7 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร  เกษตรกร 202 ราย(แปลงท่ัวไป) 
6) หมูท่ี 15 ตําบลคําเตย อําเภอเมืองนครพนม เกษตรกร 200 ราย (แปลงท่ัวไป) 
7) หมูท่ี 5,6 ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง เกษตรกร 200 ราย (แปลงท่ัวไป) 
8) หมูท่ี 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก  เกษตรกร 207 ราย (แปลงท่ัวไป) 
9) หมูท่ี 1 ตําบลอุมเหมา อําเภอธาตุพนม เกษตรกร 230 ราย (แปลงท่ัวไป) 
แปลงใหญตนแบบ บานหนองสะโน ตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดต้ัง 

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสมาชิก 133 ราย ซึ่งเดิมเปนกลุมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ช่ือวิสาหกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองบานหนองสะโน มีคณะกรรมการ 1 ชุด บัญชี 1 เลม ขอบังคับ 1 ฉบับ ดําเนินการจํานวน 
12 กิจกรรม ประกอบดวย 1.  ศูนยเรียนรูชุมชน 2.  กิจกรรมผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย 3. ผลิต
ปุยอินทรียชีวภาพ และสารชีวภัณฑ 4. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 5. อนุรักษโคกระบือ 6. ตัดเย็บเส้ือผา 
7. แปลงสินทรัพยเปนทุน 8. ประปาหมูบาน 9. สลักรูปพระธาตุพนมบนแผนทอง 10.ทําน้ํายา
เอนกประสงคสูตรโบราณ 11. รานคาชุมชน 12. ทําไมกวาด เพื่อใหตนเองและครอบครัว มีความสุขบน
พื้นฐานของความพอเพียง และพึ่งตนเองภายใตการบริหารจัดการ  

 
 
ตําบลดอนนางหงส มีเนื้อท่ี    21.40  ตารางกิโลเมตร   ( 12,656 ไร) ต้ังอยูทางทิศเหนือของ

อําเภอธาตุพนม  และอยูทางทิศใตของจังหวัดนครพนม  โดยหางจากอําเภอธาตุพนม  เปนระยะทาง 17 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลนาถอน  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
  ทิศใต ติดตอ ตําบลกุดฉิม และตําบลแสนพัน  อําเภอธาตุพนม 
  ทิศตะวันออก ติดตอ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปปล.) 
  ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลนางาม   และตําบลโพนทอง  อําเภอเรณูนคร 
 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลดอนนางหงส  มีพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม พื้นท่ีทางทิศตะวันตก

เปนพื้นท่ีดอน และลาดเอียงไปทางทศตะวันออกสูท่ีราบลุมแมน้ําโขง  พื้นท่ีจะเปนลูกคล่ืนลอนต้ืนไปทาง
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ทิศตะวันออก  มีดินตอนปากแมน้ําและดินดอนน้ําทวมถึงทางทิศตะวันออก หรือริมฝงแมน้ําโขง  พืน้ท่ีสวน
ใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ  150 – 160   เมตร 

เขตการปกครอง 
ตําบลดอนนางหงส มีจํานวนหมูบานท้ังหมด 11 หมู  เปนหมูบานในเขต อบต. ทุกหมูบาน 

ประกอบดวย หมูท่ี 1 บานนาแก                     
หมูท่ี 2  บานบึงเหล็ก  หมูท่ี 3 บานดอนนางหงส หมูท่ี 4 บานดอนนางหงส  หมูท่ี 5 บานโคกสวาง  หมูท่ี 
6 บานหนองสะโน หมูท่ี 7 บานดอนนางหงสทา        
หมูท่ี 8 บานโนนสะอาด  หมูท่ี 9 บานหนองเบ็ญ  หมูท่ี 10 บานบูรพา และ  หมูท่ี 11 บานนวลพัฒนา 

 

จํานวนประชากร 
ตําบลดอนนางหงส  มีประชากรท้ังส้ิน  6,732  คน มีจํานวนครัวเรือน  ท้ังหมด 1,455 

ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉล่ีย  314.57  คน/ตารางกิโลเมตร ครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 1,111 
ครัวเรือน 

การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายการผลิตสินคาเกษตร 
 1. พื้นท่ีท่ีอยูในเขต Zoning (S1, S2) 

ตําบล ขาว (ไร) / เปาหมาย (ไร) ยางพารา (ไร) / เปาหมาย (ไร) มันสําปะหลัง (ไร) / เปาหมาย (ไร) 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 

ดอนนางหงส 4,903.72 3,410.15 2,038.41 0.95 0 0 
 

 2. พื้นท่ีท่ีอยูนอกเขต Zoning (S3, N) 
ตําบล ขาว (ไร) / เปาหมาย (ไร) ยางพารา (ไร) / เปาหมาย (ไร) มันสําปะหลัง (ไร) / เปาหมาย (ไร) 

S3 N S3 N S3 N 
ดอนนางหงส 280.24 652.51 0 0.02 0 0 

 
 
 
 
 

1. สถานการณปจจุบัน 

ปจจุบัน นาแปลงใหญตนแบบ บานหนองสะโน มเีปาหมายการทําขาวคุณภาพ ผลิตขาวอินทรีย ขาว
ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานรองรับ ลดตนทุนการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลคา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มีนายสุร
ชิต แสงจันทร เกษตรอําเภอธาตุพนมเปนผูจัดการแปลง มีเกษตรกรสมาชิกจํานวน 200 ราย รวมพื้นท่ีนา 
จํานวน 1,910 ไร พื้นท่ี S1 จํานวน ๑ฒ นอกเขตชลประทาน มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย  10 บาทตอกิโลกรัม ขาย
ไดในราคาขาวเปลือกคุณภาพดี เฉล่ีย 12.90 บาทตอกิโลกรัม 
รูปแบบการจําหนายแบบ Contract Framing มีผูรับซื้อโดยทําสัญญากับ สหกรณการเกษตรจังหวัดนครพนม โรงสี
ภายในจังหวัด สหกรณเกษตรอินทรียสกลนคร  
ลดตนทุนการผลิตจากเดิม 3025.00 บาท ลดเหลือ 2510.00 บาท เพิ่มผลผลิต จากเดิม 350.00 เพิ่มเปน 
430.00 กก./ไร ปญหาสภาพการผลิตท่ีพบในปจจุบัน ไดแก คุณภาพดินเปนดินรวนปนทราย ทํานาอาศัยน้ําฝน 
ขาดแหลงกักเก็บน้ํา ขาดเครื่องทุนแรงขนาดยอมท่ีทันสมัย ยังใชแรงงานคนเปนสวนใหญ แรงงานขาดแคลน
และสูงวัย ขาดสถานท่ีเก็บรักษาผลผลิตท่ีไดมาตรฐาน คุณภาพของขาวไมสามารถประเมินไดดวยตาเปลาอาจ
ทําใหผลผลิตปลอมปนได ชองทางการจําหนายมีตลาดทางเลือกนอย ไมสามารถควบคุมได ตองหาตลาด
เพิ่มเติม การขนสงสินคาและการสงมอบสินคาขาดแผนการดําเนินท่ีแนนอน ความสามารถและความเขมแข็ง 
ของคณะกรรมการกลุมและสมาชิก ยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การแปรรูป/ผลิตภัณฑขาดการจัดการเชิง
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การคาและขาดความแปลกใหมเปนท่ีตองการของลูกคา 
2. เปาหมาย 

รวมกลุมเกษตรกรจํานวน 200 ราย พื้นท่ีนาจํานวน 1,910 ไร ในการผลิตขาวคุณภาพดี โดยแยก
เปนขาว GAP จํานวนพื้นท่ี 1,160 ไร เกษตรกร 70 ราย และขาวมาตรฐานอินทรีย จํานวนพื้นท่ี 804 ไร 
เกษตรกร 130 ราย จัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมเพื่อลด
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เปนการดําเนินงานรวมกนัระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยภาครัฐใหการสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาการ
เกษตรกรใหเพิ่มขีดความสามารถการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เช่ือมโยงการตลาดระหวางเกษตรกรกับ
ภาคเอกชน ใหเกิดความสมดุลกันระหวางความตองการของตลาดและการผลิต 

3. กระบวนการ 

 1. ) จัดทําขอมูล  วิเคราะหขอมูลโดยกระบวนการแบบมีสวนรวม การจัดเวที เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
แกปญหาและพัฒนา 2.) พัฒนาเกษตรกรตนแบบ ใหสามารถบริหารจัดการปจจัยการผลิตแรงงานและทุน  ให
สอดคลองกับความตองการของตลาด 3.) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงานโครงการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกลุม  
และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนราชการ 4.) จัดอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการองคกรและสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน 5.) จัดทัศนศึกษาดูงาน 6.) ดําเนินงานธุรกิจตามรูปแบบวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ 7.) 
ทํางานแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดแบบยั่งยืน 8.) ติดตามและ
ประเมินผล นําภูมิปญญา พัฒนาความคิด สูการทํางานใหบรรลุผลในครั้งตอไป 

 
 
 

4. กลไกการขับเคลื่อน 
 1. ) จัดทําขอมูลตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF  
 2.) ศูนยขาวชุมชน  
3.) ธนาคารดินและปุย  
4.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
 5.) รูปแบบวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ  
6.) ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร  
7.) เทคโนโลยีเครื่องจักรกล 8.) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. ผลลัพธตามเปาหมาย 
การดําเนินงานควบคูกันไปหลายกิจกรรม หลายโครงการ ดังนี ้
1.โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) 

กิจกรรมหลัก 
 1.) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร  
1.1) พัฒนาเกษตรกรตนแบบ คือ นายปราโมท แสงสวาง ใหเปนมีความสามารถในการ

ถายทอดได  
 1.2) กําหนดหลักสูตรการเรียนรู ในแนวทางการ ลด”ตนทุนการผลิต”  เพิ่ม “คุณภาพ

ผลผลิต” ปรับ “ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตใหสมดุลและเกื้อกูลกัน” และ เช่ือมโยงตลาด 
1.3) พัฒนาฐานการเรียนรู จํานวน 5 ฐาน ไดแก 1. ฐานการเรียนรูการจัดการดินและปุย 2.

ฐานการเตรียมพันธุและการดูแลรักษา 3. ฐานการจัดการโรคและแมลง 4. ฐานชองทางการตลาด 5. ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.4) จัดกระบวนการเรียนรู ไดแก จัดงานวันถายทอดความรูแกเกษตรกรท่ัวไป จํานวน 1 วัน 
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เกษตรกร 300 ราย โดยประสานวิทยากรท่ีเช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของมาถายทอดความรูประจําฐานการเรียนรู 
ไดแก สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม ศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลฝงแดง สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดนครพนม และกลุมนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองสะโน เกษตรกรตนแบบ นายปราโมท 
แสงสวาง  

2.) ประชุมภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ เกิดการวางแผนความรวมกัน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 2.1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครพนม สงเสริมสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ไดแก พาศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูป มอบปจจัยการผลิต การขอตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย  

2.2) ศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร สนับสนุนปจจัยการผลิต จัดทําแปลงนาสาธิต สงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 200 ไร โดยการผลิตขาวเปลือกคุณภาพ มาตรฐาน GAP จํานวน 1,106 
ไร มาตรฐานอินทรีย จํานวน 804 ไร รวมพื้นท่ีการผลิตขาวเปลือกคุณภาพ และจัดต้ังธนาคารขาว  

 
 
 
2.3) สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม ดําเนินกิจกรรมสงเสริม การเก็บตัวอยางดินและวิเคราะห 

จํานวน 2,000 ตัวอยาง 200 ราย สาธิตการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 800 ลิตร 1 จุด สงเสริมการผลิตปุยพืชสด และ
จัดต้ังธนาคารปุย 

 2.4) สหกรณจังหวัดนครพนม อบรมใหความรู รูปแบบการบริหารกลุม เช่ือมโยงตลาด  
2.5) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ อบรมเกษตรกรใหวิเคราะหตนทุนได รอยละ 100 ของ

สมาชิกแปลงใหญท้ังหมด  
 

 

2.6) สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จัดกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร 9 ครั้ง  

 2.7) ชลประทาน พัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตร สรางระบบสงน้ําจากแมน้ําโขงถึงแปลงนา
เกษตรกร   

2.8) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อบรมใหความรูเทคโนโลยีการผลิตพืช 
  2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 

กิจกรรม วิเคราะหศักยภาพเกษตรกรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
รายบุคคล  รอยละ 80 ผานประเมิน Exciting  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ 
กิจกรรม   
1.)  ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน การเกษตรแบบอินทรีย วิถีสหกรณ ท่ีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

รอยเอ็ด และจังหวัดเชียงราย   
2.) รับการถายทอดความรูดานการผลิต เกษตรกร 30 ราย   
3.) รับการสนับสนุนปจจัยการผลิต จํานวน 150 ไร พันธุขาว ปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ ชุดตรวจ

วิเคราะหดินเบ้ืองตน 
 

4. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 
2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร  

กิจกรรม  
1.) จัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ใหพรอมเปนศูนยเรียนรูแก

เกษตรกร  
2.) ประชาสัมพันธโครงการฯ รับสมัครเกษตรกรท่ัวไปในพื้นท่ีอําเภอธาตุพนม รุนละ 50 ราย 
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จํานวน 5 รุน รุนละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน รวมช่ัวโมงอบรมไมนอยกวา 90 ช่ัวโมงตอราย  
3.)ดําเนินงานตามโครงการฯ ต้ังแต วันท่ี 16 กุมภาพันธ - 22 พฤษภาคม 2559 รวมวันจํานวน 

75 วัน เกษตรกรรวมท้ังส้ิน 250 ราย เขารับการอบรมตามโครงการฯ 
 
 
 
 
 
5.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปงบประมาณ 2559  
กิจกรรม  
1) รับการฝกอบรมรับการฝกอบรมหลักสูตร “การลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร” 

จํานวน 1 วัน เกษตรกร 25 ราย จาก ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี การเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัด
รอยเอ็ด 

 

6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  ป 2559 
กิจกรรม 
 1.) จัดเวทีชุมชนเพื่อช้ีแจงโครงการ หนวยงานภาคีพบปะสมาชิกแปลงใหญ และคณะกรรมการ

บริหารแปลงใหญระดมความคิดแลกเปล่ียนกันระหวางสมาชิกแปลงใหญ จํานวน 200 ราย เพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 

 2.) กรมสงเสริมการเกษตร จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จัดอบรมกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร  

3.) ศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร สนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก พันธุขาว จํานวน 10 ตัน ใหยืม
เครื่องหยอดเมล็ด แบบ 8 แถว จํานวน 1 เครื่อง  

4.) สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครพนม จัดต้ังธนาคารปุย  
5.) สหกรณจังหวัดนครพนม จัดต้ังกลุมสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย 25 คน 
7. โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางภูมิคุมกันชุมชน 
กิจกรรม  
1.) ดูงานแลกเปล่ียนกลุมคัตเตอรเศรษฐกิจพอเพียง 4 จังหวัด 4 จุด ไดแก จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด

สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
 2.) สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ทุกครัวเรือน จํานวน 178 ครัวเรือน  
3.) สงเสริมการออมทรัพยขยายสมาชิก ปละ  1 ครั้ง เดือนมกราคม ของทุกป  
4.) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน  
5.) สงเสริมการผลิตปุยอินทรีย/สารชีวภัณฑ 200 ตัน  
6.) จัดสวัสดิการใหสมาชิก/ชุมชน 10 %ของผลกําไรตอไร  

 7.) รวมเขาเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน หนองดู อําเภอโพนสวรรคจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 
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8. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรม 
 1.) ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จํานวนคณะกรรมการและสมาชิก 20 ราย จัด

กระบวนการเริ่มจากสถานการณท่ัวไปของกลุม คน พื้นท่ี สินคา ดานกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ จากอดีตถึง
ปจจุบันเพื่อวิเคราะห ปญหาประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหนองสะโนพึ่งตนเอง และกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานและแผนพัฒนาโครงการตอไป 

6. ผลกระทบ 
1. ลด”ตนทุนการผลิต”  ตนทุนการผลิตขาวตอไร เกษตรกรรูจักการคิดคํานวณตนทุนการผลิต ผลิต            

ปุยใชเอง 
2. เพิ่ม “คุณภาพผลผลิต” มีผลผลิตขาวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย                         

เกษตรกรในชุมชนต่ืนตัวในการผลิตท่ีปลอดภัย มีกระบวนการผลิตท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะและไมทําลายส่ิงแวดลอม 
3. ปรับ “ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตใหสมดุลและเกื้อกูลกัน” มีกลุมกิจกรรมสงเสริมหลักปรัชญ

เศรษฐกิจพอพียงเปนรูปธรรม ไดแก การปลูกขาว ผัก เล้ียงสัตว การปุยอินทรียชีวภาพ การแปรรูปผลผลิต เหลือ
จากบริโภคจึงขายในรานคาชุมชน มีกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง   

4. เช่ือมโยงตลาดและเครือขาย ไดรับการสนับสนุนการซื้อขายขาวลวงหนา โดย MOU กับ
โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม เกษตรกรรูจักชองทางการคาขายผลผลิต 

 

7. Key Success Factor  
1. ผูจัดการแปลง คณะกรรมการ เกษตรกรสมาชิก และผูท่ีเกี่ยวของ เขาใจในเปาหมายท่ีแทจริง 

และคัดเลือกพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม 
  2. ผูจัดการแปลง คณะกรรมการ มีวิสัยทัศน นํามาคิดวิเคราะห วางแผนการปฏิบัติ ปฏิบัติตาม
แผน  

3. เกษตรกรสมาชิกใหความรวมมือ มีความสามัคคี  
4. คณะกรรมการมีความจริงใจ โปรงใส มีคุณธรรม 
5. มีเครือขายแลกเปล่ียน และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6. มีระบบการตลาดท่ีเช่ือมโยงท่ีสมดุล 

 9. เง่ือนไข/ขอจํากัดในการนําไปใช 
  การบริหารจัดการในพื้นท่ีนาของแตละบุคคลมารวมเปนพื้นท่ีนาแปลงใหญ ตองอาศัยสมาชิก
จํานวนมาก คณะกรรมการตองมีความสามารถในการบริหารจัดการในการผลิต ตองหาตลาดรองรับจากภาคเอกชน
ท่ีเช่ือใจกันได เจาหนาท่ีภาครัฐตองทํางานรวมกันหลายหนวยงานจะตองมีทัศนคติท่ีดีกับการสงเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ และตองใชประสบการณความชํานาญ ประยุกตวิธีสงเสริมเกษตรกร พรอมมีวิสัยทัศนท่ีจะมุงไปสู
เปาหมายไดอยางชัดเจน 

 
 
 

ภาคผนวก 
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