
 

 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณ ีแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอพรเจริญ จังหวดับึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ   

กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



คํานํา 

  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกันมีการบริหาร
จัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิตการรวมจัดหาปจจัยการผลิตรวมถึงการจําหนายรวมกันซึ่งจะทําใหเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสามารถแขงขันในตลาดไดภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของ
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของจึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดโดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตางๆสํานักงาน
เกษตรจังหวัดบึงกาฬไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญกรณีแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายไดรวมถึงเปน
เครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนาไปสูการปฏิบัติ
ได 
  การถอดบทเรียนในครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหและความรวมมือเปนอยางดีจาก นายสมัย สีใส 

ประธานกลุมเกษตรกรนาแปลงใหญ สมาชิกกลุมเกษตรกรแปลงใหญอําเภอพรเจริญทุกคน นายชาญ ยอดบุนอก 

เกษตรอําเภอพรเจริญ และเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอพรเจริญทุกทาน สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

ขอขอบคุณในความรวมมือดังกลาวมา ณ โอกาสนี้  

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

         สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนนาแปลงใหญขาวอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

  ความเปนมา 

  นายสมัย สีใส ประธานกลุมนาแปลงใหญอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และสมาชิก เลาถึงท่ีมา

ของการรวมตัวเปนกลุมนาแปลงใหญในปจจุบันวา ในอดีตทีผานมาเกิดปญหาในเรื่องตนทุนในการผลิตมีราคาสูง 

และราคาผลผลิตท่ีไดตกตํ่า จึงไดมีการรวมกลุมจัดต้ังเปนกลุมผูผลิตปุยชีวภาพ ในป ๒๕๕๒ มีสมาชิกจํานวน ๑๑ 

ราย รวมกันทําปุยหมักชีวภาพไวใชกันเองเพื่อลดตนทุนในการผลิต ตอมาไดมีการจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรข้ึน ซึ่งมีนายสมัย สีใส เปนเกษตรกรตนแบบ เปนศูนยเรียนรูในดานการลด

ตนทุนการทํานา การเพิ่มผลผลิตขาว และมีการสาธิตการทํานาโยน ตอมาไดมีขยายผลของศูนยเรียนรูฯ โดยการ

รวมกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเคียงท่ีมีอาชีพทํานา เขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในป ๒๕๕๘ 

มีสมาชิกอยูจํานวน ๙๓ ราย พื้นท่ีปลูกขาวจํานวน ๑,๑๕๔ ไร และมีนายชาญ ยอดบุนอก เกษตรอําเภอพรเจริญ 

เปนผูใหคําแนะนําในการเขารวมโครงการฯ 

  สถานการณปจจุบัน 

  ในปจจุบัน นาแปลงใหญขาวอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีสมาชิกจํานวน ๑๓๐ คน พื้นท่ี

ปลูกขาวจํานวน ๑,๔๔๗.๗๕ ไร จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด มีสมาชิกเปน Smart farmer จํานวน ๘๖ รายผาน

การอบรมการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และอยูในระหวางการตรวจประเมินแปลงจํานวน ๘๗ ราย พื้นท่ีปลูก

ขาว ๑,๔๔๗.๗๕ ไร แบงพื้นท่ีออกตามความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวเปน พื้นท่ี S1 จํานวน ๑๕ ไร พื้นท่ี 

S2 จํานวน ๓๒ ไร พื้นท่ี S3 จํานวน ๑,๓๘๒.๗๕ ไร และ N จํานวน ๑๘ ไร พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมในการเพาะปลูกนอย (S3) คิดเปนรอยละ ๙๖ ของพื้นท่ีท้ังหมด ตนทุนในการผลิตเฉล่ียอยูท่ี ๓,๔๖๐ 

บาท/ไร ผลผลิตเฉล่ีย ๒๕๐ กิโลกรัม/ไร ขาวท่ีปลูกในพื้นท่ีมีหลากหลายสายพันธุ ดังนี้ ขาวพันธุกข6,ขาวพันธุขาว

ดอกมะลิ105, ขาวพันธุกข18,ขาวพันธุกข15และขาวพันธุไรสเบอรรี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นายชาญ ยอดบุนอก  นายวรุตน วงศอามาตย  นายสมัย สีใส 

เกษตรอําเภอพรเจริญ ผูจัดการแปลง  ผูชวยผูจัดการแปลง  ประธานกลุมเกษตรกร  

  เปาหมาย 

  เปาหมายในการรวมกลุมของเกษตรกรนาแปลงใหญขาว อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีดังนี้  

  ๑. ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายในการลดตนทุนในการทํานาจาก ๓,๔๖๐ บาท/ไร เหลือ 

๒,๙๐๐ บาท/ไร ดวยแนวทางดังนี้ 

  - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มีการนําดินไปวิเคราะหธาตุอาหารในดินแลวนําคาท่ีไดมา

คํานวณเปนปุยส่ังตัด ทําใหลดปริมาณปุยท่ีตองใสเพิ่มลง 

  - การผลิตปุยใชเอง เพื่อเปนการลดปริมาณการใชปุยเคมี 

  - การใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เชน รถเกี่ยวนวดขาว  

  - ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ โดยการใชเครื่องหยอดขาวแหง แทนการหวาน 

  - การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง 

  ๒. การเพิ่มผลผลิต ผลผลิตขาวเฉล่ียอยูท่ี ๒๕๐ กิโลกรัม/ไร กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มผลผลิตเปน 

๓๕๐ กิโลกรัม/ไร ดวยแนวทางดังนี้ 

  - การใชเมล็ดพันธุดี 

  - มีการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด เชน การปลูกปอเทือง ถ่ัวพรา เปนตน 

  - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

  - การกําจัดวัชพืช ตัดหญาคันนา เพื่อเปนการลดแมลงศัตรูขาว 

  - การใชสารชีวภัณฑ 

  - การผลิตและใชเช้ือราไตรโครเดอรมา 

   

 

 

 



  ๓. การเพิ่มมูลคาการผลิต กลุมมีเปาหมาย

ในการเพิ่มมูลคาขาวดังนี้ 

  - สมา ชิก ทุก ร ายต อ ง ผ ลิตข า ว ให ไ ด

มาตรฐาน GAP 

  - การผลิตเมล็ดพันธุนอกจากจะเปนการ

ลดตนทุนในการผลิตแลว ยังเปนการเพิ่มมูลคาขาวจากขาว

กิโลกรัมละ ๑๐ - ๑๒ บาท เมื่อจําหนายเปนเมล็ดพันธุจะได

ราคาไมตํ่ากวากิโลกรัมละ ๒๐ บาท 

  - การแปรรูป มีการนําขาวมาแปรรูปเปน

ขาวสาร ขาวกลอง หรือการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ขาวเมา ขาวแตน ไอศกรีม เปนตน 

  ๔. การตลาด มีการเช่ือมโยงการตลาดกับกลุมผูแปรรูปขาวในจังหวัดบึงกาฬ และกลุมผูผลิตขาว

ในพื้นท่ีใกลเคียงเพื่อรวบรวมผลผลิตจําหนาย และแปรรูป 

  ๕. การบริหารจัดการมีการวางแผนบริหารจัดการการผลิต การรวบรวมผลผลิต และปจจัยในการ

ผลิต 

  กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

  การบูรณาการการทํางานของหนวยงานระดับพื้นท่ี  ในสวนของภาครัฐประกอบดวยหลาย

หนวยงาน ซึ่งไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยการจัดประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนนโยบายระบบสงเสริม 

การเกษตรแบบแปลงใหญ แตละหนวยงานมีการบูรณาการในพื้นท่ี ดังนี้ 

  ๑. สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการถายทอดความรู ในดานการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต 

เพิ่มคุณภาพการผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

  ๒. ศูนยวิจัยขาวหนองคาย ใหความรูเรื่องพฤกษศาสตรขาว สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว เครื่อง

หยอด ขาวแหง กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว เครื่องเปาทําความสะอาดเมล็ดขาว และผาปูลานตากขาวใหกับกลุม 

เกษตรกรนาแปลงใหญ 

  ๓. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดบึงกาฬ อบรมใหความรูในการทําปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ การใช

ปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจวิเคราะหดิน สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยถ่ัวพรา ปอเทือง การปลูกหญา

แฝก สนับสนุนเมล็ดพันธุถ่ัวพรา ปอเทือง และสารเรงพด.ตางๆ 

  ๔.สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดบึงกาฬจัดทําโฉนดและวัดท่ีใหกับสมาชิกแปลงใหญท่ีมีแปลงนา

อยูในเขต สปก.  

  ๕. สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬใหการสนับสนุนเครื่องสีขาวขนาด

เล็ก 

  ๖. สํานักงานสหกรณจังหวัดบึงกาฬ สงเสริมการรวมกลุม การบริหารจัดการ และเช่ือมโยงตลาด         

ของสมาชิกแปลงใหญและชวยสรรหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑจากกลุมนาแปลงใหญ 

  ๗. สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ สงเสริมการเล้ียงปลาในนาขาวเพื่อท่ีสมาชิกแปลงใหญจะไดมี

รายไดเพิ่ม อบรมการเล้ียงปลาในกระชัง และสนับสนุนพันธุปลา 



  ๘. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบึงกาฬ สงเสริมและใหความรูในการเล้ียงโคสนับสนุนวัคซีน         

และยารักษาโรคสําหรับโค  

  ๙. เทศบาลตําบลพรเจริญ ประชาสัมพันธโครงการ สนับสนุนน้ําด่ืมในการจัดกิจกรรม ขยายเขต

ไฟฟาและถนน เขาไปยัง ศพก. ซึ่งเปนจุดศูนยกลางในการรวมตัวของสมาชิกนาแปลงใหญ 

  ๑๐. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดบึงกาฬ อบรมใหความรูการทําบัญชีครัวเรือน บัญชี

ตนทุนการผลิต 

  ๑๑. โครงการชลประทานบึงกาฬ ใหความรูการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา จัดทําโครงการ

วางระบบคลองสงน้ํา 

  ๑๒. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ วางแผนการตลาดและเช่ือมโยงการตลาดระหวางผูผลิตแปลงใหญ

กับผูคา สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร  

  ๑๓. สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อบรมการปองกันตนเองจากสารเคมี และหลักการใชสารเคมี 

การปลูกพืชปลอดภัย 

  ๑๔. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดหนองคาย อบรมการขยายพันธุพืช สนับสนุนพันธุพืช 

อบรมการปลูกพืชหลังนา 

  การสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญขาว อําเภอพรเจริญ ไดมีการบูรณาการรวมกับโครงการ

อ่ืน ๆ เชน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ป ๒๕๕๘/๕๙ 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลไกการขับเคลื่อน 

  กลุมเกษตรกรนาแปลงใหญอําเภอพรเจริญมีแหลงเรียนรูและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 

  -  ศพก. มีประธานศูนย คือ นายสมัย สีใส เปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแกสมาชิก โดย 

ศพก. เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ องคกรทองถ่ิน ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ภายใน ศพก. 

และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานการเรียนรู ดังนี้ ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิต  ฐานเรียนรู

การทํานาแบบปราณีตและฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม

หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตขาวอยางมีประสิทธิภาพทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและ

ประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก  



  - สมาชิกในกลุมยังใช ศพก เปนสถานท่ีรวบรวมผลผลิตขาวจากสมาชิกในกลุม อีกท้ังเปนศูนย

รวมในการใหสมาชิกวางแผนการผลิต การตลาดรวมกัน ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑและเรียนรูการทําเกษตร

แบบไรนาสวนผสม เพื่อท่ีจะไดมีรายไดเพิ่มนอกเหนือจากการทํานาอีกดวย 

  ผลลัพธตามเปาหมาย 

  ตามเปาหมาย 5 ดาน ของการผลิตขาวของกลุม เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ จะทําให

บรรลุตามเปาหมายดังนี้ 

  การลดตนทุนการผลิต กลุมจะสามารถลดตนทุนการผลิตขาวไดจากเดิม 3460 บาทตอไร เหลือ 

2900 บาทตอไรลดลง ๕๖๐ บาท/ไร โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

- ลดการใชสารเคมี โดยการทําน้ําหมักและสารชีวภัณฑใชเอง 

  - ลดการอัตราการใชเมล็ดพันธุ จากการหวานใชเมล็ดพันธุ ๑๕ – ๒๐ กิโลกรัม/ไร เปนการใช

เครื่องหยอดเมล็ดขาวแหงเหลือ ๕ – ๖ กิโลกรัม/ไร 

  - ลดการใชปุยเคมี โดยการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน จากเดิม ๕๐ กิโลกรัม/ไร เหลือ ๒๐ 

กิโลกรัม/ไร และทําปุยอินทรียใชเอง 

- ลดคาจางแรงงานในการเก็บเกี่ยวโดยการใชเครื่องเกี่ยวขาวแทน  

- ลดคาใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุโดยการผลิตเมล็ดพันธุขาวไวเอง 

  การเพิ่มผลผลิตสมาชิกในกลุมจะสามารถเพิ่ม

ผลผลิตขาวจากเดิม 250 กิโลกรัมตอไร เพิ่มข้ึนเปน 350 

กิโลกรัมตอไร โดยการเก็บตัวอยางดินสงตรวจ ใสปุยตามคา

วิเคราะหดิน มีการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุยสดเพื่อปรับปรุง

บํารุงดิน ใชสารชีวภัณฑในนาขาว เชน จุลินทรียสังเคราะหแสง 

ไตรโครเดอรมาบิวเวอรเรียเพื่อชวยเรงการเจริญเติบโต กําจัด

โรคแมลงศัตรูในนาขาว และมีการสุขาภิบาลแปลงนาอยาง

ตอเนื่อง ไมเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของแมลงและเช้ือโรค 

  การเพิ่มมูลคาผลผลิตกลุมจะเพิ่มมูลคาขาว

ดวยกระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐานGAPทําการแปรรูป

เปนผลิตภัณฑจากขาวมีการออกแบบบรรจุภัณฑเปนท่ีหนา

สนใจ       มีแบรนดเปนของตนเอง เชน 

-ขาวสาร 

- ขาวกลอง 

- ขาวฮาง 

  - ผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน ขาวแตน ขาวเกรียบ

วาวน้ํานมขาวแปงทําขนมผงน้ํานมขาวชงด่ืม และไอศครีมขาว เปนตน 



  การตลาดมีการเช่ือมโยงตลาดของกลุมสมาชิกนาแปลงใหญกับผูคา มีการคัดเกรดขาวและขาย

ในราคาท่ีแตกตางกันออกไป มีการหาชองทางการตลาดเพิ่ม เชน การออกรานท่ีตลาดตองชม ณ ถนนขาวเมาบึง

กาฬ การวางขายผลิตภัณฑท่ีรานขายของฝากของท่ีระลึกBUKMEE Shop 

  การบริหารจัดการ  

 มีการบริหารจัดการการผลิตใหไดคุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีไดมีปริมาณท่ีเหมาะสม มี

คุณภาพและใหเปนท่ีตองการของตลาดมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อรวมกันขาย เช่ือมโยงตลาด สรางรายไดเสริมให

เกษตรกร จากการทําการเกษตรอื่นๆ ไดแก ผักสวนครัวขาวโพดหวาน ถ่ัวลิสง ยางพารา การขายมูลสัตว การทอ

ผา การแปรรูปตางๆ เชน การทําปลาแหง ปลาแดดเดียว ปลาราปน น้ําพริกปลารา หนอไมดอง ไขเค็ม ผลไมดอง

ตามฤดูกาล ฯ 

  ผลกระทบ 

  การเขารวมโครงการนาแปลงใหญ  ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การถอดบทเรียนของ
เกษตรกรผูรวมโครงการฯ สามารถสรุปความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับผลกระทบทางดานบวกท่ีเกิดข้ึนของผูเขารวม
โครงการ  ได ๔ ดาน ดังนี้           
  ๑. ดานเศรษฐกิจ          
  -  การรวมกิจกรรมนาแปลงใหญทําใหผูรวมโครงการมีความรู ทักษะ เกี่ยวกับการปลูกขาว ท่ีมี
ความปลอดภัย ไมตองใชสารเคมีมาก รูจักใชสารชีวภัณฑ  ใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และตองอาศัยการหม่ัน
สํารวจแปลง จึงทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตท่ีลดลง       
  -  ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี และปลอดภัย ทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงข้ึน
เนื่องจากปจจุบันบริโภคไดใหความสนใจในเรื่องสุขภาพมากข้ึน   

  -  มีการใชแรงงานในครัวเรือน  การเขารวมโครงการทําใหรูจักการวางแผนการทํางาน ทําใหรูจัก
การใชแรงงานท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน การวางแผนการทํางานทําใหลดปญหาการจางแรงงานซึ่งสงผลใหเกิดการลด
ตนทุนการผลิต           
 -  การใชสารชีวภัณฑ ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ทําใหรางกายไมตองสัมผัสกับการใชสารเคมีซึ่งสงผลให
รางกายเกิดความปลอดภัยมากข้ึน       

  ๒.  ดานสังคม         
  -  ทําใหเกิดการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชน  ซึ่งทําใหเกิดโอกาสในการพบปะพูดคุย  
แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม     
  -  เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ทําใหสมาชิกเกิดความผูกพันธุ เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันมากข้ึน            

  ๓.  ดานส่ิงแวดลอม การหมั่นสํารวจแปลงนา และการหันมาใชสารชีวภัณฑ ปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ ทําใหลดการใชสารเคมี ซึ่งทําใหลดการตกคางในดิน น้ํา อากาศ สงผลใหเกิดมลพิษนอยลงนอกจากนี้ยัง
เปนการใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ิน การใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชน ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ทําใหทรัพยากรเกิดการฟนฟูตัวเอง โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเปนปจจัยหลัก และเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ในการผลิต  



  จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และการถอดบทเรียนในครั้งนี้เห็นวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไมเพียงแตมี
ทางดานบวกเทานั้น แตยังมีผลกระทบทางดานลบดวย  ดังนี้        
  ๑. เกิดความไมเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ชุมชน ท่ีมีความคิดเห็นตางกันเพราะเกิดการไม
ยอมรับ เนื่องจากความรูท่ีไดรับมาไมเกิดการยอมรับซึ่งตองใชเวลาในการพิสูจน    
  ๒. กิจกรรมการอบรม การเรียนรู ใชเวลานานเกินไป ทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการไปทํา
กิจกรรมอื่นๆ 
  ความยั่งยืนในการพัฒนา  

  สมาชิกบางคนในกลุมเปนวัยกลางคน ทําใหกลุมสามารถถายทออดความรูจากรุนสูรุนได องค
ความรู ภูมิปญญา ไมสูญหายและการมีโอกาสพบปะพูดคุย ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ความรู ได
อยางตอเนื่อง และมีการเลือก ประธาน รองประธาน กรรมการ ทําใหมีผูขับเคล่ือนหลักภายในกลุม  ตัวแทนกลุมมี
การเขารวมเวทีเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน ซึ่งจะทําใหมีโอกาสพบปะ กับกลุมท่ีประสบความสําเร็จ 
แลวนํามาเลาใหสมาชิกกลุมฟงเพื่อเปนการสรางแรงกระตุน แรงจูงใจในการพัฒนากลุม  

  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ( Key Success Factors)  

  ส่ิงท่ีกลุมเกษตรกรนาแปลงใหญ เช่ือวาจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชุมชน และเปนส่ิง
ท่ีชวยใหการพัฒนาเกิดข้ึนจริงและมีความยั่งยืน มีท้ังปจจัยภายนอก และภายใน ดังนี้ 

  ปจจัยภายใน คือ เกษตรกร และสมาชิกในกลุมในชุมชน ดังนี้   
  -  เกษตรกรสมาชิก มีความเช่ือมั่นและมีศรัทธาตอตนเอง มีความสามัคคี มีความขยัน อดทน  
รูจักการเรียนรูอยูเสมอ มีการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อจะไดทราบตนทุนในการผลิตท่ีแทจริง และเพื่อหาวิธีลดตนทุน
การผลิต   
  -  ผูนํากลุม เปนแบบอยางท่ีดี เปนตนแบบไดและมีความรูความสามารถ มีความเสียสละ          
มีความคิดกาวหนา และรูจักถายทอดความรูใหสมาชิกในกลุมมีการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนกันอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง
ทําใหเกิดความเขาใจรวมกัน และเกิดการเรียนรูรวมกัน       
  -  กลุมไดรับการสนับสนุนท้ังเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณท่ี
ทันสมัยซึ่งจะทําใหชวยลดตนทุนการผลิต เชน เครื่องหยอดขาว เครื่องเปาขาว เครื่องสีขาว เปนตน และมีการใช
เทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อชวยประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และประชาสัมพันธกลุม     
  - สินคามีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดรับมาตรฐานการรับรองซึ่งจะทําใหเกิดความนาเช่ือถือ 
นอกจากนี้การมีผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย บรรจุภัณฑท่ีสะอาด ดูมีมาตรฐานก็จะทําใหเกิดการยอมรับ ทําให
มีชองทางการจําหนายมากข้ึน   
  ปจจัยภายนอก          
  -  สภาพพื้นท่ี ส่ิงแวดลอม ตองมีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญ และปริมาณน้ําท่ีเพียงพอเหมาะสมกับความตองการ     
  -  การไดรับการสนับสนุน การชวยเหลือท้ังทางดานความรู แหลงเงินทุน เทคโนโลยีท่ีสําคัญ        
จากภาครัฐและเอกชน เชน สหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ บริษัทคูโบตา เปนตน 
 
 
 
 



  ปญหา/ อุปสรรค         
  -  สภาพพื้นท่ีเพาะปลูกไมเหมาะสม ทําใหผลผลิตท่ีไดรับนอยไมเกิดแรงจูงใจในการเพาะปลูก
  -  เกษตรกรยังยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ อีกท้ังยังประสบกับปญหาแรงงานไม
เพียงพอ บางกิจกรรมตองใชการจางแรงงานจากภายนอก       
  -  มีทุนในการดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ  
  -  มีการทําการเกษตรหลายกิจกรรม ทําใหมีเวลาไมเพียงพอในการทําการผลิต ทําใหไมมีเวลาใน
การสํารวจ ดูแลแปลงไดอยางเต็มท่ี        
  -  หนวยงานเขามาทํากิจกรรมในพื้นท่ีแปลงใหญมีหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลา
ประกอบอาชีพ 

  ท่ีมาของขอมูล 
  -  นายสมัย สีใส ประธานกลุมเกษตรกรนาแปลงใหญ และสมาชิก 
  - นายชาญ ยอดบุนอก เกษตรอําเภอพรเจริญผูจัดการแปลง 
  - นายวรุตน วงศอามาตยนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูชวยผูจัดการแปลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผูจัดทํา 

 

  ท่ีปรึกษา 

  นายสําพรต  จันทรหอม   เกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

  นางจันทรจิรา  จินาวรณ  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

 

  เรียบเรียง 

  นายเรวุฒ  บุญจวง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  นางวิราวรรณ ผากา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  นายเอกจิตต  คําดวง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  นางสาวจินตนา ศรีตะวัน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  นางสาวรุงอรุณ  ทาวรรณะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  นางสาวจิราภรณ  หลาดวงดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  นางสาวปวีณา  สนทา  ลูกจางโครงการฯ 


