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การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  



ความเปนมา 

 พื้นท่ีทําการเกษตรแปลงใหญ ตําบลดงครั่งนอย  ตําบลดงครั่งใหญ อยูในเขตพื้นท่ีทุงกุลารองไห   

ปญหาพื้นฐานของทุงกุลารองไหมีระดับท่ีคอนขางรุนแรง  ผลผลิตทางดานการเกษตรคอนขางตํ่า  เนื่องจาก

ดินสวนใหญเปนดินทรายจัด  ขาดธาตุอาหาร มีคุณสมบัติเปนกรด   ในบางพื้นท่ีมีการแพรกระจายของดินเค็ม  

ฐานการผลิตแคบ  สวนใหญประกอบอาชีพการทํานาอยางเดียว  ทํานาไดเพียงปละ  1 ครั้ง  ประสบปญหา

การขาดแคลนน้ํา  เนื่องจากฝนท้ิงชวง และปญหาน้ําทวมในชวงตนและปลายฤดูกาลทํานา  ทุงหญาเล้ียงสัตว

เปนทุงหญาธรรมชาติคุณภาพไมดีทําใหผลผลิตปศุสัตวตํ่า พื้นท่ีบางสวนของตําบลดงครั่งนอยและตําบลดงครั่งใหญ 

บางพื้นท่ีมีคลองสงน้ํา แตสงน้ําไดเพียงเล็กนอย ไมท่ัวถึง  ทําการเกษตรเชิงเด่ียว  ผลิตแบบตางคนตางทํา  

ขาดองคความรูในการทํานา ใสปุยตามความเขาใจของตนเอง เกษตรกรรายใดมีศักยภาพ/เงินทุน ในการซื้อปุย

ก็จะใสปุยมาก โดยไมไดคํานึงวาเกินความจําเปนท่ีพืชตองการหรือไม 

 การทํานาสมัยกอน  ใชวิธีการปกดํา  เนื่องจากคาแรงงานถูก  มีประเพณีการลงแขก  ตอมาคาแรงเริ่ม

มีราคาสูงข้ึน  ประกอบกับเกษตรกรท่ีทํานามีอายุมากข้ึน  จึงเริ่มปรับเปล่ียนการทํานาจากนาดํามาเปนนาหวาน  

ซึ่งปจจุบันมีปญหาเรื่องวัชพืชในนาหวาน   ผลผลิตท่ีไดเกษตรกรจะนําไปขายท่ีโรงสีหรือรานคาท่ีเปดลานรับซื้อ

ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งมีหลายแหงในพื้นท่ี  แตเกษตรกรก็ไมสามารถเปนผูกําหนดราคาเองได  พอคาเปนคน

กําหนดราคา 

 ป 2558 จากนโยบายภาครัฐ หนวยงานราชการไดเขามาชวยจัดกระบวนการการรวมกลุมเพื่อการ

บริหารจัดการ  จึงไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมการดําเนินงานการทํานาในรูปแบบแปลงใหญ    เพื่อรวมกลุมในการ

ลดตนทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิต  และรวมกลุมกันขายผลผลิต  โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย  จัดต้ัง

กลุมนาแปลงใหญท่ีตําบลดงครั่งนอย  สมาชิก 129 รายพื้นท่ี  1,500 ไร ซึ่งปจจุบันตําบลดงครั่งนอยไดมี

สมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดิมเปน 220 ราย พื้นท่ี 5,076 ไร ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด ไดจัดต้ังกลุมนาแปลงใหญ

ท่ีตําบลดงครั่งใหญ  สมาชิก 280 ราย พื้นท่ี 5,000 ไร สําหรับตําบลดงครั่งใหญไดมีโอกาสสงกลุมเขาแขงขัน

รายการซุปเปอรฟารมเมอร  ของบริษัทฟารมไชแนล ท่ีรวมมือกับบริษัทโตโยตาและกรมการขาว  เปนการ

ประกวดการทํานาตามขบวนการข้ันตอนตางๆของการผลิตขาวใหไดคุณภาพ   

 ป 2559 นโยบายของรัฐบาลใหมีการประกวดการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ  

คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ ของจังหวัดรอยเอ็ด ไดมีความเห็น

ใหรวมพื้นท่ีดําเนินการของท้ังสองตําบล เปนแปลงเดียวกัน เพื่อเปนแปลงตนแบบของจังหวัดรอยเอ็ด  มีสมาชิก

ท้ังหมด 500 คน พื้นท่ีดําเนินการ 10,576 ไร  

สถานการณปจจุบัน 

 ลักษณะการทํานา ยังคงอยูในลักษณะ ตางคนตางทํา แตเริ่มเขามาสูขบวนการบริหารจัดการใน

รูปแบบแปลงใหญ คือมีการรวมกันขาย  โดยการชวยเหลือจากภาครัฐ ท่ีชวยประสานงานกับแหลงรับซื้อ                       

โดยการทําบันทึกขอตกลงการซื้อขายผลผลิตลวงหนา (MOU) กับสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย รับซื้อผลผลิต

ขาวจากเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมนาแปลงใหญ ในราคาพิเศษ เพิ่มราคาจากปกติ ตันละ 100 บาท                       

    หากเกษตรกร... 



หากเกษตรกรมีใบรับรอง GAP ราคารับซื้อเพิ่มจากปกติ ตันละ 300 บาท  และถาหากผลิตเปนขาวอินทรีย 

ราคารับซื้อจะสูงจากกราคาปกติ ตันละ 3,000 บาท 

 เนื่องจากปญหาดานราคาแรงงานท่ีสูงข้ึน ลักษณะการทํานาจึงทําในลักษณะการทําหวาน    1-2 ป  

ท่ีผานมาไดรับการสงเสริมใหทํานาหยอด  ตําบลดงครั่งใหญ มีการทํานาหยอดรอยละ 60 นาหวานรอยละ 40  

ตําบลดงครั่งนอย ทํานาหยอดประมาณรอยละ 10  นาหวานรอยละ 90  ลักษณะการผลิตเปนเคมีรอยละ 

50  เคมีอินทรียรอยละ  49  และเปนอินทรียรอยละ  1  สําหรับการผลิตขาวอินทรียมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึน 

เนื่องจากการสงเสริมของหนวยงานของภาครัฐ และจากกระแสการใสใจในความปลอดภัยของอาหารของ

ผูบริโภค และเริ่มมองเห็นชองทางการตลาดท่ีเปนตลาดขาวอินทรียจากการมีตนแบบเกษตรกรท่ีทําการผลิต

ขาวอินทรีย คือ นายแสวง  มะโนลัย  เกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย   

มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใสปุยชีวภาพ  ปลูกพืชปุยสด  ใหความสําคัญกับการไถกลบตอซังขาว  ปท่ีผานมา  

มีการไถกลบตอซังถึงรอยละ 80  ของพื้นท่ี ซึ่งจากเดิมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเมื่อฟางเริ่มแหงก็ทําการเผาตอซัง   

 ผลผลิตเฉล่ีย 450 กก./ไร เก็บไวบริโภคประมาณรอยละ 5 จําหนายรอยละ 95   ราคาปท่ีผานมา 

9.50-10.00 บาท/กก. เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีนั้นปจจุบันไมมีลานรับซื้อ/รานคาปลีกยอย  แหลงจําหนายคือ 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย  เกษตรกรไมนิยมเก็บขาวไวในยุงฉาง  จะเก็บไวเพื่อการบริโภคเทานั้น หลังจาก

เก็บเกี่ยวเสร็จจะขายผลผลิตสดใหโรงสีท่ีรับซื้อทันที  นอยรายนักท่ีจะมีการตากขาวเพื่อลดความช้ืนกอน

จําหนาย ดวยเหตุของการรีบเรงท่ีจะใชจายเงินประกอบกับการไมมีพื้นท่ีตากขาว 

ทีมผูจัดการแปลงใหญ มี 7 คน  ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร  ดังนี้ 

1) นายวินัย  ลือชา  เกษตรอําเภอเกษตรวิสัย 

2) ผูแทนศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด 

3) ผูจัดการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

4) นายไชยภพ  อุตสาหะ  ประธานกลุมตําบลดงครั่งใหญ 

5) นายสุวรรณ  บุญสงกา  ประธานกลุมเกษตรกรดงครั่งนอย   

6) นายเชิด  ดีเกิด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ รับผิดชอบตําบลดงครั่งใหญ 

7) นายสุรสิทธิ์  มะโนลัย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตําบลดงครั่งนอย 

ปญหา/อุปสรรคของการทํานา 

- ขาดแหลงน้ํา   อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว 

- ประสบภัยธรรมชาติเปนประจํา 

-ศัตรูพืช 

-ตนทุนการผลิตสูง เนื่องมาจาก ราคาปจจัยการผลิต เชน ปุย สารแคมี  คาจางแรงงาน  คาจาง

เครื่องจักรกลการเกษตร(คาจางไถไรละ 200-250บาท  คาจางเก็บเกี่ยว ไรละ 500-550 บาท) ราคาสูง    

มีการใชเมล็ดพันธุในการหวานในอัตราท่ีสูง ประมาณ  30 กก./ไร โดยคาดหวังวาจะใหขาวแขงขันกับวัชพืช 

-พื้นท่ีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง(S2)  
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     ผลผลิตตํ่า... 



-ผลผลิตตํ่า เนื่องจากหลายปจจัย เชน สภาพอากาศแหงแลง  ดินขาดความอุดมสมบูรณ ปญหาเรื่อง

วัชพืช 

-ราคาผลผลิตไมคุมกับการลงทุน 

-เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีรัฐสนับสนุนไมพอกับพืน้ท่ีขนาดใหญของเกษตรกรท่ีรวมโครงการ ซึ่งมี

พื้นท่ี 10,576 ไร และคาดวาจะมีเพิ่มข้ึนอีกในปตอๆไป ป 2558 ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ดไดสนับสนุน

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวแบบ 8 แถว  จํานวน 1 เครื่อง ใหกับกลุมนาแปลงใหญ ตําบลดงครั่งใหญ  กลุมได

ดําเนินการซื้อเพิ่มอีก 4 เครื่อง  ตําบลดงครั่งนอยซื้อเพิ่มในป 2559 อีก 1 เครื่อง 

  - ผลผลิตขาวยังไมมีคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุของการขาดการบริหารจัดการเรื่องการตัดพันธุปน                     

รถเกี่ยวนวดไมยอมทําความสะอาดเครื่องกอนท่ีจะมาเกี่ยวใหสมาชิกแปลงท่ีทําขาวคุณภาพ ทําใหไมสามารถ

แกปญหาเรื่องพันธุปนได 

ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานโครงการนาแปลงใหญ 

  - ขาดเครื่องจักรกลในการใหบริการแกสมาชิก  ไดแก รถแทรคเตอรเพื่อไถ  เครื่องเกี่ยวนวด  เครื่อง

หยอดเมล็ดพันธุขาว  (ทําใหสมาชิกบางสวนไมสามารถลดตนทุนในดานการใชเมล็ดพันธุได) 

 -  เครื่องเกี่ยวนวดจากผูรับจางภายนอกพื้นท่ี เขามารับบริการ นอกจากไมยอมทําความสะอาดเครื่อง

เกี่ยวนวดใหแกเกษตรกรแลว ยังพบปญหาการแยงชิงการรับบริการ โดยมีการเพิ่มราคาคาบริการใหแก

ผูรับจาง เพื่อท่ีจะไดเกี่ยวใหกับพื้นท่ีของตนเองกอน ซึ่งสงผลใหราคาตนทุนการผลิตขาวสูงข้ึนอีก 

 - ดานตลาดรับซื้อ  เนื่องจากตองนําไปขายใหกับโรงสีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย  ผลผลิตขาวออก

พรอมๆกัน ทําใหมีปริมาณผลผลิตจํานวนมากท่ีรอคิวรับซื้อจากผูซื้อ  สงผลใหใชเวลานานในการรอจําหนาย 

กรณีท่ีเกษตรกรตองเสียคาจางคาขนสงในการนําผลผลิตไปรอขายตองเสียคาขนสงเพิ่มข้ึนอีกเปนคาเสียเวลา

ใหกับรถขนสงผลผลิต  สงผลใหราคาตนทุนการผลิตสูง 

เปาหมาย 

 จากการวิเคราะหถึงปญหาอุปสรรคของการทํานาของพื้นท่ีตําบลดงครั่งใหญ  ตําบลดงครั่งนอย และ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานนาแปลงใหญ  จึงกําหนดเปาหมายในการพัฒนา  ดังนี้ 

 1.หาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แทนท่ีจะอาศัยน้ําฝนในการทํานาเพียงอยางเด่ียว  โดยการขุดลอก

แหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูเดิม  ไดแก ลําน้ําพลับพลา  ลําน้ําเตา หนองแคน (พื้นท่ี 50-60 ไร) หนองทําเล 

(พื้นท่ี 700 ไร) 

 2.ลดตนทุนการผลิต  โดยวิธีการ ดังนี้ 

1) ทําปุยอินทรียใชเอง เพื่อลดตนทุนในการซื้อปุยเคมี 

2) ผลิตน้ําหมักชีวภาพ  เพื่อลดตนทุนในการซื้อปุยเคมี 

    3)ปรับเปล่ียนวิธีการทํานาจากนาหวานมาเปนนาหยอด จะทําใหลดตนทุนการผลิตดานเมล็ด

พันธุจากเดิม 30กก./ไร เหลือ 8-10 กก./ไร(จากเดิมคาเมล็ดพันธุ 750 บาทเหลือ 200-250 บาท/ไร 

ลดลงรอยละ 26-33) 

4)ลดตนทุน... 
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  4)ลดตนทุนดานการใชบริการคาจางเครื่องจักร  รวมกลุมจัดหาเครื่องจักรกลมาบริการใน

ราคาท่ีไมตองผานคานายหนา  หรือจัดหาเครื่องจักรเปนของกลุมเพื่อใหบริการแกสมาชิกโดยจัดลําดับคิวตาม

พื้นท่ีท่ีติดกัน/ใกลเคียงกันเพื่อลดปญหาการโยกยายเครื่องจักร   

 3.เพิ่มผลผลิต  จากเดิม 450 กก./ไร ใหเปน 500 กก./ไร โดยวิธีการ ดังนี ้

1)การปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไถกลบตอซังและฟางขาวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในไรนา  

2)ปลูกพืชปุยสด   

3)ใสปุยอินทรีย/ปุยคอก  

4)ผลิตน้ําหมักชีวภาพ   

        5)การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งนอกจากจะเปนการตัดวงจร/ควบคุม

การระบาดของศัตรูพืชท่ีสงผลตอผลผลิตของขาวแลวยังเปนการผลิตพืชท่ีปลอดภัย 

 4.เพิ่มมูลคาผลผลิต  โดยวิธีการ ดังนี้ 

  1) ผลิตเปนเมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย ราคาจะสูงกวาผลิตเปนเมล็ดเพื่อจําหนายใหกับโรงสีเพื่อ

การแปรรูป (ขายปกติ กก.ละ 9.50 – 10 บาท ขายเปนเมล็ดพันธุราคา 16-18 บาท)   

  2)แปรรูปเปนขาวสาร  ขาวกลอง  อาหารแปรรูปจากขาว 

  3)ผลิตเปนขาว GAP (ราคาสูงกวาราคาปกติ 300 บาท/ตัน) 

  4)ผลิตเปนขาวอินทรีย (ราคาสูงกวาปกติ 3,000 บาท/ตัน)  ซึ่งในกลุมมีเกษตรกรตนแบบ 

คือ นายแสวง มะโนลัย  ท่ีผลิตขาวอินทรียเปนตัวอยางท่ีดีอยูแลว  แตยังขาดเพียงการรับรองคุณภาพเพื่อใหได

ใบรับรองเทานั้น 

 5.การบริหารจัดการ   

  แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ชุดใหญ  ซึ่งมีคณะกรรมการท่ีมาจากตัวแทนของท้ัง 2 ตําบล 

 ภายใตการบริหารกรรมการบริหารชุดใหญ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชุดยอยของแตละ

กลุมตําบลเพื่อการบริหารจัดการท่ีงายตอการดําเนินงาน    

 -  กรรมการกลุมยอยของแตละตําบล มีการแตงต้ังเปนคณะกรรมการยอยฝายตางๆ ตามความถนัด

และความเหมาะสมของแตละตําแหนง เพื่อกระจายการบริหารกิจกรรม ไดแก ฝายเครื่องจักกล  ฝายเมล็ด

พันธุขาว ปุยพืชสด  ฝายวิเคราะหดิน  ฝายแผนงานโครงการ  ฝายผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  ฝายการตลาด  

ฝายจัดหาแหลงเงินทุน  เพื่อใหความสําคัญกับความสามารถของทุกคน   

 6.ดานการตลาด    

  1)จากการดูแลของหนวยงานของภาครัฐ ทําใหเกิดการทําบันทึกขอตกลงซื้อขายลวงหนา 

MOU กับโรงสีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

  2)แปรรูปใหกับบริษัทสงออก ซึ่งอยูระหวางการประสานงานติดตอโดยผูจัดการแปลง 

  3) แปรรูปผานกระบวนการโรงสีชุมชน 

  4)กลุมรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหนายใหโรงสี 

  5)แปรรูป ทําบรรจุภัณฑ 
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6)ทําตราสัญลักษณ...

 

 
 



  6)ทําตราสัญลักษณของกลุม 

  ๗) นําสินคาแปรรูปของกลุม นําเสนอในการจัดงานแสดงนิทรรศการ การออกรานจําหนาย

ในงานตางๆของจังหวัด 

 กระบวนการทํางานแปลงใหญและการบูรณาการของหนวยงาน  

 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพืน้ท่ี ในสวนภาครัฐ  ประกอบดวยหลายหนวยงาน 

เชน  

  สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ  ในบทบาทผูจัดการจัดประชุม

คณะกรรมการ  รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ  

จัดเก็บขอมูล   

 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  กําหนดเปาหมายและแนวทางพัฒนา   แนะ

แนวทางในการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานตาง ๆ การต้ังกติการะเบียบขอบังคับของกลุม สนับสนุน   

ส่ือเพื่อการเรียนรู  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  Smart Farmer สมาชิกแปลงใหญ สนับสนุนสารชีวภัณฑ 

  สํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด  ใหความรูแกเกษตรกร มอบปจจัยการผลิต   ทําจุดสาธิตการทํา

ประมงอินทรีย ๑ แหง ท่ีตําบลดงครั่งใหญ สงเสริมการเล้ียงปลาแบบครบวงจร (งบพัฒนาจังหวัด)เกษตรกร 

๒๕๐ ราย 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด สนับสนุนแมพันธุโค ตําบลดงครั่งนอย ๗๑ ราย ตําบลดงครั่งใหญ 

๑๐๘ ราย  ฝกอบรมการดูแลสุขภาพสัตว   บริการปรับปรุงพันธุ  ปลูกหญาอาหารสัตว  

สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด  รวมกับสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัยจัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก 

จําหนายใหแกเกษตรกร  ไดแก ปุย  เมล็ดพันธุ (ซึ่งสหกรณดําเนินการผลิตเอง  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

จัดทําแผนรวบรวมหรือรับซื้อขาวจากสมาชิกนาแปลงใหญ (จะมีการเฉล่ียคืนใหกับสมาชิก))   

สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด  อบรมเกษตรกร  ปลอยสินเช่ือ ดอกเบ้ียรอยละ ๔ ตอป  อบรม

การทําขนมไทย  

  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด  ฝกอบรมเกษตรกรในการใชปุย GPR ดําเนินการท่ี 

ตําบลดงครั่งใหญ สงสารวัตรเกษตรเขากวดขันเกี่ยวกับการหามจําหนายปจจัยการผลิตปลอม   

ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด  สนับสนุน  ปจจัยการผลิต  เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  เมล็ดพันธุ

ขาว กข.๖  เครื่องหยอด ๘ แถว   ชุดทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว จัดทําแปลงเรียนรู  

  ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯรอยเอ็ด  สงเสริมการเล้ียงไหมวัยออน โดยสนับสนุนปจจัยการผลิต

ใหเกษตรกร(ไขไหม อุปกรณการเล้ียงไหม)  

  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สอน/แนะนําการทําบัญชีรับ-จาย  บัญชีตนทุนการผลิต  การคิดกําไร-

ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ  การกํากับดูแลการจัดทําบัญชีผลท่ีไดรับ คือ เกษตรกร ๗๐% สามารถบันทึก

บัญชีได 
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          ศูนยสงเสริม... 



 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด  ใหบริการไถกลบตอซังและฟางขาว  

ตําบลดงครั่งนอย เกษตรกร ๒๖ ราย พื้นท่ี ๒๓๕ ไร สรางชางเกษตรทองถ่ิน ปจจุบันมีชางเกษตรทองถ่ิน  ๒ คน 

คือ นายบุญเถิง ทวินันท  และนายบรรจง  ศาลาคํา 

  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ด  สนับสนุนการใหขอมูล ใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน QR COAD 

ซึ่งพรอมท่ีจะดําเนินการตอยอดกับเกษตรกรท่ีไดรบั GAP 

 สถานีพัฒนาท่ีดินรอยเอ็ด รณรงคไถกลบตอชังขาว จัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย (ตอยอด)  เก็บตัวอยาง
ดินเพื่อวิเคราะห สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย  การปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด อบรมใหความรูเรื่องการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการบริหารจัดการ 

  เนื่องจาก ป 2558 มีการจัดต้ังกลุมแปลงใหญโดย 2 หนวยงาน คือ ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด 

จัดต้ังแปลงใหญ ตําบลดงครั่งใหญ   สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด จัดต้ังนาแปลงใหญตําบลดงครั่งนอย   

ซึ่งตางก็มีการบริหารจัดการตางกัน  ป 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายใหมีการประกวดการ

สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ แปลงตนแบบ คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแบบเบ็ดเสร็จ ของจังหวัดรอยเอ็ด ไดมีความเห็นใหรวมพื้นท่ีดําเนินการของท้ังสองตําบล เปนแปลง

เดียวกัน  จึงไดมีการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

 -แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ชุดใหญ  ซึ่งมีคณะกรรมการท่ีมาจากตัวแทนของท้ัง 2 ตําบล 

 -ภายใตการบริหารกรรมการบริหารชุดใหญ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชุดยอยของแตละ

กลุมตําบลเพื่อการบริหารจัดการท่ีงายตอการดําเนินงาน    

 -  กรรมการกลุมยอยของแตละตําบล มีการแตงต้ังเปนคณะกรรมการยอยฝายตางๆ ตามความถนัด

และความเหมาะสมของแตละตําแหนง เพื่อกระจายการบริหารกิจกรรม ไดแก ฝายไดแก ฝายเครื่องจักกล  

ฝายเมล็ดพันธุขาว ปุยพืชสด  ฝายวิเคราะหดิน  ฝายแผนงานโครงการ  ฝายผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  ฝาย

การตลาด  ฝายจัดหาแหลงเงินทุน 

 - ต้ังระเบียบกติกาของกลุม 

 - มีการเรียกเก็บเปนคาสมัครสมาชิกแรกเขา 

 -  มีการระดมหุน หุนละ 100 บาท แตไมเกินคนละ 100 หุน 

-6- 

          กลุมยอย... 



 - กลุมยอยตําบลดงครั่งนอยมีเงินจากการรับสมัครสมาชิกและระดมหุน 44,000 บาท ตําบลดงครั่ง

ใหญ 60,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

กลไกลการขับเคล่ือน 

-หนวยงานราชการ  ใหความรูและหาแหลงงบประมาณ สนับสนุน 

-สมาชิก  เช่ือมั่นวาทุกคนตางมีองคความรู  การจัดประชุม  พบปะ  แลกเปล่ียนเรียนรู การแสดง

ความคิดเห็น  ลวนแตคือองคความรูท่ีออกมาจากประสบการณการทํางานของเกษตรกร  

-คณะกรรมการประธานกลุมตําบลดงครั่งใหญ คือ นายไชยภพ  อุตสาหะ  ประธานกลุมตําบลดงครั่งนอย

คือ นายสุวรรณ  บุญสงกา   ลวนเปนบุคคลท่ีมาจากการเช่ือมั่นไววางใจจากคนในชุมชน  จะสงผลดีตอความ

ศรัทธาของสมาชิกกลุม 

-ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มีประธานศูนย คือ นายแสวง  มะโนลัย เปน

เกษตรกรตนแบบของ ศพก.และเปนปราชญชาวบาน  เปนวิทยากรประจําศูนย  ใหความรูแกสมาชิก โดย 

ศพก.เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ

ภายใน ศพก. และแปลงใหญ  ศพก.แหงนี้ประสบความสําเร็จในการเปนแบบอยางท่ีดีในการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

ประกอบดวยดวยฐานเรียนรู 4 ฐาน  ไดแก ฐานเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย  ฐานเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดิน  

ฐานเรียนรูการกําจัดศัตรูพืช  ฐานเรียนรูการแปรรูปจากแปงหอมมะลิอีก   ท้ังยังเปนแหลงผลิตปุยอินทรียท่ีมี

คุณภาพจําหนายใหกับชุมชนอีกดวย 
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เกษตรกรตนแบบไดเปรียบเทียบและทําตัวอยางการปลูกขาวท่ีสามารถลดตนทุนไดจริง  ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบตนทุนการผลิตขาว  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลดงครั่งนอย  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

ท่ี กิจกรรม 
คาใชจาย(ศูนย) 

(บาท) 
เกษตรกร

(ท่ัวไป) (บาท) หมายเหตุ (ตอ ไร) 

1 ไถดะ 200 200  แปลงตนแบบ หวานปุยพืชสด+ไถกลบตอซัง 

2 ไถแปร ครั้งท่ี 1 200 200  แปลงตนแบบ ไถดะ+ไถกลบปุยพืชสด 

3 ไถแปร ครั้งท่ี 2 200 200  แปลงตนแบบ ไถแปร ครั้งท่ี 1 

4 ไถหวาน 200 200 รวมคาจางแรงงาน 

5 คาเมล็ดพันธุ 550 830   

6 คาปุยรองพื้น 300 400   

7 ใสปุยครั้งท่ี 1 0 400 รวมคาจางแรงงาน 

8 ใสปุยครั้งท่ี 2 0 400 รวมคาจางแรงงาน 

9 การคลุมหญา 0 200 รวมคาจางแรงงาน 

10 ฆาหญา 0 200 รวมคาจางแรงงาน 

11 ฮอรโมน 50 200 รวมคาจางแรงงาน 

12 เก็บเกี่ยว 500 500   

13 ขนสง 50 50   

รวม 
                                
2,250  

                                  
3,980   แตกตาง 1,730 บาท  

 

นโยบาย... 
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-นโยบายภาครัฐ  เปนกลไกลสําคัญท่ีทําใหเกษตรกรไดเกิดการรวมกลุมเพื่อดําเนินการผลิต โดยใช

หลักการ  “การตลาดนําการผลิต”   

-การทําแผนพัฒนาของกลุม  จากการวิเคราะหสภาพปญหาของพื้นท่ี ก็จะสามารถสงผลตอการทํา

แผนพัฒนา  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาของกลุมและชุมชน 

ผลลัพภ 

 - เนื่องจากเปนกลุมท่ีเริ่มดําเนินการรวมกลุมในการบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ  ส่ิงท่ีไดรับ  

คือองคความรูจากหนวยงานภาครัฐ  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู  มีการนําองคความรูท่ีไดรับไปใชในไรนา  

และการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานภาครัฐ แตผลผลิตท่ีเปนเชิงคุณภาพอาจจะยังไมสมบูรณนัก  

คาดหวังวาปการผลิตนี้จะเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน 

 -  จากการปฏิบัติของเกษตรกรตนแบบ สามารถ เพิ่มผลผลิตขาวจากเดิม 450 เปน 850 กก./ไร 

 -  เกษตรกรเขารวมโครงการ GAP 325 ราย และไดรับการรับรองมาตรฐาน 325 ราย พื้นท่ี  

5,225 ไร 

 -การขายผลผลิตขาวแปรรูปของเกษตรกรตนแบบซึ่งเปนขาวอินทรีย จําหนายได กก.ละ 50 บาท                 

ซึ่งอยูระหวางการขยายผลสูเกษตรกรสมาชิกกลุม 

ผลกระทบ 

 การทําการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ  เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน

ตาง ๆ  ดังนี้ 

 - ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตพืชปลอดภัย  สงผลตอส่ิงแวดลอม  ทําใหระบบนิเวศนดีข้ึน  

สรางความสมดุลแกระบบนิเวศน  ดังจะเห็นไดจาก ชาวบานมีรายไดเสริมจากการจับแมลงขายสรางรายได

ใหแกเกษตรกร 

 - ดานสุขภาพ ดวยระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย  ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี 

 - ดานสังคม  จากการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ มีการประชุม/การถายทอดความรูจากหนวยงาน

ราชการท่ีเขามาสนับสนุน  ทําใหเกษตรกรไดมีโอกาสมาพบปะ แลกเปล่ียน  มีการปฏิบัติตามกติกาท่ีสมาชิก

กลุมเปนผูกําหนดข้ึน  เกิดความสามัคคี  เคารพในสิทธิของการใชหลักการประชาธิปไตยเมื่อเกิดกรณีตองขอ

ความเห็น   

 - ดานเศรษฐกิจ  ยังไมปรากฏชัดในปแรกท่ีเริ่มดําเนินการ  แตจะมีตัวอยางจากเกษตรกรตนแบบให

เกษตรกรไดเห็นเปรียบเทียบชัดเจน จากการผลิตขาวปกติ กับการผลิตขาวอินทรีย และการจําหนายใน

ลักษณะของขาวแปรรูป  คาดวาฤดูการเก็บเกี่ยวนี้จะเกิดการขยายผลปรากฏใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมข้ึน 

ความยั่งยืน 

 การจะเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา จะตองอยูบนพื้นฐานของปจจัยหลายอยางประกอบกัน  ดังนี้ 

๑) สมาชิกตองมีความซื่อสัตย รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ปฏิบัติตามกติกาท่ีสมาชิก

รวมกันต้ังข้ึน  ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุม 

๒) คณะกรรมการ เปนผูท่ีเสียสละ หาทีมงานท่ีเปนคนรุนใหมเขารวมทีม  
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

 ๑) ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  เปนนักประสานงานท่ีดี  รวดเร็วทัน

ตอเหตุการณ  รูจักพื้นท่ี  สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียง

ใหแกเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 

 ๒) ศพก.เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสมาชิกแปลงใหญ  เกษตรกรตนแบบเปนตัวอยาง

ท่ีดีในการปฏิบัติจริง   เปนบุคคลท่ีคิดนอกกรอบ  ไมรอความชวยเหลือจากภาครัฐ  กลาท่ีจะลงทุนและทดลอง

ในส่ิงท่ีตัวเองเช่ือมั่น  จนเกิดเปนผลสําเร็จเปนตัวอยางไดอยางดีเยี่ยม   

 ๓) เกษตรกร  เนื่องจากกลุมมี ๒ ตําบล การบริหารจัดการจึงแบงออกเปน ๒ กลุมยอย ประธานกลุม

ยอยท้ังสองกลุม เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม  เปนผูมีจิตสาธารณะ  ประธานกลุมตําบลดงครั่งใหญ 

เปนขาราชการครูซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปนี้  ใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนจึงทุมเท เสียสละใหกับ

การดําเนินงานแปลงใหญ  สําหรับประธานตําบลดงครั่งนอย เปนผูใหญบานนักพัฒนา  การันตีไดจากรางวัล

แหนบทองคํา   

 ๔) หนวยงานภาครัฐ  ชวยกํากับดูแล  ใหความรูแกเกษตรกร  ประสานงานและบูรณาการงาน

ระหวางหนวยงานของรัฐตอรัฐ  หนวยงานภาคเอกชน 

ปจจัยอุปสรรค 

 หนวยงานท่ีลงมาบูรณาการ  นําโครงการตางๆเขามาดําเนินการในพื้นท่ีจํานวนมากพอสมควร  

เปนผลดีกับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ แตบางกิจกรรม เชน กิจกรรมการอบรมใหความรูเกษตรกร  

นัดอบรม/ประชุมบอยมาก  สงผลกระทบตอเวลาประกอบอาชีพของเกษตรกร  หนวยงานภาครัฐในระดับ

นโยบายควรบูรณาการกิจกรรมโครงการไมใหซ้ําซอน  เพื่อสงผลตอจิตวิทยาในระดับชุมชน 

เงื่อนไขและขอจํากัด 

 เนื่องจากเปนการเริ่มตนรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการในรูปแปลงใหญตามนโยบายภาครัฐ  

ประสบการณในดานการบริหารจัดการกลุม  การดําเนินธุรกิจของกลุมยังไมมีเทาท่ีควร  ควรจัดใหมีการนํา

คณะกรรมการกลุมไปศึกษาดูงานกลุมท่ีประสบความสําเร็จ  เพื่อนํามาพัฒนาหรือมาปรับใชใหเหมาะสมกับ

สภาพของชุมชน 

 

....................................... 

 

ท่ีมาของขอมูล 

นายวินัย  ลือชา  เกษตรอําเภอเกษตรวิสัย  ผูจัดการแปลง 

นายเชิด  ดีเกิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลดงครั่งใหญ) ผูชวยผูจัดการ 

นายสุรสิทธิ์  มะโนลัย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลดงครั่งนอย)ผูชวยผูจัดการ 

คณะกรรมการกลุมแปลงใหญ และสมาชิก 
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