
ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
แปลงใหญขาวตนแบบ ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
ความเปนมา 

นายทําเนียบ  อารยะศิลปะธร อายุ ๖๐ ป ประธานศูนยขาวชุมชน เลาวา สถานท่ีแหงนี้เริ่มตนจากการ 
จัดต้ังเปนศูนยขาวชุมชนเมื่อป ๒๕๕๔ เปนพื้นท่ีดําเนินการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว กข.๖ และ กข.๑๒ จํานวน 
๒๐๐ ไร มีเกษตรกรเขารวมเปนสมาชิกโครงการ ๓๙ คน มีสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย
เมล็ดพันธุขาวอุดรธานีสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว กข ๖ และกข ๑๒ ใหศูนยขาวชุมชน ๓ ป เพื่อใหสมาชิกกูยืมไปปลูก
ผลิตใหเปนเมล็ดพันธุ โดยจัดอบรมใหความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวตลอดฤดูการผลิต เพื่อใหมีการกระจายขาวพันธุดี
ไวใชเองและใชในพื้นท่ี  ในป ๒๕๕๕ จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนขาวตําบลนาซาว และป ๒๕๕๗ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดคัดเลือกศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวประเภทอื่นๆ ดีเดนระดับเขตและไดรางวัล
อันดับ ๔ ในการประกวดคัดเลือกศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวประเภทอื่นๆ ดีเดนระดับประเทศ 

ในป ๒๕๕๘ กลุมฯไดรับการประสานงานจากเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน สํานักงานเกษตร
จังหวัดเลยใหเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญขาว เนื่องจากมีพื้นท่ีปลูกขาวรอยละ ๘๐ และ
พื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง (S๒) ในการผลิตขาว แตเกษตรกรมักประสบปญหา ในเรื่องการใชปจจัยการผลิตสูง และการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวยังไมไดคุณภาพมากนัก แตเกษตรกรกลุมนี้มีความเขมแข็งซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนการบริหารจัดการเรื่องขาวโดยกลุม ต้ังแตการรวมกันผลิตจนถึงการจําหนายรวมกัน  
ประกอบกับกรมการขาวไดสนับสนุนใหจัดต้ังธนาคารขาวดวย 

สถานการณปจจุบัน  
 แปลงใหญขาว ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยเกิดจากการรวมกลุมของเกษตรกรหลายๆคน เพื่อ
ทําการบริหารจัดการเรื่องการทํานาขาว รวมกลุมเพื่อใหมี
อํานาจตอรองกับพอคาได กําหนดราคาขายขาวได มีสมาชิก 
๑๑๐ คน พื้นท่ี ๑,๐๕๐ ไร เปนพื้นท่ีอยูในเขตZoning 
เหมาะสมปานกลาง (S๒)ในเรื่องของการปลูกขาว และ
เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ทุกแปลง และมี Smart Farmer 
เกษตรกรตนแบบ๑๘ คน กลุมฯสามารถผลิตเมล็ดพันธุไดปละ ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมสงจําหนายใหรานบุญสงการเกษตร 
อ.วังสะพุง โรงสีขาวนาเบน อ.เชียงคาน ราคากิโลกรัมละ ๒๔ บาท ซึ่งปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุขาวยังไมเพียงพอกับ
ความตองการของภาคเอกชน และเกษตรกรท่ัวไป 

  
 
 
 
 
 
 



                                                            -๒- 
 ทีมผูจัดการแปลงใหญขาว ประกอบไปดวย 
 นายกองสิน  อวนดํา เกษตรอําเภอเชียงคาน ผูจัดการแปลง 
 นายชาติชาย  พรมขัดจา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 
 นายทําเนียบ  อารยะศิลปะธร ประธานกลุมแปลงใหญขาว 
 

 

 

 

 

 
 

 
เปาหมาย 

 เปาหมายในการรวมกลุมกัน“รวมคิด รวมทํา รวมขาย รวมรวย” 
 เกษตรกรตองการผลิตขาวเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพมาตรฐาน มีศูนยขาวชุมชนเปนผูรวบรวมผลผลิตขาว
ไปจําหนาย โดยเกษตรกรผูผลิตจะตองมาเรียนรูรวมกันท่ี ศพก.สวนผลผลิตขาวท่ีไมผานมาตรฐานไมสามารถขายเปน
เมล็ดพันธุได กลุมฯมีแผนท่ีจะแปรรูปเปนขาวสารบรรจุถุงขาย ท้ังนี้เกษตรกรมีการวางแผนลดตนทุนการผลิตขาว 
วิธีการเพิ่มผลผลิตขาว การเพิ่มคุณภาพขาว ดวยวิธีการปลูกขาว ไวดังนี้ 

 การลดตนทุน 
- ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไวใชเอง   

- ปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาว เพื่อใหมีการใชเมล็ดพันธุในอัตราท่ีลดลง เชน นาโยนใชเมล็ดพันธุ ๒ กิโลกรัม 
นาหยอดใชัเมล็ดพันธุ ๗ กิโลกรัม นาหวานใชเมล็ดพันธุ ๑๐ กิโลกรัม 

- ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- การใชสารชีวภัณฑและสารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใชสารเคมี 

การเพิ่มผลผลิตขาว 
- การใชเมล็ดพันธุดี  

- ไถกลับตอซังขาว 
- ปลูกปอเทืองปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน 
- ทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพไวใชเอง 
- ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- ใสปุยใหตรงกับชวงระยะเวลาท่ีขาว
เจริญเติบโต 

- การใชสารชีวภัณฑและสารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใชสารเคมี 
 



                                               -๓- 

 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

- การใชเมล็ดขาวพันธุดีจากธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน  
- การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว  
- การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุเพื่อรับรองมาตรฐานเปนเมล็ดพันธุกอนจําหนาย 

- การผลิตขาว GAP / การเขารับการตรวจประเมินแปลง
เบ้ืองตนเพื่อเขาสู GAP 

- ผลผลิตไดมาตรฐาน GAP 

 การตลาด  
 -    ผลิตเมล็ดพันธุขาวขายปละ ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม  
  ราคา ๒๔ บาท/กิโลกรัม  
 -   มีการประสานทํา MOU กับราน/โรงสีผูรับซื้อพันธุขาว 
 -   มีการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย 

 การบริหารจัดการ  
-  วางแผนและบริหารจัดการการผลิต การตลาด(ผลผลิตท้ังหมด ๕๐๐ ตัน เปนเมล็ดพันธุจําหนาย  

๓๐ ตัน เมล็ดพันธุใหสมาชิก/เกษตรกรกูยืม ๒๐ ตัน ผลิตภัณฑแปรรูป ๕ ตัน เก็บไวบริโภค ๔๔๕ ตัน ) 
 -   แตงต้ังคณะทํางานฝายควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 
 - การติดตามสอบถามความพึงพอใจในสินคา 
 - ธนาคารเมล็ดพันธุขาว /จัดต้ังกองทุนการผลิตขาว 
 - สงเสริมการปลูกพืชหลังนา  ไดแก พืชผัก ถ่ัวเหลือง ขาวโพด  
 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับทุกหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาว GAP ของเกษตรกร สงเสริมวิธีการลดตนทุน สงเสริม
การผลิตใหไดคุณภาพ มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน และมีการเช่ือมโยงการตลาด  

 ในสวนภาครัฐมีการจัดประชุมรวมกันกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เพื่อรับทราบและจะไดวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน รวมท้ังมีการจัดทําเวทีและเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกร เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานแปลงใหญขาว  

 จัดทํา SWOT 
 วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 
 กําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การผลิตทุกข้ันตอนต้ังแตการผลิตถึง

การตลาด 
 จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานรวมกับเกษตรกร การลดตนทุนการผลิต การเพิ่ม

ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด ใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุม/ชุมชน 



                       -๔- 

 บทบาทและภารกิจของแตละหนวยงาน 
o สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน โดยเกษตรอําเภอ เปนผูจัดการแปลงในพื้นท่ี เช่ือมโยงและ 

ขับเคล่ือนการดําเนินงานรวมกับคณะทํางานบริหารจัดการแปลงและเกษตรกร 
o สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย บริหารจัดการแปลง พัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer พัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน จับพิกัดรายแปลงและทําแผนท่ี Zoning  จัดงาน Field day 
o สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย บริหารจัดการแปลง จัดทําขอมูลรายครัวเรือน ติดตาม 

ประเมินผล 
o กรมการขาว โดยศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี ใหความรูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาว  

GAP การตรวจรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุขาว 
o สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเลย อบรมการปรับปรุงบํารุงดิน  การปลูกปอเทืองใหเปนปุยพืชสดแลว 

ไถกลบ  การทําปุยหมักปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ มีการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหดินของเกษตรกร และให
คําแนะนําการจัดการดิน-น้ํา-พืชเพื่อลดการใชปุยเคมี 

o สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลยอบรมการจัดทําบัญชีรายรับรายจายในครัวเรือนและตนทุนการ 
ผลิตขาว 

o สํานักงานสหกรณเลยใหความรูเรื่องอุดมการณ หลักการวิธีการสหกรณการรวมกลุมและ 
บริหารจัดการกลุม 

o ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ใหความรูการใชสารสกัดจากสมุนไพรในการ 
ควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช จัดทําสวนสมุนไพรแปรรูปการทําชาสมุนไพรหญาหวาน 

o ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย การเลือกซื้อปจจัยการผลิต โครงการสานพลังประชารัฐฯ 
o สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย บริหารจัดการปรับลดราคาปุยเคมี  ประชาสัมพันธแหลงจําหนาย  

ราคา ระยะเวลาในการลดราคาปุย  
o โครงการชลประทานเลย กอสรางระบบน้ําและขุดลอกลําหวย 
o สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตท่ี ๓ อุดรธานี ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
o ธกส. ใหความรูเรื่องสินเช่ือและการตลาด สนับสนุนเงินทุน 

o องคการบริหารสวนตําบลนาซาว สนับสนุนวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมของแปลงใหญ 
o กท.มหาดไทย/กท.กลาโหม ใหความรูกฎหมาย/การปกครอง 

o นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานอื่น ท่ีสนับสนุนการจัดต้ังฐานเรียนรูในศพก.เพื่อเปนเครื่องมือในการ 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของแปลงใหญ ไดแก สํานักงานประมงจังหวัดเลย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเลย 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรท่ีสูง) 

o ภาคเอกชน รานบุญสงการเกษตร อ.วังสะพุง โรงสีขาวนาเบน อ.เชียงคาน มีการทํา MOU ส่ังซื้อ 
เมล็ดพันธุขาวเปน LOTS ไปจําหนาย 

 

 

 



      - ๕- 

 เทคนิคการบูรณาการการทํางาน   
 การประสานงานและการบูรณาการ จะตองใหความสําคัญของการปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน รวมท้ังหนวยงาน
ของรัฐ มวลชน พอคาประชาชน และเกษตรกรในแตละหมูบาน ใชหลักการรูเขารูเรา สรางความเขาใจความรักความ
ผูกพันในหมูคณะ งานถึงจะเดินไปสูจุดเปาหมายไดอยางสําเร็จ  สมาชิกมีสวนรวมในการวางแผน มารวมดวยความ
ต้ังใจแลวจะมีความสุข ไมมีอคติ  เปดใจยอมรับองคความรูตางๆ เพื่อนํามาปรับใช 
 

 
 
กลไกการขับเคลื่อน 

๑. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการลิตสินคาเกษตร(ศพก.)  
มีประธานศูนย คือนายทําเนียบ อารยะศิลปะธร เปนเกษตรกรตนแบบและเปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแก
สมาชิก มีหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายในศูนย ศพก. และ
แปลงใหญ ประกอบดวยฐานการเรียนรู ๕ ฐาน ไดแก ๑.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ฐานการผลิตเช้ือจุลินทรียเพื่อ
ควบคุมศัตรูพืช ๓.ฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาว ๔.ฐานการจัดทําบัญชีฟารม และ๕.ฐานการปรับปรุงบํารุงดิน 

๒. จัดทําแปลงสงเสริมและสาธิตการทํานาโยน พื้นท่ี ๕ ไร เพื่อปรับเปล่ืยนวิธีการปลูกขาว 
๓. ศูนยขาวชุมชน/ธนาคารขาว เปนแหลงรวบรวมผลผลิตขาวของสมาชิก โดยมีคณะกรรมการ เพื่อทํางาน

บริหารงานชุดเดียวกัน   
๔. คณะทํางานแปลงใหญ และสมาชิกแปลงใหญ 

 

 
 



      - ๖- 
ผลลัพธตามเปาหมาย 
 ตามเปาหมาย ๕ ดาน ของการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุม เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตางๆทําใหบรรลุตาม
เปาหมาย ดังนี้ 

 ๑.การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากไรละ ๓,๗๗๙ บาท ลดลงเหลือ 
ไรละ ๓,๒๙๓ บาท ดวยการปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาวจากนาดํามาเปนนาโยน เพื่อใหมีการใชเมล็ดพันธุในอัตราท่ี
ลดลง เชน นาโยนใชเมล็ดพันธุ ๒ กิโลกรัม/ไร มีการใสปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพท่ีทําไวใชเองในอัตรามากข้ึน เพื่อลด
การใชปุยเคมี และการใชสารชีวภัณฑ เช่ือราไตรโคเดอรมา เช้ือราบิวเวอรเรีย และสารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุม
โรคแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใชสารเคมี 

๒.การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรสามารถผลิตขาวใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึนไดถึง๔๗๕ กิโลกรัม/ไร จากเดิม  
๓๙๒ กิโลกรัม/ไรเพิ่มข้ึน ๘๓ กิโลกรัม/ไร ดวยการใชเมล็ดพันธุดี การไถกลบตอซังขาว การปลูกปอเทืองในท่ีนาแลวไถ
กลับใหเปนปุยพืชสด การใสปุยหมักปุยอินทรียเปนการปรับปรุงบํารุงใหดีข้ึน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดินการใส
ปุยใหตรงกับชวงระยะเวลาท่ีขาวเจริญเติบโต สงผลใหผลผลิตขาวเพิ่มมากข้ึนดวย 
 ๓.การเพิ่มคุณภาพผลผลิต เกษตรกรไดอบรมและตรวจรับรองมาตรฐานขาวGAPตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุเพื่อรับรองมาตรฐานเปนเมล็ดพันธุกอนจําหนายสินคามีคุณภาพ สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงผูผลิตได 
 ๔.การตลาดเกษตรกรมีท่ีขายผลผลิตแนนอนทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 ๕.การบริหารจัดการ 
 ๑. มีการควบคุมการผลิต มีผลิตภัณฑอยางงายผลผลิตเพียงพอกับตลาด 

 ๒. มีความมั่นใจเรื่องคุณภาพ ราคาและตลาด 
 ๓. มีการกระจายเมล็ดขาวพันธุดีใหเกษตรกร 
 ๔. เกษตรกรสามารถกูยืมเงินกองทุนได 
 ๕. เกษตรกรมีรายไดเสริมจากการขาย พืชผัก  
ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ปลูกหลังนา 

  
ผลกระทบตอเกษตรกรท่ีเขารวมการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ 

๑. ดานเศรษฐกิจเมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการ 
ในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันผลิตและรวมกันขายผลผลิต มีอํานาจ
ตอรอง และกําหนดราคาขายได สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนมั่นคงและยั่งยนื 

๒. ดานสังคมการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการรวมเกษตรกรใหเปนกลุมเดียวกันมีการผลิตขาว 
เหมือนกัน มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรูตามกระบวนการผลิตขาวทุกระยะการเจริญเติบโต ทําใหเกษตรกรไดมา
พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกรดวยกัน กอใหเกิดความผูกพันความอื้ออาทร และความสามัคคีเพิ่ม
มากข้ึน 

๓. ดานสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการผลิตท่ีมีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตขาวใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน  
GAP จึงควรลดการใชสารเคมีการใชปุยเคมีก็ใชตามผลการวิเคราะหของดิน สงผลใหระบบนิเวศนในแปลงนาขาวดีข้ึน 
สภาพแวดลอมดีข้ึนไปดวย 

 



      - ๗- 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
 ผูจัดการแปลง บริหารจัดการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี มีการบูรณาการ เขาถึงเกษตรกร มีความสามารถ

กระตุนใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูเพื่อพฒันาในทางท่ีดี ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง และสามารถบริการจัดการ
ผลผลิตได 
 ศพก. เปนแหลงเรียนรูในการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมี
คุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกัน พูดคุยกัน แลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน 
เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีจะตองรวมกันทํา เชน การอบรม การทําปุยหมัก การทําน้ําหมักชีวภาพ การแปรูปขนม การทํา
น้ํายาลางจาน 
 คณะทํางานกลุม ตองมีความเขมแข็งเสียสละ ซื่อสัตย และมีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตสาธารณะ 
 
ปจจัยอุปสรรค 

๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญบางรายมีพื้นท่ีไมเหมาะในการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
๒. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญบางรายขาดเงินทุน 
๓. กลุมฯ ขาดเครื่องมือในการนวดขาว สมาชิกจะตองใชบริการเครื่องนวดขาวของผูรับจางท่ัวไป ทําใหเกิด 

พันธุปนในระหวางนวดขาวสงผลใหเมล็ดพันธุขาวไมมีคุณภาพ 
๔. เกษตรกร มีความตองการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา จากขาวท่ีไมสามารถขายเปนเมล็ดพันธุได แตยังขาด 

อุปกรณเครื่องไมเครื่องมือในการแปรรูปจึงตองรวบรวมเปนขาวเปลือกขายใหกับโรงสีขาว 
 
เง่ือนไข/ขอจํากัด 

- การสนับสนุนเครื่องจักรของหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเปนครุภัณฑ 
- สถานท่ีดําเนินงานของกลุมเปนท่ีสวนบุคคล ควรมีสถานท่ีท่ีเปนของกลุมโดยตรง 

 
 
 ท่ีมาของขอมูล 
  นายกองสิน  อวนดํา เกษตรอําเภอเชียงคาน ผูจัดการแปลง 
 นายชาติชาย  พรมขัดจา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 
  นายทําเนียบ  อารยะศิลปะธร ประธานกลุมแปลงใหญขาว 
  นามพนม  พรมมาวันนา คณะทํางานกลุมแปลงใหญ  
  นางยุพดี  กระฮาดหนู คณะทํางานกลุมแปลงใหญ 

 ท่ีปรึกษา 
  นายวัฒนะมงคล  ทรัพยมี  เกษตรจังหวัดเลย 
  นางเกศษิณ  ลํามะยศ  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

  เรียบเรียง 
  นางรานีย  ทาโพธิ์  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 


