
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรยีนการสง่เสรมิการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

กรณี : แปลงใหญ่ตน้แบบ(ขา้ว) ตาํบลไฮหย่อง 
อาํเภอพงัโคนจงัหวดัสกลนคร 



คาํนํา 

 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสาํคญัของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มีวตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีการรวมกนัผลิตสินคา้การเกษตรร่วมกนัมีการ

บริหารจดัการร่วมกนัตั้งแต่การรวมกนัผลิตการร่วมจดัหาปัจจยัการผลิตรวมถึงการจาํหน่ายร่วมกนัซ่ึงจะทาํ

ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิตเพิม่ผลผลิตและสามารถแข่งขนัในตลาดไดภ้ายใตก้ารสนบัสนุนและ

บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้งจึงสนบัสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินคา้

เกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาดโดยมีผูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้ริหาร

จดัการกิจกรรมต่างๆสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสกลนครร่วมกบัสาํนกังานเกษตรอาํเภอพงัโคนและสาํนกั

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่4จงัหวดัขอนแก่นไดถ้อดบทเรียนการดาํเนินงานแปลงใหญ่กรณีแปลงใหญ่

ตน้แบบ (ขา้ว) ตาํบลไฮหยอ่ง อาํเภอพงัโคนจงัหวดัสกลนครเพือ่เป็นตวัอยา่งในการดาํเนินงานบริหาร

จดัการแปลงใหญ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายไดร้วมถึงเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูรั้บผดิชอบงานเขา้ใจ

กระบวนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

 ขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลและใหค้วามอนุเคราะห์ในการดาํเนินงานทุกอยา่งเป็นอยา่งดีนางกาญจนา  

อินธิกายเกษตรอาํเภอพงัโคนนายจาํนง  สุโพธ์ินักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการนายโพธ์ิทอง  โพธิ

ราชประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกท่านขอบคุณสาํนกัส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรที่ 4จงัหวดัขอนแก่นที่ช่วยประสานงานและร่วมถอดบทเรียนเป็นอยา่งดีขอบคุณพี่ๆ เพือ่นๆ

นอ้งๆนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรทุกท่านที่ช่วยอ่านตรวจทานใหข้อ้เสนอแนะในการถอดบทเรียนจน

เสร็จสมบูรณ์และหวงัวา่การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ตน้แบบ (ขา้ว) ตาํบลไฮหยอ่ง อาํเภอพงัโคนจงัหวดั

สกลนครคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูส้นใจในการนาํไปประยกุตใ์ชต้่อไป 

 

 

        สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสกลนคร 

         สิงหาคม  2559 

 

 

 

 



ที่มา 

   

  จงัหวดัสกลนคร คดัเลือกศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วชุมชนตาํบลไฮหยอ่ง อาํเภอ

พงัโคน เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มีสมาชิกสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 224 ราย พื้นที่ 

2,369 ไร่ โดยใชแ้ผนที่โซนน่ิงในการคดัเลือกพื้นที่ และมีศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินคา้เกษตร

ประจาํอาํเภอเป็นฐานกลางในการเรียนรู้ของชุมชน เป็นจุดนาํร่องการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่แปลง

ตน้แบบ(ขา้ว)จงัหวดัสกลนคร  ศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วชุมชนตาํบล  ไฮหยอ่ง อาํเภอพงัโคน 

จงัหวดัสกลนคร มีการรวมตวักนัผลิตพนัธุข์า้วคุณภาพดี เพือ่ส่งเสริมพฒันาให้ชาวนาปลูกขา้วท่ีมีคุณภาพ 

โดยคดัเลือกจากพนัธุข์า้วที่มีคุณภาพ จนไดร้างวลัดีเด่นใหเ้ป็นศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธุข์า้วชุมชนดีเด่น

จงัหวดัสกลนคร และอนัดบัที่ 2 ระดบัเขต ในปี 2557โดยศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธุข์า้วชุมชนตาํบลไฮ

หยอ่ง ตั้งอยูเ่ลขที่ 138 หมู่ที่ 12 บา้นสุขเกษม ตาํบลไฮหยอ่ง อาํเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร เร่ิมจดัตั้งศูนย์

ในปี 2554 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมาชิกแรกเร่ิม 26 ราย นายโพธ์ิทอง 

โพธิราช เป็นประธาน มีการรวมตวักนัตั้งเป็นศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธุข์า้วชุมชน ท่ีมีการผลิตเมล็ดพนัธุ์

ขา้วคุณภาพดี พนัธุ ์กข6  เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเกษตรกรรายยอ่ยท่ีต่างคนต่างผลิต 

กระบวนการผลิตจึงมีความแตกต่างกนั ที่ผา่นมาการผลิตภายในกลุ่มทาํในรูปของการรวมกลุ่มเกษตรกร

ขนาดเล็ก  เพือ่ใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็และมีอาํนาจต่อรองทางการคา้มากขึ้นกลุ่มจึงมีการรวมตวักนัใน

รูปแบบแปลงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์การผลิต 

 สมาชิกกลุ่มมีการวางแผนโดยยดึรัก “ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ” โดยมีการประชุมร่วมกนั แบ่งกลุ่ม

ผูผ้ลิตขา้วอยา่งชดัเจนตามความถนดัและเหมาะสม เพือ่ทราบถึงประมาณการสินคา้ท่ีจะออกสู่ตลาดทาํให้

ง่ายต่อการวางแผนการตลาดต่อไป รายละเอียดกลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มผลิตข้าวเปลือก GAP เพ่ือการค้า สมาชิก 64 ราย พื้นท่ีดาํเนินการ 1,203 ไร่ ประมาณการขา้ว 660 ตนั 

แยกเป็นขา้วเหนียว ประมาณ 530 ตนั และขา้วเจา้ 130 ตนั 

2. กลุ่มผลิตข้าวเปลือก GAP เพ่ือแปรรูปสมาชิก 41 ราย พื้นท่ีดาํเนินการ 412 ไร่ ประมาณการผลผลิต 225 

ตนั แยกเป็น ขา้วเหนียว 177  ตนั ขา้วเจา้ 48 ตนั 

3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ จําหน่ายในรูปแบบเมล็ดพันธ์ุข้าว พื้นที่ดาํเนินการ 490 ไร่ ผลผลิตประมาณ 269 ตนั 

แยกเป็นขา้วเหนียว 104 ตนั ขา้วเจา้165 ตนั 

4. กลุ่มผลิตข้าวเปลือกทั่วไป สามารถผลิตขา้วไวบ้ริโภคและเหลือจาํหน่ายใหก้บัโรงสี สามารถลดตน้ทุน

การผลิตขา้ว สมาชิก 53 ราย พื้นที่ 264 ไร่ ประมาณการผลผลิตประมาณ 145 ตนั 

 

เป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้   

การลดต้นทุนการผลิตจงัหวดัสกลนครแต่งตั้งคณะทาํงานดาํเนินการตามมาตรการลดตน้ทุนการ

ผลิตและเพิม่โอกาสในการแข่งขนัสินคา้เกษตรดว้ยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เม่ือวนัที่ 4 

พฤศจิกายน 2558 ประกอบดว้ย  

1. คณะทีมการตลาด  สหกรณ์จงัหวดัสกลนคร เป็นประธานคณะทาํงาน 

2. คณะทาํงานทีมการลดตน้ทุนการผลิต  เกษตรจงัหวดัสกลนครเป็นประธานคณะทาํงาน   

3. คณะทาํงานทีมบริหารจดัการ เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร เป็นประธาน 

4. คณะทาํงานทีมผูจ้ดัการแปลง  เกษตรจงัหวดัสกลนคร เป็นประธานคณะทาํงาน เพือ่ขบัเคล่ือน

การดาํเนินงาน โดยมีแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 

1. ใชเ้มล็ดพนัธุดี์ในการผลิต โดยส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่ม 224 ราย ใชเ้มล็ดขา้วพนัธุดี์จากกรมการ

ขา้ว เพือ่ใหไ้ดพ้นัธุข์า้วที่แขง็แรง มีความตา้นทานต่อโรคและแมลง ไดผ้ลผลิตสูง ลดตน้ทุนการใชส้ารเคมี

ในการป้องกนักาํจดัศตัรูพชื 

2. ใชปุ้๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดินสถานีพฒันาที่ดินจงัหวดัสกลนคร ไดน้าํดินตวัอยา่งของสมาชิก 224 ราย นาํไป

ตรวจวิเคราะห์ดิน พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินแก่สมาชิก 



3. ใชส้ารชีวภณัฑเ์พือ่ลดการใชส้ารเคมีสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสกลนครจดัตั้งศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 

เพือ่ใหก้ลุ่มไดมี้แนวทางในการป้องกนักาํจดัศตัรูพชื และมีการอบรมการผลิตสารชีวภณัฑเ์พือ่ใชป้้องกนั

กาํจดัศตัรูพชืทดแทนการใชส้ารเคมี 

4. ส่งเสริมการใชปุ้๋ ยพชืสดและทาํปุ๋ ยหมกัชีวภาพสถานีพฒันาที่ดินจงัหวดัสกลนคร ส่งเสริมการใชปุ้๋ ยพืช

สดเพือ่ปรับปรุงบาํรุงดิน พื้นที่ 500 ไร่ สาธิตการทาํและแนะนาํการใชปุ๋้ยหมกัสูตรพระราชทาน จาํนวน 

1,000 ลิตร เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มลดการใชปุ้๋ ยเคมี 

5. รวมกลุ่มต่อรองราคาเคร่ืองจกัรกลในการผลิตขา้วสมาชิกรวมตวักนัเพือ่ต่อรองเคร่ืองจกัรกลในพื้นที่ เช่น

รถไถนา รถเก่ียวขา้ว 

6. ใชศู้นยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรประจาํอาํเภอเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ในการ

ผลิตขา้วที่ถูกตอ้งเหมาะสมบริหารจดัการที่ดี ปลูกในระยะเวลาที่เหมาะสม ระยะการปลูกขา้วจากนาดาํเป็น

นาหวา่น โดยการใชเ้คร่ืองหยอดเมล็ดพนัธุ ์

7. ส่งเสริมการผลิตขา้วตามแบบมาตรฐาน GAP สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสกลนคร สาํนกังานเกษตรอาํเภอ

พงัโคน และศูนยว์จิยัขา้วจงัหวดัสกลนคร อบรมถ่ายทอดความรู้ในการผลิตขา้วตามแบบมาตรฐาน GAP 

ใหแ้ก่สมาชิก 224 ราย โดยในปี 2558 มีสมาชิกผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP แลว้ 26 ราย และในปี 2559 มี

สมาชิกเขา้รับการตรวจรับรองแปลง GAP 198 ราย 

 

 การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการแปรรูปข้าวทุกระยะการผลิต 

สมาชิกกลุ่มมีความเห็นร่วมกนัในการเพิม่มูลค่าสินคา้กลุ่มในรูปแบบต่างๆ โดยเนน้ตามความถนดัของ

สมาชิกเอง 

1. ตกกลา้แปลงรวมเพือ่ใชใ้นกลุ่มสมาชิก และแบ่งจาํหน่ายเพือ่สร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มโดยกลุ่มไดด้าํเนินการ

ตกกลา้แปลงรวมในพื้นที่  4  ไร่ 

2. เล้ียงกบ เล้ียงปลาในนาขา้วเพือ่สร้างรายไดโ้ดยสาํนกังานประมงจงัหวดัสกลนครสนบัสนุนพนัธุป์ลากิน

พชื 120,000 ตวั และกบ จาํนวน 5,000 ตวั 

3. ระยะแรกจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วเม่าขายโดยมีสมาชิกกลุ่ม จาํนวน 15 ราย ท่ีมีความรู้ความชาํนาญมีการ

รวมตวักนัผลิตขา้วเม่าจาํหน่าย 

4. แปรรูปเป็นขา้วฮาง ขา้วกลอ้ง ขา้วสาร ขายโดยกลุ่มมีโรงสีขา้วเป็นของกลุ่มเองจาํนวน 1 โรง มีสมาชิก

สนใจรวมตวักนั 41 ราย  

5. แปรรูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากขา้วและทาํขนมจากขา้วขายโดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอพงัโคน ร่วมกบั

มหาวทิยาลยัราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร และอุตสาหกรรมจงัหวดัสกลนคร อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

แปรรูปอาหารจากผลิตภณัฑข์า้ว 

6. ปลูกพชืใชน้ํ้ านอ้ยหลงันา เช่น ถัว่เขียว ถัว่ลิสง มะเขือเทศส่งโรงงานขา้วโพดฝักสด มนัฝรั่ง 

 



ผลที่ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการเสร็จส้ินโครงการ 

 -  เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการสามารถลดตน้ทุนการผลิตจาก 4,775 บาท/ไร่ เหลือ 3,775 บาท/ไร่ โดย

สามารถลดตน้ทุนลงไดป้ระมาณ 1,000 บาท/ไร่ 

 -  เกษตรกรมีรายไดเ้พิม่มากขึ้น กลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วประมาณ 270 ตนั ในพื้นที่ 490 ไร่ 

สามารถจาํหน่ายเมล็ดพนัธุข์า้วมูลค่าประมาณ 6,210,000 บาท(คิดราค่าเมล็ดพนัธุข์า้วที่ 23 บาท ต่อ 

กิโลกรัม) สามารถผลิตขา้วเปลือกขายใหก้บัโรงสี ประมาณ 660 ตนั ในพื้นที่ 1,203 ไร่ สามารถจาํหน่าย

ขา้วเปลือกทัว่ไปมูลค่าประมาณ 7,920,000 บาท (คิดราคาขา้วเปลือกอยูท่ี่ กิโลกรัมละ 12 บาท) มีรายได้

เสริมจากการขายกบ จาํนวน 10 บ่อ มูลค่าประมาณ 80,000 บาท(ราคากิโลกรัมละ 80 บาท) มีรายไดเ้สริม

จากการขายปลา จาํนวน 52 บ่อ ประมาณ 400,000 บาท (กิโลกรัมละ 100 บาท)จาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จากขา้ว มูลค่าประมาณ 300,000 บาท และ รายไดอ่ื้นจากการปลูกพชืหลงันา ประมาณ 300,000 บาท 

 -  เกษตรกรผา่นมาตรฐานการผลิตขา้ว GAP 224 ราย 

 -  เกิดกลุ่มที่สามารถจดัการการผลิตขา้วที่มีความเขม้แขง็ สามารถลดตน้ทนุการผลิตและเพิม่รายได ้ 

มีความมัง่คัง่และย ัง่ยนื มีการจดัหาปัจจยัการผลิตไดเ้อง มีการจดัการกองทุนหมุนเวยีน เพือ่เป็นกลุ่มตน้แบบ

ต่อไป 

การบรูณการหน่วยงานภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ภาครัฐ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร/สํานักงานเกษตรอําเภอพังโคน 

 1. บริหารจดัการแปลงใช ้ศพก.ขบัเคล่ือน 

 2. พฒันาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 224 ราย 

 3. จดัทาํแผนที่พกิดัรายแปลง 

 4. กลุ่มศึกษาดูงานเช่ือมโยงเครือข่ายขา้ว 

 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้ว และพชือ่ืนๆ 

 6. สนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

 7. จดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนในกลุ่ม 

 8. จดัทาํตลาดสินคา้เกษตร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.สกลนคร 

 1. หวัหนา้ทีมบริหารจดัการ 

 2. สนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

 

 



โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานํ้าอูน 

 1. ซ่อมแซมและพฒันาคลองระบายนํ้ า 

 2. ทาํแผนส่งนํ้ าใหก้บัพื้นที่แปลงใหญ่ 

สถานีพัฒนาทีด่ินจังหวัดสกลนคร 

 1. สนบัสนุนใชป้อเทืองปรับปรุงบาํรุงดิน 4. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์

 2. เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์ดิน 5.ใหค้วามรู้ในการปรับปรุงบาํรุงดิน 

 3. ทาํแผนที่รายแปลง   6. ส่งเสริมการไถกลบตอซงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมงจังหวัดสกลนคร 

 1. ส่งเสริมการเล้ียงปลา เล้ียงกบในนาขา้ว เล้ียงปลาในบ่อดิน 

ที่ทําการปกครอง จ.สกลนคร 

 1. ควบคุมการเช่าที่นาให้ราคาเป็นธรรม 

สหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

 1. ใหค้วามรู้เร่ืองหลกัการสหกรณ์ 

 2. เช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด 

ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1. ถ่ายทอดความรู้ ซ่อมเคร่ืองจกัรกลเกษตร  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

 1. ใหค้วามรู้เร่ือง ระบบมาตรฐาน GAP 

 2. ตรวจพยากรศตัรูพืช 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 

 1. ตรวจรับรอง GAP 

 2. ใหค้วามรู้ในการผลิตขา้ว 

 3. สนบัสนุนเมล็ดพนัธุข์า้ว 

 4. จดัตั้งธนาคารเมล็ดพนัธุข์า้ว 

สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 

 1. ถ่ายทอดความรู้การจดัทาํบญัชี 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 1. ใหค้วามรู้การแปรรูปขา้ว  

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

 1. ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ 

 2. ส่งเสริมการปลูกหญา้เนเปียปากช่องใหญ่ 

 3. ส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่ 

เทศบาลตําบลไฮหย่อง 

 1. สนบัสนุน พาหนะในการดาํเนินกิจกรรม 

 2. พฒันาเสน้ทางคมนาคมในพื้นที่แปลงใหญ่ 

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีปรรูปอาหารจากขา้ว 

     ภาคเอกชน 

หอการค้าร่วมกับโรงสี 

 1. เช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด 

โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 

 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนพชืหลงันา รับซ้ือมะเขือเทศโรงงาน เพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่ม 

บริษัทราชาเกษตร 

 1. จดัทาํแปลงสาธิตการใชปุ้๋ ยอินทรียใ์นนาขา้ว 

สนบัสนุนปุ๋ ยอินทรีย ์

 



การบริหารจัดการมี๓ดา้น 

- การผลิตมีการแบ่งกลุ่มในการผลิตอยา่งชดัเจน เพือ่ง่ายต่อการบริหารจดัการคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้

ผลผลิตที่ไดมี้ปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดีสามารถเตรียมหาตลาดสินคา้ล่วงหนา้ได ้

- การตลาดมีเป้าหมายในการผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพ เพิม่ความหลากหลายและเพิม่ของสินคา้โดยการแปร

รูปผลิตภณัฑจ์ากขา้ว และมีการเช่ือมโยงตลาด บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาคีที่เก่ียวขอ้ง 

- การสร้างรายได้เสริมเกษตรกรมีรายไดเ้สริมจากการสินคา้เกษตรชนิดอ่ืนๆ เช่น กบ ปลา ที่เล้ียงในนาขา้ว 

พร้อมทั้งมีการปลูกพชืหลงันา เพือ่เพิม่รายได ้เช่น ถัว่ลิสง มะเขือเทศ พชืผกัอ่ืนๆ  

 

ผลกระทบ 

การทาํการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เกษตรกรสมาชิกไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆแบ่ง

ออกเป็น๔ดา้น 

ด้านส่ิงแวดล้อมดว้ยกระบวนการผลิตที่ปลอดภยัตามแบบมาตรฐาน GAP ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มทาํใหร้ะบบ

นิเวศดีขึ้นมีการลดใชส้ารเคมี เกษตรกรมีความเขา้ใจและสามารถแนะนาํความรู้ใหก้นัในกลุ่ม เช่นการลดเผา

ตอซงั ช่วยลดมลพษิทางอากาศ 

ด้านสุขภาพสมาชิกกลุ่ม หนัมาใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนักาํจดัศตัรูขา้ว ทาํใหส้มาชิกไดรั้บสารเคมี

ลดลง ส่งผลใหสุ้ขภาพดีมากขึ้น 

ด้านสังคมสมาชิกมีการรวมตวักนัมีการบริหารจดัการแบบแปลงใหญ่ส่งผลใหมี้การพบปะพดูคุยแลกเปล่ียน

เรียนรู้ทาํใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความสมัพนัธท์ี่ดี มีการช่วยเหลือกนัมากขึ้นเกิดความสามคัคีเพิม่มากขึ้น 

ด้านเศรษฐกิจเม่ือเกษตรกรรวมตวักนับริหารจดัการในรูปแบบแปลงใหญ่ทาํใหมี้การร่วมกนัผลิตสินคา้มาก

ขี้น ไดรั้บความรู้จากหน่วยงานราชการ สามารถมีช่องทางผลิตสินคา้ไดม้ากขึ้น เศรษฐกิจดีมากขึ้น 

 

ความเข้มแข็งของผู้นํา 

ทีมผูจ้ดัการแปลงใหญ่ประกอบดว้ย๓คนหลกัคือนางกาญจนา  อินธิกายเกษตรอาํเภอนายจาํนง  สุโพธ์ิ

นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการและนายโพธ์ิทอง  โพธิราชประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เป็น

บุคคลที่มีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ในการทาํงานมีความสามคัคี รวมมือกนัทาํงานไปดว้ยกนั ทาํใหก้ลุ่มพฒันา

ไดดี้ มีความเขม้แขง็ 

 

 

 

 

 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ (Key Success Factors)   

ผู้จัดการแปลงบริหารจดัการโดยเนน้การบูรณาการ จากประสบการณ์ท่ีเคยทาํงานเป็นนกัวชิาการจงัหวดั จึง

มีความสามารถในการประสานงานหน่วยงานภาคีต่างๆจนเกิดความสาํเร็จ รวมถึงเสียสละเวลาส่วนตวัใน

การมุ่งมัน่ทาํงานใหก้บักลุ่มเป็นอยา่งดี 

ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ ทั้งดา้นการทาํการเกษตร เป็นเกษตรกรไร่นาสวน

ผสมดีเด่น มีความเป็นผูน้าํ กลุ่มสามาชิกมีความเช่ือถือ ทาํใหก้ารจดัการกลุ่มเป็นไปไดด้ว้ยดี 

ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วของกลุ่มแปลงใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี มีฐานการ

เรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยกีารผลิตขา้ว รวมถึงการผลิตปัจจยัอ่ืนๆ ในการผลิตขา้ว เช่นปุ๋ยอินทรีย ์สารชีวภณัฑ์

ในการป้องกนักาํจดัแมลง ใหค้วามรู้เร่ืองไร่นาสวนผสม รวมถึงมีการสาธิตการแปรรูปอาหารจากผลิตภณัฑ์

ขา้ว ทั้งเป็นจุดศูนยร์วมของเกษตรกร ทาํใหเ้กิดการพบปะ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ อีกทั้งเป็นจุดสร้างความ

สามคัคีใหก้บัสมาชิก 

 

ปัจจัยอุปสรรค 

๑. หน่วยงานราชการที่ลงมาส่งเสริมแปลงใหญ่มีหลายหน่วยงานทาํใหเ้กิดความซํ้ าซอ้น เกษตรกรไม่มีเวลา

ในการประกอบอาชีพควรบูรณาการงานใหพ้ร้อมเพยีงกนัเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใชเ้วลาใหน้้อยลง 

 

เง่ือนไข/ข้อจํากัด 

๑. ปัญหาแรงงานของครัวเรือนสมาชิก ขาดแรงงานในการเกษตร ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการผลิตสินคา้ 

๒. สมาชิกกลุ่มมีขนาดใหญ่ แต่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ของกลุ่มยงัมีนอ้ย เช่นโรงสี และเคร่ืองหยอดเมล็ดพนัธุ์

ขา้ว เคร่ืองมีที่ใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เคร่ืองซีนแบบสูญญากาศเป็นตน้ 

ที่มาของข้อมูล 

นางกาญจนา  อินธิกายเกษตรอาํเภอพงัโคนผูจ้ดัการแปลง 

นายจาํนง สุโพธ์ินกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ (เกษตรตาํบลไฮหยอ่ง) ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

นายโพธ์ิทอง  โพธิราชประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 



 


