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ค าน า 

 
 การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหาร
จัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายร่วมกัน ซึ่งท าให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต สามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณา
การของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง จึงสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มี
ปริมาณ และคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานแปลง
ใหญ่ กรณีแปลงต้นแบบ  (ข้าว) ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญ่ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจ
กระบวนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
 
 
 

         กรมส่งเสริมการเกษตร 
          กรกฎาคม 2559 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ข้าว ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 
ความเป็นมา  
 นายมงคล สังข์สร และนางวรรณดี ทองเกลี้ยง ประธานและรองประธาน กลุ่มท านาแปลงใหญ่บ้าน
ต าบลดอนรัก ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน และสมาชิก ได้เล่าว่า แต่เดิมชุมชน
บ้านต าบลดอนรักและพ้ืนที่ๆรอบ พ้ืนที่นาได้ถูกทิ้งเป็นนาร้างกว่า 700 ไร่ การท านายังเป็นแบบตัวใคร ตัวมัน 
ต่างคนต่างท า 
 

 
 
 ในปี 2546 ขณะนั้น นายมงคล สังข์สร ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านต าบลดอนรัก จึงได้มีความคิดริเริ่ม ร่วมกับ
เพ่ือนสมาชิก ได้แก่ พ่ีวรรณดี พี่ด า พี่เมษ พ่ีหรัด พ่ีเติม รวมสมาชิกได้ 6 คน ว่าเราน่าจะกลับมาท านาพลิกฟ้ืน
พ้ืนที่นาร้างอีกครั้ง โดยร่วมกันท านาร่วมกันในพ้ืนที่ 30 กว่าไร่ โดยในระยะเริ่มแรกพันธุ์ข้าวที่ปลูกยังเป็นข้าว
พ้ืนเมือง เช่น เล็บนกปัตตานี เฉี้ยง และข้าวสายพันธุ์มาเลย์ 
 ในปี 2547 ได้มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีก 2 คน คือพ่ีเปรม กับพ่ีเพียร และขยายพื้นที่ปลูกจาก 30 ไร่ เป็น 
70 ไร่ และเพ่ิมพันธ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ข้าวพันธ์ชัยนาท ช่อลุง การท านาในช่วงนี้ยังเป็นการท าเพ่ือบริโภคเป็น
หลัก หากทีเหลือก็ซ้ือขายกันเพียงแต่ในชุมชน 
 ในปี 2550 สมาชิกค่อยๆเพ่ิมเป็น 12 ราย พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนเป็น 100 กว่าไร่ ผลผลิตที่ได้เกินกว่าที่จะ
บริโภคในครัวเรือน จึงเริ่มคิดที่จะท าข้าวสารบรรจุถุงขาย บรรจวบกับท่านภาณุ อุทัยรัตน์ ซึ่งในขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ซึ่งพ้ืนเพเป็นคนอ าเภอหนองจิกอยากจะฟ้ืนฟูการท านาร้าง จึงให้การ
สนับสนุนงบประมาณกับกลุ่มท านาเป็นเงิน 150,000 บาท เพื่อใช้ซื้อเครื่องบรรจุข้าวสุญญากาศพร้อมถุงใน
งบ 50,000 บาท ภายใต้ชื่อข้าวสารผู้ว่าฯ ส่วนงบประมาณที่เหลืออีก 100,000 บาทให้สหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี เป็นผู้ดูแล เพ่ือใช้เป็นเงินทุนส ารองของกลุ่มและเริ่มมีการท าข้าวสารบรรจุถุงขายมานับตั้งแต่นั้น 
มาจนปัจจุบัน 
 ในปี 2552 กลุ่มได้ส่งตัวแทนสมาชิกไปดูงานเรื่องข้าวในพ้ืนที่ภาคอีสาน และได้สนับสนุนพันธุ์ข้าว
จ านวน 10 กิโลกรัม จากสถานที่ดูงานในครั้งนั้น เป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง และหอมมะลิพ้ืนบ้าน อย่างละ  
5 กิโลกรัม และได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่นั้น 
 ในปี 2558 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายชินวัฒน์ 
พรหมมานพ นายช่างชลประทานอาวุโส ผู้จัดการแปลง ร่วมกับเกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล และทีมงานทั้ง
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จังหวัด อ าเภอ ให้การสนับสนุน บูรณาการการท างานลงพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ด าเนินการติดตาม
ให้ค าแนะน าการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  
  
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ปี 2559 ข้าวแปลงใหญ่ บ้านต าบลดอนรัก ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีสมาชิก 
277 ราย พ้ืนที่รวม 1,355 ไร่ โดยพ้ืนที่ท านาทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน ภายใต้ความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบ เกษตรกรมีการท าบัญชีต้นทุนจ านวน 117 ราย และ
ยังไม่ได้ท าบัญชีจ านวน 160 ราย และมีสมาชิกท่ีเป็น Smart Farmer จ านวน 12 ราย 
 ในการพัฒนาการท านาข้าวปลอดสารเคมี ของเกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลดอนรัก ทุกคนด าเนินการ
ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด 
เกษตรกรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในสินค้า และเกิดการเกษตรแบบยั่งยืน ขณะนี้มีสมาชิก
แปลงใหญ่ที่ได้รับมาตรฐาน GAP 60 ราย ส่วนที่เหลือได้รับการประเมินเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว  
 ลักษณะการท านาของชาวนาต าบลดอนรัก เป็นนาด าทั้งหมด ท านาปีละ 2 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่ปลูก
ในช่วงการท านาปี ได้แก่ เล็บนกปัตตานี หอมมะลิแดง ไรซ์เบอรี่ หอมชลสิทธิ์ หอมปทุม เฉี้ยง มะจานู ในช่วง
การท านาปรัง ได้แก่ หอมมะลิแดง ไรซ์เบอรี่ หอมชลสิทธิ์ หอมปทุม ผลผลิตข้าวรวมต่อปี จ านวน 800 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 590.41 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 4,000 – 5,000 บาทต่อไร่ ผลผลิตร้อยละ 65.71 ใช้
เพ่ือการบริโภค และจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 34.29 ซึ่งมีการขายผ่าพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ทั้งแบบแยกกัน
ขาย และรวมกลุ่มกันขาย นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือบรรจุเป็นข้าวสารบรรจุถุงจ าหน่าย
อีกด้วย 
 ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ มีผู้ด าเนินการหลัก 5 คน ได้แก่  
  1. นายชินวัฒน์ พรหมมานพ นายช่างชลประทานอาวุโส ผู้จัดการแปลง 
  2. นางชนัญชิดา หนูสีคง เกษตรอ าเภอหนองจิก ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  3. นางสาวณัญชนา วาโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต าบลดอนรัก) เลขานุการ 
  4. นายมงคล สังข์สร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ 
  5. นางวรรณดี ทองเกลี้ยง รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่   
และมีการบริหารแปลงใหญ่โดยมีการแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และมีคณะท างานในแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ประสานงานติดต่อและไปชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวแปลงใหญ่ ของกลุ่มเกษตรกรท านาบ้านต าบลดอนรัก ส่วนใหญ่ แยก
การผลิต และน ามาขายให้กับกลุ่มเพ่ือแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจ าหน่าย โดยมีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย 
 ลดต้นทุนการผลิต กลุ่มมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้ จากเดิม 4,500 บาทต่อไร่ ให้
เหลือ 3,500 บาทต่อไร่ โดยใช้วิธีการลดต้นทุนการผลิตลงดังนี้ 
  - ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกินความจ าเป็น โดยศูนย์วิจัยข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และ
ควบคุมวิธีการใช้อย่างถูกวิธี 
  - ผลิตปุ๋ยใช้เองจากจากเศษวัสดุในไร่นา ครัวเรือน ผลิตเป็นปุ๋ยน้ าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
  - ผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดทดแทนการใช้สารเคมี ได้แก่เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 
เชื้อราบิววาเรีย โดยบูรณาการร่วมกับการท างานของศูนย์จัดการศัตรูพืชในพ้ืนที่ในการฝึกสอนวิธีการผลิตและ
การใช้งานให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
  - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน ค านวณสูตร
ปุ๋ยที่จะใช้ โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีช่วยเก็บดินไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ได้มีการสนับสนุนชุด
วิเคราะห์ดินอย่างง่ายสนับสนุนให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ด้วย 
  - รวมกันจ้างไถปรับพ้ืนที่ และจ้างเก็บเกี่ยว ในรูปแบบกลุ่มซึ่งจะท าให้ประหยัดกว่าการจ้าง
แบบตัวใครตัวมันโดยเฉลี่ยประหยัดได้ไร่ละ 200 บาท   
  - รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ จะได้ราคาถูกเนื่องจากการสั่งซื้อครั้งละ
มาก ๆ  
 การเพ่ิมผลผลิต เดิมเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอหนองจิก มีผลผลิตเฉลี่ย 590 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจาก
เกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน และการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 มีเป้าหมายที่จะเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกรให้ได้ 800 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้วิธีการดังนี้ 
  - ใช้ข้าวพันธุ์ดีจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ 
  - ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ภายใต้ค าแนะน า
ของนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 
  - ไถกลบตอซัง แทนการเผา และปลูกปอเทืองบ ารุงดินเพ่ือท าปุ๋ยพืชสด ในช่วงหลังฤดูท านา 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน 
  - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และฮอร์โมน ที่ผลิตขึ้นเองเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับ
ต้นข้าว 
 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต กลุ่มได้ท ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว คือ ได้น าการผลิตข้าวสารบรรจุ
ถุงภายใต้ชื่อ ข้าวชาวเขื่อนปัตตานี และข้าวรักษ์ตานี ในรูปแบบข้าวบรรจุถุงสุญญากาศเพ่ือรักษาคุณภาพข้าว 
ขาดข้าวบรรจุถุง 1 กิโลกรัม โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการข้าวปลอดสารพิษ คุณภาพดี  
 การตลาด ปัจจุบันกลุ่มยังมีปัญหาการตลาดในกรณีท่ีผลผลิตของสมาชิกมีจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ข้าวสี ซึ่งกลุ่มได้ด าเนินการรับซื้อจากสมาชิกและบรรจุถุงขายนั้น ในช่วงที่มีภาวการณ์แข่งขันสูง เช่นในปี 
2558 พบว่ามีความล าบากในการแข่งขันเรื่องราคา เพราะการผลิตของกลุ่มเป็นแบบปรอดสารพิษ และ
คุณภาพที่สูงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าๆ ราคาตลาดทั่วๆไป ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากส่วนราชการในการ
ประชาสัมพันธ์ และท่านผู้ว่าราชการได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้น าข้าวสารบรรจุถุงของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในจังหวัดปัตตานีทุกกลุ่ม จัดเป็นกระเช้าของขวัญในช่วงปีใหม่ นับตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ได้มีการจ าหน่าย
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ผลผลิตให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้เพ่ือเป็นเสบียงของเหล่าทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ใน
กรณีท่ีเกิดภาระการล้นตลาดของสินค้า ส าหรับการค้าโดยทั่วไปนั้นกลุ่มผู้แปรรูปจะจ าหน่ายสินค้าผ่านของ
ช่องทางออนไลน์ ตลาดชุมชน การบินไทย ตามแต่ค าสั่งและความต้องการของลูกค้าในช่วงนั้น ๆ เพ่ือลด
ปัญหาด้านการตลาดที่เป็นอยู่ กลุ่มมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมช่องทางการตลาดในรูปแบบการขายออนไลน์ การท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Contract farming และหาทางเข้าสู่ตลาด (Modern Trade) 
 
 การบริหารจัดการ เป้าหมายการบริหารจัดการของกลุ่มท่ีมุ่งหวังด าเนินการให้เกิดขึ้น ได้แก่ 
  การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต โดยกลุ่มมอบหมายคณะกรรมการโดยใช้เงินทุนส ารองของ
กลุ่มที่เหลือ 100,000 บาทซึ่งทาง ศอ.บต. โดยท่านเลขาภาณุ อุทัยรัตน์ ได้มอบให้กลุ่มไว้ใช้เป็นเงินส ารอง
ในการบริหารจัดการโดยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย ในลักษณะเงินยืม
และใช้คืนภายหลัง ซึ่งเป็นส่วนนี้กลุ่มได้ใช้ในการบริหารปัจจัยการผลิตในการซื้อปัจจัยการผลิตรวมกันใน
ปริมาณมากๆ เพื่อเพ่ิมอ านาจต่อรองด้านราคา ก่อนจ าหน่ายให้กับสมาชิกในราคาท่ีต่ ากว่าตลาดทั่วไป รวมถึง
ค่าบริการการเกษตร เช่น ค่าไถ ค่าเก็บเกี่ยว เป็นต้น 
  การบริหารจัดการการผลิต เป็นการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการแบ่ง
สมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยตามรายหมู่บ้าน รายพื้นท่ีท านาที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยให้แต่ละกลุ่มมีหัวหน้า กลุ่มเพ่ือ
คอยติดตามให้ค าแนะน าการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติโดยยึดตามมาตรฐาน GAP เป็นส าคัญ นอกจากนี้ได้
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปัตตานี ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองจิก มอบหมายเจ้าหน้าในการติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าด้วย 
  การบริหารจัดการตลาด ขณะนี้กลุ่มได้วางแผนการผลิต เพ่ือให้มีสินค้าสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด โดยกลุ่มได้รับซื้อผลผลิตข้าวของสมาชิกบางส่วนที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
และด าเนินการสีบรรจุเป็นข้าวสารบรรจุถุงสัญญากาศขายภายใต้แบรนด์ข้าวชาวเขื่อน และข้าวรักษ์ตานี โดย
จ าหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าอาหารสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้
ได้วางแผนขยายช่องทางการตลาดไปยังตลาด (Modern Trade) 
  การบริหารจัดการสร้างรายได้เสริม ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกได้ประกอบอาชีพเสริม
นอกเหนือจากการท านา โดยในช่วงหลังฤดูการท านาได้ส่งเสริมให้สมาชิกท าการปลูกถ่ัวเขียว ถั่วลิสง และเลี้ยง
สัตว์ นอกจากนี้ในพ้ืนที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดอนรัก ซึ่งเป็นศูนย์
ต้นแบบ ได้มีแปลงสาธิตเรื่องการท านา และเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสมาชิกท่ีสนใจ
น าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองจิก ได้มาสอนสมาชิกเพาะเห็ดฟางจากในตะกร้าจากฟาง
ข้าว เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมาสอน
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เซื้อราบิวเวอเรีย ส าหรับเพาะขายให้กับเกษตรกรทั่วไปอีกด้วย 
 
กระบวนการท างานแปลงใหญ่ 

 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ในส่วนของภาครัฐของจังหวัดปัตตานี ได้ก าหนด
กลไกการขับเคลื่อนตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด โดยแบ่งทีมรับผิดชอบในการด าเนินการ เน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วย 
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การบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ เป็น 4 ทีม ที่แต่งตั้งหรือมีมติที่ประชุมโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด ประกอบด้วย 1) คณะท างานฯ (ทีมตลาด) โดยมีสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้า
คณะท างาน 2) คณะท างานฯ (ทีมการลดต้นทุนการผลิต) โดยมีเกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
3) คณะท างานฯ (ทีมบริหารจัดการ) โดยมเีกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าคณะท างาน และ 4) 
คณะท างานฯ (ทีมผู้จัดการแปลง) โดยมีนายชินวัฒน์ พรหมมานพ นายช่างชลประทานอาวุโส ท าหน้าที่
ผู้จัดการแปลง ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอหนองจิกในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่  โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายมงคล  สังข์สร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ นายเจะมะเกะ  สินติศาน์วรกุล นายอับดุลรอมัน ปู
ละ นายอับดุลเราะมัน  ปูละ นางวรรณดี  ทองเกลี้ยง นางสาวนรินทรา  ทองเกลี้ยง (เกษตรผู้น า และเกษตร
ต้นแบบ) และนางสาวณัฐชนา  วาโย เกษตรต าบล และมีหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์วิจัยข้าว ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชีแจง รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินใหญ่ คือ 1) การบูรณาการและการบริหารจัดการร่วมกันของหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ 2) การ
วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ การจัดเก็บข้อมูลสมาชิกรายแปลง 3) การขับเคลื่อนการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
การวางแผนการผลิต การตลาด และแผนการบริหารจัดการ 4) การพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 5) สรุป
บทเรียน ประเมินผลและร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 นอกจากนี้ผู้จัดการแปลงท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงการตลาด โดยประสานผ่านช่องทางของหน่วยงาน
ของกรมชลประทาน หน่วยงานทหาร กองทัพภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ และประสานพูดคุยกับ
พ่อค้าในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานบริหารจัดการน้ า และแจ้งปรับปรุงระบบชลประธานในพื้นที่ต่อโครงการ
ชลประทานจังหวัด และประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการทั้งหมด 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเกษตรกร
ต้นแบบ พัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตั้ง ศพก. ศจช. ศด.ปช. ในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานรายแปลงของเกษตรกร และประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐในระดับอ าเภอ  
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท าหน้าที่ประสานบูรณาการการท างานในภาพรวมของทุก
หน่วยงาน ตืดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานในภาพรวม 
 สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง การเก็บตัวอย่าง
ดินไปวิเคราะห์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ช่วยในการติดตามควบคุมราคาปุ๋ยเคมี และสารเคมีให้มีราคาที่เป็นธรรม 
 สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ประสานงานด้านการตลาดข้าวกับกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ และสนับสนุนบรรจุ
ภัณฑ์ถุงบรรจุข้าวสาร 
 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี การตรวจให้การรับรอง GAP การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการท านา และสนับสนุน
เมล็ดพนัธุ์ข้าว (บางส่วน) และให้ยืมเครื่องจักรกลการเกษตร  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ให้ความรู้ในการเลือกซื้อปุ๋ย การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยที่ใช้ 
 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมการท าบัญชี และติดตามให้ค าแนะน า 
 อบต.ดอนรัก สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนการท างาน และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
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เทคนิคการบูรณาการการท างาน 
 การท างานเน้นการท างานด้วยความตั้งใจ จริงใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยผู้จัดการแปลง เกษตร
อ าเภอ เกษตรต าบลเจ้าของพ้ืนที่ ในฐานะตัวแทนของภาครัฐ จะลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพบปะกับกลุ่ม
เกษตรกร โดยเฉพาะประธานกลุ่ม และสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย เพ่ือรับทราบปัญหาของ
เกษตรกรที่พบ และร่วมกันพูดคุยหารือกันเบื้องต้น ก่อนน าประเด็นต่างให้คณะท างานแปลงใหญ่ได้รับทราบ 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรลุผลลุล่วง และเน้นให้ทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดปัตตานี สนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคล และงบประมาณลง
มาบูรณาการท างานร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานในพ้ืนที่โดยเฉพาะส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่
จะต้องเข้าไปท างานกับพ่ีน้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ต้องเข้าไปบ่อยๆ โดยเกษตรอ าเภอหนองจิก ได้รับจัดสรรพ่ีดิน
ท านาจากเกษตรกรประมาณ 1 ไร่ เพ่ือท านาไปพร้อมๆ กับเกษตรกร โดยได้เชิญท่านรองผู้ว่ามาเป็นประธานในการ
ด านาในครั้งนั้น เพ่ือที่จะได้ใกล้ชิดชาวบ้าน รับทราบปัญหา  และเรียนรู้การปฏิบัติงานแปลงใหญ่ไปพร้อมๆกับ
เกษตรกร จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกร เหมือนคนในครอบครัว เกษตรกรเกิดศรัทธาและยอมรับในตัว
ของเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกันได้ 
 
กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ต าบลดอนรัก มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.)  
 ศพก. นับว่าเป็นกลไกหลักที่ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรท านาในพื้นที่ใกล้เคียง มี
ประธานศูนย์ คือ นางวรรณดี ทองเกลี้ยง รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นวิทยากรประจ าศพก. ให้ความรู้
สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดย ศพก. เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12 หน่วย และหน่วยงานภาคี 5 หน่วย ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฐานการเรียนรู้ 
ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ฐานการเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฐานการเรียนรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ฐานเรียนรู้เรื่องการท าปุ๋ยน้ าหมัก สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลง ฐานการ
เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ประชุม หารือ พร้อมทั้งเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก และเกษตรกร ท าให้สมาชิก 
ได้มีโอกาส พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ได้สนับสนุน
ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฯ และสมาชิก 
 ศดปช. และศจช. เป็นอีกกลไลที่ใช้สนับสนุนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และน าความรู้ที่ได้ในเรื่อง
ของดินและปุ๋ย การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงมาปรับใช้ในไร่นาของสมาชิก 
 คณะกรรมการแปลงใหญ่ เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้น า และหัวหน้าแต่ละกลุ่มย่อย เป็นอีกปัจจัยที่
ส าคัญ ที่จะช่วยในการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกทั้งหมด  
 สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว เป็นปัจจัยส าคัญสุด ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกับ ช่วยเหลือกัน ในการถ่ายทอด
ความรู้น าสิ่งดีๆมาแลกเปลี่ยนกัน และมีทัศนคติที่ดีในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จ 
 หน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องทุ่มเทน าหลักพระราชด ารัส เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ในการพัฒนางาน
และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องเกษตรกรอย่างจริงจัง เข้มแข็ง และจริงใจในการท างาน 
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ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงได้จากเดิม 1,000 บาทต่อไร่ โดยการ
รวมกลุ่มกันจ้างไถเตรียมพ้ืนที่ ลดค่าใช้จ่ายได้ 200 บาท/ไร่ รวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยแล้วมาผสมเอง ลดค่าใช้จ่ายได้ 
ประมาณ 300 – 400 บาท/ไร่ การผลิตปุ๋ยใช้เองโดยเฉพาะกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งสมาชิกในส่วนนี้ประมาณ
70 คน ซึ่งท านาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งซื้อผ่านกรมวิชาการ ผสมกับท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจะสามารถ
ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ประมาณ 500 บาท/กิโลกรัม การลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภัณ์จากการเรียนรู้ผ่าน 
ศจช. ลดต้นทุนได้ประมาณ 200 – 300 บาท/ไร่ ค่าจ้างเก็บเกี่ยวโดยการรวมกลุ่มกันจ้างพร้อมกันลดได้ 
100 บาท/ไร่  
 การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรท านาตามค าแนะน า และหลักวิชาการ ใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ 
เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี และใส่ใจดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคแมลง โดยมีเป้าหมายให้ได้ผลผลิต 800 
กิโลกรัม/ไร่ ขณะนี้จากสภาพพ้ืนที่นาพบว่าข้าวสมบูรณ์เกษตรกรคาดว่าผลผลิตที่ได้น่าจะมากกว่าเดิมที่ 590 
กิโลกรัม/ไร่ อย่างน้อยที่ร้อยละ 10 

 

 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยกระบวนการผลิตตามหลัก GAP ที่ท าให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
และสมาชิกบางส่วนที่ผลิตแบบอินทรีย์ ท าให้ราคาขายของผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มที่ผลิตข้าวอินทรีย์จะมี
การบรรจุเป็นข้าวสารบรรจุถุงจ าหน่าย 
 ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมชลสิทธิ์ ขายส่ง 80 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 100 บาท/กิโลกรัม 
 ข้าวขาวกล้อง เช่น เล็บนก เฉี้ยง ช่อลุง ขายส่ง 50 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 60 บาท/กิโลกรัม 
 ในกรณีท่ีขายเป็นข้าวเปลือกให้โรงสีในพ้ืนที่ จะอยู่ที่ราคา 8 – 12 บาท/กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ข้าวพันธุ์เล็บนก ชัยนาท หรือพันธ์มาเลเซีย 
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 การตลาด ปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่ยังเป็นการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค ส่วนที่ผลิตเพ่ือขายมีเพียงร้อยละ 
34.29 เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องการตลาด เกษตรกรบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะท านาเชิงการค้า กลุ่มโดย
สมาชิกซ่ึงเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิแดงท่าด่าน  ซึ่งมีนายมงคล สังข์สร ประธานกลุ่มแปลง
ใหญ่ และนางวรรณดี ทองเกลี้ยง รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นกรรมการกลุ่ม ร่วกับสมาชิกแปลงใหญ่ผู้น า 
จึงมีเป้าหมายในการบริหารการตลาด โดยส่งเสริมให้สมาชิกแปลงใหญ่ท านาแบบปลอดสารเคมีมากข้ึน เพ่ือ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาขายผ่านช่องทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้จดทะเบียนเป็นสินค้า 
OTOP กับพัฒนาชุมชน เพื่อขยายช่องทางการตลาด ร่วมออกร้านกับหน่วยงานพาณิชย์ และส่วนราชการทั้ง
จังหวัด และอ าเภอ เพ่ือสร้างการรับรู้ของลูกค้า และพ่อค้าในตัวของผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงการขายข้าวใน
ระบบออนไลน์ แต่ปัจจุบัน การขายยังเป็นแบบปากต่อปากและขายตามค าสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น โดยปกติ
กลุ่มจะไม่มีสต๊อกมีสินค้าข้าวสารบรรจุถุง และจะเก็บในรูปแบบข้าวเปลือกและจะสีบรรจุเมื่อมีค าสั่งซื้อเท่านั้น
และมุ่งหวังที่จะเพ่ิมช่องทางไปสู่ตลาดที่เพ่ิมขึ้น 

การบริหารจัดการ 
- การผลิต มีการแบ่งกลุ่มสมาชิก เพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

GAP เป็นอย่างน้อย และควบคุมกลุ่มผลิตแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี เป็นพิเศษส าหรับขายผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุ
ชนข้าวหอมมะลิแดงท่าด่าน ทั้งนี้ทั้งสองกลุ่มจะมีนักวิชาการจากภาครัฐเข้ามาให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  

 - การตลาด มีเป้าหมายเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ คู่ค้าภาครัฐ และน า
ผลผลิตเสนอแก่ภาคเอกชน ผ่านสภาหอการค้าจังหวัด สหกรณ์การเกษตร ธกส และไปรษณีย์ไทย มุ่งหวังว่า
ผลิตผลิตข้าวจะสามารถเข้าสู่ตลาด Modern Trade ได้ในอนาคต 

- การสร้างรายได้เสริม โดยทั่วไปเกษตรกรมีอาชีพการท าสวนยางพารา นอกจากการท านา แต่ทั้งนี้
กลุ่มและหน่วยงานรัฐได้ให้ความส าคัญในการใช้พื้นที่นาหลังฤดูการเก็บเก่ียวในการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบ ารุงดิน 
ได้แก่ถั่วเขียว ถั่วลิสง โดยขายผลผลิตให้กับตลาดในพ้ืนที่ได้ นอกจากนี้ในพ้ืนที่บริเวณบ้านได้ส่งเสริมให้สมาชิก
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท าบ่อปลาเล็ก ส าหรับบริโภคในครัวเรือน หากเหลือ
ก็ค่อยขาย โดยมีเกษตรกรต้นแบบ ศพก. ในพ้ืนที่เป็นตัวอย่างที่ดี 

 

ผลกระทบ 
การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิก ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงาน

ต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรดีที่ปลอดภัย GAP และการผลิตแบบอินทรีย์

ไม่ใช้สารเคมี ของเกษตรกรแปลงใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมท าให้ระบบนิเทศในพื้นที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะปลาในแหล่งน้ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนมาก สังเกตจากมูลไส้เดือนตามกอข้าวมากข้ึน 
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ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศน์ที่ดีข้ึน 
ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคจากสารเคมีตกค้าง จากการท าการเกษตร สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มกันของสมาชิก เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งกัน ท าให้แต่ละคนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น รู้จักร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผลประโยชน์ร่วมกัน 

ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ มีอ านาจในการต่อรองกับพ่อค้ามากขึ้น 
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ต้นทุนต่ า แต่ให้ผลผลิตสูง เกิดการพัฒนาคุณภาพ ท าให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่
สูงขึ้น 

ความย่ังยืนในการพัฒนา 
สอนให้คิด บอกให้ท า แล้วน าไปใช้ โดยทีมผู้จัดการแปลง น าโดยด้วยนายชินวัฒน์ พรหมมานพ นาย

ช่างชลประทานอาวุโส ผู้จัดการแปลง นางชนัญชิดา หนูสีคง เกษตรอ าเภอหนองจิก ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง
นางสาวณัญชนา วาโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต าบลดอนรัก) นายมงคล สังข์สร ประธานกลุ่ม
แปลงใหญ่ นางวรรณดี ทองเกลี้ยง รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อจัดประชุมสมาชิกคราวละพร้อมๆกัน จะ
มาเข้าร่วมด้วยกันทุกครั้ง เพ่ือให้รับรู้การท างานและข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกแปลงใหญ่เหมือนกัน ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีอ่ืนในการจุดประกายความคิดในการพัฒนาการเกษตรของสมาชิกแปลงใหญ่ และร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงโดยใช้ ฐานการเรียนรู้และแปลงต้นแบบ ณ ศพก. ซึ่งมีนางวรรณดี ทองเกลี้ยงเป็นวิทยากร
ในการสาธิตให้แก่สมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกน าไปปฏิบัติและจัดทีมติดตามให้ค าแนะน าให้เป็นไปตาม
หลักการ และข้อก าหนดของกลุ่ม และคุณภาพของผลผลิตตามท่ีตลาดต้องการ 

สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือสืบทอดการท านา ส าหรับสมาชิกท านาแปลงใหญ่อายุล้วนเลยวัย  50 
หมดแล้วการที่จะรักษาอาชีพการท านาให้อยู่ต่อไปนั้น จึงต้องฝึกสอนโดยมีการจัดตั้งกลุ่ม ยุวชลกร กลุ่มยุว
เกษตรกร เพ่ือให้รู้คุณค่าของอาชีพท านา ให้รู้ว่าการเป็นชาวนามืออาชีพ ไม่ได้ท าให้จน แต่สามารถสร้างฐานะ
และรายได้ที่ยั่งยืนส าหรับครอบครัวได้ 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 
 ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 
 ส่วนราชการต้องมุ่งพัฒนาและวางเป้าหมายในการท างานใปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้จัดการแปลงที่
มีความสามารถในการประสานหน่วยงาน ประสานเกษตรกร เป็นคนที่ทุ่มเท จริงจังจริงใจ เป็นที่เชื่อถือและ
ศรัทธาของเกษตรกร ส่วนชุมชนเองก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา หาทางในการเดินต่อด้วย
ตนเอง ต้องพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้จัดการด้วยตนเองได้ และส่วนส าคัญอีกอย่างคือการตลาดที่จะต้องมีตลาด
ที่ชัดเจน มีแผนการแก้ไขปัญหาในด้านการตลาด เพ่ือความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และผลตอบแทนที่คุ้มค่าของพ่ี
น้องเกษตรกร  

 
ปัจจัยอุปสรรค 
 1. หน่วยงานที่ลงมาบูรณาการแปลงใหญ่หลากหลายหน่วย หลายหน่วยต่างคนต่างลงไปด าเนินการ 
ไม่มีการประสานการท างานไปพร้อมๆกัน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ต้องคอยต้อนรับ คอย
อ านวยความสะดวก ดังนั้นทุกๆหน่วยจะต้องบูรณาการการท างาน ทั้งคน งาน เงิน เพ่ือลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
งานไหนท าด้วยกันได้ก็ท าไปครั้งเดียว 
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 2. การท างานแปลงใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เกษตรกรเป็นรายเล็กรายน้อยท านากันคนละไม่กี่ไร่ 
ดังนั้นการด าเนินการให้ครบ 1,000 ไร่ จึงต้องท างานร่วมกับเกษตรกรกว่า 200 ราย ซึ่งการจะท าความ
เข้าใจและให้เกษตรกรได้เดินไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างล าบากยังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนค่อยเป็น
ค่อยไป 
 3. ความสามารถในด้านการตลาด ของทีมผู้จัดการแปลงยังไม่มาก ส่วนใหญ่อาศัยความใกล้ชิดส่วนตัว
ในการเจรจา และยังตอ้งมุ่งมั่นที่จะหาโอกาสในการน าพากลุ่มเกษตรกรไปยังช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น 
 4. เกษตรกรยังขาดกระบวนการกลุ่ม การด าเนินงานกลุ่มส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงคณะกรรมการ และแกน
น าในการพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะต้องสร้างให้สมาชิกแปลงใหญ่ๆอ่ืนๆ เข้าใจบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิด การ
ด าเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น 
 
ที่มาของข้อมูล 
  1. นายชินวัฒน์ พรหมมานพ นายช่างชลประทานอาวุโส ผู้จัดการแปลง 
  2. นางชนัญชิดา หนูสีคง เกษตรอ าเภอหนองจิก ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  3. นางสาวณัญชนา วาโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต าบลดอนรัก) เลขาณุการ 
  4. นายมงคล สังข์สร ประธานกลุ่มฯ นางวรรณดี ทองเกลี้ยง และสมชิกแปลงใหญ่ 


