
 

 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

ความเปนมา 

นายวิทยา มหิงษา ประธานกลุมผูผลิตขาวนาแปลงใหญตําบลหวยมา อําเภอเมืองแพรในปจจุบัน และ

สมาชิกกลุมเลาวา ในพื้นท่ีตําบลหวยมาสวนใหญเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะเปนภูเขาสูง  

พื้นท่ีใชในการเกษตรกรรม  เชน ทํานา ปลูกพืชไร ประชากรสวนใหญ

จะต้ังหลักแหลงท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ีราบลุมมีแหลงน้ําท่ีสําคัญคือ ลําน้ํา

หวยมา และลําน้ําแมหลาย อาชีพสวนใหญของราษฎรประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร คือ ทํานา ทําไรขาวโพด ถ่ัวเหลืองและทําสวน เชน 

มะขาม ลําไย มะมวง เปนตน ซึ่งตางคนตางปลูกตางคนตางขาย  

ป 2554 เกษตรกรจึงไดรวมตัวกันจัดต้ัง ศูนยสงเสริมและผลิต

พันธุขาวชุมชนบานวังเย็นเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรสมาชิกกลุม

ผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานวังเย็นท่ีทําแปลงขยายเมล็ดพันธุขาวใหกับ 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร โดยมีสมาชิกเริ่มแรก จํานวน 20 ราย พื้นท่ี 

200 ไร และดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยไดรับการสนับสนุนปจจัย

การผลิต วัสดุอุปกรณ ตลอดจนการถายทอดความรู ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรจากความรวมมือ  

ของหนวยงานกรมการขาว และกรมสงเสริมการเกษตร โดยไดยื่นขอจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนในนาม 

กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานวังเย็น เพื่อโอกาสเขาถึงแหลงความรู เงินทุน และเช่ือมโยงการตลาด 

ใหกลุมเกิดความเขมแข็งยิ่งข้ึน และไดรับการจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนในวันท่ี 13 มกราคม 2554    

รหัสทะเบียน 6-54-01-09/0017  สถานท่ีต้ังกลุม เลขท่ี 93 ม.1  ต.หวยมา อ.เมืองแพร จ.แพรพื้นท่ี

การเกษตรอาศัยแหลงน้ําจาก คลองชลประทานแมยมฝงซาย อางหวยหิน ลําน้ําแมหลาย ฝายออย 

ป 2557/58 กลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวาง

ระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน และสินคา พบวาพื้นท่ี

ปลูกขาว มีการวิเคราะหพื้นท่ีเปน S1 ท้ังหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวคุณภาพดี การตรวจ

รับรองตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ (GAP:Seed) แบบกลุม จํานวน 1  กลุม ชาวนาจํานวน 20 ราย พื้นท่ี 

200 ไร  ตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองและตรวจติดตามเพื่อคงอายุการรับรอง หรือเพื่อรักษาระบบ 

(Surveillance) โดยเจาหนาท่ี ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพรและไดเมล็ดพันธุขาวท่ีผานการตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ ช้ันพันธุจําหนายจากศูนยวิจัย

ขาวแพร  

ป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร

ตามรูปแบบแปลงใหญ โดยมีนายณรงค ทาขาว นักวิชาการ

สงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ   

เมืองแพร เปนผูใหคําแนะนําการเขารวมโครงการดังกลาว 



สถานการณปจจุบัน  

ป 2559 ขาวแปลงใหญ ตําบลหวยมา อําเภอ

เมืองแพร จังหวัดแพร มีสมาชิก 115 คน พื้นท่ีผลิตขาวท่ีมี

เอกสารสิทธิ์ รวม 1,063 ไร จํานวน 252 แปลง และ

สมาชิกทุกคนเปน Smart Farmer 

แปลงใหญขาวบานวังเย็นมีแนวคิด และภูมิปญญา

ทองถ่ินของสมาชิกกลุมในการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวชุมชน ท่ีมีประสิทธิภาพ  

ผลผลิตรวมตอป จํานวน 584.65 ตัน เฉล่ีย 550 กิโลกรัมตอไร เปนขาวเมล็ดพันธุ จํานวน 500 ตัน    

คิดเปนรอยละ 85.52 และขาวท่ีใชบริโภคในครัวเรือน จํานวน 84.65 ตัน คิดเปนรอยละ 14.47  

ทีมผูจัดการขาวแปลงใหญ มี ๓ คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร 

นายเท่ียง คาระโก เกษตรอําเภอเมืองแพร ผูจัดการ 

นายณรงค ทาขาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลหวยมา) ผูชวยผูจัดการ 

นายวิทยา มหิงษา ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

 

  

 

เปาหมาย 

เปาหมายในการรวมกันผลิตขาวแปลงใหญของกลุม "แยกกันผลิต รวมกันขาย" โดยมีการลดตนทุน

การผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 1. ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตขาวใหได จากเดิมการผลิตขาวท่ัวไป

ของเกษตรกรมีตนทุนอยูท่ี 5,803 บาทตอไร เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายลดตนทุนการ

ผลิตใหอยูท่ี 3,188 บาทตอไร โดยเนนการผลิตขาวเพื่อจําหนายเปนเมล็ดพันธุ และขาวปลอดภัยตาม

มาตรฐาน GAP มีวิธีการดังนี้ 

  1.1. การปลูกปอเทืองหรือถ่ัวเขียวผิวมันกอนฤดูทํานาป เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค 

แมลง  ลดการใชปุยเคมี ลดปญหาขาวเรื้อ ปญหาวัชพืช และลดการใชสารเคมี 

1.2 การใชเครื่องปกดํา เพื่อแกไขการขาดแคลนแรงงาน และสะดวกในการตัดพันธุปน 



1.3 ผลิตแผนกลาท่ีใชกับเครื่องปกดํานาเอง จากแผนพลาสติก และวัสดุในทองถ่ินเพื่อ    

ลดตนทุนซึ่งกรรมวิธีดังกลาว สมาชิกแปลงพันธุเรียกวา “วังเย็นโมเดล”ซึ่งสามารถลดรายจายลงไดถึง   

1,472 บาท/ไร เมื่อเทียบกับวัสดุของบริษัทในการตกกลาเพื่อปกดํา  

วัสดุ 

ตนทุนท่ีใชตกกลา 

(บาท/ไร) หมายเหตุ 

แบบวังเย็น แบบบริษัท 

ถาดเพาะ 

แกลบดํา 

พลาสติกรอง

พื้น 

ตาขายเขียว 

ไมไผ (ระแนง) 

0 

0 

28 

100 

20 

1,575 

45 

0 

0 

0 

พื้นท่ี 1 ไรใชถาดเพาะ 45ถาดราคาถาดละ 35 บาท 

 

1 มวนราคา 140บาท ใชได 5    ไร 

1 มวนราคา 250บาท ใชได 2.5 ไร 

รวม 148 1,620 ประหยัด 1,472 บาท/ไร 

1.4 คิดคนอุปกรณ ลากแผนกลาข้ึนมาทดแทนวิธีการเดิมท่ีใช การหาบ ซึ่งไมสะดวกในการ

ปฏิบัติในแปลงนาท่ีเปนเหตุผลหนึ่งในการไมยอมรับ 

และการตัดสินใจเลือกวิธีการใชเครื่องปกดํานา 

1.5 ดัดแปลงเครื่องตัดหญาและ

เครื่องพนสารเคมีในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ขณะ

ตากลดความช้ืน 

1.6 ดัดแปลงเครื่องสีขาว ท่ีไมใช

แลว มาทําเปนเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว 

  1.7 สมาชิกกลุมผานการฝกอบรม

การจัดทําบัญชีครัวเรือนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแพร  

 2. การเพิ่มผลผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มผลผลิตขาวใหได จากเดิม 700 กิโลกรัม/ไร เปน    

850 กิโลกรัมตอไร คือเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสดกอนการ

ปลูกขาว (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สถานีพัฒนาท่ีดินแพร) การบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการสงน้ําเขาสู

พื้นท่ีเพาะปลูกขาวของเกษตรกร (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานแพร)  

3. การเพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตขาวใหไดมาตรฐานการผลิตรับรอง 

GAP ในป 2559 มีเปาหมายสงเสริมการผลิตขาวใหไดมาตรฐาน GAP จํานวน 100 ราย และขยายผลให

ครบทุกราย/แปลง   

4. การตลาด ปจจุบันกลุมไมมีปญหาดานการตลาด เนื่องจากเนนการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนายให

ศูนยวิจัยขาวแพรเปนหลัก เนนการประสานงานศูนยขาวชุมชนในจังหวัดแพรเพื่อเช่ือมโยงเครือขายดานการ

ผลิต และการตลาดรวมกัน 



5.การบริหารจัดการ เปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 

- การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ด

พันธุขาวของศูนยวิจัยขาวแพร มีคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบต้ังแตกระบวนการคัดเลือกพื้นท่ีไปจนถึง

กระบวนการบรรจุกระสอบเพื่อจําหนายใหเกษตรกรตอไป 

- การบริหารจัดการตลาด การรวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน วางแผน

การตลาด การจําหนายผลผลิต เปนตน เช่ือมโยงเครือขายศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนและ

ผูผลิต/ผูจําหนายเมล็ดพันธุขาว ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวจังหวัดแพร เพื่อสรางพันธมิตรในการ

ผลิต  และจัดการผลผลิต โดยมีศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพรเปนผูประสานงาน 

- การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากพืชไรและพืชชนิดอื่นๆ 

ไดแก การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง หลังนา พืชผักตางๆ  

 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีในสวนของภาครัฐท้ังในระดับจังหวัด และระดับ

อําเภอ โดยมีคณะกรรมการเพื่อรวมขับเคล่ือนการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ดังนี้  

   1. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดแพร  

   2. คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single 

Command)   

   3. คณะทํางานบริหารจัดการการขับเคล่ือนระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (แปลง

ตนแบบ) จังหวัดแพร จํานวน 4 ทีม ประกอบดวย ทีมการตลาด ทีมการลดตนทุน ทีมการบริหารจัดการ    

ทีมผูจัดการแปลง   

สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการ

แปลงใหญจัดประชุมหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาท่ีดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม 

รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ  

๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 

๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด  

๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 

นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาใหความรูและรวม

ดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ ตําบลหวยมา อําเภอเมืองแพร ไดแก 

- สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุย

น้ําหมักชีวภาพ และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง  



  - ศูนยวิจัยขาวแพร ใหความรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว เลือกพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพื้นท่ี และเปนพันธุขาวท่ีตรงกับความตองการของชุมชนและตลาด การเตรียมพื้นท่ี การปลูก การดูแล

แปลงพันธุ ตามการเจริญเติบโตของขาวใน 5 ระยะ การเก็บเกี่ยว การนวด ทําความสะอาด การเก็บรักษา 

เพื่อรอจําหนาย  

- จัดทําแผนท่ี (Zoning)  เพื่อจัดทําแผนการจัดการสินคาขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจระดับ
อําเภอ รวมกับสถานีพัฒนาท่ีดินลําพูน  

- การจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม การรวมกลุม โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
  - พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตรซึ่งเปนสวนหนึ่งในแปลงใหญ กิจกรรม
พัฒนาศูนยเรียนรูฯ จัดกระบวนการเรียนรูฯ จัดงาน Field Day ใหแกเกษตรกรในพื้นท่ีไดมาเรียนรู 
  - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาและสรางเครือขาย Smart Farmer 
ตนแบบ 

- หนวยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. 

- หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

- หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการใชน้ํา คือ ชลประทาน 

- หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการตลาด คือ พาณิชยจังหวัดแพร 

- หนวยงานทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตําบลหวยมา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัด

กิจกรรมของแปลงใหญ 

- หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรช่ัน จํากัด 

  
เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 

เนนการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร การ

จัดทําเวทีเพื่อวิเคราะหปญหาในพื้นท่ี และนําปญหาเหลานั้นมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนา และ

แผนปฏิบัติงานในพื้นท่ี ใหตรงกับความตองการของเกษตรกร โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมี

การบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน โครงการถายทอดความรูเรื่องการทํานาแบบเปยกสลับแหง โดยองคการ

บริหารสวนตําบลหวยมา การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 

โครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงมาตรการ 4 เปนตน 

กลไกการขับเคลื่อน 

กลุมเกษตรกรแปลงใหญขาวมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง ศพก. มีประธานศูนย คือ       

นายวิทยา มหิงษา เปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแกสมาชิก โดย ศพก. เปนศูนยรวมของหนวยงาน

ภาครัฐ ๑2 หนวยงาน องคกรทองถ่ิน ๑ หนวยงาน ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ภายใน ศพก. 

และแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานการเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก ฐานการเรียนรูการบริหารจัดการ

พื้นท่ีเกษตรกรรม(Zoning) และการจัดการดินอยางถูกวิธี ฐานเรียนรูระบบนิเวศในแปลงนาและการบริหาร



ศัตรูพืช ฐานเรียนรูการผลิตและการใชปุยหมัก และฐานเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูในการทํานา 

เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตขาวอยางมีประสิทธิภาพ   

ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนํา

ความรู และปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก สมาชิกแปลงใหญเองเปนแหลงความรูท่ีนํามาแลกเปล่ียนกัน เชน 

การทํานาแบบวังเย็นโมเดล การทําน้ําหมักชีวภาพ การจัดทําแปลงพยากรณ เปนตน 

ผลลัพธตามเปาหมาย 

ตามเปาหมาย ๕ ดาน ของการผลิตขาวของกลุม เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ทําใหบรรลุตาม

เปาหมาย ดังนี้ 

1. ลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิมการผลิตขาวท่ัวไปของเกษตรกรมี

ตนทุนอยู ท่ี 5,803 บาทตอไร เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายลดตนทุนการผลิตใหอยู ท่ี 

3,188 บาทตอไร โดยเนนการผลิตขาวเพื่อจําหนายเปนเมล็ดพันธุ และขาวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP 

2. การเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิตขาวใหได จากเดิม 700 กิโลกรัม/ไร เปน 850 กิโลกรัมตอไร เนน

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสดกอนการปลูก การบริหารจัดการแหลง

น้ําเพื่อการสงน้ําเขาสูพื้นท่ีเพาะปลูกขาวของเกษตรกร  

3.การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยเพิ่มคุณภาพผลผลิตขาวใหไดมาตรฐานการผลิตรับรอง GAP ในป 2559 

มีเปาหมายสงเสริมการผลิตขาวใหไดมาตรฐาน GAP จํานวน 100 ราย และขยายผลใหครบทุกราย/แปลง   

4. การตลาด ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนายใหศูนยวิจัยขาวแพรเปนหลัก เนนการประสานงานศูนยขาว

ชุมชนในจังหวัดแพรเพื่อเช่ือมโยงเครือขายดานการผลิต และการตลาดรวมกัน  

5.การบริหารจัดการ เปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 

- การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ด

พันธุขาวของศูนยวิจัยขาวแพร มีคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบต้ังแตกระบวนการคัดเลือกพื้นท่ีไปจนถึง

กระบวนการบรรจุกระสอบเพื่อจําหนายใหเกษตรกร 

- การบริหารจัดการตลาด การรวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน วางแผน

การตลาด การจําหนายผลผลิต เปนตน เช่ือมโยงเครือขายศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนและ

ผูผลิต/ผูจําหนายเมล็ดพันธุขาว ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวจังหวัดแพร เพื่อสรางพันธมิตรในการ

ผลิตและจัดการผลผลิต โดยมีศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพรเปนผูประสานงาน 

- การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากพืชไรและพืชชนิดอื่นๆ 

ไดแก การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง หลังนา พืชผักตางๆ  

 

 

 



ผลกระทบ 

การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน

ตาง ๆ แบงออกเปน ๔ ดาน  

  1. ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบ GAP ปลอดภัยท้ังเกษตรกรและ
ผูบริโภค  สงผลตอส่ิงแวดลอมทําใหระบบนิเวศนดีข้ึน สรางความสมดุลใหกับส่ิงแวดลอม การทําปุยหมัก      
น้ําหมักชีวภาพ สงเสริมการไถกลบตอซัง เปนการลดการเผาวัสดุทางการเกษตรลดมลพิษ มลภาวะหมอกควัน 
ทําใหสภาพส่ิงแวดลอมดีข้ึน  
  2. ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี
ปลอดภัยท้ังเกษตรกรและผูบริโภค  
  3. ดานสังคม  เพิ่มการรวมกลุมเกษตรกร  มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ มีการ
แลกเปล่ียนภายในกลุมเกษตรกร  เกิดความสามัคคีทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง   
  4. ดานเศรษฐกิจ มีการรวมกลุมเกษตรกร มีการวางแผนการผลิต และการตลาด ทําใหระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรมีคุณภาพดีข้ึน เพิ่มการแขงขันเพื่อ เกษตรกรมีรายได
เพิ่มข้ึนมากกวาการขายใหพอคาคนกลาง  
 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 

ทีมผู จัดการแปลงใหญ ประกอบดวย ๓ คน คือ นายเท่ียง คาระโก เกษตรอําเภอเมืองแพร         

นายณรงค ทาขาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ และนายวิทยา มหิงษา ประธานกลุมเกษตรกร

แปลงใหญ มีการพูดคุยหารือรวมกัน สอบถามปญหาการดําเนินงานระหวางกันอยูตลอดเวลา เมื่อมีการจัดการ

อบรม ประชุม สัมมนาท่ีจัดในระดับจังหวัด ระดับเขต จะเขารวมกิจกรรมโดยไมขาด เพื่อรับทราบนโยบาย 

การดําเนินงานและเรียนรูการดําเนินงานแปลงใหญและนํามาปรับใชในพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 

ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 

วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ

แปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  

ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปน

สถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ี

รวมกันทํามากข้ึน เชน การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การเรียนรูระบบนิเวศน การจัดทําแปลงพยากรณการ

ระบาดศัตรูพืช เปนตน 

ประธานกลุมแปลงใหญ มีความรูความสามารถทางดานการทํานาแบบวังเย็นโมเดล มีความเช่ียวชาญ

ในการผลิตขาว เปนท่ียอมรับของคนในชุมชนและตางพื้นท่ี มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานเปน

จํานวนมาก 



ปจจัยอุปสรรค 

๑. การบูรณาการระหวางภาคีเครือขายยังไมเปนรูปธรรม 

๒. เกษตรกรยังขาดความต่ืนตัวในการดําเนินกิจกรรมโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 

 
เง่ือนไข/ขอจํากัด 

สมาชิกควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และผลตอบแทนอยางแทจริง โดยมีหนวยงานรัฐเปนท่ี

ปรึกษาใหคําแนะนําในแตละดานในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

ผูจัดทําขอมูล (ขอมูล ณ  22 สิงหาคม 2559)  
  นายประภาส สานอูป  ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตร
จังหวัดแพร 

   นางสาวสริญญา ภูมิภู  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตร
จังหวัดแพร 
   

 


