
 
 

 

 

 

       ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

  กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

                           

                             

 



 
 

คํานํา 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการรวมกัน
ต้ังแตการรวมหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต  
เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ในการสนับสนุน    
ใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด สํานักงาน  
เกษตรจังหวัดชัยภูมิรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคอนสวรรค ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ            
กรณีแปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงาน
บริหาร  จัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมท้ังเปนคูมือชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจกระบวนการ    
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสมารถนําไปสูการปฏิบัติไดตอไป 
 
 
    
          คณะผูจัดทํา 
                  สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว ตําบลศรสีําราญ จังหวัดชัยภูม ิ
 
ความเปนมา 
 ป 2557 นายสวาง นราพงษ อดีตประธานกลุมนาแปลงใหญตําบลศรีสําราญ ไดดําเนินงานโครงการ 
เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวจังหวัดชัยภูมิ ป 2557 รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโครงการดังกลาว 
เนนใหความรู ในเรื่องระบบการทํานาแบบประณีต (System of Rice Intensification; SRI) ท่ีเนนใหความสําคัญ 
กับศักยภาพท่ีแทจริงของตนขาว ดังนั้น ในการปลูกจึงพยายามท่ีจะสรางสภาพแวดลอมใหมท่ีเอื้อตอการแสดง 
ศักยภาพของตนขาวอยางเต็มท่ี เชน การใชกลาท่ีมีอายุไมเกิน 15 วัน การเตรียมดินและการปลูกโดยใชระยะ  
ระหวางตนท่ีเทากันอยางเปนแถวเปนแนว และการจัดการน้ําโดยปลอยใหหนาดินแหงและเปยกสลับกัน เปนตน     
โดยนายสวาง นราพงษ นั้น เปนผูท่ีมีความสนใจในเรื่องการเกษตรเปนพิเศษ จึงทําหนาท่ีในการจัดทําแปลงทดสอบ
และเรียนรูการทํานาแบบ SRI รวมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการพัฒนาเครื่อง   
หยอนกลาขาวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) นอกจากนี้นายสวาง นราพงษ ยังไดรวมกลุมเกษตรกรเพื่อเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑ 
การตรวจธาตุอาหารในดินและการปรับปรุงบํารุงดิน และขอตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุม ซึ่งตอมาไดรับ   
การรับรองในนามวิสาหกิจชุมชนกลุมทํานาประณีตขาวอินทรียศรีสําราญ 
 

         
                                 

ป 2558 ไดมีการยกระดับแปลงเรียนรูของนายสวาง นราพงษ เปนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และถูกคัดเลือกใหเปนพื้นท่ีดําเนินการโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 
โดยมีนายภาณุวัฒน ทิพยตา เกษตรอําเภอคอนสวรรค เปนผูจัดการแปลง และนางทองวัน ลีกอก นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรชํานาญการ เปนผูชวยผูจัดการแปลง มีสมาชิกแปลงใหญชวงเริ่มตน 171 คน พื้นท่ีปลูก 2,316 ไร  
ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพื้นท่ี พบวาพื้นท่ีปลูกขาวของสมาชิกสวนใหญประมาณรอยละ 86.44 อยูใน พื้นท่ี N  
และ S3 ท่ีเหลืออีกรอยละ 13.56 อยูในพื้นท่ี S2  



 
 

                     
 
ท้ังนี้ แมวาพื้นท่ีสวนใหญจะอยูในเขตพื้นท่ีไมเหมาะสมแกการปลูกขาว แตดวยขาวเปนสินคาเชิงวัฒนธรรม             
ท่ีทุกครัวเรือนจะตองมีการเพาะปลูก ดังนั้นสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคอนสวรรค  
และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงไดนําเทคโนโลยีท่ีใชในการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต ไดแก การทํานา SRI 
การใชเครื่องหยอดเมล็ดขาวแหง (ทดแทนการหวาน) การผลิตและใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูขาว  
การควบคุมศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มาดําเนินการในพื้นท่ี พรอมท้ังสงเสริม 
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑสินคาขาว ไดเปนตราสินคา “ SRI Samran Rice”                    

                           
 
 
 
 
 
 



 
 

สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 กลุมนาแปลงใหญตําบลศรีสําราญ ตําบลคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิก 217 คน พื้นท่ีปลูก 
3,026 ไร เปนพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ท้ังหมด มีสมาชิกท่ีเปน Smart Farmer จํานวน 13 คน ชนิดสินคาขาวท่ีผลิต 
ไดแก 1) ขาวหอมมะลิ รอยละ 48  ของพื้นท่ี 2) ขาวเหนียว กข 6 รอยละ 42 ของพื้นท่ี 3) ขาวไรซเบอรี่และ 
ขาวสีพันธุอื่นๆ รอยละ 10 ของพื้นท่ี ผลผลิตขาวรวมตอป จํานวน 1,129 ตัน เฉล่ีย 373 กิโลกรมตอไร  
โดยมีตนทุนการผลิต 3,126 บาทตอไร คิดเปน 8.38 บาทตอกิโลกรัม  
ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย 
 1. เกษตรอําเภอ (นายภาณุวัฒน ทิพยตา)     หัวหนาคณะทํางาน 
 ๒.นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีดําเนินงาน   คณะทํางาน 
    3. กํานันตําบลในพื้นท่ีดําเนินงาน      คณะทํางาน 
 4. ผูใหญบานในพื้นท่ีดําเนินงาน      คณะทํางาน 
 5. ประธานกลุมสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ    คณะทํางาน 
      6. รองประธานกลุมสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ   คณะทํางาน 
 7. เลขานุการกลุมสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ   คณะทํางาน 
 8. อาสาสมัครเกษตรหมูบานในพื้นท่ีดําเนินงาน    คณะทํางาน 
 9. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบงานขาว    คณะทํางาน 
 10. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล (นางทองวัน ลีกอก)      คณะทํางานและเลขานุการ 
 

เปาหมาย 
 เพื่อใหเกษตรกรมีความเขมแข็งสามารถบริหารการผลิตและการตลาดรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกร 
มีความรูในการผลิตขาวท่ีไดคุณภาพ และมีอํานาจตอรองทางการตลาดและลดตนทุนการผลิต 
 ลดตนทุนการผลิต มีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิต จากเดิม 3,126 บาทตอไร เหลือ 2,525 บาทตอไร 
โดยใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 
  1.ใชเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถ รถเกี่ยวขาว รถหยอนกลา เครื่องหยอด เครื่องโรยแทนการ 
ทํานาหวาน เพื่อชวยลดการใชเมล็ดพันธุ จากเดิม 25-30 กิโลกรัมตอไร ใหเหลือไมเกิน 10 กิโลกรัมตอไร 
  2. การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกรมการขาว และการจัดทําแปลงพันธุ
ไวใชเองในชุมชน ในลักษณะศูนยขาวชุมชน  
  3. ลดการใชสารเคมี โดยการผลิตสารชีวภัณฑ ไวใชเองเพื่อปองกันกําจัดศัตรูขาว ลดคาใชจาย    
การ ใชสารเคมีลงไดประมาณ 120 บาทตอไร 
  4. การปลูกพืชตระกูลถ่ัวบํารุงดิน การรวมกลุมธนาคารปุยอินทรีย และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี ลดการใชปุยเคมีลงไดประมาณ 400 บาทตอไร  
 เพิ่มผลผลิต มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตจากเดิม 373 กิโลกรัมตอไร เปนไมนอยกวา 390 กิโลกรัมตอไร
โดยใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 
  1. ใชเมล็ดถ่ัวเขียว ถ่ัวพรา ปอเทืองและการไถกลบตอซังปรับปรุงบํารุงดินใหมีธาตุอาหารท่ีจําเปน
และอินทรียวัตถุในปริมาณท่ีเหมาะสม 
  2. การปลูกขาวเปนแถวเปนแนว เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดโรคแมลง และสะดวกในการบริหาร      
จัดการแปลง ตรวจตัดพันธุปนไดสะดวก เพิ่มพื้นท่ีใหขาวแตกกอไดเต็มท่ี 
 
 
 



 
 

 การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดําเนินการผลผลิตสินคาขาวกลอง ขาวสาร บรรจุถุงสุญญากาศ ภายใตตราสินคา 
“ SRI Samran Rice”  พรอมท้ังดําเนินการสวนอื่นๆ ดังนี ้          
        1. เสนอขอตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย กับทางกรมการขาว  
 2. ผลิตเมล็ดพันธุมาตรฐานกรมการขาว  
 3. แปรรูปขาวคุณภาพ โดยจัดต้ังเปนโรงสีชุมชน 
 การตลาด ปจจุบันกลุมยังมีปญหาดานการตลาด เนื่องจากในพื้นท่ีนั้นจะไมมีโรงสีขนาดใหญ จึงคอนขางยาก
ตอการตอรองทางการคา ดังนั้นทางกลุมจึงมีเปาหมายในการรวบรวมผลผลิตขาวคุณภาพ เพื่อแปรรูปจําหนาย       
โดยชวงแรก เนนการตลาดทาง Social network และการออกรานตามงานตางๆ เชน ตลาดเกษตรกร งานแสดง 
สินคาประจําป เปนตน 
 การบริหารจัดการ ประกอบดวยคณะผูจัดการแปลงเปนแกนหลักในการขับเคล่ือน นอกจากนี้ยังมีการ       
ต้ังคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ ซึ่งจะมีกรรมการยอยในการดําเนินงานดานตางๆ ไดแก ฝายผลิตเมล็ดพันธุ 
ฝายเครื่องจักรกล ฝายแปรรูปและการตลาด และฝายผลิตปุยอินทรีย  

  

กระบวนการทํางานในแปลงใหญ 
 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพืน้ท่ี ในภาครัฐ ขับเคล่ือนโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ  
ภายใตโครงสรางทีมผูจัดการแปลง รวมดวยหนวยงานอื่นๆ เชน ปศุสัตวอําเภอ ประมงอําเภอ พัฒนาการอําเภอ
สาธารณสุขอําเภอ รวมดวยหนวยราชการระดับจังหวัด เชน ศูนยวิจัยขาวชุมแพ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ 
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดชัยภูมิ ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ  สํานักงาน       
ธ.ก.ส.สาขาชัยภูมิ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ พาณิชยจังหวัดชัยภูมิ เปนตน ท้ังนี้มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู          
และการถายทอดความรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญในพื้นท่ี ดังนี ้
 1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพของชุมชน 
 2. การขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
 3. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การตลาด พรอมจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
 4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
 
 

             
 

 
 
 
 
 



 
 

การบูรณาการงานของหนวยงานตางๆ 
ภาครัฐ 

 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
  1) บริหารจัดการแปลง โดยจัดต้ังทีมผูจัดการแปลง 

2) พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer เปาหมาย 90 คน 
3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 
4) จับพิกัดรายแปลงและทําแผนท่ี zoning  
5) เมล็ดพันธุขาว/ ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธุ/ จัดงานรณรงคไถกลบตอซัง (งบกลุมจังหวัด) 
6) สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑ ไตรโคเดอรมา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม และจัดทําแปลงติดตาม

สถานการณศัตรูขาว จํานวน 5 แปลง 
7) ถายทอดความรูการผลิตขาวมาตรฐาน GAP 
8) พัฒนาเกษตรกรผูนํา โดยนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน กลุมผลิตขาวอินทรียน้ําออม จังหวัดยโสธร 
9) สนับสนุนการดําเนินการ ศขช./ศจช./ศดปช.  

2. ศูนยวิจัยขาวชุมแพ  
1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ 10 ตัน 
2) สนับสนุนเครื่องหยอด 8 แถว /4  แถว/เครื่องโรยขาวงอก อยางละ 1 เครื่อง 
3) ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธุ จํานวน 1 ชุด 
4) สนับสนุนแปลงเรียนรู จําวน 4 แปลง 
5) ตรวจรับรอง GAP แบบกลุม จํานวน 1 กลุม สมาชิก 25 คน 

3. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ 
1) สนับสนุนการโดโลไมทและเมล็ดพันธุปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 
2) ผลิตน้ําหมักชีวภาพ/ปุยหมัก 
3) การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

4. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูมิ   
  1) จัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายแปลง 

2) พัฒนากลุมแปรรูป (ตราสินคา “SRI Samran Rice”) 
5. สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 
  1) ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2) พัฒนาการรวมกลุมเพื่อการตลาด  
6. สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยภูมิ 

1) ใหความรูเรื่องการตลาด 
2) งานแสดงสินคา 
3) พื้นท่ีเปาหมายตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตขาวไรซเบอรี่อินทรีย  

  4) จัดทําบันทึกความเขาใจทางการคาระหวางโรงสีและกลุมเกษตรกร 
7. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยภูมิ 

1) บัญชีตนทุนอาชีพ 
2) พัฒนาครูบัญชีอาสา  
 
 



 
 

8. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
  - ปจจัยการผลิตปศุสัตว  
 9. สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ 

- สงเสริมการเล้ียงปลากินพืชและทําอาหารเล้ียงปลาอยางงาย  
10. สํานักงานโครงการชลประทานชัยภูมิ 

1) พัฒนาเกษตรกรผูนํา โดยนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน กลุมผลิตขาวอินทรียน้ําออม จังหวัดยโสธร 
2) โครงการพัฒนาขุดลอกบึงนกโง 

11. ธ.ก.ส. สาขาคอนสวรรค 
  - ใหความรูเรื่องสินเช่ือและการตลาด 
12. สํานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ 

1) โครงการลดตนทุนดานพลังงาน 
2) ปลูกผักดวยระบบสูบน้ําแสงอาทิตย 

13. องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 
  1) กอสรางอาคารปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ 

2) สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑโดยสรางอาคารโรงสีขาว 
3) สงเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อเปนอาชีพเสริม 

 

ภาคเอกชน 
1. มูลนิธอิาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
  1) สนับสนุนเครื่องหยอนกลาขาว 
  2) พัฒนาทีมผูจัดการนาประณีต 
  3) สนับสนุนพันธุไกดํา KU ภูพาน เพื่อสรางรายไดเสริมในครัวเรือน 
  4) สนับสนุนพันธุปลาหมอทอง เพื่อสรางรายไดเสริมในครัวเรือน 
2. บริษัทเมดิฟูดส จํากัด (โรงสีเลียงเจริญ) 
  - วางแผนการผลิตและการตลาดรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการทํา MOU 
3. บริษัทโรงสีรุงเรืองพืชไร จํากัด 
  -  วางแผนการผลิตและการตลาดรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการทํา MOU 
 

       
 
 
 

 



 
 

การบูรณาการภายใตแผนการพัฒนา  
กิจกรรมภายใตแผนการผลิต 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
1.การผลิตเมล็ดพันธุ  200 ไร พฤษภาคม-กันยายน 2559 
2.การผลิตขาวปลอดภัย 2,626ไร พฤษภาคม-กันยายน 2559 
3.การผลิตขาวตามมาตรฐานอินทรีย 200 ไร พฤษภาคม-กันยายน 2559 

 

กิจกรรมภายใตแผนการถายทอดเทคโนโลยี 
กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 

1.การใชปุยส่ังตัดตามคาวิเคราะหดิน (กรมวิชาการเกษตร) 3,026 ไร มีนาคม-เมษายน 2559 
2.การปองกันกําจัดโรคและศัตรูพืชโดยการใชสารชีวภัณฑ
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ) 

3,026 ไร เมษายน-มิถุนายน 2559 

3. การปรับปรุงบํารุงดิน (สถานีพัฒนาท่ีดินชัยภูมิ) 
    - ธนาคารปุยอินทรีย 
    - การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
    - การใชเมล็ดพันธุพืชปุยสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 

 
7,500 ลิตร 

50 ตัน 
2,500 กก. 

มกราคม – มีนาคม 2559 
 

4.วิทยาการการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(กรมการขาว/โรงสีเอกชน) 

3,026ไร สิงหาคม-กันยายน 2559 

5.การปลูกขาวโดยการหยอดเมล็ด ใชเมล็ดพันธุ 8 กก./ไร
(โดยใชเครื่องหยอด) 
(ศูนยวิจัยขาวชุมแพ/กรมสงเสริมการเกษตร) 

500 ไร มีนาคม-เมษายน 2559 

6. การจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพ 
(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยภูมิ) 
    - อบรมสอนแนะการจัดทําบัญชี 
    - กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี 
    - ติดตามการจัดทําบัญชี 

217 ราย   
 
ตุลาคม–ธันวาคม 2558 
มกราคม–มีนาคม 2559 
เมษายน–พฤษภาคม 2559 

กิจกรรมภายใตแผนการตลาด 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
1.สงเสริมการบริหารจัดการกลุมดวยวิธีการสหกรณ 
(สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ) 

217 ราย มกราคม – ธันวาคม 2559 

2.การจําหนายโดยการประสานกับโรงสีขาวในทองถ่ิน/
สหกรณการเกษตรอําเภอ 

400 ตัน สิงหาคม 2559 

3.จําหนายขาวสารคุณภาพดีโดยประสานพอคาในทองถ่ิน
และตางอําเภอ/จังหวัด 

10 ตัน ธันวาคม 2559 

 
 
 
 



 
 

กิจกรรมภายใตแผนการตลาด (ตอ) 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
4. เจรจาธุรกิจ แสดงและจําหนายขาวหอมมะลิและ
ผลิตภัณฑของดีของเดนของจังหวัดชัยภูมิ 
     - พื้นท่ีจัดงานภาคใต 
     - พื้นท่ีจัดงานจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

1 กลุม 
1 กลุม 

 
 
มีนาคม – เมษายน  2559 
พฤศจิกายน 2558 

5.จัดแสดงและจําหนายสินคาอินทรีย พื้นท่ีจัดงานจังหวัด
ชัยภูม ิ

1 กลุม มกราคม 2559 

6. รวมงาน Road Show รวมกับจังหวัดอื่น ๆ  1 กลุม พฤศจิกายน – กันยายน 2559 
 
การดําเนินงานภายใตโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิรวมกับศูนยวิจัยขาวชุมแพ และหนวยงานภาคี ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไดแก 
สงเสริมการผลิตและใชเมล็ดพันธุดี   
 ปจจัยการผลิต 
เมล็ดพันธุขาวจํานวน ๑๐ ตัน  แบงออกเปน ๒ สวน คือ 

 ๑. จํานวน ๒ ตัน  เปาหมายเพื่อผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ (ชาวนาไขแดง) มีการอบรมสมาชิกหลัก          
จํานวน ๒๕ คน เขารวมการอบรมเปนจํานวน ๙ ครั้ง ตามหวงระยะเวลาของอายุขาวในแปลงนา 
 ๒. จํานวน ๘ ตัน  เปาหมายเพื่อผลิตขาวคุณภาพดี มี ๓๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม 
แจกจายใหสมาชิก คนละไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม มีการอบรมเกษตรกรผูผลิตขาวคุณภาพดี (ชาวนาไขขาว)  
เปาหมาย 280 คน จํานวน 3 ครั้ง 
 ปจจัยการสนับสนุนอื่นๆ 

1. เครื่องหยอดขาวแหง 8 แหง ติดรถแทรกเตอร 45 แรงมาข้ึนไป จํานวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องหยอดขาวแหง 4 แหง ติดรถไถเดินตาม จํานวน 1 เครื่อง 
๓. เครื่องโรยขาวงอกนาน้ําตม จํานวน 1 เครื่อง 
4. ชุดปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ จํานวน 1 ชุด 

 มีการจัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตขาว จํานวน 4 แปลง และแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาว  
จํานวน 5 แปลง 
 

               
 



 
 

                  
   
กลไกการขับเคลื่อน 

กลุมเกษตรกรนาแปลงใหญศรีสําราญ มีแหลงเรียนรูท่ีสําคัญคือศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ซึ่งมีนายสวาง นราพงษ เปนประธานศูนย และเปนวิทยากรประจํา มีการจัดทําเปน 
ฐานการเรียนรูตางๆ 5 ฐาน ไดแก 1. ฐานการทํานาแบบประณีต 2. ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ 3. ฐานการแปรรูป
ผลผลิตขาว 4. ฐานการผลิตปุยอินทรีย 5. การตรวจวิเคราะหดิน รวมท้ังแปลงเรียนรูและแปลงติดตามสถานการณ 
รวม 9 แปลง โดยมีหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีโอกาสไดพบปะ  
พูดคุย แลกเปล่ียนความรู และทัศนคติ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

                
 

ผลลัพธเปาหมาย  
- จากการนําเทคโนโลยีและความรูตางๆ ผานกระบวนการถายทอดความรู และจัดทําแปลงเรียนรู 

รวมท้ังแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาว ในปการผลิต 2559/60 จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนกอนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน พฤศจิกายน 2559) พบวาหากไมมีสถานการณภัยธรรมชาติ ฝนแลง น้ําทวม  
มีแนวโนมท่ีเกษตรกรจะสามารถลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต รวมท้ังสรางคุณภาพผลผลิต ไดตามเปาหมาย 
ท่ีคาดการณไว สําหรับการตลาดนั้นหากกลุมสามารถเขาถึงเงินทุนตามโครงการของรัฐบาล (โครงการสินเช่ือ        
กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวแบบแปลงใหญ) จะทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตขาวคุณภาพดีไดตอไป 
 -  กลุมจะไดรับการรับรองการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุม เพิ่มเติมอีก 1 ใบรับรอง โดยมีสมาชิก 
ในปแรกจํานวน 25 คน โดยมีเปาหมายท่ีจะรับสมาชิกเพิ่มในปถัดไป 
 -  ป 2558 สมาชิกบางสวนของกลุมเริ่มเขาสูการรับรองการผลิตขาวไรซเบอรี่มาตรฐานอินทรีย ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย โดยในป 2559 เปนการตรวจรับรองในระยะปรับเปล่ียน ปท่ี 2 และคาดวาจะไดรับ
การรับรองภายในป 2562  
 
 
 



 
 

ผลกระทบ 
 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ    
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
 1. ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานแบบ GAP และเกษตรอินทรีย         
สงผลตอส่ิงแวดลอมทําใหระบบนิเวศดีข้ึน และสัตวตามธรรมชาติในนาขาวกลับมาสูสมดุล 
 2. ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลท่ีดีตอสุขภาพจากการลด ละ เลิก
การใชสารเคมี 
 3. ดานสังคม การผลิตแบบแปลงใหญ เนนการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่งกันและกนั ทําใหเกิด 
ความสามัคคีมากข้ึน 
 4. ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลิตทําใหมีโอกาส 
ท่ีพอคาจะเขามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากข้ึน และมีโอกาสในการตอรองราคามากข้ึน เนื่องจากผลผลิตมีความนาเช่ือถือ    
ท้ังคุณภาพและปริมาณ 
 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 ชวงปลายป 2558 นายสวาง นราพงษ ประธานกลุมเกษตรกรนาแปลงใหญตําบลศรีสําราญ ประสบปญหา
ดานสุขภาพ ทําใหมีชวงเวลาท่ีกลุมเสมือนขาดผูนําท่ีจะเปนแกนหลักในการพัฒนา แตหลังจากไดมีการประชุมหารือ 
ในเรื่องการบริหารจัดการกลุมไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม ซึ่งไดแตงต้ังใหนายดํารงค จันทราเทพ  
ซึ่งมีตําแหนงกํานันตําบลศรีสําราญ ทําหนาท่ีเปนประธานกลุมแทนนายสวาง นราพงษ รวมท้ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ตําแหนงตางๆ โดยพยายามเนนคนรุนใหมเปนตัวขับเคล่ือน รวมท้ังยังไดเชิญใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ศรีสําราญ นายทรงศิริ นราพงษ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนคนรุนใหม ไฟแรง และมีความชอบ 
และใสใจในการพัฒนาดานการเกษตรเปนอยางมาก ใหทําหนาท่ีท่ีปรึกษากลุม เปนกลไกสําคัญในการผลักดัน 
และขับเคล่ือนงานของกลุมนาแปลงใหญศรีสําราญ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 

 “ตลาดนําการผลิต ประชารัฐรวมใจ ชุมชนเขมแข็ง พัฒนาศักยภาพผูจัดการแปลง” 
 

 ทีมผูจัดการแปลง บริหารจัดการงานใหสอดคลองกับวิถีของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเอง มีความสามารถ
ในการประสานงานเปนเลิศ มีความรูพื้นฐานดานการผลิตและการตลาด และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหาร
จัดการแปลงใหญ 
 ศพก. เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ และเปนสถานท่ีใหสมาชิกไดพบปะพูดคุยกัน ทําใหเกษตรกรมีความต่ืนตัว 
เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีตองทํารวมกันมากข้ึน  

เกษตรกร ประธานกลุมรวมท้ังคณะกรรมการบริหารของกลุม ตองเปนคนขยัน เกง เสียสละ ซื่อสัตย  
มีวิสัยทัศนกวางไกล ใฝเรียนรู และมีจิตรสาธารณะ 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

ปจจัยอุปสรรค 
 1. เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญมีอายุมาก 
 2. หนวยงานท่ีลงปฏิบัติงานในแปลงใหญมีหลายหนวยงาน และหลายกิจกรรม ทําใหเกษตรกรไมมีเวลา
ประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการทํางานของแตละหนวยงาน ท้ังคน เงนิ งาน เพื่อไมใหเกิดการทํางานซ้ําซอน 
 

เง่ือนไข/ขอจํากัด  
 เปนพื้นท่ีทํานาในฤดูนาปโดยอาศัยน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก หากเกิดสภาวะฝนแลง น้ําทวม 
อาจทําใหเกิดความเสียหายกับผลิตได 
  

 ท่ีมาของขอมูล 
 1. นายภาณุวัฒน ทิพยตา เกษตรอําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ผูจัดการแปลง 
 2. นางทองวัน ลีกอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (เกษตรตําบลศรีสําราญ) ผูชวยผูจัดการแปลง 
 3. นายสวาง นราพงษ อดีตประธานกลุมนาแปลงใหญศรีสําราญ 
 4. นายดํารงค จันทราเทพ  ประธานกลุมนาแปลงใหญศรีสําราญ 
 5. นายทรงศิริ นราพงษ นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ท่ีปรึกษากลุม (ทีมผูจัดการแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คณะผูจัดทํา 
 

 
ทีป่รกึษา 
นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา   เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
นางสําเนียง ขันพิมล  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
นายศักด์ิชัย เกษประทุม  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
นายพูนศักด์ิ ศรีชุมพร  หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
นายวิจิตร จอกนาค  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
นายโพยม ศรวิชัย  รักษาการหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
 

เรียบเรียง 
นายพูลเศรษฐ พรโสภณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
    กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
นางทองวัน ลีกอก   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอคอนสวรรค 
นางเกษศิณี พรโสภณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
    กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 


