
 
 

พื้นท่ีระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

ความเปนมา 
นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ในรูปแบบนิคมการเกษตรบูรณาการ 

นิคมการเกษตร คือ การจัดเขตพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตสินคาทางการเกษตร โดยใหมี
ความชัดเจนวาเขตพื้นท่ีใดควรจะปลูกพืชอะไร จํานวนพื้นท่ีเทาไร มีการดําเนินการและมีตลาดรองรับผลผลิต
อยางไร โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนภาคเอกชน       
รวมบูรณาการ และสนับสนุนในการดําเนินการ ไดแก ดานปจจัยโครงสรางพื้นฐาน ดานวิชาการ  ดานการผลิต 
และดานการตลาดและดานอื่นๆ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนานิคมการเกษตร โดยมุงเนน   
     -เกษตรเพื่อเกษตรกร มุงเนนใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยใหความสําคัญกับการลด

รายจายของเกษตรกร การลดตนทุน การควบคุมปจจัยการผลิต การพัฒนาพันธุ และการจัดต้ังนิคมการเกษตร  
     -เกษตรเพื่อประชาชน มุงเนนใหประชาชนมีอาหารบริโภคท่ีเพียงพอและปลอดภัย มีการ

สรางเกษตรรุนใหมเพื่อรองรับสถานการณขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต  
       -เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ มุงเนนการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรใหเปนฐานในการสราง

รายไดแกประเทศชาติดวยการสงเสริมการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน  
 

เปาหมายภาพรวมของโครงการนิคมการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดแผนแมบทโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการใน

ภาพรวมของท้ังโครงการไว ดังนี้  
1. จัดต้ังนิคมการเกษตรนํารองเพื่อเปนตัวอยางในการขยายผล จํานวน 20 นิคม ในพื้นท่ีเขต

ปฏิรูปท่ีดิน เขตนิคมสหกรณ เขตจัดรูปท่ีดิน และพื้นท่ีอื่นท่ีเหมาะสมครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 300,000 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย จํานวน 20,000 ราย โดยใหกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  

2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาอาหารและทดแทนพลังงาน รวมท้ังสินคาเปาหมายอื่น ๆ ใหได
ผลผลิตเพิ่มข้ึน มีประสิทธิภาพการผลิตหรือผลผลิตตอหนวยเดิมเพิ่มข้ึน 

3.เกษตรกร มีการรวมกลุมและเปนเกษตรกรรุนใหมท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ
สินคาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายไดและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

ท้ังนี้ โครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดําเนินการต้ังแตป 255๖-255๙ และภายหลังระยะเวลา
การดําเนินโครงการนิคมการเกษตรนํารอง 20 นิคมเสร็จส้ิน หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนํารูปแบบของนิคม
การเกษตรท่ีประสบความสําเร็จและสัมฤทธิ์ผลไปเปนตัวอยางเพื่อดําเนินการขยายผลในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมอื่น ๆ ตอไป  
 

วัตถุประสงคของโครงการ  
1 เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตร นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงาน

ทดแทน ในรูปของนิคมการเกษตร  
2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบการผลิตสินคาเกษตรครบวงจร เกษตรกรสามารถ

พึ่งพาตนเอง และพึ่งพาตลาดไดอยางเหมาะสม ใชรูปแบบการตลาดนําการผลิตภายใตความรวมมือไตรภาคี โดย
เนนการผลิตท่ีไดมาตรฐานตรงความตองการของตลาด การสรางมูลคาเพิ่มดวยการแปรรูปและบรรจุภัณฑท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน พัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิต การจําหนายและการตลาด โดยการรวมมือกับภาคเอกชน 
เชน การจําหนายภายใตความรวมมือไตรภาคี  



 
 

3 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรและเกษตรกรรุนใหม ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุน เพิ่มศักยภาพ การผลิต รวมท้ังการ
สงเสริมการผลิตเพื่อบริโภคและลดรายจายในครอบครัว  
 

วัตถุประสงครายนิคม  หนวยงานบูรณาการในแตละพื้นท่ี  สามารถกําหนดวัตถุประสงคของโครงการให
สอดคลองกับชนิดพืช (ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว ออย ปาลมน้ํามัน) และบริบทการผลิตของแตละ
พื้นท่ี รวมท้ังกําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางชัดเจน เชน การเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตขาว การลดตนทุนการผลิต การพึ่งพาตนเองเรื่องเมล็ดพันธุ การผลิตพันธุขาวเพื่อจําหนาย การ
เปนตนแบบบริหารจัดการสินคาขาว การยกระดับรายไดเกษตรกร โดยสามารถจัดทําแผนชุมชนและปรับ
วัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับการเปาหมายการพัฒนาในแตละพื้นท่ีได  
 

โครงสรางการบริหารงาน การจัดต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดใหมีองคกรบริหารจัดการโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการ ท้ังในสวนกลางและ
ในระดับพื้นท่ี ดังนี ้ 

  สวนกลาง ต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการนิคมการเกษตร โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธาน กรรมการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและผูแทนหนวยงานอื่นๆ ท่ีจําเปน โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ หรือเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เปนเลขานุการในฐานะหนวยงานเจาภาพเชิงพื้นท่ี  

ระดับพื้นท่ี ต้ังคณะทํางานนิคมการเกษตรระดับจังหวัด โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
และมีผูแทนกรมสงเสริมสหกรณหรือผูแทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับจังหวัด หรือผูแทน
สวนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับจังหวัดท่ีเปนเจาภาพพื้นท่ีโครงการ เปนเลขานุการ  
  

  ๓.๒) สํารวจ ศึกษาชุมชนและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ศักยภาพ สภาพปญหา ความตองการ และ

กลไกในการขับเคลื่อนงาน 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอํานาจเจริญ (ส.ป.ก.อํานาจเจริญ) ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึน 

ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518  เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2536  

ปจจุบันสํานักงานต้ังอยูท่ีศูนยราชการแหงท่ี 2 ตําบลไกคํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ   

จังหวัดอํานาจเจริญ มีพื้นท่ีท้ังหมด ๑,๙๗๕,๗๘๐ ไร รวม ๗ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ หัวตะพาน เสนางคนิคม ลืมอํานาจ พนา ปทุมราชวงศา และชานุมาน       มีพระราชบัญญัติ

ประกาศเขตปฏิรูปท่ีดิน จํานวน ๔๔๗,๗๙๔ ไร  พื้นท่ีกันคืน ๔๗,๔๓๙ ไร  คงเหลือพื้นท่ีดําเนินการ จํานวน 

๔๐๐,๓๕๕ ไร    โดยไดดําเนินการจัดท่ีดินและมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.

๔-๐๑) แกเกษตรกรไปแลว จํานวน ๒๖,๘๓๙ ราย ๓๕,๘๙๖ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๓๓๗,๓๗๐ ไร (ขอมูล ณ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  

  จากภารกิจของ ส.ป.ก. ท่ีมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาพื้นท่ีและเกษตรกรในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ลดการไปขายแรงงานตางจังหวัด รักษาท่ีดินไวจนถึงลูกหลาน ไปสูการ

คุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอํานาจเจริญ จึงจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม

ตางๆ เพื่อดําเนินการตามแนวทางการการปฏิรูปท่ีดิน ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของ ส.ป.ก.  



 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตโครงการศึกษาชุมชนเชิงปฏิบัติการข้ึนโดยการมีสวนรวม เพื่อเตรียมความ

พรอมใหกับแกนนําเกษตรกร เกษตรกรพื้นท่ีเปาหมายท่ีจะจัดต้ังเปนนิคมการเกษตรภายใตแผนบูรณาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ และทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวทาง

การขับเคล่ือนโครงการใหเปนไปตามนโยบาย และความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

พื้นท่ีตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีพื้นท่ีปลูกขาวหลายสายพันธุ เชน 
พันธุสันปาตอง พันธุมะลิแดง พันธุขาวเหนียวแดง และพันธุขาวเหนียวดําเพื่อบริโภคเปนหลัก ตอมามีการปลูก
ขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และขาวเหนียวพันธุ กข 6  สามารถจําหนายไดราคาดีและเปนท่ีตองการ
ของตลาด ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญยังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารเคมีมาก 
และปญหาผลผลิตขาวท่ีไดมีเมล็ดพันธุปนและไดรับผลผลิตตํ่า เนื่องจากขาดทักษะการจัดการท่ีดี  

ในป พ.ศ. 2555 ส.ป.ก. จึงไดจัดทําโครงการศึกษาชุมชนกอนเขาสูการเปนนิคมการเกษตร ใน
พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จํานวน 3 บาน (บานกุดซวย บานคําพระ และบานโนน
หนามแทง) บนเนื้อท่ีท่ีไดรับการจัดท่ีดิน ขอบเขตประมาณ ๕,0๒๙ ไร เกษตรกรในโครงการรวม ๙๓๘ ราย 
เริ่มตนงานพัฒนาการเกษตรในรูปแบบการพัฒนารายพื้นท่ี (Area- based) ภายใตโครงการนิคมการเกษตร
บูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ โดย ส.ป.ก. เปนเจาภาพหลักเชิงพื้นท่ีในการ
จัดการโครงการภายใตความรวมมือของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

 
ขอมูลเชิงพื้นท่ีและโครงสรางพื้นฐาน (บนฐานแผนท่ี ๑:๔,๐๐๐)  

ในการดําเนินงานตามภารกิจจัดท่ีดิน ของ ส.ป.ก. จําเปนตองมีระบบงานรังวัดและทําแผนท่ี
ภาพถาย หรือภาพถายทางอากาศ ใชเปนขอมูลประกอบการรังวัดท่ีดินรายแปลงของเกษตรกร ใหถูกตองตรง
ตามฐานขอมูลเกษตรกร   และเปนฐานขอมูลหลักในการบันทึกขอมูล การควบคุมและออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 
๔-๐๑  รวมท้ังงานพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานท่ีตองนําระบบขอมูลเชิงพื้นท่ีมาใชแสดงตําแหนงท่ีต้ังใหชัดเจน
ข้ึน  รวมถึงงานพัฒนารายพื้นท่ี ท่ีตองมีขอบเขตการดําเนินงาน (Area based approach) ภายใตนโยบาย
กระทรวงเกษตร ดานการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี ในรูปแบบนิคมการเกษตรบูรณาการ ท่ีตองอาศัยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร องคกรเครือขายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังภาควิชาการ เพื่อมา
ดําเนินงานรวมกัน ในพื้นท่ีเดียวกัน เปาหมายรวมกันโดยใชบทบาทตามภารกิจของหนวยงานของตน และคนใน
พื้นท่ี สรางกลไกการขับเคล่ือนและเรียนรูรวมกัน  

สภาพปญหา 
พื้นท่ีตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ เปนพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีท่ีมี

ศักยภาพ มีความพยายามในการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากเคมีทางการเกษตร และผลผลิตเฉล่ียตอไรท่ี
คอนขางตํ่า พื้นท่ีไมมีระบบชลประทาน และสภาพดินสวนใหญมีความเส่ือมโทรม รวมท้ังขาดแคลนเมล็ดพันธุ
คุณภาพท่ีใหผลผลิตตอไรสูง เกษตรกรจึงตองใชเมล็ดพันธุในการเพาะปลูกแตละครั้งจํานวนมากและตองใช
ปุยเคมีเรงการเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน  สงผลใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตคอนขางสูง  มาสูการพึ่งพาตนเอง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดีข้ึน  ดวยการผลิตปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ และปรับปรุงดินดวยการใชปุยพืชสด 
ใชทดแทนปุยเคมี  โดยเฉพาะในพื้นท่ีนี้การปลูกขาวเปนพืชหลัก และมีกิจกรรมการปลูกพืชหลังนา หลังเก็บเกี่ยว 



 
 

และพืชอื่นเปนพืชเสริมดวย เชน แตงโม ขาวโพด พืชปุยสดตระกูลถ่ัว   รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ใหสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรไดอยางยั่งยืน    

 

  นอกจากนี้พื้นท่ีตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  เปนพื้นท่ีติดตอกับ
อําเภอปาต้ิว และอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งท้ังสองพื้นท่ีนี้มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีคลายคลึงกัน 
ประกอบกับมีแกนนําของท้ังสองพื้นท่ีท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือขายดานแนวคิดในการผลิตขาวหอมมะลิดวยระบบ
เกษตรอินทรีย  โดยแกนนําจังหวัดยโสธรพรอมท่ีจะเปนวิทยากรกระบวนการในการสรางและพัฒนาแกนนํา
ตําบลคําพระ มารวมเตรียมความพรอม และรองรับสูการขับเคล่ือนเปนนิคมการเกษตรบูรณาการ 

 

ขอมูลท่ัวไป ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
ท่ีต้ัง ตําบลคําพระ เปนตําบลท่ีต้ังอยูในเขตการปกครองของอําเภอหัวตะพาน  ประกอบไปดวย 

12 หมูบาน ไดแก บานคําพระ (หมูท่ี 1, 2 และ 3)  บานกุดซวย (หมูท่ี 4 และ 10)    บานหนองแคน (หมูท่ี 

6)  บานโคกชาด (หมูท่ี 7)  บานทายางชุม (หมู 8 และ 9)   บานโนนหนามแทง (หมูท่ี 5 และ 11)  และ  
 

บานโคกทาโพธิ์ (หมู 12) โดยมีเขตติดตอกับพื้นท่ีอื่น ๆ ดังนี้  
ทิศเหนือ      ติดตอกับ ตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง  
ทิศใต          ติดตอกับ ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลเค็งใหญ อําเภอหัวตะพาน  
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร  

ตําบลคําพระ มีพื้นท่ีโดยประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,276 ไร แยกเปน ท่ีอยู

อาศัย 1,972 ไร พื้นท่ีทําการเกษตร  27,804 ไร  ปาชุมชน 500 ไร  
 

ส.ป.ก. อํานาจเจริญไดดําเนินการจัดท่ีดินใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน พื้นท่ีปาหนองหลุบ

และดงปูตา  ตําบลคําพระ จํานวน 9๓๘ ราย 1,465 แปลง  เนื้อท่ีประมาณ 5,๐๒๙ ไร ๑ งาน ๔๔ วา  ใน

พื้นท่ีบานคําพระ (หมูท่ี 1,2 และ 3) บานกุดซวย (หมูท่ี 4 และ 10) บานโนนหนามแทง (หมูท่ี 5 และ 11)  

สภาพพื้นท่ีดําเนินงานโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ  

ตําบลคําพระ มีสภาพทางกายภาพเปนท่ีราบสลับกับเนินขนาดยอม    มีลําหวยไหลผานตําบล 
1 สาย คือลําหวยปลาแดกไหลผานบานกุดซวยและบานโคกชาด หมูท่ี 7  และฝายบานกุดซวยไหลผานหมูท่ี 4 
และ หมูท่ี 10 ซึ่งในบางปน้ํามีนอยไมเพียงพอตอความตองการทางการเกษตร  

สภาพดินมีลักษณะสภาพดินเปนดินรวนปนทราย ดินขาดความสมบูรณ ดินมีสภาพดินแข็ง ซึ่ง
พื้นท่ีตําบลคําพระ อยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช (Zoning) พื้นท่ี S๓ และ N ซึ่งเปนพื้นท่ีไมเหมาะสม  
ฉะนั้นจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนการผลิตสินคา หรือปรับโครงสรางการผลิตตอไป  

  

การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานา ปลูกขาว ปลูกพืช

ไร  สําหรับพันธุขาวท่ีเกษตรกรปลูกสวนใหญ คือ พันธุขาวดอกมะลิ 105  รองลงมาไดแก พันธุ กข 6 กข 15 

และพันธุขาวพื้นเมืองอื่น ๆ เชน มะลิแดง ขาวเหนียวแดง ฯ สวนใหญมีรูปแบบการปลูกขาวแบบขาวนาป โดยใช

เทคนิคการปลูกขาวแบบนาดําและนาหวานควบคูกัน  



 
 

การตลาด สวนใหญเกษตรกรขายขาวเปลือกใหกับโรงสีในชุมชน หรือสหกรณการเกษตรหัว

ตะพาน โดยมักมีปญหาในการถูกตัดน้ําหนักขาวสําหรับนํามาคํานวณราคา หากขาวเปลือกมีความช้ืนสูงกวารอย

ละ 20 ซึ่งทําใหจําหนายขาวเปลือกไดในราคาท่ีถูกลง หรือเกษตรกรขายขาวเปลือกสด (ใชรถเกี่ยวนวดเกี่ยวแลว

ใหนําขาวเปลือกไปจําหนายทันที) ซึ่งจะไดรับเงินจากการจําหนายทันที หรือถาเก็บขาวเปลือกเพื่อนําไปแปรรูป

เปนขาวสารในภายหลัง ก็ทําใหตองมีการเก็บรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหนายในรูปแบบกลุม  แตยังไมมีปริมาณ

เพียงพอ รวมท้ังไมมีท่ีเก็บ  ท้ังนี้การจําหนายเมล็ดพันธุขาว จําหนายใหแก บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด  

กลุมเกษตรกร มีกลุมวิสาหกิจชุมชน เชน กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวบานโนนหนามแทง (ผลิต
เมล็ดพันธุขาว กข 6) วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงปลานิลแปลงเพศบานคําพระ และการรวมกลุมผลิตปุยอินทรียน้ํา
หมักชีวภาพ 

นอกจากนี้เกษตรกรยังมีอาชีพเสริม คือการทอผาขิด และหัตถกรรมจากผาลายขิด เปนตน  
 

 

แผนท่ีแสดงแนวเขตดําเนินการโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว 

ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

      
 
 
การเตรียมความพรอม เพื่อรองรับในการขับเคลือ่นโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  

 

 หลักการและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ  
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2556  

    โครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

เริ่มดําเนินงานในป พ.ศ. 2555 ในรูปของโครงการศึกษาชุมชนเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการศึกษาชุมชนโดย

การมีสวนรวม เตรียมความพรอมแกนนํา เกษตรกรเปาหมาย รองรับโครงการนิคมการเกษตร ภายใตแนวทางใน



 
 

การดําเนินงานเชนเดียวกับโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  ซึ่งสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และแผนปฏิบัติงาน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้  

   -แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558  
    คณะรัฐมนตรีไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งไดกําหนด

แนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีเกี่ยวของกับนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ซึ่งมี

เปาประสงคเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอตอความ

ตองการ และเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยกําหนดกลยุทธและวิธีการท่ีมุงเนน การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลด

ตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพ ทุกข้ันตอน โดยผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตรรายสินคาไปสูการปฏิบัติ  ใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังปจจัยตางๆ เพื่อการผลิตท่ีเหมาะสม และตามความสามารถ

ของเกษตรกร  

    -ยุทธศาสตรระดับภูมิภาค : ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ขาว

หอม มะลิเปนเลิศ ยกระดับการทองเท่ียวและการคาชายแดน ไดมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดาน

การเกษตรใหมีผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน  

   -ยุทธศาสตรระดับจังหวัด : ยุทธศาสตรจังหวัดอํานาจเจริญ ขาวหอมมะลิคุณภาพดีสู
ตลาดโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เสนทางการคาสูสากล พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีมีมูลคาเพิ่ม 
และพัฒนาเกษตรทางเลือกและสินคาเกษตรปลอดภัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

  สําหรับโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการท่ีสอดคลองกับบริบทการพัฒนาของพื้นท่ี และเปาหมายการ
พัฒนาการเกษตรของ ส.ป.ก.โดยเนนการมีสวนรวม ใน 3 ประเด็นหลัก คือ ดานคน ทรัพยากรการผลิต และ
ระบบการผลิต  

  

 ดานคน (เกษตรกร) การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการท้ังในดานการ
พัฒนาความรูทักษะตางๆ ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม และสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร ดวย
การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร กลุมการผลิต ดําเนินการแบบโรงเรียนเกษตรกร จัดต้ังศูนยตนแบบดานตางๆ 
ขยายผลองคความรูศูนยตนแบบไปยังเกษตรกรรายอื่น  และกลุมทางการตลาด  เพื่อชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การรวมกลุมเพื่อรวมกันซื้อกันเปนจํานวนมาก มีอํานาจในการซือ้และตอรอง
ราคา  

ดานทรัพยากรการผลิต สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตและปจจัยการผลิต
อื่น ๆ เชน ดิน น้ํา ปุย เมล็ดพันธุ เปนตน เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสนับสนุนการวิเคราะหสภาพดินเพื่อการปรับสภาพดินและการบํารุงรักษา
ท่ีถูกตอง รวมท้ังใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีท่ีใหผลผลิตตอไรสูง  



 
 

ระบบการผลิต สรางและสงเสริมการพัฒนากระบวนการผลิต ในลักษณะการพึ่งตนเอง เพื่อลด
ตนทุนการผลิต เชนการทําปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ น้ําหมัก สารกําจัดศัตรูพืช โฮรโมน การผลิตเมล็ดพันธุไวใช
เอง และการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน สูการรับรองมาตรฐาน 

สรุปวัตถุประสงคในการขับเคล่ือนโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ คือ  ลดตนทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตขาวคุณภาพดี  เพิ่ม
ศักยภาพทางการตลาด และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตของเกษตรกร ไปสูการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียตอไปในอนาคต 
 

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญ 
  ๑) นโยบายของรัฐ 
  ๒) การเตรียมความพรอม ศักยภาพพื้นท่ี ชุมชน เกษตรกร ชนิดพืชหรือสินคา  
  ๓) การศึกษาชุมชน สภาพปญหา ความตองการ และการมีสวนรวมของพื้นท่ี  
  ๔) การจัดการความรู การลดตนทุน เพิ่มผลผลิต สรางโอกาสทางการตลาด 

๕) การบูรณาการ และการเช่ือมโยงเครือขาย 
  ๖) คุณภาพการผลิต การรับรองมาตรฐานสินคา  

แผนท่ีแสดงศักยภาพความเหมาะสมในการจัดต้ังนิคมการเกษตร 

 

 
 

    ๓.๓) การสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของเกษตรกรและชุมชน โดยกําหนดแผนและ

จัดกิจกรรมตางๆ ไปสูยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนิคมการเกษตรบูรณาการ 

การสรางการมีสวนรวมของเกษตรกร หมายถึง กระบวนการท่ีใหเกษตรกรไดพัฒนาการรับรู 
และนําไปสูการตัดสินใจดําเนินการดวยตนเอง โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแผนงานและตัดสินใจรวมกัน 

เขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกจิ 



 
 

รวมถึงการวิเคราะหปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและการแกไขปญหา การกําหนดเปาหมาย การ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การคัดเลือกเกษตรกรแปลงศูนยตนแบบในนิคม การบริหารจัดการตลาด การ
ขอรับรองมาตรฐานสินคา   การกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ
คน พื้นท่ี กิจกรรม สินคา การเช่ือมโยง    รวมท้ังการสรางและพัฒนาเกษตรกรเปนวิทยากรกระบวนการ รวม
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในกิจกรรมนิคมการเกษตรบูรณาการขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญ 

โดยกิจกรรมท่ีกลุมเกษตรกรไดเรียนรูจากการทําแผนงานรวมกันในระยะแรกท่ีเกี่ยวกับการผลิต
ขาว ไดแก การทําปุยหมัก การผลิตเมล็ดพันธุขาว โดยนําแนวคิดการทําเกษตรอินทรียมาขยายผลยังชุมชนใน
พื้นท่ี 3 หมูบานไดแก บานกุดซวย บานคาพระ และบานโนนหนามแทง และปฏิบัติอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

งบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว โดยสํารวจ
ความตองการของเกษตรกรอยางมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานกิจกรรมโครงการตางๆ  และเสนอคําขอ
งบประมาณประจําปของหนวยงาน  โดย ส.ป.ก.สนับสนุนงบประมาณรายจายในโครงการนิคมการเกษตร ดังนี้  

 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะคา
ครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด ในลักษณะรายจายดังกลาว 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและหนวยงานบูรณาการ ไดจัดสรรงบลงทุนในโครงการ ดังนี้  
                          
                          ดานแหลงน้ํา  
                              -การขุดสระน้ําประจําไรนา  โดยกรมพัฒนาท่ีดิน/สถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ 
                                (ป ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
                           ดานการผลิต    
                              -อาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ 1 หลัง โดย ส.ป.ก. (ป ๒๕๕๖) 
                              -ลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต ขนาด 800 ตารางเมตร ๑ แหง (ป ๒๕๕๖) 

  
 

                           ครุภัณฑ  
                             -เครื่องสีขาวแบบสีขาวกลองและขาวขาว จํานวน ๑ เครื่อง (ป ๒๕๕๗) 
                             -เครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว จํานวน 1 เครื่อง (ป ๒๕๕๗) 

 

                             -เครื่องอัดสูญญากาศ จํานวน 1 เครื่อง (ป ๒๕๕๗) 

 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ี
จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และบริหารโครงการ คาฝกอบรมเกษตรกร สนับสนุนปจจัยการ
ผลิตศูนยตนแบบ  และงบจัดจางบุคลากร จํานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภายใตโครงการนิคมการเกษตร 

 

การพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ีนิคมการเกษตรบูรณาการจังหวัดอํานาจเจริญ  
   การพัฒนาเกษตรกร เปนเปาหมายท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนในการพัฒนาพื้นท่ีนิคมการเกษตร 
ในการจัด การองคความรูของเกษตรกร  ท่ีเกิดจากการเรียนรู สะสมประสบการณ และทักษะดานตาง ๆ ผนวก
กับภูมิปญญาทองถ่ิน เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสม โดยวิธีดังนี้  

๑)การสรรหาและคัดเลือกเกษตรกรแปลงศูนยตนแบบ เพื่อเปนแปลงตัวอยางในการใชท่ีดินใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน แหลงเรียนรูการผลิตในรูปแบบตาง ๆ ตามองคความรูของเกษตรกรเจาของแปลง เชน องค
ความรูดานเกษตรผสมผสาน ดานไรนาสวนผสม ดานการใชประโยชนท่ีดิน ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว ดานการ
เล้ียงสุกร และดานพลังงานทดแทน เปนตน  โดย ส.ป.ก. สนับสนุนปจจัยการผลิต ใหศูนยตนแบบจัดทําโครงการ



 
 

ท่ีเปนประโยชนตอแปลง มีการอบรมขยายผลองคความรูใหแกสมาชิกผูสนใจ รวมเสวนา ศึกษาเรียนรูในแปลง 
แลวนํากลับไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตน ซึ่งหากไดดําเนินการพัฒนาแปลงของตนเอง ตามแปลงศูนยตนแบบ อาจมี
โอกาสไดรับการเสนอช่ือ เพื่อเปนศูนยตนแบบในปตอไป ซึ่งต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๙ ไดจัดต้ังศูนย
ตนแบบในพื้นท่ีนิคมการเกษตรบูรณาการตําบลคําพระ รวมจํานวน ๔๐ ศูนย 

  

รายช่ือศูนยตนแบบในพื้นท่ีนิคมการเกษตรตําบลคําพระ และองคความรู 
 

ปงบประมาณ  2556  จํานวน   10  ศูนย 

ท่ี ช่ือ-สกุล สกุล ท่ีต้ังแปลง องคความรูศูนยตนแบบ 

1 นาง ลําพูน ไชยพงษ 35 10 ดานการเล้ียงจ้ิงหรีด 

2 นาง นอย ลาภาพันธุ 119 4 ดานการปรับปรุงบํารุงดิน 

3 นาง หนูรัก แสนโสภา 22 10 ดานการเล้ียงสุกร 

4 นาง เรี่ยม มาระแสง 1 4 ดานการเพาะเห็ด 

5 นาง ทองมวน ประกอบสันต 33 2 ดานพลังงานทางเลือก 

6 นาง สุวิมล พัฒนราช 2 2 ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

7 นาง สําลี ลายทอง 183 1 ดานการผลิตปุยอินทรีย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล สกุล ท่ีต้ังแปลง องคความรูศูนยตนแบบ 

8 นาง อังคาร กาลบุญ 73 11 ดานการประมง 

9 นาง สงกราณต พิมพะวงค 7 5 ดานการจัดการพื้นท่ี 

10 นาย ประเสริฐ สมมั่น 16 5 ดานการผลิตปุยอินทรีย 
     
  ปงบประมาณ  2557   จํานวน  10  ศูนย 

ท่ี ช่ือ-สกุล สกุล ท่ีอยู องคความรูศูนยตนแบบ 

1 นาง เกษร ทาโคตร  ๓0/3 10 ดานการเล้ียงจ้ิงหรีด 

2 นาง พนมยงค วามะลุน 33 4 ดานการปรับปรุงบํารุงดิน 

3 นาง จันทรแดง มาระแสง 13 10 ดานการผลิตปุยอินทรีย 

4 นาย บัวสี ยุตตาวัน 48/1 10 ดานการเพาะเห็ด/ผลิตเมล็ดพันธุขาว 

5 นาง จร อินทพันธ 22 2 ดานพลังงานทางเลือก 

6 นาง ประสงค โคตะสาร 29 2 ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

7 นาง เวียน โวดนอก 58 1 ดานการผลินปุยอินทรีย 

8 นาย บุญสง กาหาวงค 22 11 ดานการผลิตปุยอินทรีย/เลี้ยงปลา 

9 นาง คําพอง นามสิงห 5 5 ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

10 นาง ทองอินทร รักธรรม 61 3 ดานการเล้ียงสุกร 
    
 



 
 

 
 ปงบประมาณ  2558  จํานวน  5  ศูนย 

ท่ี ช่ือ-สกุล สกุล ท่ีต้ังแปลง องคความรูศูนยตนแบบ 

1 น.ส. ไพรวรรณ จิตนนท 66 4 ดานผลิตปุยอินทรีย 

2 นาง คํา สามคูเมือง 15 2 ดานการปลูกไผ 

3 นาย สมยง บุญทน 160 10 ดานการเล้ียงสุกร 

4 นาย ภูวนาท ลาน้ําคํา 85 11 ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว/ปุย 

5 นาย บัวกันต ธยาธรรม 55 3 ดานเกษตรผสมผสาน 

ศูนยตนแบบ  ป  2559 จํานวน  15  ศูนย 

ท่ี ช่ือ-สกุล สกุล ท่ีต้ังแปลง องคความรูศูนยตนแบบ 

1 นาย สุริยา วามะลุน 33/1 2 เมล็ดพันธุขาว / พืชหลังนา 

2 นาง กันจนา จันทรโทวงค 25 4 การเล้ียงสุกร 

3 นาง ชมพ ู เช้ือใจ 86 5 การประมง / เล้ียงสัตว 

4 นาง ทองแดง ธยาธรรม 115 3 การเล้ียงสุกร / ปลูกผัก 

5 นาง สําราญ บัวคํา  1/1 4 การปลูกผัก / เล้ียงสัตว 

6 นาง วันดี อินทะพันธ 62 2 ผลิตเมล็ดพันธุขาว / พืชหลังนา 

7 นาง คําตา บุญนาม 56 4 เล้ียงสุกร 

8 นาง มัจฉา สุพล 48 10 ผลิตเมล็ดพันธุขาว /ปุยอินทรีย 

ท่ี ช่ือ-สกุล สกุล ท่ีต้ังแปลง องคความรูศูนยตนแบบ 

9 นาง รัตนา พรรณรัตน 85 10 ผลิตเมล็ดพันธุขาว / ปุยอินทรีย 

10 นาง ภาส วามะลุน  8/1 10 ผลิตการเล้ียงจ้ิงหรีด 

11 นาง อุมา กาหาวงค 98 10 ผลิตเมล็ดพันธุขาว / ปลูกพืช 

12 นาง ประยูร ธรรมวงค 67 4 ผลิตปุยอินทรีย 

13 นาง อรทัย โสภาพรม 61 2 เกษตรผสมผสาน 

14 นาง ลําไย ศรีหารัตน 110 2 ผลิตเมล็ดพันธุขาว / พืชไร 

15 นาง ปญญา จันทรโทวงค 59 4 ผลิตเมล็ดพันธุขาว 
 

  ๒)การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
   การฝกอบรมเกษตรกรในโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการขาว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรใหมีความรูดานตาง ๆ โดยมุงเนนการสงเสริมการผลิตและการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การผลิตขาวคุณภาพดี และสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อใชเองไดอยางเหมาะสม 
สงเสริมการเรียนรู และสรางกระบวนการการจัดการองคความรู การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแก
เกษตรกร  ใหเกษตรกรมีความรูเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมในโครงการและสนับสนุนความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจดานการตลาด ในการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการเขาถึงแหลง
ทุน  



 
 

                หลักสูตรการอบรม ป ๒๕๕๖   ประกอบดวย ดังนี้  
   - การอบรมพัฒนาองคความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
   -การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มมูลคาและการจัดการการผลิต  
   -การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว และมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
    -การอบรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
    -การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน การศึกษาดูงาน จัดทําแปลงเรียนรู สาธิต ฝกปฏิบัติ 
  -กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
  -การอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน 
  -การจัดทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร บัญชีตนทุนอาชีพ 
  -การสืบสานวัฒนธรรมการทํานา รวมกับโรงเรียนโนนเมือง บานกุดซวย ตําบลคําพระ 
  -โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
 

 ผลการฝกอบรมพัฒนาเกษตรกร ทําใหเกิดการนําความรูไปใชประโยชน เชน 
 -ดานการลดตนทุนการผลิต ไดแก ตนทุนคาเมล็ดพันธุ คาแรงงาน คาปุยเคมี คาสารปราบ

ศัตรูพืช คาอุปกรณการเกษตร คาน้ํามันเช้ือเพลิง และตนทุนคาขนสงขาว โดยพบวาหลังจากเขารวมโครงการ
แลว เกษตรกรสามารถลดตนทุนตอไร โดยเฉล่ียเทากับ 791 บาท (ตนทุนกอนเขารวมโครงการ จํานวนประมาณ 
2,548 บาทตอไร และหลังเขารวมโครงการเทากับ  1,757 บาทตอไร ) คิดเปนรอยละ 31.06 ของตนทุนการ
ผลิต 

   -ดานการเพิ่มศักยภาพการผลิต ไดแกการเพิ่มผลผลิตเฉล่ียตอไร โดยการปรับปรุงบํารุงดิน การ

ใชเทคนิคท่ีเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต การดํานาตนเดียว สงเสริมการใชเมล็ดพันธุคุณภาพดี และการใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ  ซึ่งเกษตรกรสวน

ใหญสามารถเพิ่มผลผลิตขาวโดยเฉล่ียตอไร เทากับ 110.8 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 33.62 (ผลผลิตขาวเฉล่ีย

ตอไรกอนเขารวมโครงการ เทากับ 306.7 กิโลกรัม และหลังเขารวมโครงการ เทากับ 417.5 กิโลกรัม) 

-ดานการจัดการคุณภาพผลผลิตขาว  ไดแก การลดการแตกหักของขาว การคัดเมล็ดพันธุขาว
ปลอมปน การลดความช้ืนกอนจําหนาย 

 

-ดานการรับรองมาตรฐานสินคา การผลิตสินคาท่ีไดรับมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูซื้อ ภายใต
ระบบชุมชนรับรองโดยการมีสวนรวม (PGS) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM 

หนวยงานบูรณาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหมี คณะทํางานนิคมการเกษตรในระดับพื้นท่ี โดยมีผูวา

ราชการจังหวัด เปนประธานคณะทํางาน กรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เกษตรและสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ผูอํานวยการสถานี
พัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอํานาจเจริญ เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ ปศุสัตว
จังหวัดอํานาจเจริญ ประมงจังหวัดอํานาจเจริญ สหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขตท่ี 11 อุบลราชธานี ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมเปนคณะทํางาน โดยมีปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอํานาจเจริญ เปนเลขานุการ และผูอํานวยการ



 
 

กลุมยุทธศาสตรและการปฏิรูปท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอํานาจเจริญเปนคณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

นอกจากนี้ ยังมี คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลคํา
พระ  เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร กลุมขาวสัจธรรม และบริษัทบางซื่อโรงสีไฟจํากัด 

 
  

 แนวทางการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประสานงาน

หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ ภายใตแผนงานบูรณาการ 

 จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา ในป ๒๕๕๖ เกษตรกรในพื้นท่ีนิคมการเกษตรบูรณาการขาว 
ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ มีความเช่ือมั่นและมั่นใจตอการบริหารจัดการโครงการของ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  ส.ป.ก.อํานาจเจริญ และหนวยงานบูรณาการ ท่ีมุงเนนการสรางและ
พัฒนาเกษตรกรและพื้นท่ีอยางมีสวนรวม การปรับโครงสรางการผลิต เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นท่ี การสรางความ
เขมแข็งของกลุมเกษตรกร ไปสูความมั่นคงทางอาหาร สามารถเปนพื้นท่ีตนแบบในดานการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
(Area based approach) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดวย 

-การสนับสนุนองคความรูและเทคโนโลยี โดยสงเสริมการเรียนรูและสรางกระบวนการจัดการ
องคความรูโดยการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมใหแกเกษตรกร  ใหทันตอสถานการณและยุค
สมัยท่ีเปล่ียนไป รวมถึงความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดานการตลาด ในการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร การ
จัดทําบัญชีครัวเรือน และการเขาถึงแหลงทุน 

 - การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีจําเปนในการพัฒนา ไดแก 

๑) การบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตลอดฤดูกาลผลิต รวมถึงการปลูกพืชรวมนา พืชหลังนา 

การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบน้ํา ในรูปแบบการขุดลอกลําหวย การขุดสระประจําไรนา หรือการขุดเจาะบาดาล  

เพื่อการพัฒนาการผลิตใหไดอยางตอเนื่อง 

      ๒) การสนับสนุนปจจัยการผลิต ครุภัณฑการเกษตรเพิ่มเติม เชน เครื่องสีขาว เครื่องคัดเมล็ด

พันธุขาว เครื่องอัดสูญญากาศ เครื่องผสมปุย หรือเครื่องสับฟาง ใหเพียงพอตอความตองการใชงานของเกษตรกร 

รวมท้ังหองปฏิบัติการบรรจุภัณฑ เพื่อใหการแปรรูปผลผลิต เชน การสีขาวสารบรรจุถุงเพื่อจําหนาย มีความ

สะอาด ปลอดภัย และถูกตองตามหลักอนามัยท่ีดี 

          ๓) สนับสนุนเสนทางคมนาคม และพัฒนาระบบโลจิสติกสใหเช่ือมโยงมีความสะดวกในการ

ดําเนินงาน ต้ังแตแปลงนาสูการสงออก 
 

๔.  สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ  

       สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) รวมกับสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด

อํานาจเจริญ (ส.ป.ก.อํานาจเจริญ) ไดคัดเลือกพื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัด

อํานาจเจริญ ท่ีเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิต พัฒนา

เปนพื้นท่ีตนแบบ ภายใตแผนงานพัฒนารายพื้นท่ีโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 



 
 

ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

เจาหนาท่ีจึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของเกษตรกรใหมีความเขาใจและสรางการมีสวนรวมในการ

ขับเคล่ือนงานนิคมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดกําหนดการดําเนินงานรวมกัน  ดังนี้ 

     ๔.๑ จัดเตรียมขอมูล เชิงพื้นท่ี เกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดิน กําหนดพื้นท่ีและเกษตรกรเปาหมาย 

     ๔.๒ ประสานงาน วิทยากรกระบวนการ เช่ือมโยงองคความรูรวมกับเครือขายแกนนําเกษตรกร 

โครงการนิคมการเกษตรจังหวัดยโสธร  ประสานงานจัดประชุมแกนนําเกษตรกร 

     ๔.๓ จัดทําเวทีชุมชน ระดับกลุมบาน โดยสรางกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรมภายใตความตองการ

ของกลุมและการมีสวนรวมของชุมชน แลกเปล่ียนประสบการณความรูรวมกัน 

    ๔.๔ จัดประชุมแกนนํา กลุมเกษตรกร สรุปงาน ปญหา อุปสรรคในระดับกลุมบาน และแนวทางการ

แกไข จัดทําแผนงานครั้งตอไป 

    ๔.๕ ประสานงาน หนวยงานและภาคีเครือขายในการบูรณาการเชิงพื้นท่ี  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

รายกลุม จัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมตามความตองการของเกษตรกร ภายใตแผนงานบูรณาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ  และรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ  

   ๔.๖ คัดเลือกและจัดต้ังผูจัดแปลง คือนางสาวจริยา  วงศวีระ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ 

สังกัด ส.ป.ก.อํานาจเจริญ 
 

๕.  ผูรวมดําเนินการ   : หนวยงานภาคีเครือขายรวมบูรณาการ 

 ๖.      รายละเอียดของงานท่ีปฏิบัติ 

๖.๑  จัดเตรียมขอมูลเชิงพื้นท่ี ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญหา ความตองการและแนวทางการสงเสริม

และพัฒนา 

๖.๒  ประสานงาน ส.ป.ก. สวนกลาง หนวยงานบูรณาการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และภาคี

เครือขาย กลุมเกษตรกร  

๖.๓  นํานโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณสูการปฏิบัติในพื้นท่ีเปาหมาย 

๖.๔  เขียนโครงการฝกอบรม ของบประมาณ ขออนุมัติ ยืมเงินงบประมาณคาใชจาย  

๖.๔  ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ ประชาสัมพันธ จัดเก็บขอมูลเกษตรกรเขารวมโครงการ 

๖.๕  ประชุมแกนนําเกษตรกร จัดทําเวทีพูดคุย ทําแผนงานโครงการ และยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ี  

๖.๖  ใหคําแนะนํา ปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา 

๖.๗  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

๖.๘  ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว 

๖.๙  เช่ือมโยงเครือขาย และบูรณาการองคกรท่ีเกี่ยวของ 

๖.๑๐ ประสานงานภาคการผลิต การพัฒนา และการตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ 



 
 

๖.๑๑ รวมบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  

๖.๑๒ บริหารจัดการโครงการ รูปแบบการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน 
 

๗.  ผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)  

 การปรับโครงสรางการผลิตภายใตระบบการสงเสริมนิคมการเกษตรบูรณาการ พื้นท่ีตําบลคํา
พระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  โดยการบูรณาการของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกิดผลสําเร็จ 
ในการยกระดับรายได เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ซึ่งประกอบดวย 

  ๗.๑ ระบบการผลิต มีการผลิตในรูปแบบตลาดนําการผลิต การทําบันทึกขอตกลงรวมกันในการ
จําหนายเมล็ดพันธุขาว ใหกับบริษัทบางซื่อโรงสีไฟจํากัด รวมถึงการผลิตในรูปของเกษตรอินทรีย โดย
ระยะแรกเนนจัดระบบการผลิตใหไดมาตรฐานของเกษตรปลอดภัย (GAP) แลวปรับเขาไปสูระบบการผลิต
แบบชุมชนรับรอง (PGS) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ตอไป 

 ๗.๒ การสรางแกนนําเกษตรกร  ใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ขยายผลสูเครือขายและ

สมาชิกในกลุมชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมในการขับเคล่ือนงานตามแผนงานโครงการนิคมการเกษตร ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จํานวน ๔๐ ราย ในรูปแบบศูนยตนแบบในนิคมการเกษตรบูรณาการ ขาว 

ตําบลคําพระ และมีเครือขายสมาชิกศูนย ๆ ละ ๑๐ ราย รวม ๔๔๐ ราย 

 ๗.๓ เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ไดรับโอกาสในการเขาถึงนโยบายการพัฒนาของรัฐและการมี

สวนรวมในกิจกรรมท่ีไดจัดทําแผนพัฒนารวมกันบนพื้นฐานความตองการของชุมชน และการมีสวนรวมของ

เกษตรกรในพื้นท่ี เกิดความมั่นคงในอาชีพ และคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรม 

  ๗.๔ เกษตรกรในชุมชนและพื้นท่ีเปาหมาย ไดรับความรูความเขาใจใหความรวมมือ ปรับ

ทัศนคติการผลิตแบบเดิม สูการยอมรับการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาเชิงพื้นท่ี   และการดําเนินงานภายใต

การบูรณาการรวมกันกับภาคีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๗.๕ เกิดกลุมเกษตรกร  จํานวน ๓ กลุมบาน ในพื้นท่ี ๗ หมูบาน เกษตรกรเปาหมายใน

โครงการจํานวน ๔๔๐ ราย พื้นท่ีประมาณ ๓,๐๐๐ ไร รวมท้ังเกิดเครือขายความรวมมือของเกษตรกร เช่ือมโยง

ความรูดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงการเช่ือมโยงกับกลุมเกษตรกรภายนอกดวย  

  ๗.๖ การไดรับความรวมมือ  โดยแกนนําเกษตรกร โครงการนิคมการเกษตรจังหวัดยโสธร 

สามารถทําหนาท่ีเปนวิทยากรกระบวนการ สรางการเรียนรูกับเกษตรกรในพื้นท่ี ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

และการปฏิบัติภายใตกฏกติกาท่ีกําหนดรวมกัน 

 ๗.๗ เกิดกิจกรรมบูรณาการเชิงพื้นท่ี โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือขาย ไดมาขับเคล่ือนงานรวมกันตามภารกิจในพื้นท่ีเดียวกันภายใตนโยบาย

เดียวกัน มารวมสราง พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินงาน เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานวิชาการ  ดานการ

ผลิต ดานการตลาดและดานอื่น ๆ 
  

๘.  การนําไปใชประโยชน   



 
 

จากการดําเนินงานการพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ีนิคมการเกษตรบูรณาการตําบลคําพระ อําเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปจจุบัน บรรลุวัตถุประสงค สอดคลองตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล คือเกษตรกรเกิดความ
เช่ือมั่นตอ ส.ป.ก. หนวยงานบูรณาการ ภาคีเครือขาย และนโยบายของรัฐในการปรับโครงสรางการผลิตใน
รูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ี มีกระบวนการจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม สามารถตอบสนองตอความตองการของ
เกษตรกร ทําใหเกษตรกรในโครงการสามารถลดตนทุนการผลิต มีรายไดเพิ่มข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองไดจาก
อาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวอบอุน สุขภาพแข็งแรงจากการทําเกษตรอินทรีย เกิดความรักสามัคคี ทําใหกลุม
เกษตรกรเขมแข็ง ชุมชนมีการชวยเหลือพึ่งพากัน สังคมสงบและมีความสุข เปนการพัฒนาท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนได เชน 
            ๘.๑ เปนตัวอยางความสําเร็จของโครงการเกิดข้ึนไดดวยการเตรียมความพรอมและสรางความ

เขาใจ  ของเกษตรกรในการสรางความรวมมือในการพัฒนารายพื้นท่ี กอนเขาสูการเปนพื้นท่ีนิคมการเกษตร

บูรณาการ ขาว ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

  ๘.๒ หนวยงานของรัฐมีแผนพัฒนาบนฐานความตองการของชุมชน เพื่อไปกําหนดแนวทางการ

พัฒนารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

            ๘.๓ เปนพื้นท่ีตนแบบในการพัฒนารายพื้นท่ี โดยมีเกษตรกรเปนศูนยกลางและการมีสวนรวม

ในการบูรณาการ ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

๘.๔  การยึดหลักดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนทิศทางของการพัฒนา

ระบบการผลิต แบบเกษตรแบบผสมผสาน หรือการนําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาใช ในรูปแบบของ 

modern Farm เชนการทํานาหยอดดวยเครื่องจักร แตยังคงรักษารูปแบบเกษตรกรรมตามภูมิปญญาแบบด้ังเดิม

ไว เชน การลงแขกดํานา เกี่ยวขาว บุญประทายขาวเปลือก สูขวัญนา ภายใตประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 
        

ปญหาในการดําเนินการ  

               ๙.๑ การเปล่ียนแปลงแกนนําเกษตรกร หรือศูนยตนแบบท่ีไมสามารถเขารวมกิจกรรมโครงการ 

จําเปนตองสรรหาแกนนํา หรือศูนยตนแบบใหมเพื่อการประสานงานในระดับชุมชน 

      ๙.๒ การสรางความเขาใจและปรับทัศนคติ จากนโยบายปรับโครงสรางการผลิต นํานโยบาย

ของกระทรวงสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาพื้นท่ีและระบบการผลิตของ

เกษตรกรรวมกัน 

      ๙.๓ การประสานงานซึ่งกันและกันในการเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือกลุมเกษตรกร ท่ีตองใชความรูความสามารถหรือทักษะในการประสานงานท่ีดี สรางความเขาใจ

รวมกัน 

      ๙.๔ การสงเสริมหรือสนับสนุนปจจัยการผลิต สามารถสนับสนุนไดเฉพาะเกษตรกรไดรับการจัด

ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเทานั้น ทําใหเกษตรกรบางรายท่ีอยูนอกเขตไมสามารถไดรับการสนับสนุนงบประมาณ



 
 

ปจจัยการผลิตจาก ส.ป.ก.ได  แตท้ังนี้เกษตรกรทุกคนท้ังในและนอกเขต ส.ป.ก. ก็สามารถมาเรียนรูและทํา

กิจกรรมรวมกันได 
 

๑๐.  ขอเสนอแนะ  

  ๑๐.๑ ควรพัฒนาศักยภาพแกนนําเกษตรกรในระดับพื้นท่ีใหมีทักษะมากข้ึน เชน พัฒนาองค

ความรูดานการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบการผลิต การจัดทําแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นท่ี

โครงการ รวมท้ังแนวทางการเช่ือมโยงหรือบูรณาการกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ และการเปนวิทยากร

กระบวนการ 

 ๑๐.๒ การสรางแกนนําเกษตรกรรุนใหม  โดยขยายผลองคความรู จากฐานการผลิตชนิด

เดียวกัน ดวยการสรรหาของเกษตรกรรวมกัน 

๑๐.๓ การเสริมสรางการพัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน และพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็งอยางยั่งยืน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการถอดบทเรียนศูนยตนแบบ ในพ้ืนที่ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 



 
 

 

๑) ช่ือ นายสายมาลา  แสนโสภา /นางหนูรัก  แสนโสภา   

๒) ท่ีอยู  ๒๒   หมู ๑๐  บานกุดซวย ต.คําพระ  อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 

     ๓)   ขนาดเนื้อท่ี จํานวน ๒ แปลง  รวมประมาณ ๑๗  ไร  

     ๔)  แรงงาน  จํานวน  ๒ คน สามี/ภรรยา   

     ๕) ประวัติการดําเนินชีวิตท่ีผานมา 

ป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดมีโอกาสชวยงานนายชาลี มาระแสง ปราชญเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 

        มีความสนใจจึงกลับไปทําท่ีแปลงของตัวเอง จนไดกลายเปนศูนยตนแบบหรือศูนยเรียนรูของเกษตร 

        รวมท้ังเปนแหลงดูงานดานการปลูกพืชผัก ของเครือขายปราชญเกษตร 

     ๖) กิจกรรมในแปลง เล้ียงสัตว เชน สุกร โค เปด ไกไข กบ ปลา  ปลูกพืชผักสมุนไพร ผลไม 

     ๗) องคความรู/กิจกรรมท่ีโดดเดน 

  ๗.๑ การปลูกพืชผักสวนครัว ขา ตะไคร พริก หอมแดง 

  ๗.๒ การเล้ียงสัตว โค สุกร ไก เปด  

        - สูตรอาหารเสริมโค กระบือ  โดยใชวัสดุในทองถ่ิน เชน ตนกระถิน รํา ใบมัน  

                              ขาวหัก หมักดวยกากน้ําตาล ท้ิงไว ๑ เดือน นําใหโค กระบือกิน  จะมีสุขภาพแข็งแรง 

        -สูตรอาหารเสริมไก กระบองเพชร น้ําตาลทรายแดง น้ําเปลา หมัก ๑ สัปดาห นําใหไกกิน 

           ไกจะมีสุขภาพดี สมบูรณ 

     ๘) ระบบการผลิต/รายไดภาคการเกษตร 
 

กิจกรรม 
ลักษณะ 

รายได 

ตนทุนการ

ผลิต บ/ไร 

ผลผลิต 

กก./ไร 

รายได 

 บาท/ไร 

รวมรายได 

(บาท) 

ทํานาขายขาว เงินป ๕๐๐  ๓๘๕ ๑๗ (ขาย

เมล็ดพันธุ) 

๒๐๐,๐๐๐ 

ขาย เปดไก เงินสัปดาห   ๖๐๐  ๗๒,๐๐๐ 

ขายสุกร  ๔ เดือน    ๓๐,๐๐๐ 

ขายโค เงินป    ๔๐,๐๐๐ 

ขายกบ เงินวัน    ๑๐๐,๐๐๐ 

ขายพืชผัก  สมุนไพร เงินวัน    ๓๖,๕๐๐ 

ขายไกชน เงินเดือน   ๒,๐๐๐ /ตัว ๘,๐๐๐ 

  ๘. ผลการเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญ 

      ๘.๑  การลดตนทุน  



 
 

    ๑) ตนทุนการผลิตในการทํานาลดลง รอยละ ๕๐ เดิมจาก ๑,๐๐๐ บาท/ไร  เปน ๕๐๐ บาท/ไร 

               -ดานเมล็ดพันธุ (นาดํา) ลดลงรอยละ ๖๐  เดิมใช ๗๕ กก./พื้นท่ี ๑๖ ไร ลดลงเปน ๒๕ กก. 

      -ดานปุย ผลิตปุยใชเอง โดยใชมูลสัตว ปุยพืชสด เดิมใชปุยเคมี สูตร ๑๖-๑๖-๘ หรือ ๑๖-๒๐-๐  

      -ดานอาหารสัตว ทําอาหารสัตวไวใชเองโดยใชวัตถุดิบในพื้นท่ี  จะไดมีรายได 

      ๘.๒ การเพิ่มผลิต  

    - การใชเทคโนโลยีดํานาตนเดียว แตกกอเปน ๒๖-๓๐ ตน มีรวงขาวเต็ม เมล็ดมีคุณภาพ 

         - การใชนวัตกรรมเครื่องจักร โดยใชเครื่องหยอด ดํานาในแปลง 

              - ปลูกพืชหลังนา ปุยพืชสด ถ่ัวลิสง แตง ขาวโพด และ ตรวจวิเคราะหดิน 

      ๘.๓ การมีโอกาสเขาถึงการตลาดพันธะสัญญา 

     - ขายเมล็ดพันธุใหภาคเอกชน บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเมงจํากัด และกลุมขาวสัจจธรรม  

      ๘.๔ สุขภาพ 

              - เดิมเจ็บปวยบอย ตองเขาโรงพยาบาล ทุกเดือน  ปจจุบันไมไดเขาโรงพยาบาลมารวม ๑ ปแลว   

                สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย 

      ๘.๕ การเช่ือมโยงเครือขาย 

    - จัดต้ังเปนศูนยตนแบบ ดานการเล้ียงสุกร ขยายผลสูสมาชิก จํานวน ๔๕ รายมีเงินหุน  

จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หุนละ ๒๐๐ บาท) และสนับสนุนปจจัยการผลิต ทํากิจกรรมรวมกัน 

    - จัดทํากระบวนการโรงเรียนชาวนา 

    - เช่ือมโยง แลกเปล่ียนเรียนรู และ แบงปนประสบการณรวมกัน 

     ๘.๖ การมีสวนรวมในการบูรณาการ 

     ไดรับความรูจากหนวยงาน จัดทําแผนงาน สนับสนุนและสงเสริมทางดานวิชาการสูการปฏิบัติ 

           ท่ีถูกตอง ผสมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๙. แผนการดําเนินงาน ป ๒๕๖๐  

       - มีความสนใจในการทําประมง ขยายพันธุปลา กบ  

 - ประชุมสมาชิกในการรวมกันขับเคล่ือนงานเกษตรแปลงใหญ 

 - ผลิตขาวใหไดตามมาตรฐานการรับรอง PGS รวมถึงการทําเกษตรอินทรียท้ังระบบ 

 - ทําอาหารสัตว และปุยไวใชเอง เพื่อลดตนทุน 

 - สรางความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร โดยทําอยางตอเนื่อง 

 - จัดระบบผังฟารม หรือแปลงนาใหสอดคลองกับกิจกรรม 

 - ลดพื้นท่ีนาขาวท่ีไมเหมาะสม มาเล้ียงปลา 

 

๑๐. ปญหา 



 
 

 -  ยังขาดแหลงทุนสนับสนุนในการบริหารโครงการ 

 -  มีกิจกรรมเยอะ แตยังขาดการจัดการท่ีดี ในแตละฐานเรียนรูท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

       

    

  

             

 

 

 


