
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณ:ี แปลงใหญตนแบบ (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดตาก 

 



 

คํานํา 

  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ

บริหารจัดการ รวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน         

ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดไดภายใตการ

สนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถ

ผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลง     

เปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ สํานักงานเกษตรจังหวัดตากไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี

แปลงใหญตนแบบ (ขาวโพดเล้ียงสัตว) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหาร

จัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นายบรรจง       

ชัยขุนพล  ผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด ผูจัดการแปลง นางสาวลําพึง นาวีเสถียร นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนชํานาญการ ท่ีชวยใหขอมูลในการถอดบทเรียนเปนอยางดีหวังวา การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ 

(ขาวโพดเล้ียงสัตว) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก  
สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาวโพดเลีย้งสัตว)   อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ความเปนมา  

  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําแผนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป ๒๕๕๘ (Road Map 

๒๐๑๕) เพื่อขับเคล่ือนนโยบายของคณะรัฐมนตรี  โดยไดกําหนดเกี่ยวกับการปรับโครงสรางการผลิตไวใน 

แผนท่ี ๑ แผนปรับโครงสรางและพัฒนาการผลิต  วัตถุประสงค ๑) ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให

เช่ือมโยงตลอดหวงโซอุปทาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี และความสมัครใจของเกษตรกร ๒) ปรับ

ระบบสงเสริมการผลิตใหเกิดการพัฒนาในเชิงพื้นท่ีขนาดใหญ  และกําหนดเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ         

ของสหกรณไวในแผนท่ี ๒ แผนเพิ่มศักยภาพสหกรณในการดําเนินการเชิงพาณิชย วัตถุประสงค ๒) เพิ่มการ

ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานการเกษตรท่ีจําเปน (ยุง ฉาง เครื่องมือการเกษตร) และการพัฒนาศักยภาพผูนํา

สหกรณในเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนางานสหกรณท่ีมีศักยภาพเปนผูซื้อผูขายสินคาเกษตรรายใหญใหมีความชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

  จากแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา  ประกอบกับปญหาการผลิตขาวโพด

ในประเทศไทยท่ีกลาวมา  กรมสงเสริมสหกรณไดเล็งเห็นวาขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีจําเปนตอง  

เรงดําเนินการปรับเปล่ียนกระบวนการการจัดการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อใหสามารถแขงขันกับ

ประเทศในระดับอาเซียนในอนาคตได   จึงมีแนวคิดในการปรับโครงสรางการผลิตขาวโพดในประเทศไทย    
ซึ่งจังหวัดตากเปนพ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวโพด 638,000 ไร ผลผลิตกวา 450,000 ตัน เปนอันดับ 4 ของประเทศ โดยเฉพาะในเขต

นิคมสหกรณแมสอด จังหวัดตาก เปนแหลงผลิตขาวโพดท่ีสําคัญของจังหวัดตาก จึงไดนํารองในการปรับโครงสรางการผลิต

ขาวโพดเปนแปลงใหญ เปาหมายสมาชิกเขารวมโครงการ 400 ราย พ้ืนท่ี 8,000 ไร ในตําบลแมกาษา ตําบลแมปะ อําเภอแม

สอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนพื้นท่ีเดิมท่ีมีการสงเสริมปลูกขาวโพด มาจัดระบบการผลิตขาวโพดเปนลักษณะพื้นท่ี

แปลงใหญ เพราะนิคมสหกรณมีศักยภาพพื้นท่ีท่ีติดตอเปนผืนเดียวกัน สามารถนํามาแบงกลุมสมาชิกแบบราย

ยอย รายละไมเกิน ๕ – ๕๐ ไร ใหเปนกลุมผูผลิตขาวโพด แบบมีระบบจัดการผลิตเปนแปลงใหญรวมกันใน

พื้นท่ีขนาดไมนอยกวา 5,๐๐๐ – 8,๐๐๐ ไร ตอสหกรณ  ท้ังนี้จะใชระบบสหกรณในเขตพื้นท่ีนิคมสหกรณ มา

เปนเครื่องมือในการดําเนินการ  โดยจัดใหมีผูจัดการฟารมดําเนินการต้ังแตกระบวนการปรับโครงสรางการ

ผลิตขาวโพดคุณภาพ การจัดระบบการผลิต มีระบบการรวบรวมผลผลิตจากกลุมสมาชิก มีระบบการการแปร

รูป และการจัดจําหนายสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มบทบาทในฐานะผูผลิต และผูซื้อ ผูขาย ตลอดจนถึงการแปรรูป 

และการสงจําหนายยังตลาดปลายทาง เพื่อใหสหกรณในนิคมสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกราย

หนึ่ง ซึ่งจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน   

 

 

 



สถานการณปจจุบัน 

 ป 2559 แปลงใหญตนแบบ (ขาวโพดเล้ียงสัตว) มีสมาชิก 400 ราย พื้นท่ี 8,000 ไร เปนเกษตรกร
ตนแบบ 40 ราย มีการสนับสนุนใหสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุ ดี          
“พันธุนครสวรรค 3” ท่ีสหกรณผลิต ท่ีมีความตานทานโรคราน้ําคาง ราสนิม ใหผลผลิตตอไรสูง โดยใชเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าจากเงินรายไดของนิคมสหกรณ หรือกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 5,000,000 บาท 
สามารถรวบรวมผลผลิตขาวโพดจากสมาชิก และเครือขายเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 25,000 ตัน/ป คิดเปนรอยละ 
80 ของผลผลิตท้ังหมดในพื้นท่ีนิคมสหกรณแมสอดและเครือขายในพื้นท่ีขางเคียง 

 
 ทีมผูจัดการขาวโพดเล้ียงสัตวแปลงใหญ ประกอบดวย  

1. นายบรรจง ชัยขุนพล  ผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด ผูจัดการแปลง  

2. นางสาวลําพึง นาวีเสถียร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



เปาหมาย  

 สรางการผลิตขาวโพดอยางยั่งยืน 
 

ลดตนทุนการผลิต  
   1) สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณการตลาด        
ของสหกรณ เพื่อชวยภาระคาใชจาย ลดตนทุนการผลิตใหกับสมาชิก โดยใหสหกรณบริการโดยไมคิดคาใชจาย 
หรือคิดคาใชจายเทาท่ีจําเปน โดยสหกรณนําผลพลอยได หรือของเสียจากกระบวนการไปใชประโยชน หรือ
นําไปจําหนาย เชน นําซังขาวโพดไปเปนเช้ือเพลิงในโรงอบลดความช้ืนของสหกรณ หรือนําไปจําหนายใหกับ
โรงงานเอทานอล หรือโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นท่ี  
   2) จําหนายเมล็ดพันธุราคาเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม พันธุนครสวรรค 3พันธุท่ีใหผลผลิต   
ตอไรสูง ตานทานโรคราน้ําคาง ราสนิม เปลือกหุมฝกมิด ลดสารอัลฟาทอกซิน 
   3)จับมือกับหนังสือพิมพเดลินิวสในการใชสิทธิคูปอง “นสพ.เดลินิวส” เพื่อนําไปเปนสวนลด 
10 เปอรเซ็นตในการซื้อสินคา ปจจัยการผลิต เมล็ดพันธุพืช เติมน้ํามันจากปมบางจากจากสหกรณ 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
1) จัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวโพดท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเปนแปลงเรียนรูใหกับ

สมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการไดมาศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูผานแปลงปลูกของสมาชิกสหกรณแกนนํา
ตนแบบ และนักวิชาการเกษตร นักปรับปรุงพันธุพืช จํานวน 1 แปลง/5 ไร  ประกอบดวยเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

-   การจัดการแปลงปลูก วิธีการดูแลรักษาแปลงปลูก และการเก็บเกี่ยวขาวโพด  
-   การวิเคราะหตัวอยางดิน การใชปุยตามผลการวิเคราะหดิน และยาปราบศัตรูพืช

ในอัตราท่ีเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ 
-   การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมโดยวิธีสหกรณ 
-   การปลูกพืชเสริมรายไดหลังเก็บเกี่ยวขาวโพด 

2) สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุดี   
“พันธุนครสวรรค 3” ท่ีสหกรณผลิต ท่ีมีความตานทานโรคราน้ําคาง ราสนิม ใหผลผลิตตอไรสูงโดยใชเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าจากเงินรายไดของนิคมสหกรณ หรือกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 5,000,000 บาท 

3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาท่ีดิน การวิเคราะหตัวอยางดิน การปลูกพืชปุยสด เพื่อปรับ
สภาพพื้นท่ีดินใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีปลูกขาวโพด 

4) สงเสริมการใชน้ําในเขตพื้นท่ีชลประทานเข่ือนทดน้ําโกกโกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และแหลงน้ําในระดับไรนาในเขตนิคมสหกรณแมสอด เพี่อสงเสริมการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา 

5) จัดฝกอบรมถายทอดองคความรูในการจัดการแปลงปลูกขาวโพด การลดตนทุนการผลิต 
การจัดการดิน ปุย ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการจําหนายผลผลิตโดยวิธีการสหกรณ 

เพิ่มมูลคาผลผลิต  
สงเสริมใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีดี “พันธุนครสวรรค 3” โดยสหกรณ

รับซื้อในราคาท่ีสูงกวาทองตลาด แทนท่ีจะผลิตเปนวัตถุดิบเพียงอยางเดียว 
 



การบริหารจัดการ 

1) การจัดรอบการผลิตพืชของสมาชิก เปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1) ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตนฝน)            ถ่ัวเขียวผิวมัน   (ปลายฝน) (Seed , 
Grain , Seed) 

1.2) ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตนฝน)           ขาวโพดเมล็ดพันธุ นครสวรรค 3 (ปลาย
ฝน) (Grain , Seed) 
1.3) ปลูกขาวนาป (ขาวดอกมะลิ 105)          ขาวโพดเลี้ยงสัตว (หลังนา) (Seed , 

Grain )  

2) สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชหลัก และพืชรอง เชน ขาว ขาวโพด ถ่ัวเขียว ผานธนาคารเมล็ดพันธุ
พืชของสหกรณ และสงใชคืนในรูปผลผลิตใหกับสหกรณ เมื่อเสร็จส้ินฤดู 

3) จัดต้ังกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุดี เพื่อสรางความเปนมืออาชีพในการผลิตเมล็ดพันธุพืช (ขาว 
ขาวโพด ถ่ัวเขียว) ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

4) รวมกับ พด.ในการจัดต้ังธนาคารปุยอินทรียชีวภาพ ในพื้นท่ีโครงการ 
5) จัดกิจกรรมรณรงคตัดยอดลิดใบขาวโพด เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว ลดความช้ืน และหวานถ่ัว

เขียวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุในแปลงตนแบบสมาชิกสหกรณแกนนํา 
6) ติดตาม แกไขปญหา อุปสรรค ประเมินผล และรายงานใหจังหวัด กรม กระทรวง ผาน 

Single Command ทราบทุกระยะ 

การตลาด 
วางระบบการจําหนายขาวโพด ปการผลิต 2559 ระหวางสหกรณผูผลิตกับสหกรณผูใช ไดแก 

สหกรณผูเล้ียงไกไข (แปดริ้ว และชลบุรี) สหกรณผูเล้ียงโคขุน บริษัทอาหารสัตว ไซโล และผูสงออก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



กระบวนการทํางานแปลงใหญ  
 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน 
เชน นิคมสหกรณแมสอดไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด ในบทบาทผูจัดการ
พื้นท่ีดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดตาก ธกส. สถานีพัฒนาท่ีดินตาก พาณิชยจังหวัดตาก ชลประทานตาก ประมง
จังหวัดตาก ศูนยวิจัยและพัมนาการเกษตรตาก และดานตรวจพืชแมสอด  เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมี
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 
๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ  
๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นท่ีเขามารวมบูรณาการท้ังการใหความรูแกเกษตรกรและสนับสนุน
งบประมาณในกิจกรรมตางๆ เชน 
 -  กรมพัฒนาท่ีดิน สํารวจและวิเคราะหท่ีดินท่ีไมเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีปลูกขาวโพด สนับสนุนปูน
โดโลไมท เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสภาพดินเปนกรด ดาง ในระดับไรนาของเกษตรกร  บริการวิเคราะหดิน
และใหคําแนะนําการจัดการดิน น้ํา พืช จัดทําปุยอินทรีย/ชีวภาพ/จัดต้ังธนาคารปุย 
 - สหกรณนิคมแมสอด จํากัด สงเสริมใหสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการปลูกถ่ัวเขียวผิวมัน เพื่อ
เสริมรายไดหลังเก็บเกี่ยวขาวโพด และเปนพืชปุยสดชวยปรับปรุงบํารุงดิน เชน ปอเทือง 
 - หนวยพัฒนา ท่ี 33 ดําเนินการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยแมกึ๊ดหลวง หมู 12 ต.แมกาษา (โครงการตาม

รอยพอ) 

 - ชลประทานตากสงเสริมการใชน้ําในเขตพื้นท่ีชลประทานเข่ือนทดน้ําโกกโกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และแหลงน้ําในระดับไรนาในเขตนิคมสหกรณแมสอด 

 - สํานักงานเกษตรอําเภอ,เกษตรจังหวัด สหกรณแมสอด สหกรณนิคมแมสอด จํากัด สถานีพัฒนา

ท่ีดินตาก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และดานตรวจพืชแมสอด พาณิชยจังหวัด ประมงจังหวัด ให

ความรูหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขาวโพดแบบครบวงจร" 

 เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

   



เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
 จากการทําเวทีชุมชนเพื่อวิ เคราะหปญหาในพื้น ท่ี และนําปญหาของเกษตรกรเปนตัว ต้ัง              
แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรงกับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยมี
นิคมสหกรณแมสอด เปนแหลงเรียนรูและหนวยงานหลักในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการ     
กับโครงการอื่น ๆ เชน การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
โครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงตามมาตรการท่ี 4 เปนตน  
 
กลไกการขับเคลื่อน 
 จังหวัดตาก โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดตาก แตงต้ังทีมงาน     
การลดตนทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตรดวยระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
(แปลงตนแบบ) จังหวัดตาก จํานวน 4 ทีม ไดแก ทีมการบริหารจัดการ ทีมการลดตนทุนการผลิต             
ทีมการตลาด และทีมผูจัดการแปลง เพื่อติดตาม ใหคําแนะนํา ขับเคล่ือนการดําเนินการ แกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆรวมกัน และประเมินผลการดําเนินโครงการ ซึ่งนิคมสหกรณแมสอด โดย นายบรรจง ชัยขุนพล  
ผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด ผูจัดการแปลง จะเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน และใชแปลง
สาธิตการปลูกขาวโพดท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเปนแปลงเรียนรูใหกับสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการ
ไดมาศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูผานแปลงปลูกของสมาชิกสหกรณแกนนําตนแบบ และนักวิชาการเกษตร     
นักปรับปรุงพันธุพืช 
 
ผลลัพธตามเปาหมาย  

 การลดตนทุนการผลิต  
 1) ตนทุนการผลิตลดลงจากเดิม 5.95 บาท/กก. เปน 5.64 บาท/กก. เฉล่ีย 0.31 บาท/กก หรือคิด

เปน 280 บาท/ไร จากการใชเมล็ดพันธุดีราคาถูก ปุย ยาปราบศัตรูพืชในอัตราท่ีถูกตอง เหมาะสมตามหลัก

วิชาการ 

 2)  สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก สงเสริม สนับสนุนใหสหกรณนิคมเปนตนแบบในการบริหารการ

จัดการการใชเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณการตลาดรวมกัน (Motor pool) เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต 

ลดภาระคาใชจายใหกับสมาชิกสหกรณ นอกจากนี้ยังชวยลดภาระคาใชจายในการกะเทาะเมล็ดขาวโพดของ

สมาชิก โดยการใหบริการโม สีฟรีใหกับสมาชิกสหกรณ โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณการตลาด

รวมกัน (Motor Pool) ภายใตกลยุทธ “บริการฟรีเปนหลัก เก็บคาใชจายเทาท่ีจําเปน” ชวยทําใหสมาชิก

สหกรณประหยัดคาใชจายได 0.23 บาท/กก. หรือคิดเปน 230 บาท/ตัน  

 การเพิ่มผลผลิต 

 ปริมาณผลผลิตขาวโพดเฉล่ียตอไร จากไรละ 669 กก./ไร เปน 900 กก./ไร หรือมีผลผลิตเพิ่ม 231 

กก./ไร  เพิ่มข้ึนจากเดิม จํานวน 1,848 ตัน 

  

 



การเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 การบริหารจัดการ 

1) สมาชิกสหกรณผูปลูกขาวโพด จะมีรายไดเพิ่มข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึน 
จําหนายผลผลิตไดราคาสูงข้ึน ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 1,897 บาท/ไร คิดเปนมูลคา 15,175,000 
บาท 

2) สมาชิกสหกรณผูปลูกขาวโพด จํานวน 400 ครอบครัว มีรายไดจากอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชรอง 
ไดแก ถ่ัวเขียวผิวมัน ปละ 40,000 บาท/ครอบครัว คิดเปนมูลคา 16,000,000 บาท 

3) สหกรณสามารถรวบรวมผลผลิตขาวโพดจากสมาชิก และเครือขายเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 25,000 ตัน/
ป คิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิตท้ังหมดในพื้นท่ีนิคมสหกรณแมสอดและเครือขายในพื้นท่ีขางเคียง     คิดเปน
มูลคา 175,000,000 บาท 

4) สหกรณมีวัตถุดิบใชเปนเช้ือเพลิงในโรงอบลดความช้ืนขาวโพด จํานวน 820 ตัน ชวยประหยัด
คาใชจายแทนคากระแสไฟฟากวา 492,000 บาท ซึ่งซังขาวโพด จํานวน 67 กก.สามารถอบลดความช้ืนได 1 
ตัน และสามารถนําไปจําหนายใหกับโรงงานเอทานอล โรงไฟฟาชีวมวลในพื้นท่ี ไดจํานวน 770 ตัน มูลคากวา 
462,000 บาท 

การตลาด 
สหกรณสามารถปรับปรุงคุณภาพ แปรรูปขาวโพดสงจําหนายใหกับสหกรณผูใช โรงงานอาหารสัตว 

ไซโล และบริษัทผูสงออกในตลาดปลายทางเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา เพิ่มข้ึนไมนอยกวา 20,000 ตัน  คิดเปนมูลคา 
190,000,000 บาท  

ผลกระทบ  
 การทําการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิกไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการ ดําเนินงาน
ตางๆ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  
 - ดานส่ิงแวดลอม มีการนําซังขาวโพดมาใชเปนเช้ือเพลิง ทําใหลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ดวยการผลิตท่ีเนนการใชชีวภาพทําใหระบบนิเวศนดีข้ึน 
 - ดานสุขภาพ จากผลการรูจักการเลือกใชสารเคมีท่ีถูกตอง ใชในปริมาณ/ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ
การเลือกท่ีจะใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี สงผลใหสุขภาพของเกษตรกรดีข้ึน  
 - ดานสังคม การทําการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรกรจะตองมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
และตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันอยูบอยครั้ง และยังมีสวนราชการหรือหนวยงานภาคสวนตางๆ 
เขามารวมแลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหเกษตรกรไดเปดโลกทัศนของตนเอง มีมุมมองตออาชีพการเกษตร และ
หนวยงานราชการไปในทางท่ีดีข้ึน มีความรักความสามัคคีในชุมชน และเกิดการมีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน  
 - ดานเศรษฐกิจ  
   - มีการนําเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณการตลาดรวมกัน (Motor pool) เพื่อชวยลด
ตนทุนการผลิต ลดภาระคาใชจายใหกับสมาชิกสหกรณ นอกจากนี้ยังชวยลดภาระคาใชจายในการกะเทาะ
เมล็ดขาวโพดของสมาชิก โดยการใหบริการโม สีฟรีใหกับสมาชิกสหกรณ โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร 
อุปกรณการตลาดรวมกัน (Motor Pool) ภายใตกลยุทธ “บริการฟรีเปนหลัก เก็บคาใชจายเทาท่ีจําเปน”   
ชวยทําใหสมาชิกสหกรณประหยัดคาใชจาย 



   -มีการเช่ือมโยงธุรกิจคาชายแดนรวมกันกับสหกรณในเขตจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา    
ในรูปแบบเมืองพี่เมืองนอง (Sister City) โดยยึดหลัก ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของกรมศุลกากร 
ระเบียบของกระทรวงพาณิชย พ.ร.บ.พันธุพืช อาหารสัตว และความมั่นคง เพื่อชวยแกปญหาปญหาการ
ลักลอบนําเขาสินคาเกษตรตามแนวชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ชวยสรางอาชีพ รายไดท่ีมั่นคงยั่งยืน   
แกสมาชิกสหกรณท้ังสองประเทศ 
 
 
ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 โครงการแปลงใหญจะเกิดความยั่งยืนไดตองอาศัยท้ังเกษตรกรและหนวยราชการ ซึ่งหนวยงาน
ราชการจะตองมีความจริงใจในการชวยเหลือสนับสนุนใหความรูแกเกษตรกร ไมใชแคถายรูปแลวรายงานสง
ผูบริหาร ตองมีการบูรณาการในสวนราชการอยางแทจริงมิใชตางคนตางทํา สวนเกษตรกรเองก็ตองมีความใฝรู 
มิใชรอการสนับสนุนจากทางหนวยงานราชการแตเพียงอยางเดียว   
 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ( Key Success Factors)  
 -  ทีมงานการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตรดวยระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ โดยเฉพาะทีมงานผูจัดการแปลง ซึ่งมีความเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจัก พื้นท่ี 
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
แปลง และเปน     พี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ และมีความสามรถในการประสานงาน
กับ หนวยงานภาคีตางๆ เปนอยางดี โดยทีมงานอีก 3 ทีมไดแก ทีมการบริหารจัดการ ทีมการลดตนทุนการ
ผลิต ทีมการตลาด คอยใหการสนับสนุน 
 - เกษตรกรมีความสนใจและพรอมรับการเปล่ียนแปลง   

ปจจัยอุปสรรค  
 ดานสมาชิกและเกษตรกร 
 1) ขาดทุนหมุนเวียนในการลงทุนทําการเกษตรท่ีเพียงพอ 
  2) ความรูดานการจัดการผลผลิตสินคาเกษตรท่ีถูกตองตามหลักวิชาการมีนอยขาดความรูดาน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม 
 3) สมาชิกสหกรณ เกษตรกร มีอายุมากข้ึน ขาดเกษตรกรรุนใหมทดแทน 
 4) บางรายขาดแหลงน้ํา ระบบชลประทานยังไมท่ัวถึงในระดับไรนา แหลงน้ําธรรมชาติในหนาแลงมีไม
เพียงพอ แหงขอด ไมสามารถทําการเกษตรได 
 5) ขาดอุปกรณเครื่องจักรกลการเกษตรในการทําการเกษตร ตองจางเปนหลัก และขาดแคลนแรงงาน
ในครัวเรือน ตองพึ่งพาแรงงานตางดาวจากเมียนมา  
 ดานสหกรณ 
 1) ขาดแคลนทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าท่ีเพียงพอในการชวยเหลือสมาชิกในการจัดหาปจจัยการผลิต 
เปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกูยืม และในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก เกษตรกร ออกจําหนาย 
 2) อุปกรณการตลาด เครื่องจักรกลการเกษตร ลานตาก โรงอบลดความช้ืน ไซโลของสหกรณมี      
ไมเพียงพอ ไมสามารถรองรับผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนได 
 
  



  
เง่ือนไข/ขอจํากัด  
 สวนราชการ/ภาคีเครือขายควรมีแนวทางการดําเนินงานท่ีไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการงาน 
ใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกันกอน เพื่อสรางความมั่นใจ ความสามัคคีเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย  
  
ท่ีมาของขอมูล  
นายประสงค  ไชยลังกา เกษตรจังหวัดตาก 
นายวินิจ  วงกลม หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
นายพิชิตชัย  เกิดผล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นายบรรจง  ชัยขุนพล  ผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด ผูจัดการแปลง  
นางสาวลําพึง นาวีเสถียร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


