
 
 
 
 

ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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คํานํา 

 การถอดบทเรียนเปนแนวคิดเพื่อสรางการเรียนรู ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู โดยเปน
กระบวนการดึงความรูจากการทํางานมายกระดับใหดียิ่งข้ึน และเปนการสกัดความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลออกมา
เปนบทเรียน ซึ่งทําใหความรูท่ีไดเปนรูปธรรมและเกิดการเรียนรูรวมกันของผูเขารวมกระบวนการ จึงนํามาซึ่ง
การปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานท่ีสรางสรรค รวมท้ังมีคุณภาพยิ่งข้ึน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมผลิตสินคา
การเกษตรและมีการบริหารจัดการรวมกัน ต้ังแตการผลิต การจัดหาปจจัยการผลิต และรวมถึงการจําหนายทาง
การตลาด สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จึงรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ดําเนินการ       
ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กรณีแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอสวรรคโลก       
จังหวัดสุโขทัย เพื่อบริหารจัดการแปลงใหญตนแบบ (ขาว) โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรม  
ตาง ๆ เพื่อมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีตองการของตลาด 
จากการถอดบทเรียนนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยหวังเปนอยางยิ่ งวาเกษตรกรจะไดรับความรู            
และประโยชนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังไดขาวท่ีดีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาด เพื่อนําไปสูความมั่นคงทาง 
การตลาดมากข้ึน 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 

ความเปนมา 
 เมื่อป 2545 ไดมีการจัดต้ังศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ซึ่งต้ังอยูท่ีบานใหมโพธิ์งาม หมูท่ี 7 
ตําบลปากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอุทิศ ศิลปชัย เปนประธานศูนยฯ และมีจํานวน
สมาชิกครั้งแรก 25 ราย เนื่องจากเกษตรกรมีปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวพันธุดี และมีการทํานาแบบ
ด้ังเดิมจึงขาดความรูความเขาใจในการทํานาท่ีถูกตอง กรมสงเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายท่ีจะแกไขปญหา
ดังกลาว เพื่อใหชุมชนไดดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีพรอมท้ังกระจายพันธุไปสูชุมชนและทองถ่ิน
ใกลเคียง เกษตรกรผูสนใจจึงไดรวมกลุมจัดต้ังศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานใหมโพธิ์งาม เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว 
 ปจจุบันนายรวม ยิ้มยอง เปนประธานศูนยฯ ต้ังอยูเลขท่ี 10/3 หมูท่ี 7 ตําบลปากุมเกาะ         
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีจํานวนสมาชิก 27 ราย และเมื่อป 2556 ไดเขารวมโครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพศูนยขาวชุมชน โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวพันธุ กข 41 จากศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย
จํานวน 3,000 กิโลกรัม และสมาชิกไดเขารวมจัดเวทีการเรียนรูจํานวน 5 ครั้ง โดยมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ สมาชิกจึงเกิดความเขาใจและยอมรับหลักเกณฑ 
ขอปฏิบัติตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เกษตรกรสมาชิกไดจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ จํานวน 212 ไร 
1 งาน และไดผลผลิตท้ังส้ินจํานวน 198,000 กิโลกรัม เฉล่ีย 933 กิโลกรัมตอไร เมื่อไดเก็บเกี่ยวผลผลิต
เรียบรอยแลว แตทางศูนยขาวชุมชนบานใหมโพธิ์งามไมมีลานตากเมล็ดพันธุขาว จึงตองเชาลานตากของเอกชน
ท่ีตําบลนาทุง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตองเสียคารถขนสงผลผลิตท้ังไปและกลับ จึงทําใหตนทุน  
การผลิตเพิ่มสูงข้ึน ตอมาหลังจากผานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัยแลว 
ทางศูนยฯ จึงไดขอยืมเครื่องคัดเมล็ดพันธุ เครื่องช่ังน้ําหนัก และเครื่องเย็บถุง จากศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย 
เพื่อนํามาบรรจุถุงรอการจําหนาย โดยเก็บไวท่ีบานของประธานศูนยฯ เนื่องจากไมมีสถานท่ีเก็บ โดยจําหนาย
ใหกับเกษตรกรผูสนใจท่ัวไปเพื่อนําไปเพาะปลูก และสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. (สกต.) ไดมา
ติดตอขอซื้อเมล็ดพันธุขาวท่ีผลิตไดโดยไมจํากัดจํานวน ราคาเกวียนละ 18,000-20,000 บาท จึงทําให
การตลาดคอนขางมั่นคงแนนอน ดังนั้นสมาชิกจึงมีรายไดเพิ่มข้ึนและเปนแรงจูงใจใหสมาชิกไดผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวในครั้งตอมาตามหลักหลักวิชาการและปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อใหผานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
 ป 2557/2558 กลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวาง
ระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลพื้นท่ี คน และสินคา พบวาพื้นท่ีปลูก
ขาวมีลักษณะเปนพื้นท่ี S1 ท้ังหมด จึงมีความเหมาะสมในการปลูกขาวเปนอยางยิ่ง และมีเทคโนโลยี          
การลดตนทุนการผลิตขาวคุณภาพดีตามระบบ GAP และการรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนาย 
 และป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมีนายพงษศักด์ิ จันทรงาม 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปนผูใหคําแนะนํา
การเขารวมโครงการดังกลาว 
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สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 แปลงใหญขาว ตําบลปากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีสมาชิก 50 ราย พื้นท่ี
ปลูกขาวจํานวน 1,132 ไร มีวิสาหกิจชุมชน 1 กลุม และสมาชิกทุกคนเปน Smart Farmer  
 ในการพัฒนาการผลิตขาวไดพัฒนาเปน GAP แบบกลุม เพื่องายตอการควบคุม ดูแลรักษาผลผลิต และ
การประสานงานของสมาชิกดวยกันเอง  
 ผลผลิตรวมตอป จํานวน 650 กก./ไร ซึ่งเปนขาวท่ีไดรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (grain) 
ท้ังหมด และสกต. สุโขทัย ไดมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเมล็ดพันธุขาวกับทางศูนยฯ จึงทําใหเกษตรกรมี
ตลาดท่ีแนนอนและมีรายไดเพิ่มข้ึน  
 ทีมผูจัดการแปลงใหญ มี 3 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร ดังนี้ 
  1. นายเต่ียน สวัสด์ิสลุง เกษตรอําเภอสวรรคโลก ผูจัดการแปลง 
  2. นายพงษศักด์ิ จันทรงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 
  3. นายรวม ยิ้มยอง ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

           ผูจัดการแปลง                       ผูชวยผูจัดการแปลง                      ประธานกลุมฯ 

เปาหมาย 
 เปาหมายในการรวมกลุมผลิตขาวแปลงใหญ โดยมีการลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต 
การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 การลดตนทุนการผลิต 
    กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตจาก 3,360 บาท/ไร เหลือ 1,792 บาท/ไร (รอยละ 47) 
ซึ่งมีวิธีการลดตนทุน ดังนี ้
    1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวตามท่ีกรมการขาวแนะนํา ดังนี้       
        - ใชเมล็ดพันธุท่ีไดมาตรฐานจากแหลงท่ีเช่ือถือไดปราศจากโรคและแมลงศัตรูขาว 
        - เปล่ียนจากใชเครื่องปลูกขาวมาเปนการหยอดเมล็ดพันธุขาวดวยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว 
ซึ่งใชเมล็ดพันธุ 8 กก./ไร 
    2. ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ในอัตราท่ีกรมการขาวแนะนํา เพื่อลดการใชปุยเคมีและสงเสริม
การใชปุยชีวภาพ เชน น้ําหมักชีวภาพ ฮอรโมนไข ฯลฯ 
    3. นําสารชีวภัณฑมาใชทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช เชน เช้ือราบิวเวอรเรีย 
เช้ือราไตรโครเดอรมา และเช้ือราเมตาไรเซียม  
    4.ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบํารุงดิน เพื่อเปนการปรับปรุงบํารุงดิน 
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 การเพิ่มผลผลิต 

    เดิมเกษตรกรมีผลผลิต 650 กิโลกรัมตอไร มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตเปน 750กิโลกรัมตอไร  
ซึ่งมีวิธีการเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 
    1. ลดการใชเมล็ดพันธุ โดยการใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว ซึ่งจะใชเมล็ดพันธุ 8 กิโลกรัมตอไร  
    2. ใชเมล็ดพันธุดีและไดมาตรฐาน 

 การเพิ่มมูลคาผลผลิต 
    การผลิตขาวใหผานการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อทําใหผลผลิตมีคุณภาพสามารถจําหนายไดใน
ราคาสูงข้ึน และการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP มีเกษตรกรจํานวน 50 ราย ท่ีผลิตขาวตามกระบวนการผลิตท่ี
ปลอดภัยไดมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม  

 การตลาด  
    ปจจุบันกลุมมีเปาหมายการบริหารการตลาด โดยกลุมทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเมล็ดพันธุขาวกับ
สกต. สุโขทัย และสหกรณสวรรคโลก จํากัด ไดรับซื้อผลผลิตขาวขาว จึงทําใหเกษตรกรมีตลาดท่ีแนนอนและมี

รายไดเพิ่มข้ึน  

 การบริหารจัดการ 
    1. บริหารจัดการใชเครื่องจักรกลการเกษตร เปล่ียนจากใชเครื่องปลูกขาวมาเปนการหยอดเมล็ดพันธุ
ขาวดวยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว 
    2. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด มี
ผลผลิตเพียงพอกับตลาด และเกษตรกรเกิดความมั่นใจในเรื่องราคาและการตลาดมากยิ่งข้ึน 
    3. บริหารจัดการปุย เปนการจัดการการใชปุยใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชปริมาณปุยลดลง โดยการ
นําปุยอินทรียมาใชเพื่อลดประมาณการใชปุยเคมี  

 กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
    การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวยหลายหนวยงาน 
เชน สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการจัดประชุม
คณะกรรมการ ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบลเปน
ผูชวยเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผู ใหญบาน ประธาน ศบกต . 
นายกเทศมนตรี ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาท่ีดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน 
เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง 
คือ   ๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 
       ๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
       ๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดสงออก 
       ๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
    นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานใหพอคามาเขารวมพูดคุยในเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู 
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 หนวยงานภาครัฐ  
    1. สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุย
น้ําหมักชีวภาพ และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง โดโลไมท อีกท้ังสนับสนุนการปรับพื้นท่ีเพื่อการจัดการ
พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพและจับพิกัดรายแปลงและทําแผนท่ี zoning 
    2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ใหความรูเรื่องปุยและสารเคมี การบริหารจัดการผลผลิต 
    3. ศูนยบริหารศัตรูพืชพิษณุโลก อบรมใหความรูแมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูขาว และโรคของ
ขาว 
    4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว และ
อบรมใหความรูกระบวนการผลิตพันธุขาว 
    5. สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุโขทัย ใหความรูเรื่องการตลาดและการรวมกลุมเกษตรกร 
    6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสุโขทัย ใหความรูเรื่องสินเช่ือและการตลาด 
รวมท้ังสนับสนุนสินเช่ือแกสมาชิก 
    7. สหกรณจังหวัดสุโขทัย ใหความรูเรื่องการรวมกลุมและประสานงานดานตลาดการคาขาว 
    8. โครงการชลประทานสุโขทัย ไดจัดหาแหลงน้ําจากหนองจระเขและสนับสนุนแหลงน้ําให
เกษตรกรสมาชิกโครงการฯ 
    9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย จัดหาน้ําภายใตโครงการสูบน้ําใตดิน จํานวน 442 ไร 
    10. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย ใหความรูเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับเกษตรกร  
จํานวน 50 ราย 
    11. กลุมภาคเหนือตอนลาง ใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว สนับสนุนสารชีวภัณฑ สนับสนุน     
ปุยพืชสด (ปอเทือง) และสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  

 หนวยงานภาคเอกชน 
    1. สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) สุโขทัย รับซื้อเมล็ดพันธุขาวท่ีผลิตได 
โดยทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเมล็ดพันธุขาว 
    2. สหกรณสวรรคโลก จํากัด รับซื้อผลผลิตขาวขาวจากเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 
 การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรงกับ
ความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปน
แหลงเรียนรู  

กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุมเกษตรกรแปลงใหญขาวมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว (ศพก.) และศูนยขาวชุมชน 
 ศพก. มีประธานศูนยฯ คือ นายรวม ยิ้มยอง เปนวิทยากรประจํา ศพก. ใหความรูแกสมาชิก และ
แปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ ประกอบดวยฐานการเรียนรู 5 ฐาน ไดแก ฐานการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
ฐานการทําปุยใชเอง ฐานการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ฐานการตรวจวิเคราะหดิน และฐานการปองกันกําจัด
ศัตรูขาว ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ 
ไดนําความรู และปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก 
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ผลลัพธตามเปาหมาย 
 ตามเปาหมาย ๕ ดาน ของการผลิตมังคุดของกลุม เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ทําใหบรรลุตาม
เปาหมาย ดังนี้ 

 การลดตนทุนการผลิต 
    กลุมสามารถลดตนทุนในการผลิตขาวจากเดิม  3,360 บาท/ไร เหลือ 1,792 บาท/ไร           
(รอยละ 47) โดยการลดตนทุนการผลิตแบบ GAP เปนการผลิตตามกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน
ตามการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม เกษตรกรใชปุยอยางเหมาะสม ลดการใชปุยเคมีดวยการใชปุยตามคาวิเคราะห
ดิน ใชปุยอินทรียท่ีผลิตเอง ลดการใชเมล็ดพันธุ โดยการใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว ซึ่งจะใชเมล็ดพันธุ       
8 กิโลกรัมตอไร 

 การเพิ่มผลผลิต  
    เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตขาวคุณภาพและเพิ่มผลผลิตขาว ไดแก การใชเมล็ดพันธุดี
และไดมาตรฐาน โดยมีเปาหมายการเพิ่มผลผลิตจากเดิม 650 กิโลกรัมตอไร เปน 750กิโลกรัมตอไร  

 การเพิ่มมูลคาผลผลิต  
    ดวยกระบวนการผลิตขาวแบบ GAP ทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาสูงกวาผลผลิตคุณภาพท่ัวไป 
และผลผลิตท่ีไดปลอดภัย 

 การตลาด 
    สกต. สุโขทัย ไดมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเมล็ดพันธุขาวกับทางกลุม และสหกรณสวรรคโลก 
จํากัด ไดรับซื้อผลผลิตขาวขาวจากกลุมเชนกัน 

 การบริหารจัดการ 
    1. บริหารจัดการใชเครื่องจักรกลการเกษตร เปล่ียนจากใชเครื่องปลูกขาวมาเปนการหยอดเมล็ดพันธุ
ขาวดวยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว จึงทําใหเกิดการลดปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาว 
    2. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด คุณภาพขาวท่ีไดเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด จึงมีผลผลิต
เพียงพอกับตลาด ทําใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจในเรื่องราคาและการตลาดมากยิ่งข้ึน 
    3. บริหารจัดการปุย เกษตรกรใชปุยเคมีลดลง เนื่องจากมีการใชปุยอินทรียและใชสารชีวภัณฑเพิ่ม
มากข้ึน 

ผลกระทบ 
 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิกไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน   
ตาง ๆ แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
 1. ดานสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบ GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบนิเวศ
ดีข้ึน มีส่ิงมีชีวิต เชน นก กระแต ห่ิงหอย สัตวตามธรรมชาติ และแมลงศัตรูธรรมชาติ ในระบบนิเวศนาขาว
สมบูรณมากข้ึน จึงสรางความสมดุลแกระบบนิเวศของขาวดียิ่งข้ึน 
 2. ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล ทําใหเกษตรกรมีสุขภาพจิตดี 
สามารถเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี ท้ังในสถานการณปกติและไมปกติ จึงทําใหสามารถควบคุม
อารมณตนเองไดดียิ่งข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากส่ิงแวดลอมท่ีดีและปลอดภัย  
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 3. ดานสังคม เมื่อมีการผลิตขาวเปนสินคาของกลุม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลให
สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความ
สามัคคีเพิ่มมากข้ึน  
 4. ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทําให
มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาซื้อผลผลิต เนื่องจากผลผลิตมีความนาเช่ือถือท้ังคุณภาพและปริมาณ 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 ทีมผูจัดการแปลงใหญ ประกอบดวย ๓ คน คือ นายเต่ียน สวัสด์ิสลุง เกษตรอําเภอสวรรคโลก เปน
ผูจัดการแปลง นายพงษศักด์ิ จันทรงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เปนผูชวยผูจัดการแปลง 
และนายรวม ยิ้มยอง ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ เมื่อมีการจัดอบรมผูจัดการไปพรอมกันท้ัง ๓ คน 
เพื่อใหเรียนรูไปพรอม ๆ กัน 
 คณะกรรมการแปลงใหญหาผูสืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ คือคนรุนใหมซึ่งเปนลูกหลานของ
เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญและผูท่ีสนใจ เพื่อมารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแปลงใหญ และการ
เช่ือมโยงตลาด  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
แปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  
 ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปน
สถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ี
รวมกันทํามากข้ึน เชนการจัดอบรม ฯลฯ 
 เกษตรกร ประธานกลุมแปลงใหญเปนคนขยัน เกง และซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตสาธารณะ 

ปจจัยอุปสรรค 
 ๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก 
 ๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณา
การการทํางาน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 
 -  ควรมีศูนยกลางท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางความเช่ือใจ ความสามัคคีเพื่อ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

ท่ีมาของขอมูล 
 1. นายเต่ียน สวัสด์ิสลุง เกษตรอําเภอสวรรคโลก ผูจัดการแปลง 
 2. นายพงษศักด์ิ จันทรงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 
 3. นายรวม ยิ้มยอง ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
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คณะผูจัดทํา 

  นายวรชันย หลักกรด  เกษตรจังหวัดสุโขทัย 
  นายเนตร สมบัติ   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
  นายเต่ียน สวัสด์ิสลุง  เกษตรอําเภอสวรรคโลก  
  นายพงษศักด์ิ จันทรงาม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
  นายปกรณ รากคํา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
  นายปราฌัญ จันทรเปงผัด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
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