
การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว  บานบึงประดู ตําบลทบัหมนั อําเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร 

ประวัติความเปนมาของหมูบาน 

 ในอดีตบานบึงประดู มีลักษณะเปนปาโปรง เดิมช่ือ “บานทามะขาม” ตอมาไดเปล่ียนมาเปน บานบึงประดู 

เนื่องจากมีตนประดูขนาดใหญ อยูกลางบึงของหมูบาน ประชาชนจึงเรียกวา “บานบึงประดู”ประชาชนบานบึง

ประดู อพยพมาจากตําบลวัดขวาง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปนสวนใหญ บานบึงประดู หมูท่ี 5ต้ังอยูหางจาก

ท่ีวาการอําเภอตะพานหินไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 15 กิโลเมตร มีราษฎรอาศัยอยูจํานวน 179 ครัวเรือน มี

พื้นท่ีปลูกขาว 2,600 ไร สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมเกษตรกรทํานา(นาดํา) ปลูกขาวพันธุหลวงประทาน กข.1 กข.7 

และกข.11  โดยอาศัยน้ําฝน และในสวนพื้นท่ีเปนท่ีดอนเกษตรกรปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเขียวผิวดํา     (ถ่ัวแขก) 

 ในป 2522 ไดเริ่มมีระบบชลประทานเขามาในพื้นท่ีมีการจัดแปลงท่ีดินมีคูสงน้ํา-ระบายน้ํา  มีการจัดต้ัง

กลุมบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว เกษตรกรปลูกขาว(นาดํา) 2 ครั้ง คือนาป 

และนาปรัง  

 ป 2535 เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํานาดํา มาเปนนาหวานน้ําตม ขาว-ถ่ัวเหลือง-ขาว โดยใชพันธ

ขาวสุพรรณบุรี 60 ขาวอายุประมาณ 90-100 วัน ประสบปญหาเพล้ียกระโดด โรคจูขาว และโรคใบสีสมระบาด

หนักในในนาขาว 

 ป 2538 เกิดเหตุการณน้ําทวมท่ัวประเทศและจากเหตุการณโรคและแมลงระบาดในป 2535 เกสรกร

เริ่มปรับเปล่ียนพันธุขาวมาเปนพันธุพวงเงนิพวงทอง และพันธุไทรเงนิไทรทอง รวมถึงระบบน้ําทําการเกษตรจาก

ชลประทาน และบอบาดาลดี ในปนี้พื้นท่ีการปลูกถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว เริ่มหายไปจากพื้นท่ีตําบลทับหมัน 

ปรับเปล่ียนมาเปนพื้นท่ีทํานาแทน โดยเกษตรกรปลูกขาวพันธุสุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี35 สุพรรณบุร9ี0 

 ป 2546 พื้นท่ีปลูกขาวเริ่มมีปญหาเรื่องขาววัชพืช(ขาวดีด ขาวเดง) โดยระบาดหนักมากท่ีสุดใน     ป 

2550 ทําใหเก็บเกี่ยวผลผลิตไมได เกษตรกรจึงเริ่มปรับเปล่ียนวิธีการทํานาจากนาหวาน้ําตม มาเปนการทํานาดํา

(50%ของพื้นท่ี) และนาโยน(30%ของพื้นท่ี) ในป 2552-2553   

มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ในชวงฤดูนาปเกษตรกรจะปลูกขาว หลังการเกี่ยวขาวนาปแลว เกษตรกรจะปลูกถ่ัว

เหลือง ขาวโพดเล้ียงสัตวและถ่ัวเขียวในชวงฤดูแลง เกษตรกรจะทํานา 1-2 ครั้งตอป สลับดวยการปลูกพืชตระกูล

ถ่ัวทําใหดินอุดมสมบูรณรวนซุยโดยใชพันธุขาวอายุ 

 เมื่อปพ.ศ. 2550 มีปญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุท่ีไมไดมาตรฐาน ซึ่งขาวท่ีนํามาจากรานคาในพื้นท่ีท่ีนํามา

ปลูก มีปญหาขาวพันธปน และวัชพืชเจือปน ทําใหเกือบทุกแปลงนาท่ีผลิตขาวของเกษตรกรในหมูบานมีเมล็ดพันธุ

ขาวปนวัชพืชเปนจํานวนมาก และพันธุขาวท่ีใชสวนใหญเปนพันธุขาวอายุส้ัน ทําใหเกษตรกรตอง 
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พึ่งพาสารเคมีอยางมากซึ่งสงผลใหขาวไมตานทานตอโรคขาวและแมลง ผลผลิตท่ีไดจึงลดลงและมีตนทุนท่ีสูงข้ึน   

 ป 2552 ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอตะพานหิน ไดสนับสนุนเกษตรกรกลุมหมูท่ี 

5 บานบึงประดู เพื่อรวมตัวกันจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวตนแบบข้ึน และหาทางออกในการแกไขการขาดแคลน

เมล็ดพันธุขาวท่ีดี มีจํานวน 34 ราย มีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพันธุขาวกวา 1,462 ไร 

 ป 2554 จึงมีการรวมตัวกัน เพื่อรวมกันคิด รวมกันแกปญหา มีแกนนําเขารวมฝกอบรมศึกษาดูงานจาก

แหลงเรียนรูตางๆ มีนักวิชาการจากหลายหนวยงานเขามาใหความรู มีการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนศูนยเมล็ด

พันธุขาวและปุยอัดเม็ดชุมชนพัฒนาบานบึงประดู มีกรรมการบริหาร จํานวน 31 คน สมาชิก จํานวน 187 คน 

 ป 2558 จากระบบน้ําจากชลประทานและบอบาดาลดี เกษตรกรในพื้นท่ี ปลูกขาวทํานา 2 ป รวม 7 ครั้ง 

ทําใหสภาพดินเส่ือมและแข็ง ระบายน้ําไมดี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ โดยพิจารณาจากศักยภาพของ พื้นท่ี คน สินคา(ขาว) 

ของบานบึงประดู 

สถานการณปจจุบัน 

 จากอดีตเกษตรกรในชุมชนปลูกขาวกันตามความสามารถท่ีมี ผลผลิตขาวจึงดอยคุณภาพ มีส่ิงเจือปนจาก

วัชพืชเพิ่มข้ึนมากอยางตอเนื่อง เนื่องจากทํานาติดตอกันและ 3-4 ครั้ง การทําการเกษตรจึงไดผลผลิตตํ่า ชาวบานมี

ปญหาหนี้สินท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน  การใชปุยเคมีไมถูกตองตามหลักวิชาการ การใชสารเคมีไมถูกวิธี ขาดแหลง

เมล็ดพันธุขาวพันธุดี พื้นท่ีปลูกสวนใหญมีลักษณะเปนพื้นท่ีราบลักษณะเปนดินเหนียว ชุดท่ี 7  อาศัยแหลงน้ําจาก

ชลประทาน/น้ําฝน/คลองธรรมชาติ (คลองทองหลาง) เกษตรกรสวนใหญในพื้นท่ีจะปลูกขาวโดยวิธีนาหวานน้ําตม 

90% นาดําและนาโยน 10% ในพื้นท่ีแปลงตนแบบปลูกขาวพันธุ กข.41 อัตราเมล็ดพันธุโดยเฉล่ียท่ีเกษตรกรใช

ในการทํานาหวานน้ําตม 25–30 กิโลกรัมตอไร นาดํา 15 กิโลกรัมตอไร       นาโยน 10 กิโลกรัมตอไร การเก็บเกี่ยว

เกษตรกรใชรถเก็บเกี่ยว 100%  สําหรับดานการปรับปรุงบํารุงดิน รอยละ 50 ในพื้นท่ีเดิมเกษตรกรมีการเผาฟางกอน

ไถเตรียมดินรอยละ 50 การปลูกพืชบํารุงดิน มีเพียงรอยละ 20 และมีการใชปุยคอกในนาเพียงรอยละ 10 ของ

จํานวนเกษตรกรในพื้นท่ีเทานั้น กอนเขารวมโครงการเกษตรกรใสปุยเคมีในนาขาวใสจํานวน 3 ครั้ง คือ ในระยะ

แตกกอ ระยะหลังขาวออกดอก และระยะสรางรวงออน กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ขายสดทันที 100% และ

เก็บเมล็ดพันธุไวทําพันธุ คิดเปนรอยละ 20 และเกษตรกรมีการแปรรูปขาวสารคุณภาพเพื่อจําหนายในตําบลทับหมัน 
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 ป 2559 ขาวแปลงใหญ(ตนแบบ) หมูท่ี 5 บานบึงประดู ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มี

สมาชิก 129 แปลง 70 ราย พื้นท่ีท้ังหมด จํานวน 1,762 ไร เปนพื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ์ อยูในเขตชลประทาน

ท้ังหมด  มีสมาชิกเปน Smart Farmer จํานวน 35 ราย  

 .ในการพัฒนาการผลิตขาวแปลงใหญ(ตนแบบ) ผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ในรูปแบบกลุมเปาหมายให

ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย โดยแบงพื้นท่ีเปน 2 สวน คือ 1) ผลิตเมล็ดพันธุขาว(Seed) จํานวน 300 

ไร 2) ผลิตขาวคุณภาพดี(Grain) จํานวน 1,462 ไร  

 ทีมผูจัดการขาวแปลงใหญ(ตนแบบ) ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน  ประกอบดวย 

  1. นายสุรพงษ ภักดี เกษตรอําเภอตะพานหิน ผูจัดการ 

  2. นางอารีรัตน ชวงโพธิ ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ(เกษตรตําบลทับหมัน) ผูชวย

ผูจัดการ 

  3. คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ 11 คน 

  4. นายบรรจง รุงอินทร เกษตรกรตนแบบ 

เปาหมาย 

 เปาหมายในการผลิตขาวแปลงใหญของกลุม รวมกันซื้อปจจัยการผลิต รวมกันขาย โดยมีการลดตนทุนการ

ผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคา การหาตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผลิตขาวใหมีคุณภาพได

มาตรฐานการผลิตและปลอดภัย ใหบรรลุเปาหมายสู ”เมืองเกษตรคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม. 

  1. ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตขาว ลดลงจาก 4,486 บาทตอไร 

เปน 3,830 บาทตอไร โดยวางเปาหมายผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว(Seed) และเมล็ดขาวคุณภาพดี(Grain) โดยผลิต

ขาวท่ีดีและเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP และตามมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว(Seed) ซึ่งกลุมมีวิธีการลดตนทุน ดังนี้  

    - ใชปุยอนิทรียและปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดินของสมาชิกกลุมทุกราย/ทุก

แปลง ตรวจวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร คํานวณสูตรปุย ปริมาณท่ีใช สามารถลดตนทุนลง 656 บาทตอไร โดย

มีหนวยงานของสถานีพัฒนาท่ีดินชวยในการเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะห ถาหมักฟางทําเทือกดินดี จะใชปุยนอยลง 

เนื่องจากพื้นท่ีดินตําบลทับหมันมีคาปุยยูเรียสูง จากการตรวจวิเคราะหดิน เนื่องมาจากเกษตรกรปลูกถ่ัวเหลือง

ในชวงฤดูแลง ลดการใชปุยยูเรีย ประมาณไรละ 25 กิโลกรัม คิดเปนเงิน 275 บาทตอไร(ปุยยูเรียราคา 11 บาท

ตอกิโลกรัม) 
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    - ไถกลบตอซัง/ปลูกปุยพืชสด หลังจากเก็บเกี่ยวขาวตองไถเพื่อพักดินกอน 7-10 วัน แลวไถ

กลบตอซัง(หมกฟาง) ไวไมตํ่ากวา 1 เดือน เพื่อใหฟางยอยสลายเปนปุยในนา ถาหากไมมีชวงเวลาใหใชเครื่องตีฟาง

สด แลวระบายน้ําเขานาเพื่อหมัก 7-20 วัน จนกวาฟางจะเนา โดยใชสารยอยสลายฟาง เชน สารอีเอ็ม ฮอรโมนท่ี

หมักจากรกหมู, ฮอรโมนจากหนอกลวย หรือสารชีวภาพตางๆ ท่ีสามารถชวยในการยอยสลาย เนื่องจากพื้นท่ีแปลง

ใหญตําบลทับหมันมีการปลูกปอเทืองในชวงฤดูแลงกอนการทํานาป ทําใหลดการใชสารเคมีในการปราบวัชพืชในนา

ขาว 140 บาทตอไร 

   

   

    - ใชสารชีวภาพ/สารชีวภัณฑ เกษตรกรในพื้นท่ีมีการสํารวจตรวจนับแมลง โดยสํารวจแปลง

ปลูก ต้ังแตการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต กอนตัดสินใจใชสารเคมี โดยจะใชสารชีวภาพ/สารชีวภัณฑ เชน เช้ือ

ราบิวเวอรเรีย เช้ือราไตรโครเดอรมา ในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาวกอน ถาเกิดการระบาดในระดับ

เศรษฐกิจท่ีไมสามารถใชสารชีวภาพ/ชีวภัณฑ ยับยั้งหรือปองกันและกําจัดไมทันเหตุการณ เกษตรกรจะใชสารเคมี

ตามความจําเปนของโรคและแมลงศัตรูขาว ทําใหลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช คิดเปนไรละ 

201 บาท 
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    - ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุตอไร จากการใช 30 กิโลกรัมตอไร เหลือ 20 กิโลกรัมตอไร โดย

วิธีการหวานน้ําตม และเหลือ 10 กิโลกรัมตอไร โดยการใชเครื่องโรยเมล็ดขาวงอก ลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุขาว 

10-20 กิโลกรัมตอไร คิดเปนเงิน 140-280 บาทตอไร 

   

    - บริหารจัดการเคร่ืองจักรกลในรูปกองทุน กลุมสงเสริมการเกษตรแบบขาวแปลงใหญตําบลทับ

หมัน มีเครื่องโรยเมล็ดขาวงอก จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งสามารถปลูกขาวไดวันละ 30 ไร บริหารจัดการเครื่องจักรโดย

คณะกรรมการกลุมขาวแปลงใหญ โดยวางแผนการผลิตโดยคิดเปนอัตราคาจางไรละ 450 บาท ซึ่งมีราคาการจาง

ตํ่ากวาเครื่องดํานาจํานวน 550 บาทตอไร (คางจางรถปกดํา อัตราไรละ 1,000 บาท)  และนํารายไดเขามาเปน

เงินกองทุนของกลุม 

    - รวมกันซื้อปจจัยการผลิต ไดแก ปุยอินทรีย ปุยเคมี สูตร 16-20-0 โดยจดเปนทะเบียนกลุม

วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวและปุยอัดเม็ดชุมชนบานบึงประดู เลขท่ี 76 หมูท่ี 5 ตําบลทับหมัน อําเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รหัสทะเบียน 6-66-04-12/1-0004 โดยปริมาณการใชปุยของสมาชิกแปลงใหญ 

จํานวน 1,700 ตันตอ 1 ฤดูกาล ทําใหลดตนทุนการขนสงปจจัยการผลิตราคาปจจัยการผลิต จํานวนตันละ 

1,000 บาท คิดเปนมูลคาลดตนทุนการขนสงรวมเปนเงิน 1,700,000 บาท(ตนทุนลดลงกิโลกรัมละ 1 บาท) โดย

สมาชิกขาวแปลงใหญซื้อปจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุขาวผานกลุมวิสาหกิจในชุมชนของตําบลทับหมัน  

  2. การเพิ่มผลผลิต 

    - การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี แปลงใหญตําบลทับหมัน ใชพันธุขาว กข.41 เปนพันธุท่ี

เหมาะสมกับดิน ลักษณะเดนของขาว กข.41 คือ ขาวอายุส้ัน 95 วัน เมล็ดยาว ทองไขนอย คุณภาพการสีดี  และ

ไดจัดทําแปลงเรียนรูเปรียบเทียบชนิดพันธุขาว เชน ขาวพันธุกข. 31  กข. 41  กข. 49 กข.61  และพิษณุโลก 2  

ปรากฏวาพันธุท่ีเหมาะสมกับดินตําบลทับหมันและใหผลผลิตตอไรสูง คือ พันธุกข.41 ผลผลิตโดยเฉล่ีย 1,100 

กิโลกรัมตอไร 
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    - ใชปุยถูกตองและเหมาะสม ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน พื้นท่ีขาวแปลงใหญตําบลทับหมันสวน

ใหญเปนดินเหนียวปนรวน และดินรวน มีดินเหนยีวปนดินทรายบางเล็กนอย ระบายน้ําไดดีปานกลางเนื่องจาก

เกษตรกรปลูกขาวติดตอกันตลอดท้ังป และติดตอกันมาเปนระยะเวลานานเปนสิบปท่ีไมมีการปรับปรุงบํารุงดินดวย

อินทรียวัตถุ หรือปลูกปุยพืชสด ทําใหดินเส่ือมสภาพ จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน ปุยเคมีท่ีใช สูตร 

16-20-0 อัตราท่ีใช จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้  

   ครั้งท่ี 1 ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร ใสในระยะชวงขาวอายุ 

20 วันหลังจากหวาน แตถาเปนนาดํา จะใสหลังจากปกดําขาว 7 วัน 

   ครั้งท่ี 2 ใชปุยสูตร16-20-0 จํานวน 13 กิโลกรัมตอไร ใสในระยะชวงขาวอายุ 45 วัน

หลังหวาน แตถาเปนนาดําใหใสปุยหลังขาวอายุ 60 วันหลังปกดํา ผสมปุยยูเรียบางบางแปลง 

*** ถาปลูกขาวพันธุ กข.41 โดยวิธีการหวาน อายุขาวต้ังแตการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวน   95 วัน                        

*** ถาปลูกขาวพันธุ กข.41 โดยวิธีการปกดํา อายุขาวต้ังแตการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวน 105 วัน                      

    - ปลูกโดยการใชเคร่ืองโรยเมล็ด/ปกดํา วิธีการปลูกขาวเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยเพิ่มผลผลิตตอ

ไรใหสูงข้ึน จากเดิมเกษตรกรทํานาโดยการหวานน้ําตม ใชอัตราเมล็ดพันธุสูงถึง 30 กิโลกรัมตอ ไร ทําใหขาวข้ึน

หนาแนนและแตกกอไดไมดี เนื่องจากระยะหางนอยเกินไปสําหรับการแตกกอทําใหตนขาวเบียดและลําตนไมใหญ 

การออกรวงและติดเมล็ดไมดี การใชเครื่องโรยเมล็ดขาวงอกทําใหขาวเปนแถวเปนแนวและระยะหางระหวางกอ

สมํ่าเสมอ แตกกอไดดีเนื่องจากเมล็ดขาวตอกอจะไมมากเกินไป 

    - การบริหารจัดการศัตรูแบบผสมผสาน(Integrated Pest Control : IPM) การสํารวจแปลงและ

สํารวจตรวจนับแมลงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เปนการปองกันและกําจัดโรค-แมลง ไดอยางดี  ทําใหเกษตรกร

เรียนรูชนิดของโรค แมลง ตลอดจนการปองกันโรคและแมลง ไดอยางถูกตองปลอดภัยสามารถชวยเพิ่มผลิตได

เพิ่มข้ึน 12 % 

    - การเรียนรูสภาพดินฟา อากาศและธรรมชาติ  ในชวงขาวออกรวงถามีฝนตก รวงขาวถูก

น้ําฝนจะทําใหเมล็ดขาวลีบ ดังนั้น การวางแผนการผลิตเปนส่ิงสําคัญเนื่องจากโดยปกติในชวงเดือนกันยายนจะมีฝน

ตกชุก ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวพันธุ กข.41 คือตนเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือน 
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สิงหาคม(อายุขาว 95 วัน) จะทําใหผลผลิตขาวสูง เพื่อหลีกเล่ียงรวงขาวกระทบน้ําฝน ซึ่งจะทําใหเมล็ดขาวลีบ และ

กอใหเกิดโรคใบไหม หรือโรคราสีน้ําตาลตามมา   

  3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต/เพิ่มมูลคาผลผลิต  กลุมมีการจัดการผลิต 2 วิธี คือ 

    - การผลิตขาวคุณภาพดี(Grain)ตามมาตรฐาน GAP และอบรมเกษตรกร ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวคุณภาพดี จํานวน 1,562 ไร จํานวน 55 ราย ซึ่งเดิมมีเกษตรกรไดรับมาตรฐานการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 

GAP จํานวน 21 ราย เพิ่มรายใหมอีกจํานวน 34 ราย คาดการณผลผลิตเมล็ดขาวคุณภาพดี จํานวน 1,437 ตัน  

    - การผลิตเมล็ดพันธุขาว(Seed) ในพื้นท่ี 300 ไร เกษตรกร 15 ราย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาว

ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ เพื่อใชในกลุมสงเสริมการเกษตรขาวแปลงใหญ โดยคาดวาจะผลิตเมล็ดพันธุขาวไดจํานวน 

276 ตัน 

  4. การตลาด  การผลิตขาวแปลงใหญตําบลทับหมัน ไดจัดเช่ือมโยงการตลาดทําสัญญาซื้อขาย 

MOU กับชมรมโรงสีจังหวัดพิจิตร โดยใหโรงสีท่ีมีอยูในพื้นท่ีรับซื้อเมล็ดขาวคุณภาพดี(Grain) จากสมาชิกขาวแปลง

ใหญโดยใหเกษตรกรวางแผนการเก็บเกี่ยวอยางนอยวันละ 100 ไร เพื่อความสะดวกในการขนสงและใชรถลาก

ผลผลิตขาว โดยรวบรวมผลผลิตขาวไวท่ีลานตากขาวของสหกรณการเกษตรอําเภอตะพานหิน ราคารับซื้อตาม

คุณภาพของขาวและเพิ่มอีกไมนอยกวาตันละ 200 บาท มีหนวยงานตางๆรวมมือ เชน สหกรณจังหวัดพิจิตร 

พาณิชยจังหวัดพิจิตร ชมรมโรงสีขาวจังหวัดพิจิตร หอการคาจังหวัดพิจิตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ศูนยวิจัย

ขาวพิษณุโลก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิจิตร เกษตรกรผูผลิตขาวแปลงใหญทุกแปลง มีมติรับทราบและ

ตกลงปฏิบัติรวมกัน สําหรับเมล็ดพันธุขาว(Seed) เกษตรกรผูผลิตขาวแปลงใหญ ขายผลผลิตใหกลุมในราคา

อัตราตันละ 9,000 บาท ถาผลผลิตไมไดตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ(Seed) เกษตรกรสามารถขายเปนเมล็ด

ขาวคุณภาพดี(Grain) ใหกับโรงสีไดตามคุณภาพขาวเชนกัน  

  5. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ มี 6 ดาน ดังนี้  

    - วางแผนและบริหารจัดการดานการผลิต/ปจจัยการผลิต โดยการแบงกลุมยอย ออกเปน 7 

กลุมๆละ 10 คน เพื่อควบคุมการผลิต การแลกเปล่ียนเรียนรูในการผลิต ควบคุมการผลิตใหอยูมาตรฐานเดียวกัน 

การซื้อปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุนในการขนสง ตลอดจนวางแผนการปลูกใหพรอมเพรียงกันเพื่อสะดวกในการใช

เครื่องจักกลในการเก็บเกี่ยว  

    - รวมกันบริหารจัดการน้ํา ถึงแมวาพื้นท่ีจะอยูในเขตชลประทานท้ังหมดแตในป 2559 นี้โคง

การชลประทานไมไดปลอยน้ําเพื่อใหเกษตรกรทํานา กลุมจึงจําเปนตองมีมาตรการการใชน้ําใหเพียงพอในการทํานา

แปลงใหญทุกแปลงและท่ัวถึง 
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    - สงเสริมอาชีพปลูกพืชในฤดูแลง โดยสรางอาชีเสริมใหเกษตรกรมีรายไดจากพืชชนิดอื่นๆ เชน 

ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ขาวโพดเล้ียงสัตว และเพื่อปรับระบบการปลูกพืชในการปรับปรุงดินและบริหารจัดการน้ําใหเกิด

ประโยชนในพื้นท่ีใหมากท่ีสุดไดอีกทางหนึ่ง 

   

    - สนับสนนุวิสาหกิจชุมชนจําหนายปุยอินทรียอัดเม็ดและเมล็ดพันธุขาวในกลุม ใหสมาชิก

กลุมไดเรียนรูและฝกการบริหารจัดการในทุกดาน และแกปญหา ใหเกิดทักษะและการพัฒนาตอไป 

    - จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศ/ประชาสัมพันธเผยแพร การจัดทําฐานขอมูลทุกดานของ

สมาชิกกลุมท้ังในดานการผลิต เชน พื้นท่ี ชนิดพันธุขาว วิธีการทํานา เทคโนโลยีการผลิตขาว การดูแลรักษา จนถึง

การเก็บเกี่ยวและการตลาดมีความสําคัญในการบริหารจัดการ และแกปญหาไดตรงเปาหมายและตรงกับความ

ตองการของสมาชิกทุกราย 

    - บริหารจัดการเคร่ืองจักรกล/บริหารจัดการสินเช่ือเพื่อการผลิต จากการเก็บขอมูลพื้นฐาน

และจัดเวทีแลกเปล่ียนรูของสมาชิกแปลงใหญ พบวา สมาชิกแปลงใหญมีปญหาในเรื่อง เครื่องจักรกลในการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตขาว เนื่องจากในพื้นท่ีมีรถเก็บเกี่ยวผลผิตขาว จํานวน 2 เครื่อง ดังนั้น จําเปนตองวางแผนการเกี่ยว

ผลผลิตใหขาวมีคุณภาพดีในชวงระยะท่ีเหมาะสมไดทันเวลา และตองมีเครื่องจักรกลเพียงพอและทันในชวง

ระยะเวลาท่ีตองการ สําหรับการบริหารจัดการสินเช่ือเพื่อการผลิต สมาชิกกลุมขาวแปลงใหญ มีหนี้สินไมเหมือนกัน 

แตจําเปนตองใชเงินในการซื้อปจจัยการผลิตรวมกันของกลุม จึงมีการวางแผนการผลิตและการใชสินเช่ือจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ใหสามารถดําเนินกิจกรรมการผลิตขาวในแปลงใหญไปพรอม

เพรียงกันไดท้ังแปลงทุกราย 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ   

 การขับเคล่ือนกระบวนการทํางานและการบูรณาการของหนวยงานในพื้นท่ี ประกอบดวยหลายหนวยงาน 

เชน สํานักงานเกษตรอําเภอขับเคล่ือนการทํางานโดย เกษตรอําเภอในบทบาทของผูจัดการ โดยมีเกษตรตําบล เปน

ผูชวยผูจัดการ และมีคณะกรรมการ ผูใหญบาน ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน พัฒนาท่ีดิน โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาทาบัว ธ.ก.ส ตรวจบัญชีสหกรณ สหกรณอําเภอ ประมงอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ พาณิชยจังหวัด ชมรม

โรงสีขาวจังหวัดพิจิตร เปนตน กระบวนการเรียนรูโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อ 
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สรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรขาวแปลงใหญ และแกไขปญหา ใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง ใน   6   ประเด็น คือ 

  1. การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินศักยภาพ ในดาน คน พื้นท่ี สินคา 

  2. การขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

  3. กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู/การถายทอดความรู ในการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 

การเพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 

  4. รวบรวมองคความรู เทคโนโลยีการผลิตท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนปราชญชาวบานท่ีสามารถเปน

แบบอยางในการผลิต 

  5. สรุปบทเรียน ประเมินผล และกําหนดเปาหมาย วางแผนและแนวทางพัฒนารวมกนั 

  6. สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข จัดทําเอกสาร รายงานผล และเผยแพร

ผลการดําเนินงาน 

   

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 

  จากการวิเคราะหขอมูลพื้นท่ี คน สินคา และการวิเคราะหหวงโซอุปทาน(Supply Chain)ใน

ศักยภาพดานตางๆ ทําใหทราบปญหา ต้ังแตกระบวนการดานการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ปจจัยการผลิต สินเช่ือ 

การตลาด การบริหารจัดการ และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ กับหนวยงานภาคีตางๆ จึงไดประสานหนวยงานภายในโดยการ

ติดตอประสานโดยตรงกับหนวยงานกอน ดําเนินการจากความคุนเคยเปนการสวนตัวกอนเพื่อสรางความรูและความ

เขาใจ และสรางแนวรวมในการพัฒนารวมกนัในการลงพื้นท่ีจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อนํามาจัดทําแผนการ

ดําเนินงานในลักษณะแผนบูรณาการทุกหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ ท้ังในโครงการอื่นๆท่ีเกี่ยวของ โดยใชศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)เปนแหลงเรียนรูและสรางเครือขายในการเรียนรู   
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กลไกในการขับเคลื่อน 

  1. การประชุมผูนํากลุมยอย ประชุมคณะทํางาน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะๆ

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อทบทวนกิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาตอไป เปน

การบูรณาการการทํางานอีกทางหนึ่ง 

  2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) และศูนยเครือขายตางๆใน

พื้นท่ี ประกอบดวยฐานเรียนรู 1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว 2).การผลิตสารชีวภาพ/ชีวภัณฑ 3) การปลูกพืชฤดูแลง/

พืชเสริมรายได 4) การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด เพื่อใหสมาชิกและเกษตรกรในพื้นท่ีไดมาศึกษาเรียนรูการผลิตขาว

อยางมีคุณภาพ ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิด และประสบการณจากการฝกปฏิบัติ และพูดคุย 

  3. กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวและปุยอัดเม็ดชุมชนพัฒนาบานบึงประดู เปน

การสนับสนุนการบริหารจัดการในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การตลาด แปรรูปขาว  

  4. สมาชิกแปลงใหญ จากการท่ีเกษตรกรไดพบปะพูดคุย ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน

และกัน วาปฏิบัติอยางไรจึงจะทําใหผลิตขาวไดคุณภาพ ผลผลิตตอไรสูง ปจจัยการผลิตใดบางท่ีสามารถทดแทนกัน

ได เชน ฮอรโมนรกหมู ฮอรโมนจาวปลวก ท่ีชวยยอยสลาย ทดแทนสารเรงพด. การใชสารชีวภาพ/ชีวภัณฑทดแทน

สารเคมี เปนตน 

ผลลัพธตามเปาหมาย  

 ตามเปาหมายการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรขาวแปลงใหญ 5 ดาน การดําเนินตามกิจกรรมตางๆสงผล

ใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

 1. การลดตนทุนการผลิต กลุมสามารถลดตนทุนในการผลิตขาว จากเดิม 4,486 บาทตอไรลดลงเหลือ 

3,830 บาทตอไร แบงการผลิตเปน 2 แบบ คือ 

    - การลดตนทุนการผลิตแบบผลิตเมล็ดพันธุขาว(Seed) เปนการผลิตเมล็ดขาวท่ีใชปุยเคมีตามหลัก

วิชาการ แตลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว จํานวน 201 บาทตอไร    

             - การลดตนทุนการผลิตแบบการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม(GAP) เปนการผลิตตามกระบวนการผลิตท่ี

ปลอดภัยและไดมาตรฐานตามการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม ลดการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ใชปุยอินทรีย

อัดเม็ด ใชสารเคมีตามความจําเปนและเหมาะสม ทําใหลดตนทุนการผลิตลงได 656 บาทตอไร เหลือตนทุนการ

ผลิต 3,830 บาทตอไร ลดตนทุนการผลิตลง คิดเปนรอยละ 14.63  
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 2. การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรตามหลักและวิธีการผลิตขาวคุณภาพดีและการเพิ่มผลผลิตขาว ไดแก การใช

พันธุดี การตัดพันธุปน 3 ระยะ(ระยะต้ังทอง, ระยะออกดอก, ระยะออกรวง) การใชปุยใหถูกตองและเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของขาว ปรับเปล่ียนวิธีการปลูกจากการหวานดวยคนเปนการหวานโดยใชเครื่องโรยเมล็ดขาวงอก/

ปกดํา ปองกันและกําจัดโรคและแมลงแบบผสมผสาน โดยมีเปาหมายเพิ่มผลิตจากเดิม 108 กิโลกรัมตอไร ซึ่งป 

2559 ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน 364 กิโลกรัมตอไรผลผลิตเกินเปาหมายท่ีวางไว 

 3. การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยการผลิตเมล็ดพันธุขาว(Seed) ทําใหไดราคาขายเพิ่มข้ึนจากการผลิตเมล็ด

ขาวคุณภาพดี(Grain) 2 บาทตอกิโลกรัม 

 4. การตลาด เกษตรกรมีเปาหมายในการรวมกันผลิต รวมกันจําหนายเมล็ดพันธุขาวโดยเช่ือมโยง

การตลาดทํา MOU กับโรงสีขาวโดยมีสหกรณการเกษตรอําเภอตะพานหิน เปนจุดรวบรวมผลิตขาวเพื่อจําหนายกับ

โรงสี 

 5. การบริหารจัดการ มีดังนี ้

    - การผลิต แบงกลุมการผลิตเปน 2 สวน คือ พื้นท่ีผลิตเมล็ดพันธุขาว(Seed) จํานวน 300 ไร และพื้นท่ี

ผลิตขาวคุณภาพดี(Grain) จํานวน 1,562 ไร  

    - การตลาด มีเปาหมายการตลาด ดังนี้ เมล็ดพันธุขาว(Seed) จําหนายใหกับบริษัทชางแดงเมล็ดพันธุ

ขาว รอยละ 20 และจําหนายใหกับศูนยขาวชนชนตําบลทับหมัน รอยละ 80  ในสวนของเมล็ดขาวคุณภาพดี

(Grain) จําหนายเมล็ดพันธุใหกับทาขาวอุดมทรัพย รอยละ 65 และชมรมโรงสี รอยละ 35 

    - การสรางเสริมรายได เกษตรมีรายไดจากการจัดระบบปลูกพืชหลังการทํานา จากสินคาเกษตรอ่ืนๆ 

ไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ขาวโพดเล้ียงสัตว เปนตน 

    - การจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศ/ประชาสัมพันธเผยแพร ขอมูลเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งการ

ผลิต ท่ีสงเสริมใหเกิดการติดตอส่ือสาร และเปนท่ีรูจักแพรหลาย ชวยใหการตลาดกวางขวางยิ่งข้ึน 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 

“ประสบการณท่ีดีท่ีสุด เกิดจากการเรียนรูและปฏิบัติจริง สิ่งท่ีชวยจดจําคือการถายทอดและจดบันทึก” 

 1. สมาชิกกลุมขาวแปลงใหญ สมาชิกทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ผลิตจากเดิมเปนการผลิตแบบประณีต และยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในไรนาของตนเอง ตอง

ขยัน รูจักสังเกต และจดบันทึกกิจกรรมท่ีปฏิบัติ และมีความมุงมั่นวาตนเองตองทําได 
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 2. ผูจัดการแปลง ตองมีวิสัยทัศนกวาง บริหารจัดการอยางเปนระบบ เขาใจงาน เขาถึงเกษตรกร  

 3. องคความรู/แหลงเรียนรู ตองมีแหลงเรียนรูท่ีเกษตรกรสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและสามารถ

ตอบโจทยปญหาของเกษตรกรไดทันเวลากับการเกิดปญหา จึงจะทําใหเกษตรกรยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การผลิตของตนเอง 

ปจจัยอุปสรรค 

 1. การจางแรงงาน เกษตรกรทํานาสวนใหญปลูกขาวในพื้นท่ีมากกวา 30 ไรข้ึนไป ทําใหเกษตรกรบริหาร

จัดการดานการผลิตในแปลงนาไมท่ัวถึงและดีเทาท่ีควร และจางแรงงานต้ังแตปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งแรงงาน

รับจางขาดความรูความเขาใจในระบบการผลิตแบบแปลงใหญ 

 2. การบูรณาการหนวยงานภาคี ในแตละหนวยงานยังขาดความรูความเขาใจในการทํางานบูรณาการเชิง

ระบบ ตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

เง่ือนไข/ขอจํากัด  

 1. การตลาดและการคาขาว เกษตรกรไมสามารถเปนผูกําหนดราคาไดเองตามคุณภาพของขาวท่ีผลิตได                                                                                                                              

 2. หนี้สินของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญมีไมเทากัน ทําใหขับเคล่ือนการสงเสริมการเกษตรขาวแปลง

ใหญ ปฏิบัติไดไมพรอมเพรียงกัน                                                                                    3. การ

สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรยังไมครอบคลุมในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการเก็บเกี่ยว ทําใหการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติ 

 ท่ีมาของขอมูล 

 * นางพรทิพา ดานอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร     

   * นายอนันต เอมสาร เหรัญญิกกลุมเกษตรกรขาวแปลงใหญตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน              

 * นายกาหลง บัวบาน เกษตรกรเจาแปลงเรียนรูการปลูกขาวแปลงใหญตําบลทับหมัน อําเภอตะพาน

หิน 

 



 

 

 

 


