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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คเหนือ 
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลสันทร�ย

อำ�เภอพร้�ว จังหวัดเชียงใหม่

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ก่อนรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่
สมาชิกกลุ่มเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรพร้าว	จำากัด	

ปี 2559
จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่	โดยสมาชิกส่วนหน่ึงของสหกรณ์การเกษตรฯ	

มาอยู่ในกลุ่มน้ี

ปี 2562 
มีสมาชิกประมาณ	100	ราย	เน้ือท่ีแปลงใหญ่ประมาณ	1,400	ไร่	 โดย

สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มคือ	ลดต้นทุนการผลิต	ได้ราคา
ผลผลิตท่ีสูง	และได้ความรู้ในการผลิตข้าวเพ่ือนำามาปรับใช้		
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่

สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่

   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	ประกอบด้วย	ประธาน	รองประธาน	
เลขานุการ	เหรัญญิก	ประชาสัมพันธ์	และคณะกรรมการ	5	คน	รวมทั้งสิ้น	
10	คน

ก�รบริห�รของสหกรณ์ก�รเกษตรพร้�วฯ กับแต่ละกลุ่มน�แปลงใหญ่   
มอบให้ประธานกลุ่มบริหารจัดการ	 ดูแลกันเองภายในกลุ่ม	 หากกลุ่มใด 
มีปริมาณผลผลิตข้าวส่งให้กับสหกรณ์ฯ	มาก	จะได้ราคาขายสูงขึ้น	เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนให้กับกลุ่มใช้บริหารจัดการภายในต่อไป			

สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรฯ	 มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 
คา่หุน้และคา่ใชจ่้ายตา่งๆ	รวมประมาณ	
3,000	บาท

ประธาน

รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์เหรัญญิก

กรรมการ	5	คน
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1)	 ปัจจัยการผลิตที่สหกรณ์การเกษตรฯ	 มี ให้ที่กลุ่มนาแปลงใหญ่	 
ซึ่งสามารถยืมไปใช้ ได้	ตั้งแต่ก่อนนโยบายนาแปลงใหญ่	คือ	

•	เครื่องอบข้าว
•	เครื่องพ่นยา
2)	ปัจจัยการผลิตที่เกิดภายใต้นโยบายนาแปลงใหญ่	คือ
• เครื่องตัดหญ้า			
• รถเกี่ยวข้าว	 (สหกรณ์ฯ	 จะนำารถไปเกี่ยวข้าวในกรณีที่ปลูกข้าว 

เมล็ดพันธุ์ขายคืนให้กับทางสหกรณ์ฯ)

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม

ลักษณะก�รทำ�น�มี 2 รูปแบบ คือ

•	ทางสหกรณ์พร้าวฯ	 เป็นผู้ประสานงานมาตามกลุ่มเครือข่ายต่างๆ	 เพื่อ
แจ้งกำาหนดการประชุม	โดยช่วงเวลาประชุมไม่แน่นอน	เนื้อหาในการประชุม	
มทีัง้เร่ืองการลดตน้ทนุการผลติขา้ว	เชน่	การทำาปุย๋ชวีภาพ	การสาธติการ
ใช้เครื่องดำานา	การจัดทำาบัญชีการผลิต	เป็นต้น

•บนัทกึข้อมลูการทำานาแปลงใหญข่องกลุม่ดว้ยการจด	ไม่ได้ ใช้คอมพวิเตอร์	
เพราะทำาได้สะดวกกว่า

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   

•ทำานา	2	ครั้ง	คือ	ครั้งแรกปลูกข้าวหอมมะลิ	105	(สหกรณ์การเกษตรฯ	
รับซือ้)	เริม่ปลกูเดอืนกรกฎาคม	เกบ็เกีย่วเดอืนพฤศจกิายน)	และ	คร้ังทีส่อง	
ปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง1	และ/หรือ	กข6		
•ปลูกข้าวแต่ละสายพันธ์ุ ในช่วงเวลาแตกต่างกัน	 โดยแบ่งพื้นที่ ในการปลูก
ตามความต้องการของสหกรณ์ฯ	และการบริโภคในครัวเรือน

หน้าที่ 9



1)	เมล็ดพันธุ์	เก็บเองหรือซื้อจากสหกรณ์ฯ

2)	ปุ๋ยเคมี	รวมกันสั่งจากสหกรณ์ฯ	
สหกรณ์ฯ	นำารถขนปุ๋ยมาส่งให้ที่ศูนย์ของกลุ่มแปลงใหญ่
สามารถใช้ระบบสินเชื่อได้	โดยหลังจากเก็บเกี่ยวและขายข้าวได้แล้ว	
จึงชำาระค่าปุ๋ยให้กับสหกรณ์ฯ

ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมี

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

ต่างคนต่างจ้างรถไถหรือใช้รถไถเล็กของตนเอง

2. ไถเตรียมดิน

นาดำา	นาหว่าน

3. ปลูก

-	ตรวจแปลงนา	ดูระบบนิเวศในแปลงนา
-	ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี

เ พ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการแปลงนา
ลดตน้ทนุค่าสารเคมี

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

ปุ๋ยเคมี

4. ใส่ปุ๋ย
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น้ำาฝน	น้ำาชลประทาน	(ส่วนใหญ่)	น้ำาบ่อ	

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

จ้างเอกชนมาร่วมเก็บเกี่ยว	โดยได้ราคาจ้างเกี่ยวถูกลง

ไถกลบตอซังฟางข้าว

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา	

7. เก็บเกี่ยว

ขายข้าวให้สหกรณ์ฯ

9. ข�ยข้�ว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเกี่ยว

ลดต้นทุนค่าจ้างเกี่ยว

เพิม่ประสิทธภิาพการจัดการดา้นการตลาด

-	ข้าวหอมมะลิสีเป็นข้าวสารแพ็คสูญญากาศ		
-	ได้มาตรฐานข้าว	GAP	(ข้าวหอมมะลิ)	

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

เพิ่มมูลค่าผลผลิต
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สมาชิกบางคนจดบันทึกต้นทุนการทำานา	 เพื่อให้รู้ว่า 
มีต้นทุนการทำานาเท่าไรและขายได้ราคาเท่าไร	

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

• ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่	 เกษตรอำาเภอพร้าว	 และสำานักงานเกษตรจังหวัด
เชยีงใหม	่อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร	โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตร
แบบใหญ่	 (นาแปลงใหญ่)	 ปี	 2560	 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าว	 และสำานักงานเกษตรอำาเภอฝางได้ ให้ความรู้พร้อมทำาหัวเชื้อ
ไตรโคเดอร์มา่	ณ	ศนูย์การเรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร	
(ศพก.)	อำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่
• สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	 สหกรณ์ 
การเกษตรพร้าวฯ	 ร่วมกันจัดอบรมให้เกษตรกรเกี่ยวกับ	 การใช้ปุ๋ยเพื่อ 
ลดต้นทุนการผลิต	 จัดกระบวนการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ดิน	 การเก็บ 
ตัวอย่างดิน	การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์	การผสมปุ๋ยโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ย

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 

1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 455 583.0

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 0.65 0.79
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ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 5,326 3,675

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.62 1.28

-	 ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ทั้งในฤดูนาปี
และนาปรัง	 (1239.8	 และ	 1332.1	 ลบ.ม.)	 น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย	 
(1318.0	และ	1736.0	ลบ.ม.)	

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง	 
(121.2	และ	117.6	ลบ.ม.)	น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(274.7	และ	
285.6	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

																			การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

999.6
(80.6)

313.1
(23.5)

918.4
(69.7)

299.6
(17.3)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

119.0
(9.6)

901.4
(67.7)

124.9
(9.5)

1150.9
(66.3)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

121.2
(9.8)

117.6
(8.8)

274.7
(20.8)

285.6
(16.5)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	
(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)

1239.8
(100)

1332.1
(100)

1318.0
(100)

1736.0
(100)

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร
การทำานาแปลงใหญ่มีกำาไรสุทธิจากการขาย

ข้าวเปลือก	(5,326	บาทต่อไร่)	มากกว่ารายย่อย	
(3,675	บาทต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร
ไดรั้บความรู้วิธกีารทำานาแบบลดตน้ทนุ	เพิม่ผลผลติ	 

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนาเพิ่มขึ้น

7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็ง	คือ	
-	การรวมกลุม่เพ่ือซ้ือปจัจยัการผลติ	ทำาให้
ช่วยลดต้นทุน
-	คุณภาพดินดี	
-	เกษตรกรมปีระสบการณก์ารทำานามานาน

โอก�สห รือปั จจัยภ�ยนอก ท่ี ช่วย
สนับสนุน 	คือ	
-	เกษตรกรไดรั้บองคค์วามรู้ ใหม่ๆ 	และแลก
เปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิก	
-	 ผู้บริโภคเน้นข้าวคุณภาพ	 สอดคล้อง
กับนโยบายและการผลิตของสหกรณ์ฯ	
สามารถสร้างเปน็เร่ืองเลา่ในเชงิวฒันธรรม
การปลูกข้าวแบบครบวงจร	 ได้รับความ
สนใจจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ		

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
ขาดแคลนน้ำาสำาหรับทำานา	 และการจัดการ
ชลประทานยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน	คือ		
-	ขาดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าว		
-	 พื้นที่อยู่ห่างไกลจากในเมือง	 การขนส่ง
ค่อนข้างลำาบาก		

สหกรณ์การเกษตรพร้าวฯ	 เป็นแกนนำาหลักในการกำาหนดแผนการผลิต
ข้าว	และประชุมร่วมกับแกนนำากลุ่มนาแปลงใหญ่	ซึ่งทางสหกรณ์ฯ	มีแนวคิด
และวิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรอยู่แล้ว	 มีเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์ฯ	 เข้าไปให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือเกษตรกร	
และจะเดินหน้าสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรต่อไป		

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คเหนือ 
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลหนองแก๋ว  

อำ�เภอห�งดง จังหวัดเชียงใหม่

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2559
จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่อำาเภอหางดง

ปี 2558
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)

ปี 2555-2556
ขายข้าวได้ราคาต่ำา	 เจ้าหน้าท่ีเกษตรจึงสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม

แล้วต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง

ปี 2562 
สมาชิกประมาณ	 350	 ราย	 เนื้อที่แปลงใหญ่ประมาณ	 3,000	 ไร่	 

โดยสมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มคือ	 เพื่อช่วยลดต้นทุน 
การผลติ	มตีลาดรับซือ้ผลผลติในราคาสูง	และไดค้วามรู้ ในการผลติข้าว
เพื่อนำามาปรับใช้	เพื่อให้ ได้ผลผลิตสูง
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่
   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	 นาแปลงใหญ่อำาเภอหางดง	 
ประกอบด้วย	 ประธาน	 รองประธาน	 (2	 คน)	 และคณะกรรมการ	 (13	 คน	
จาก	 8	 ตำาบล)	 	 โดยคณะกรรมการแบ่งเป็น	 ฝ่ายบริหารงานโครงการ	 
ฝ่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตร	ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานสินค้า	ฝ่ายบัญชี
และการเงิน	 ฝ่ายตลาด	 แปรรูป	 และงานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายจัดซื้อปัจจัย 
การผลิต	รวมทั้งสิ้น	16	คน

• ฝ่ายบริหารงานโครงการ	
•	ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร	
•	ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานสินค้า	
•	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
• ฝ่ายตลาด	แปรรูป	และงานประชาสัมพันธ์	
• ฝ่ายจัดซื้อปัจจัยการผลิต

•กลุ่มดำาเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ
ชุ มชน 	 แล ะมี ข้ อตกลง ร่วมกัน 	 คื อ	
ผลิตสินค้ าคุณภาพ	 ปลอดสารเคมี 	 
ได้มาตรฐาน	 ร่วมกันวางแผนก่อนฤดูกาล 
เพาะปลูก	แล้วจึงไปเสนอระดับจังหวัด	

ประธาน

รองประธาน รองประธาน

กรรมการ	13	คน
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สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่
• สมคัรเปน็สมาชกิกลุม่นาแปลงใหญด่ว้ยความสมคัรใจ	

1)	 ปัจจัยการผลิตที่มีก่อนนโยบายนาแปลงใหญ่	 ทำาให้เกิดการต่อยอด 
ใช้ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่	คือ

• รถดำานา	
• โรงสีข้าวชุมชน

2)	ปัจจัยการผลิตที่เกิดภายใต้นโยบายนาแปลงใหญ่	คือ
• เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์	

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
• มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม

ทุก เดือน	 เพื่ อวางแผน	 ปรับกลยุทธ์  
การผลิต	 ส่งเสริมให้ เกษตรกรในกลุ่ม
ทำาข้าวที่ตลาดต้องการ	 ทำาข้าวคุณภาพ	 
ทำาทีละน้อย	คนละ	1-2	 ไร่	แล้วเอามาขาย	 เน้น
การพัฒนาสินค้า	 การเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 
มาเรียนรู้แล้วประยุกต์ ใช้

• การประชุมกลุ่มสมาชิก	 ประชุมปีละคร้ัง	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 เพื่อวางแผน
การผลิต	รับสมัครสมาชิกกลุ่มเพิ่มเติม

• ระหวา่งการประชมุมกีารเขยีนสรปุประเดน็ทีค่ยุกนัขึน้บนกระดาษฟลิปชารท์	
สมาชิกกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	บางครั้งใช้การสาธิต

• บันทึกข้อมูลการทำานาแปลงใหญ่ของกลุ่มด้วยการจด	 เพราะสะดวกกว่าใช้
คอมพิวเตอร์
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ลักษณะก�รทำ�น�มี 2 รูปแบบ คือ

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   

• ทำานาปีละ	2	ครั้ง	
• นาปี	ปลูกข้าวหอมมะลิ105	(เริ่มปลูกข้าวมิถุนายน/กรกฎาคม	
   เก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน)	
• นาปรัง	ปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง1	หรือ	ข้าวหอมปทุม		

1)	เมล็ดพันธุ	์
-	 ช่วงแรก	 ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	 บางส่วนได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์วิจัยข้าว
-	ปัจจุบัน	คัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ ใช้เองและขายกันในกลุ่ม	
(กรมการข้าวมาสนับสนุนและตรวจสอบคุณภาพข้าว)

2)	ปุ๋ย
-	การใช้ปุ๋ยตามความต้องการของข้าวและเหมาะสมกับดิน	
ทำาให้ ใช้ปุ๋ยน้อยลง
-	ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น	

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา

ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีขึ้น

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

จ้างคนที่มีรถไถในการไถเตรียมดิน

2. ไถเตรียมดิน
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นาดำา	(จ้างรถดำาหรือลงแรงดำาด้วยมือ)

3. ปลูก

-	ตรวจแปลงนา	ดูระบบนิเวศในแปลงนา	
-	ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี

ลดต้นทุนค่าสารเคมี

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

-	ปุ๋ยหมัก	(ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าที่จำาเป็น)
-	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์	
และแนะนำาสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับคุณสมบัติของดิน

4. ใส่ปุ๋ย

ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์

ลดต้นทุนค่าปุ๋ย

น้ำาฝน

น้ำาชลประทาน
(สมาชกิกลุม่เปน็หนึง่ในคณะกรรมการวางแผนและดแูลจัดการน้ำา)

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา
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จ้างเหมาให้เอกชนมาทำา	กลุ่มต่อรองราคา	และจัดคิวทำานาได้

-		ไมเ่ผา	ใช้การไถกลบ	เอาฟางมาทำาปุย๋	ใช้เลีย้งววั	ทำากลอ่งกระดาษ	
บรรจุภัณฑ์สินค้า

7. เก็บเกี่ยว

-	ขายให้กับโรงสีชุมชน	และโรงสีทั่วไป
-	ออกบูธแนะนำาและจำาหน่าย	(ได้รับเชิญจากกระทรวงเกษตรฯ)	

9. ข�ยข้�ว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเกี่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา

ทำาข้าวกล้อง	ข้าวสารแพ็คถุงแบบสูญญากาศที่ศูนย์
ของกลุ่ม	มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาช่วยทำา		

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

เพิ่มมูลค่าผลผลิต

-	ปลูกปอเทือง	(ได้เมล็ดพันธุ์จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	
ประธานกลุ่มไปรับมาแจกให้สมาชิกในกลุ่ม)	

ลดต้นทุนค่าเดินทาง

หน้าที่	21



เกษตรกรแต่ละรายจดบันทึกของตนเอง	
ได้เห็นต้นทุนท่ีทำานา	 ถ้าต้นทุนสูง	 ต้องหาทางลด	
เช่น	 เลือกปุ๋ยมาใส่ ให้เหมาะสมตามการเจริญ
เติบโตของข้าว

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

• ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต สินค้ า เกษตรอำ า เภอหางดง	 
(ที่ทำาการกลุ่มแปลงใหญ่)	 เป็นศูนย์จัดงาน 
บูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	 
ปี	 2561	 	 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 	 
(F ie ld	 day)	 และบริการการเกษตร 

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 

เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่	 งานวันรณรงค์ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่	 (นาแปลงใหญ่)	 2561	 	 และงานศูนย์ดำารงธรรม	 อำาเภอยิ้มเคลื่อนที่	 
โดยมีหน่วยงานบูรณาการ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	

• หน่วยงานราชการ	 เช่น	 สำานักงานเกษตรตำาบล	 สำานักงานเกษตร
จงัหวัด	มหาวทิยาลยัแมโ่จ้	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่มาอบรมวิธีการทำาปุย๋หมกั	 
น้ำาหมักชีวภาพ	การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาปุ๋ยที่เหมาะสมมาใส่		

• เกษตรกรอบรมกันเอง	 โดยใช้ศูนย์ของกลุ่มและแปลงนาของสมาชิก
กลุ่มเป็นฐานการเรียนรู้		
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-	 ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ทั้งในฤดูนาปี
และนาปรัง	 (1071.9	 และ	 1368.4	 ลบ.ม.)	 น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย	 
(1294.5	และ	1763.2	ลบ.ม.)	

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง	 
(77.2	 และ	 150.6	 ลบ.ม.)	 น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	 (250.1	 และ	
208.3	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 427 427

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 0.61 0.61

1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	 การทำานาแปลงใหญ่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับการทำานาแบบ

รายย่อย	 นั่นคือ	 การทำานาทั้งสองแบบส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เท่ากัน	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี
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ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 4,525 4,120

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.83 1.46

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร
การทำานาแปลงใหญ่มีกำาไรสุทธิจากการขาย

ข้าวเปลือก	 (4,525	 บาทต่อไร่)	 มากกว่ารายย่อย	
(4,120	บาทต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร
การรวมกลุ่มทำ า ให้ เกิดการ เ รียน รู้และพัฒนา 

คุณภาพดิน	 วิธีการทำานาแบบลดต้นทุน	 เพิ่มผลผลิต	 
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา

																			การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

875.7
(81.7)

316.4
(23.1)

919.5
(71.0)

404.0
(22.9)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

119.0
(11.1)

901.4
(65.9)

124.9
(9.6)

1150.9
(65.3)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

77.2
(7.2)

150.6
(11.0)

250.1
(19.3)

208.3
(11.8)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	
(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)

1071.9
(100)

1368.4
(100)

1294.5
(100)

1763.2
(100)
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7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็ง	คือ	
-	กลุม่มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจในการพฒันาและ
แก้ไขปญัหาด้านการเกษตร	สามคัค	ีเข้มแข็ง
และเสียสละ
-	 มีการบริหารจัดการและประสานงานเพ่ือ
บูรณาการทำางานและแก้ ไขปัญหาในพื้นที่ที่
ชัดเจน	เป็นรูปธรรม
-	 เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	 ถ่ายทอดความ
รู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยแก่
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง		
-	 เป็นแหล่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อ
สืบสานต่อยอดอาชีพการทำานา	 โอก�สห รือปั จจัยภ�ยนอก ท่ี ช่วย

สนับสนุน 	คือ	ตลาดกลุ่มที่รักสุขภาพ

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
ข้าวและโรงสีข้าวยังไม่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

จุดอ่อน	คือ		
-	 เคร่ืองมือและการตลาด	 กลุ่มมีสินค้า
คุณภาพ	แต่ยังขาดเทคโนโลยีเครื่องมือใน
การผลิต	
-	ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่สืบสานการทำานา	

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่ม	 ทำ า ให้กลุ่ม
มี ม า ต ร ฐ า น ร อ ง รั บ 
อย่าง	GAPและ	อย.

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลดงครั่งน้อย

อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2557 
		จัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด

ปี 2559
		จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำาบลดงคร่ังน้อย	
		(สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด	รวมกับ	กลุ่มบ้านโพนทอน)

ปี 2562 
		สมาชิกประมาณ	50	ราย	(รายละ	10	ไร่)	เน้ือท่ีแปลงใหญ่ประมาณ	500	ไร่			
		โดยสมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มคือ	เพ่ือทำานาแบบลดต้นทุน
		เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของผลผลิต
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่

สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่

ประธาน

รองประธาน

เหรัญญิก เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

กรรมการ	13	คน

เลขานุการ เลขานุการ

   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	ประกอบด้วย	ประธาน	รองประธาน	
เลขานุการ	 เหรัญญิก	 ประชาสัมพันธ์	 และคณะกรรมการ	 ด้านการบริหาร
จัดการ	ด้านการตลาด	และด้านตรวจสอบแปลง	รวมทั้งสิ้น	21	คน	แต่ละ
คนปฏิบัติหน้าที่หลักตามตำาแหน่งงานของตนและช่วยเหลืองานส่วนกลาง
ของกลุ่ม

•	สมาชิกแรกเข้ากลุ่มต้องถือหุ้นๆ	ละ	200	บาท	ฝากไว้กับธนาคาร	เป็นเงิน
กองกลางของกลุ่ม

•	ที่ผ่านมา	 ใช้เงินกองกลางซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์และเป็นค่าใช้จ่ายของ
กลุ่มตามความจำาเป็น	เช่น	ค่าน้ำามันรถเมื่อมีกิจกรรมประชุม/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก
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			1)	ปัจจัยการผลิตที่มีก่อนนโยบายนาแปลงใหญ่	ทำาให้เกิดการต่อยอดใช้
ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่	คือ

   ธนาคารข้าวชุมชน	เริ่มก่อตั้งประมาณปี	พ.ศ.2530	ภายใต้แนวคิดและการ
สนับสนุนจากสำานักงานเกษตรตำาบล	 ที่อยากให้เกษตรกรรู้จักการรวมกลุ่ม
ชว่ยเหลือกนั	จึงสนับสนนุเมลด็พนัธ์ุหลกัและเปน็พีเ่ลีย้งการทำากจิกรรมกลุม่		
สมาชิกสามารถยืมเมล็ดพันธุ์ ข้าวจากธนาคารข้าวฯ	 ไปปลูกก่อน	 

เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยนำาข้าวเปลือกมาคืน	 โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ	 10	 
(เช่น	หากยืมไป	100	กิโลกรัม	จะคืนธนาคารข้าว	110	กิโลกรัม)	เกษตรกร 
ที่ ไมมี่ข้าวมาคนื	สามารถใชเ้ปน็เงนิ	หากปไีหนทีเ่กบ็เกีย่วขา้วไม่ได	้ใหเ้กษตรกร
ส่งเฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ	10

เมื่อมีนโยบายนาแปลงใหญ่	 ทางกลุ่มจึงตกลงกันและให้สมาชิกส่วนหนึ่ง
ทำาเมล็ดพันธุ์ข้าว	 คัดและตัดพันธุ์ปน	 และเก็บเกี่ยวเลยช่วงข้าวพลับพลึง	
เพ่ือใหข้้าวสุกเตม็ทีม่ากข้ึน	และเปน็แหลง่เมลด็พนัธุข์า้วคณุภาพใหก้บัสมาชกิ
กลุ่มต่อไป

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

 	 	 โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ	 ซึ่งได้จากศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	
จำานวน	2	แห่ง	โดยผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน	(หนึ่งในคณะ
กรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่)	 ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรมและมีความรู้เรื่องการทำาปุ๋ย	เป็นคนหมักปุ๋ย
จากมูลวัวที่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงอยู่แล้ว	 เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้กับชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง

ถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม	 ซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกกว่า
บุคคลภายนอก	 30	 บาท	 (ราคาเต็ม	 280	 บาท	 
ราคาสมาชิก	 250	 บาท)	 ช่วยลดต้นทุนการผลิต
และช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตได้
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			2)	ปัจจัยการผลิตที่เกิดภายใต้นโยบายนาแปลงใหญ่	คือ

•เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์	1	เครื่อง	ซื้อด้วยเงินออมของกลุ่ม

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม

•โรงแปรรูปข้าวเปน็แปง้	เพือ่ทำาขนม

ประชุมในเดือนพฤษภาคม	 เพื่อวางแผนการการเพาะปลูกว่า	 จะเร่ิมปลูก
เมื่อไร	ใครจะใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์วันไหนบ้าง	(มีค่าสนับสนุนเครื่อง
หยอดไรล่ะ	20	บาท	เพือ่นำามาซอ่มบำารุงเคร่ือง)	โดยกำาหนดเหลือ่มวนักนั
เล็กน้อย	เพื่อให้ ได้เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหลื่อมกัน	 ไม่พร้อมกันทั้งหมด	
เพื่อความสะดวกในการต่อรองราคากับรถเกี่ยวข้าว

ระหว่างการประชุม	 ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคดิเหน็	และมกีารเขียนสรุปประเดน็ทีค่ยุกนัข้ึนบนกระดาษฟลปิชาร์ท	
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกข้อมูลการทำานาแปลงใหญ่ของกลุ่มด้วยการจด	ไม่ได้ ใช้คอมพวิเตอร์	
และการจดทำาได้สะดวกกว่า
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3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์	เร่ิมไถกลบตอซังฟางข้าว	หว่านปอเทือง
เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน	เร่ิมปลูกข้าว
เดือนพฤศจิกายน	เก็บเก่ียว

1)	เมล็ดพันธ์ุข้าว
• คัดและเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง
• ยืมเมล็ดพันธ์ุจากธนาคารข้าวชุมชน

2)	ปุ๋ยชีวภาพ

ไถดะ	ไถแปร

ลดตน้ทนุคา่ซือ้เมลด็พนัธุ	์
ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
และได้เมล็ดพันธุ์ดี

ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ส่วนมากใช้แทรกเตอร์ ใหญ่ในการไถดะ	
โดยกลุม่ไดเ้จรจาตอ่รองราคาใหถ้กูลง

ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ปุ๋ยที่ดีต่อการ
เติบโตของข้าว	ต่อระบบนิเวศแปลงนา
และดีต่อสุขภาพ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ไถกลบ
ตอซัง
หว่านปอ
เทือง

ปลูก
เก็บ
เก่ียว

ปฏิทินก�รทำ�น�

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

2. ไถเตรียมดิน
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นาหว่าน

ปุ๋ยหมักที่ทำาเอง

-	ตรวจแปลงนา	ดูระบบนิเวศในแปลงนา
-	ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี

-	น้ำาฝน

นาหยอด

ทำาได้ไว

ลดต้นทุนค่าปุ๋ย

เพิม่ประสิทธภิาพการจดัการแปลงนา	ลดตน้ทนุคา่สารเคมี

สนับสนุนโดย	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ตั้งแต่ปี	2552

ประหยัดเมล็ดพันธุ์

3. ปลูก

4. ใส่ปุ๋ย

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

-	สระเก็บกักน้ำาประจำาไร่นา

หน้าที่	32



-	จ้างรถเกี่ยวข้าวเจ้าประจำาเกี่ยวข้าวในนาแปลงใหญ่ต่อเนื่องกัน
จนเสร็จ	โดยล้างรถเกี่ยวก่อนจะเกี่ยวข้าวสายพันธุ์ต่างกัน

-	ไม่เผาตอซังฟางข้าว	ใช้การไถกลบ	บางคนพ่นกากน้ำาตาลร่วมด้วย
เพื่อช่วยย่อยสลายฟางข้าว	บางคนไถหว่านปอเทืองด้วย
-	เอาฟางมาทำาปุ๋ย	เลี้ยงวัว
-	บางปีปลูกปอเทอืง	โดยมีตัวแทนกลุ่มไปรับเมล็ดพันธ์ุ
จากน้ันแบ่งให้สมาชิกในกลุ่มท่ีต้องการ
-	บางปีปลูกพืชตระกูลถั่วแทน	(เช่น	ถั่วเขียว	ถั่วแดง)

ทำา	MOU	และขายข้าวให้สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย	(ได้ราคาเพิ่มกิโลกรัมละ	20	สตางค์)
และออกบูธขายในที่ต่างๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา

ลดค่าเดินทางของสมาชิกในกลุ่ม	โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการตลาด

7. เก็บเกี่ยว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเก่ียว

9. ข�ยข้�ว
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-	ไปสีข้าวที่ศูนย์ข้าวตำาบลดงครั่งใหญ่
-	แปรรูปข้าวเป็นแป้ง	ทำาเป็นขนมต่างๆ	(เช่น	 โดนัท	 เค้กกล้วยหอม	 
ขนมดอกจอก	คุก้กี	้ขนมเปยีกปนู)	โดยแปรรูปทีศ่นูยข์องกลุม่มกีลุม่
แม่บ้านเกษตรกรมาช่วยทำา
-	ได้มาตรฐานข้าว	GAP	
-	ข้าวหอมมะลิ	ผ่านการรับรองข้าว	GI

  เพิ่มมูลค่าผลผลิต	 มีหน่วยงานที่มาให้ความรู้	 เช่น	 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พาณิชย์จังหวัด	 อุตสาหกรรมจังหวัด	
สำานักงานเกษตรจังหวัด

10. แปรรูปข้�วและก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

	 	 	 สมาชิกกลุ่มจดบันทึกทุกคน	 ทำาให้เห็นค่าใช้จ่าย 
ในแตล่ะวนั	ชว่ยลดการใชจ้า่ย	และลดการเปน็หนีล้งได้

     มักจะจัดอบรมช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว	
ทำาให้สิ่งที่เรียนรู้ ได้ ใช้ประโยชน์ต่อ	เช่น

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 

-	การทำาปุ๋ยหมัก	
-	การแปรรูปข้าวเป็นขนมต่างๆ
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1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

-	 ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ในฤดูนาปี	 
(2544.2	ลบ.ม.)	มากกว่าเกษตรกรรายย่อย	(1930.1	ลบ.ม.)	

 
-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสียจาก

การทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมในฤดูนาปี	 (123.9	 ลบ.ม.)	 
น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(232.2	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 550 622

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 0.95 1.20
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3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร  
มีการรวมกลุ่มและเรียนรู้จากหน่วยงานที่ เ ข้ามา 

สนบัสนนุ	ทำาใหก้ลุม่สามารถตอ่รองราคาผลผลติไดส้งูข้ึน
ประมาณร้อยละ	20	

เกดิการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปของกลุม่	ดงัตวัอยา่ง
การทำาขนมจากแป้งที่ ได้จากการแปรรูปข้าว	

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร 
การทำานาแปลงใหญ่มีกำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	

(2,911.28	บาทต่อไร่)	มากกว่ารายย่อย	(2,843.25	บาท
ต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 2,911.28 2,843.25

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 2.68 2.39

																																																						การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปี

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
1589.9
(62.5)

1163.4
(60.3)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
730.4
(28.7)

534.5
(27.7)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
223.9
(8.8)

232.2
(12.0)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
2544.2
(100)

1930.1
(100)
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พัฒนาการดำาเนนิงานแปรรูปข้าวเปน็แปง้ใหผ้า่นการรับรองมาตรฐาน	อย.	
เอาจมูกข้าวไปแปรรูปเป็นผงชงพร้อมดื่มสำาเร็จรูป
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน	EU

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  

7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็งของกลุ่ม	คือ	
• สมาชิกสมัครใจมารวมกลุ่ม	 สามัคคี	
ช่วยเหลือกัน	

• มีข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม
และปฏิบัติตาม			

• มีผลงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มอย่าง
ชดัเจน	ทำาใหส้มาชิกมีประสบการณ	์เกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
และกลุ่ม

จุดอ่อน คือ	 เร่ืองการลงทุนร่วมกันเพื่อ
ทำาการเกษตรขนาดใหญ่ขึ้น

โอก�สหรือปัจจัยภ�ยนอกท่ีช่วยสนับสนุน 
คือ	 มีเครือข่ายเยาวชนสนใจมาเรียนรู้และ 
ต่อยอดการทำานา

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค	คือ	 
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนโรงสีของกลุ่ม
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลป่�สังข์ 
อำ�เภอจตุรพักตรพิม�น จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2559
รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่มีสมาชกิ	48	คน	(รายละ	10	ไร่)	เนือ้ทีแ่ปลงใหญ	่

480	 ไร่	 ตามคำาแนะนำาของสำานักงานเกษตรตำาบล	 โดยสมาชิกบางส่วน
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม	ขณะที่บางส่วนเข้ากลุ่มตามเพื่อน
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่

สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่

   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	ประกอบด้วย	ประธาน	รองประธาน	
เลขานุการ	 เหรัญญิก	ปฏิคม	ประชาสัมพันธ์	 และคณะกรรมการฝ่ายจัดหา
ปุ๋ย	ฝ่ายเครื่องจักรกล	ฝ่ายบริหาร	รวมทั้งสิ้น	15	คน

1)	ฝ่ายจัดหาปุ๋ย		
2)	ฝ่ายเครื่องจักรกล		
3)	ฝ่ายบริหาร

สมาชิกแรกเข้ากลุ่มต้องถือหุ้นๆ	ละ	100	บาท	ถ้าลาออกจะได้ค่าหุ้นคืน	

เงินค่าหุ้นทั้งหมดนำาฝากธนาคารไว้	 ยังไม่ ได้เอามาใช้ประโยชน์	 และยังไม่มี
เงินปันผลให้สมาชิก 

ประธาน

รองประธาน

กรรมการ	9	คน

ประชาสัมพันธ์เหรัญญิกเลขานุการ ปฏิคม
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ปัจจัยการผลิตของกลุ่ม	ต.ป่าสังข์	มีก่อนที่จะมีนโยบายนาแปลงใหญ่	ได้แก่		
• เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ของญาติเกษตรกร	เช่ากันใช้	ไร่ละ	200	บาท

• โรงสีชุมชน	ภายใต้โครงการ	SML	มีคณะกรรมการดูแล	ไม่เสียค่าไฟ	
โรงสีเอารำาไปขายได้เงินวันละ	1,200-1,300	บาท	เงินที่ ได้เข้าโรงสี	และปันผล
ที่เหลือให้สมาชิก	แกลบใช้ทำาเป็นปุ๋ย

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
•	 ประชุมสมาชิกกลุ่มเมื่อมีวาระหรือเร่ืองด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ	 

เพื่อแจ้งหรือเพื่อขอความคิดเห็นจากสมาชิกเกษตรกร	ประมาณปีละ	1	ครั้ง	
• 	 มี เจ้ าหน้ าที่ จ ากสำ านักงานเกษตรอำ า เภอมา ร่วมประชุมด้วย	 

เน้นวิธีลดต้นทุน	 ทำาน้ำาหมักชีวภาพใช้เอง	 รวมกลุ่มกันขาย	 แต่สิ่งที่คุยกัน 
ยังไม่ค่อยได้ผล	

•		หากสมาชิกไม่มาประชุมติดกันเกิน	3	คร้ัง	จะหมดสถานภาพสมาชิกกลุ่ม
•	 มีการบันทึกข้อมูลการทำานาแปลงใหญ่ของกลุ่มด้วยการจดบันทึก	

เนื่องจากถนัดมากกว่าบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์

•  สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก อ ง ทุ น 	 S M L	 
ซื้ อปุ๋ ยทุ กสิ้ นปี ใ ห้ สมาชิ กยืม 	 (ทั้ งกลุ่ ม 
แ ปลง ใ หญ่ แ ล ะ ร า ย ย่ อย ) 	 ซื้ อ เ ท่ า ที่ มี
เ งิน ในกองทุน	 เกษตรกรลดต้นทุนค่ า 
เ ดิ นท าง 	 แล ะ ซื้ อปุ๋ ย จ ากกลุ่ ม ไ ด้ ร าค า
ถู กก ว่ าตามตลาดปร ะมาณ	 20 	 บาท	 
แ ล ะ ก ลุ่ ม ไ ด้ กำ า ไ ร จ า ก ก า ร ร ว ม ซื้ อ ปุ๋ ย
ประมาณกระสอบละ	 50	 บาท	 เพื่อเป็น 
กองทุนซื้อปุ๋ยในปีต่อไป
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ลักษณะก�รทำ�น�มี 2 รูปแบบ คือ

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   

• ทำานาปลีะ	1	คร้ัง	ปลกูข้าวหอมมะล1ิ05	(บางปแีลง้มาก	ไมส่ามารถทำานาได)้
ปฏิทินการทำานา	
  

1)	เมล็ดพันธุ์ข้าว	ต่างคนต่างซื้อ	โดย
•	 เกษตรกรทำาเมล็ดพันธุ์ข้าว:	 ขายเมล็ดพันธุ์ ให้ศูนย์วิจัยข้าวฯ	
ทั้งหมด	เกษตรกรต้องซื้อกลับจากศูนย์วิจัยข้าวอีกครั้ง	
•	เกษตรกรไม่ไดท้ำาเมลด็พนัธุข์า้ว:	2-3	ป	ีจงึซือ้ครัง้หนึง่	เพือ่เปลีย่น
เมล็ดพันธุ์	ขณะที่บางปีเก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้ ใช้รอบต่อไปได้

2)	ปุ๋ยเคมี	แกนนำากลุ่มไปจัดซื้อมาจำาหน่ายให้สมาชิก	

ลดค่าเดินทางของสมาชิกในกลุ่ม

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไถ
กลบ
ตอ
ซัง	

เลี้ยงวัว	ปลูกยาสูบ
พันธุ์เตอร์กิชส่งให้

บริษัท

ปลูกข้าว เก็บเก่ียว

 (นาท่ี
ลุ่ม)

 (นาท่ี
ดอน)

 (นาท่ี
ลุ่ม)

 (นาท่ี
ดอน)
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-	ไถดะ	ไถหว่าน	

2. ไถเตรียมดิน

นาหยอด	(แปลงพันธุ์ข้าว)	นาหว่าน	(แปลงทั่วไป)

3. ปลูก

ส่วนมากใช้ปุ๋ยเคมี	(สูตร	16-16-8,	15-15-15)	
ส่วนน้อยใช้ปุ๋ยคอก

4. ใส่ปุ๋ย

ใช้ยาฆ่าหญ้า		บางรายใช้น้ำาหมักชีวภาพ	

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

น้ำาฝน

6. จัดก�รน้ำ�ในน�
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-	ต่างคนต่างจ้างรถเกี่ยวข้าว	
-	รอบถัดไปสามารถขอยืมรถเกี่ยวจากบ้านร่องคำาได้*

*	เพิ่งได้รับรถเกี่ยวข้าว	โดยใช้ร่วมกับบ้านร่องคำาภายใต้
กลุ่มทำาเมล็ดพันธุ์ข้าว

บางคนไถกลบฟางข้าวลงดิน	บางคนใช้เลี้ยงวัว	
(เนื่องจากทำานาได้น้อย	จึงมีฟางข้าวน้อย)		

7. เก็บเกี่ยว

ส่วนมากขายสด	เกี่ยวแล้วขายทันที

9. ข�ยข้�ว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเกี่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา

ลดต้นทุนค่าปุ๋ย

-	ข้าวไม่พอสำาหรับแปรรูป
-	เกษตรกรบางรายผ่านการรับรองมาตรฐาน	GAP	ในปีแรก	
แต่ปีต่อมาไม่ผ่าน			

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

-	เคยปลูกปอเทือง	บางทีได้รับเมล็ดพันธุ์ปอเทืองช่วงเมษายน	
ซึง่เปน็ชว่งแลง้	ปลกูไมข้ึ่น	สองปทีีผ่า่นมา	ไม่ไดรั้บเมลด็พันธุป์อเทอืง		
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สมาชกิในกลุม่ส่วนนอ้ยจดบนัทกึต้นทนุการทำานา

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้�ว ให้ความรู้เร่ืองลดต้นทุน	 แนะนำาให้ทำาปุ๋ยใช้เอง	 

ให้รวมกลุ่มกัน	 ตกลงราคารถเกี่ยว	 รถไถใช้ร่วมกัน	 แต่ ในทางปฏิบัติ 
ยังทำาร่วมกันไม่ได้	เนื่องจากเมื่อน้ำามาเกษตรกรต่างก็อยากทำาก่อน

สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินจังหวัด
-	เคยมาให้ความรู้เร่ืองวิธีทำาน้ำาหมักชีวภาพ	ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	โดยมีเกษตรกร

บางรายนำาความรู้ที่ ได้จากการอบรมกลับไปใช้ ในการทำานา		
-	เคยให้เกษตรกรเก็บดินแล้วไปส่งที่สำานักงานฯ	แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับ

ผล	ประกอบกับเกษตรกรไม่สะดวกที่จะไปติดต่อหน่วยงานเอง	

ใช้ก�รบอกเล่�สู่กันฟังว่าใครทำาอะไรแล้วได้ผลดี	 กลุ่มยังไม่มีแปลง/ 
ศูนย์เรียนรู้	และไม่ได้จัดให้ ไปเรียนรู้จากกลุ่มอื่น	

1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี
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-	ร่องรอยการใช้น้ำาท้ังหมดของการทำานาแปลงใหญ่	ในฤดูนาปี	(2504.3	ลบ.ม.)	
มากกว่าเกษตรกรรายย่อย	(1986.7	ลบ.ม.)		

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย 
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมในฤดูนาปี	(105.6	ลบ.ม.)	
น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(112.7	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                    															การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปี

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
1570.4
(62.7)

1197.3
(60.3)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
721.4
(28.8)

550.1
(27.7)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
212.6
(8.5)

239.3
(12.0)

ร่องรอยการใช้น้ำาท้ังหมด	(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)
2504.3
(100)

1986.7
(100)

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร
การทำานาแปลงใหญ่มีกำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	

(3,868	 บาทต่อไร่)	 มากกว่ารายย่อย	 (3,465	 บาทต่อไร่)	 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 575 610

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 0.98 1.21
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ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 3,868 3,465

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.90 1.85

3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร
ได้รับการสนับสนุนความรู้การทำานาที่ช่วยลดการใช้สารเคมี

ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน	และได้เรียนรู้รูปแบบการทำานามากขึ้น

7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็ง	คือ	
มีที่นาเป็นของตนเอง

โอก�สหรือปัจจัยภ�ยนอกท่ีช่วย
สนับสนุน 	คือ	
-	 เครือข่ายเพื่อนเกษตรกรบ้านร่องคำา	 
ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยืม
ปัจจัยการผลิตบางอย่างได้
-	ทางจงัหวดัเคยทำา	MOU	เร่ืองการขาย
ผลผลิตกับทางโรงสี
-	ข้าวหอมมะลิเป็นที่ต้องการของตลาด

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
ฝนแล้ง	 ไม่มีคลองธรรมชาติ	 ทำาให้
ผลผลติข้าวไดน้อ้ยลงหรือไม่ไดเ้ลย	และ
ด้อยคุณภาพ

จุดอ่อน	คือ		
-	การรวมกลุ่มเป็นแบบหลวมๆ	สมาชิก
ส่วนมากคิดถึงประโยชน์ส่วนตน
-	 กรรมการทุกคนมีภาระหนี้สินที่	 ธกส	
จึงไม่สามารถกู้ยืมเพ่ิมเติมเพ่ือมาซ้ือ
เครื่องจักรกลในการทำานาแปลงใหญ่	
-	พื้นที่นามีทั้งพื้นที่ลุ่มและดอน
-	 ไม่มีแหล่งน้ำาธรรมชาติผ่าน	 และไม่มี
แหล่งน้ำาสาธารณะ

ยังไม่แน่ใจว่าจะรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ต่อหรือไม่	เนื่องจากยังไม่เห็น
ความแตกต่างจากการทำานารายย่อยที่ต่างคนต่างทำา		

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คกล�ง 
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลรังนก 

อำ�เภอส�มง่�ม จังหวัดพิจิตร

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2559
จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่	 มีสมาชิก	 53	 ราย	 ท้ังหมดมาจากกลุ่ม

เกษตรกรพอเพียงตำาบลรังนก	

เดือนสิงห�คม 2552
จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำาบลรังนก					

ปี 2560 
สมาชิกประมาณ	 82	 ราย	 เน้ือท่ีแปลงใหญ่	 1,804	 ไร่	 โดยสมาชิก

เข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มคือ	 เพ่ือมาเรียนรู้วิธีการลดต้นทุน 
และให้การผลิตผลผลิตท่ีสูง	และได้ความรู้ในการผลิตข้าวเพ่ือนำามาปรับใช้		
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่
   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม 	 ประกอบด้วย	 ประธาน	 
รองประธาน	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	คณะกรรมการ	 และฝ่ายต่างๆ	6	ฝ่าย	 
ได้แก่	1)	ฝ่ายบริหารจัดการ	2)	ฝ่ายครูบัญชีอาสา	3)	ฝ่ายดูแลเครื่องจักร
กลการเกษตร	 4)	 ฝ่ายดูแลสารชีวภาพ/สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี	 
5)	 ฝ่ายดูแลเคร่ืองจักร	 6)	 ฝ่ายดูแลดินปุ๋ย	 โดยให้สมาชิกกลุ่มเลือก
จากหมู่บ้านตัวเองเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร	 เมื่อมีข้อมูลข่าวสาร 
จะได้กระจายได้เร็ว

ประธาน

รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก

1)	ฝ่ายบริหารจัดการ	
2)	ฝ่ายครูบัญชีอาสา	
3)	ฝ่ายดูแลเครื่องจักรกลการเกษตร	
4)	ฝ่ายดูแลสารชีวภาพ/
				สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี	
5)	ฝ่ายดูแลเครื่องจักร	
6)	ฝ่ายดูแลดินปุ๋ย

คณะกรรมการ	6	ฝ่าย
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สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่
•	 ถ้าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำาบลรังนกอยู่แล้ว	 สามารถ 

ขึ้นทะเบียนนาแปลงใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
• ถา้เป็นเกษตรกรรายใหม่	มีค่าสมัครแรกเข้า	50	บาท	และ	หุ้นสมาชิก	500	บาท	

(หุ้นละ	10	บาท	ขั้นต่ำา	500	บาท)	

1)	 ปัจจัยการผลิตที่มีก่อนนโยบายนาแปลงใหญ่	 ทำาให้เกิดการต่อยอด 
ใช้ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่	คือ	

• โรงสีข้าวชุมชน

2)	ปัจจัยการผลิตที่เกิดภายใต้นโยบายนาแปลงใหญ่	คือ

• เครื่องอัดฟาง		
•	ผานไถกลบตอซังฟางข้าว		

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

•	เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	

•	เคร่ืองคดัเมลด็พนัธุ์
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ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม

ลักษณะก�รทำ�น�มี 2 รูปแบบ คือ

• โดยปกติ	มีการประชุมมากกว่าเดือนละ	3	คร้ัง	และประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนฤดูกาลผลิต		

•	เม่ือมีวาระเร่งดว่น	จะประกาศและทำาหนงัสือเชิญประชุม	เช่น	การเตรียม
ความพร้อมช่วงหลังน้ำาลดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม	

•	 โครงการนาแปลงใหญ่นำาร่องต้องกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 เพื่อให้ เกษตรกรลงทุน	 มีสินเชื่อ 
ให้กู้ล้ านละ ร้อย	 กลุ่มที่สามารถกู้ ได้ต้องมีศักยภาพ	 เข้มแข็งและ
ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 เกษตรกรจึงต้องประชุมช่วยกัน 
คิดแผนการเกษตรส่ง	ธกส.		

• มีการบันทึกข้อมูลการทำานาแปลงใหญ่ของกลุ่มด้วยการจดบันทึก	 
และผ่านเฟสบุ๊คของประธานกลุ่ม

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   

ทำานาปีละ	 2-3	 คร้ัง	 	 ปลูกข้าว	 กข41	 (2	 รอบ)	 หอมมะลิ	 1	 รอบ	 
หรือ	 พิษณุโลก	 80	 	 โดยกำาหนดปฏิทินการทำานาให้หลบช่วงที่ร้อนหรือ 
หนาวจัด	ดังนี้	  

ปลูก ปลูก ปลูกเกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว

กข	41/กข	57 กข	41/กข	57 หอมมะลิ150/พิษณุโลก80

(3	เดือน) (3	เดือน) (6	เดือน)
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รวมกันซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว	ปุ๋ย	น้ำามันจากสหกรณ์การเกษตร
เมืองพิจิตรและสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี

ลดต้นทุนค่าเดินทางและค่าขนส่ง

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

-	ไถดะ	ไถแปร

2. ไถเตรียมดิน

-	นาดำา

-	นาหว่าน

3. ปลูก

-	ปุ๋ยหมักที่ทำาเอง

-	ปุ๋ยเคมี

4. ใส่ปุ๋ย

ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์

ลดต้นทุนค่าปุ๋ย
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น้ำาชลประทาน	น้ำาฝน	น้ำาบ่อ	น้ำาคลอง	น้ำาใต้ดิน	

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

ต่างคนต่างจ้างเกี่ยวข้าว

-	ไม่เผาตอซังฟางข้าว	ใช้การไถกลบและหมักฟาง
-	มีบริการไถกลบตอซังจากสำานักงานพัฒนา
ที่ดินจังหวัด	กลุ่มละ	 2	 แปลง	 (แปลงของสมาชิก	 และนำาสมาชิกไป
ร่วมเรียนรู้)	

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา	

7. เก็บเกี่ยว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเกี่ยว

-	ตรวจแปลงนา	ดูระบบนิเวศในแปลงนา	
-	ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี
-	ในชว่งทีเ่จอข้าวดีดข้าวเดง้	หนว่ยงานดา้นการเกษตรแนะนำาใหห้ยดุ
การทำานา	1	รอบ	ลอ่ใหข้า้วดดีข้ึนและไถกอ่นออกรวง	หรือใหท้ำานาดำา		

เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการแปลงนา	ลดตน้ทนุคา่สารเคมี

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช
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รวมกนัขายใหก้บัสหกรณก์ารเกษตรสามงา่ม	โดยในฤดกูาลผลติข้าว
เดือน	พ.ย.	-	ธ.ค.	2562	หากกลุ่มสามารถปลูกข้าวตามที่สหกรณ์ฯ	
ต้องการรับซื้อจะได้เพิ่ม	ตันละ	500	บาท

9. ข�ยข้�ว

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการตลาด

-	ทำาข้าวสารแพ็คถุงสูญญากาศ

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

เพิ่มมูลค่าผลผลิต

มีกลุ่มครูบัญชีอาสาเข้าไปช่วยเก็บข้อมูลต้นทุน
การทำานาของเกษตรกร	 และเก็บสมุดบันทึกของ
สมาชิกกลุ่มไว้ที่ครูบัญชีอาสา			

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�
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1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 1210 1340

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 1.68 1.79

• มีการลงทุนให้สมาชิกกลุ่มบางคนที่ยังคงยึดติดกับการทำานาเคมี	 
ให้เป็นแปลงเรียนรู้ ในที่ของสมาชิกนั้น	และเมื่อเขาเข้าใจแล้ว	จะบอกต่อเพื่อน
สมาชิกได้เร็วขึ้น

• ความรู้ที่เกษตรกรได้รับการอบรม	 เช่น	 วิธีการทำาปุ๋ยหมัก	 จุลินทรีย์
ย่อยสลายฟางข้าว	มเีกษตรกรบางส่วนนำากลบัไปทำาใช้เองในแปลงนาของตน

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 

• แปลงนาของประธานกลุม่นาแปลง
ใหญ่เป็นแปลงเรียนรู้	

-	 ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ทั้งในฤดูนาปี
และนาปรัง	 (1441.4	 และ	 1266.8	 ลบ.ม.)	 น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย	 
(1536.7	และ	1467.4	ลบ.ม.)	
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ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 2,783 2,036

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 2.11 1.38

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง	 
(223.9	และ	247.5	ลบ.ม.)	น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(408.0	และ	
428.2	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

																		การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

1147.3
(79.6)

100.4
(7.9)

1060.6
(69.0)

98.7
(6.7)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

70.2
(4.9)

918.9
(72.5)

68.1
(4.4)

940.5
(64.1)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

223.9
(15.5)

247.5
(19.5)

408.0
(26.5)

428.2
(29.2)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	
(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)

1441.4
(100)

1266.8
(100)

1536.7
(100)

1467.4
(100)

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร
การทำานาแปลงใหญม่กีำาไรสุทธจิากการขายขา้วเปลอืก	(2,783	บาทตอ่ไร่)	

มากกว่ารายย่อย	(2,036	บาทต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็ง	คือ	
-	 ผู้นำากลุ่มมีทักษะและประสบการณ์การ
ทำานา	 ใฝ่เรียนรู้	 เป็นวิทยากรให้เกษตรกร
หลายกลุ่ม	 ทำาให้สมาชิกกลุ่มเช่ือใจและ
ศรัทธาในตัวผู้นำากลุ่ม
-	 ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
-	 ได้รับรางวัลขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โอก�สห รือปั จจัยภ�ยนอก ท่ี ช่วย
สนับสนุน 	คือ	
มีหน่วยงานด้านการเกษตรในส่วนกลาง
เข้ามาเยี่ยมชมการทำางานของกลุ่ม	 จึงเป็น
ที่รู้จักและเป็นโอกาสให้ทางกลุ่มสามารถ
สะท้อนบทเรียนจากการรวมกลุ่มได้

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
-	การสนบัสนนุเคร่ืองจักรกลที่ ไมต่รงตาม
ความต้องการของกลุ่ม
-	 หน่วยงานที่ต้องบริโภคข้าวปริมาณมาก	
เช่น	 โรงพยาบาล	 โรงเรียน	 ยังคงเลือก
บริโภคข้าวราคาถูกกว่า	 ยังไม่ได้ ให้ความ
สำาคัญกับการบริโภคข้าวน้ำาตาลต่ำาหรือ
ข้าวปลอดสารเคมทีีม่รีาคาสงูกวา่ขา้วทัว่ไป	
ทำาให้ยังไม่สามารถขยายสู่ตลาดกลุ่มนี้ ได้				

จุดอ่อน	คือ		
-	 เกษตรกรส่วนใหญ่ถ้าเห็นว่ามีน้ำาสำาหรับ
ทำานาแล้ว	 จะทำาทันที	 ไม่ได้คิดถึงช่วงที่ข้าว
ออกรวงแล้วจะเจอช่วงอากาศร้อนหรือ
หนาวจัด	ทำาให้ผลผลิตเสียหาย	20-30%
-	 สมาชิกในบางครอบครัวไม่เห็นด้วยกับ
การนำาความรู้ท่ี ได้อบรมจากการเข้าร่วม
กลุ่มมาใช้ ในแปลงนา
-	ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่สืบสานการทำานา		

3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร
ไ ด้ รั บคว าม รู้ เ ร่ื อ งก ารทำ า น า เพื่ อลดต้ นทุ น	 

เพ่ิมประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต	 และแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม
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ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว	 GAP	 ตามด้วยมาตรฐานข้าวอินทรีย์	 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวและได้ราคาขายสูงขึ้น

เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ของอำาเภอสามง่าม	
และเชื่อมโยงกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

ปรับสภาพพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มให้เรียบสม่ำาเสมอ	 เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ข้าวดีดข้าวเด้งได้		

อาจยกระดบัการดำาเนนิงานของกลุม่ใหเ้ปน็แบบสหกรณ	์ดำาเนนิการปลกู	
รวบรวม	และขายผลผลติเองในนามของกลุม่	รวมถงึขายผา่นระบบออนไลน์

ทำาแปลงเรียนรู้หรือธนาคารปุ๋ยสั่งตัด	 เนื่องจากช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการแปลงนาได้ดี		

ขยายกลุ่มนาแปลงใหญ่ให้มีเครือข่ายทั้งอำาเภอ	 และสามารถร่วมมือกัน
คิดและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไปสู่เป้าหมายของนาแปลงใหญ่ได้จริง

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คกล�ง 
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลทับหมัน 

อำ�เภอตะพ�นหิน จังหวัดพิจิตร

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2559
จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่	 โดยสมาชิกในศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวท้ังหมดมา

อยู่ในกลุ่มน้ี

ปี 2553
จัดต้ังศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว	ผลิตเมล็ดพันธ์ุใช้กันเองในกลุ่ม	

ปี 2562 
มสีมาชิก	74	ราย	เนือ้ทีแ่ปลงใหญป่ระมาณ	1,500	กวา่ไร	่(มเีกษตรกร

จากหมู่	 2	 เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มด้วย)	 โดยสมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์
ของการรวมกลุ่มคือ	 เพื่อผลิตข้าวแล้วรวมกลุ่มกันขาย	 เพื่อมีอำานาจ
ต่อรองราคาได้
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่

สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่

   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	 ประกอบด้วย	 ที่ปรึกษา	 (2	 คน)	
ประธาน	 รองประธาน	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	 ประชาสัมพันธ์	 กรรมการ	 
(4	คน)		คณะกรรมการเครื่องจักรกล	(3	คน)		คณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ	 (3	 คน)	 คณะกรรมการกลุ่มผู้บริหารจัดการ 
ศัตรูพืช	(5	คน)	รวมทั้งสิ้น	22	คน		

• มีเงินกองกลางของกลุ่มซึ่งมาจากการระดมหุ้นกันตั้งแต่เร่ิมตั้งศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว	 โดยไม่กำาหนดจำานวนเงินลงหุ้น	 ต่อมามีงบประมาณจากโครงการ
ต่างๆ	 เข้ามาสนับสนุน	 ก็นำาเข้ามาสมทบในเงินกองกลางของกลุ่ม	 เพ่ือไว้ ใช้จ่าย 
ในกิจกรรมกลุ่มและชุมชน

• ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำาหรับสมาชิกใหม ่ 

ประธาน

รองประธาน

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

กรรมการ

คณะกรรมการ
เครื่องจักรกล	(3	คน)

คณะกรรมการกลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย

ชีวภาพ	(3	คน)

คณะกรรมการกลุ่มผู้บริหาร
จัดการศัตรูพืช	(5	คน)

เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์เลขานุการ
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1)	ปัจจัยการผลิตที่มีก่อนนโยบายนาแปลงใหญ่	ทำาให้เกิดการต่อยอดใช้
ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่	คือ

•	โรงสี		
• เครื่องอบข้าว	
•	เครื่องแยกเมล็ดพันธุ์		

2)	ปัจจัยการผลิตที่เกิดภายใต้นโยบายนาแปลงใหญ่	คือ
• เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์
(ไม่เหมาะสมในช่วงนาปี	เมล็ดพันธุ์จะกระจาย)
•	เครื่องอัดฟาง
•	ผานไถกลบตอซัง
(ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้	เพราะขนาดของผาน
ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน)

•	 มีการประชุมวางแผนการทำานาในช่วงเดือนพฤษภาคม	 ประธานกลุ่ม
ประกาศให้สมาชิกมาลงทะเบียนว่าจะทำาข้าวพันธุ์อะไร	เก็บเกี่ยวช่วงไหน				

•	ในกลุม่	มคีนตรวจแปลงนาสามารถกำาหนดว่าจะเกีย่วข้าววนัไหน	สะดวก
ต่อการจัดคิวรถเกี่ยวข้าว	การจัดการสีข้าว	และบรรจุหีบห่อ	

• ในแต่ละปีประธานกลุ่มติดต่อกับโรงสีรับซ้ือข้าว	 เช่น	 ที่สิงห์บุรี	
สุพรรณบุรี	ว่าต้องการข้าวพันธุ์ ไหน	ซึ่งทางกลุ่มสามารถวางแผนการผลิต
ได้ตามเป้าหมายที่ตลาดต้องการ	

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม

(เคร่ืองอดัฟาง)

•	 ระหว่างการประชุม	 ให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็น	 เขียนสรุปประเด็นที่
คุยกันขึ้นบนกระดาษฟลิปชาร์ท	 เพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

•	บนัทกึข้อมลูการทำานาแปลงใหญข่องกลุม่ดว้ย
คอมพิวเตอร์และจดบันทึก	
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

นาปรัง
(กข	21/กข	41/กข	79)

ปลูกพืช
ตระกูลถั่ว
	ปลูกผัก
สวนครัว

นาปี
(หอมมะลิ	105/พิษณุโลก	80)

ปลูก เกี่ยว ปลูก เกี่ยว

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   
• ส่วนใหญ่ทำานาปีละ	2	ครั้ง			
•	นาปี	ปลูกข้าวหอมมะลิ105	พิษณุโลก	80		
• นาปรัง	ปลูกข้าว	กข21	กข41	กข79	พันธุ์ข้าวและช่วงเวลาในการปลูก 
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด
 

1)	คัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ ใช้กันในกลุ่ม

2)	รวมกันซื้อปุ๋ยเคมี	

ลดต้นทุนค่าเดินทางและค่าขนส่ง

ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

ไถดะ	ไถแปร

2. ไถเตรียมดิน
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นาดำา	
-	กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์	(กลุ่มไข่แดง)	20	ราย
สำาหรับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่				

นาหว่าน
-	สมาชิกที่ ไม่ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์	(กลุ่มไข่ขาว)

3. ปลูก

-	ตรวจแปลงนา	ดูระบบนิเวศในแปลงนา	
-	ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา	ลดต้นทุนค่าสารเคมี

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

ปุ๋ยหมักที่ทำาเอง	

4. ใส่ปุ๋ย

ลดต้นทุนค่าปุ๋ย
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น้ำาชลประทาน	น้ำาฝน	น้ำาบ่อ	น้ำาคลอง	น้ำาใต้ดิน

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

-	จ้างรถเกี่ยวข้าวในราคาที่เท่ากัน	กรณีรถเกี่ยวข้าว
เมล็ดพันธุ์จะทำาความสะอาดรถเกี่ยวข้าวก่อน

-	ไม่เผาตอซังฟางข้าว	ใช้การไถกลบ	และอัดฟาง		
-	ปลูกพืชตระกูลถั่ว	ปอเทือง	และไถกลบปุ๋ยพืชสด

7. เก็บเกี่ยว

ขายให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อรับซื้อ

9. ข�ยข้�ว

8.จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเกี่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา
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-	สีข้าวหอมมะลิเป็นข้าวสารและแพ็คสูญญากาศ		
-	ได้มาตรฐานข้าว	GAP			

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

เพิ่มมูลค่าผลผลิต

สมาชิกกลุ่มจดบันทึกต้นทุนการทำานาทุกคน	 มีครูบัญชีอาสาสมัคร 
ในกลุ่ม	4	คน	และตรวจการจดบันทึกของสมาชิกกลุ่มทุกปี

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 
•	มีหน่วยงานด้านการเกษตรมาอบรมให้ความรู้
• มีแปลงพยากรณ์	(พื้นที่	1	ไร่)	และ	แปลงเรียนรู้	(พื้นที่	1	ไร่)	
ในพื้นที่นาของเกษตรกร

1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี
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-	 ร่องรอยการใช้น้ำ าทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ในฤดูนาปี	 
(1265.2	ลบ.ม.)	มากกว่าเกษตรกรรายยอ่ย	(1239.5	ลบ.ม.)	ขณะทีฤ่ดนูาปรัง	
(1255.3	ลบ.ม.)	น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย	(1290.4	ลบ.ม.)	

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง	 
(238.2	และ	246.4	ลบ.ม.)	น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(243.3	และ	
257.7	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

																			การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

956.8
(75.6)

90.0
(7.2)

928.1
(74.9)

92.1
(7.1)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

70.2
(5.6)

918.9
(73.2)

68.1
(5.5)

940.5
(72.9)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

238.2
(18.8)

246.4
(19.6)

243.3
(19.6)

257.7
(20.0)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	
(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)

1265.2
(100)

1255.3
(100)

1239.5
(100)

1290.4
(100)

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 1081 1036

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 1.29 1.36
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2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร

การทำานาแปลงใหญม่กีำาไรสุทธจิากการขายขา้วเปลอืก	(3,225	บาทตอ่ไร่)	
มากกว่ารายย่อย	(2,420	บาทต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 3,225 2,420

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.68 1.06

3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร
มีการเอาแรงช่วยกันทำานา	 ได้เรียนรู้วิธีการทำานาแบบ

ลดตน้ทนุและเพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดการการผลติข้าว

DA
TA

DA
TA
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พัฒนาด้านการตลาด	 การปลูกข้าวให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดผู้บริโภค	 เ ช่น	 จะ เ ช่ือมโยงกับโรงพยาบาลและกองทัพ	 
ซ่ึงเป็นผู้บริโภครายใหญ่

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  

7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็ง	คือ	
-	มีที่นาเป็นของตนเอง
-	 รวมกลุ่มเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
มาก่อน
-	มีแหล่งน้ำาอุดมสมบูรณ์
-	 การบริหารกลุ่มชัดเจนและมีค่าตอบแทน
ใหก้บักรรมการบริหาร	โดยใชเ้งนิกองกลาง
ของกลุ่ม
-	ข้าวได้รับมาตรฐาน	GAP		

โอก�สห รือปั จจัยภ�ยนอก ท่ี ช่วย
สนับสนุน 	คือ	
-	 มีศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
สนับสนุนความรู้ ให้สมาชิกกลุ่มอย่างต่อ
เนื่อง				
-	ความต้องการข้าวเมล็ดพันธุ์และข้าวที่ ได้
รับมาตรฐานยังมีอยู่มาก

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
-	ยังหาตลาดเจ้าประจำาในระยะยาวไม่ได้	
-	เคร่ืองจกัรกลที่ไดรั้บสนบัสนนุไมต่รงกบั
ความต้องการใช้งานของกลุ่ม	
-	เมื่อเครื่องจักรกลเสีย	ไม่สามารถติดต่อ
ให้หน่วยงานใดเข้ามาช่วยซ่อมแซมได้	
-	 สภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อ
คุณภาพและผลผลิตข้าว
-	 ความแปรปรวนของความต้องการ 
ของตลาดข้าว

จุดอ่อน	คือ		
-	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ไม่ได้ตั้งอยู่ ใน
กลุ่มนาแปลงใหญ่
-	ยังขาดทักษะด้านการตลาด
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คใต้
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลดอนทร�ย 

อำ�เภอป�กพะยูน จังหวัดพัทลุง

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2558
	 	 ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และศูนย์เครือข่าย	อำาเภอปากพะยูน

ปี 2559
		จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำาบลดอนทราย

ปี 2562 
		สมาชิก	159	ราย	เน้ือท่ีแปลงใหญ่	1,255	ไร่	โดยสมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์
ของการรวมกลุ่มคือ	ลดต้นทุนและต่อรองราคาขาย	

ปี 2560
		แยกกลุ่มไข่แดง	(แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ)	และ	ไข่ขาว	(แปลงท่ัวไป)
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่

สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่

ประธาน

   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	ประกอบด้วย	ประธาน	รองประธาน	
เลขานุการ	 เหรัญญิก	 ประชาสัมพันธ์	 กรรมการ	 (5	 คน)	 และ	 ที่ปรึกษา	 
(2	คน)	รวมทั้งสิ้น	12	คน	

ผู้จัดก�รแปลงน�	 แต่งตั้งตามความสมัครใจ	 เป็นคนที่มีเวลาว่าง	 
สะดวกไปอบรมแล้วกลับมาถ่ายทอดให้สมาชิก	

เข้าร่วมกลุ่มตามความสมัครใจ	โดยแจ้งความประสงค์ที่ประธานกลุ่มฯ

•	สมาชิกของกลุ่มมาจาก	6	หมู่บ้านในตำาบลดอนทราย
(ส่วนมากมาจากหมู่	3,	4,	5	แต่ละหมู่บ้านไม่ไกลกัน	การเดินทางสะดวก)		

รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์เหรัญญิก

กรรมการ	5	คน

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
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1)	ปจัจยัการผลติทีม่กีอ่นนโยบาย
นาแปลงใหญ่	 ทำาให้เกิดการต่อยอด 
ใช้ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มนาแปลง
ใหญ่	คือ

•โรงสีข้าว	 (สมาชิกแจ้งประธาน
กลุ่มล่วงหน้าก่อนนำาข้าวมาสี	 และจ่าย 
ค่าไฟกระสอบละ	10	บาท)

•รถไถ	(ส่วนมากเกษตรกรมีรถไถ
เล็กของตนเอง	เพื่อใช้ปั่นดิน)		 2)	 ปัจจัยการผลิตที่เกิดภายใต้

นโยบายนาแปลงใหญ่	คือ
• เ ค ร่ื อ ง ห ย อด เ ม ล็ ด พั น ธุ์ 	 

(ไม่เหมาะกับลักษณะพื้นที่แปลงนาที่
เป็นที่ลุ่ม	 ทำาให้เมล็ดพันธ์ุไหลไปตาม
ทิศทางน้ำาและกองรวมกัน)

•โรงปุ๋ยชีวภาพ	 (มีเคร่ืองทำาปุ๋ย
อัดเม็ด)	

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
•การบริหารจัดการจำานวนสมาชิกที่มีจำานวนมากมาจากหลายหมู่บ้าน	 
จะมกีารเรียกประชมุชีแ้จงวา่มเีร่ืองอบรมอะไรบา้ง	สมาชกิสว่นใหญเ่ขา้ร่วม
ประชุมหรือส่งผู้แทน	

•ใช้การจดบันทึกข้อมูลของกลุ่มโดยเลขานุการ	ไม่ได้ ใช้คอมพิวเตอร์	

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   
•ทำานาปีละ	1	ครั้ง	
•พื้นที่ลุ่ม	 ปลูกข้าวนาปี	 พันธุ์ข้าวเล็บนก	 และยาไซ	 ใช้เวลา	 6	 เดือน	 
จึงเก็บเกี่ยวได้	(เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม)	
•พื้นที่ดอน	พันธุ์ข้าวสังข์หยด	 และข้าวเฉี้ยง	 ใช้เวลา	5	 เดือน	 (เริ่มปลูก
หลังพื้นที่ลุ่ม	แต่เก็บเกี่ยวก่อน)
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1)	เมล็ดพันธุ์ข้าว	ต่างคนต่างคัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้ ใช้เอง	และบาง
ส่วนได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าว	(กลุ่มทำาเมล็ดพันธุ์ข้าว)	

2)	ปุ๋ยชีวภาพ ลดต้นทุนค่าซ้ือเมล็ดพันธ์ุ	ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุ

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

2. ไถเตรียมดิน

ส่วนใหญ่ทำานาหว่าน	

ไถดะ	ไถแปร

ช่วยลดต้นทุนค่าจ้างดำานา

3. ปลูก

ปุ๋ยชีวภาพ	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยเคมี		

ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย	
เพราะมีโรงปุ๋ยชีวภาพของกลุ่ม	
ซึ่งสมาชิกซื้อได้ราคาต่ำากว่า
ท้องตลาด

4. ใส่ปุ๋ย
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-	น้ำาฝน

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

-	จ้างรถเกี่ยวข้าวกันเอง	

-	ปลูกปอเทือง	(สนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด)	
เฉพาะแปลงเรียนรู้ของประธานกลุ่ม

-	ไม่เผาตอซัง	ส่วนใหญ่อัดฟางขาย	

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา	

7. เก็บเกี่ยว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเก่ียว

-	ต่างคนต่างขาย	มีลูกค้าเจ้าประจำารับซื้อ
(มีการทำา	MOU	กับโรงสี	แต่ยังมีปัญหาข้าวปน)	

9. ข�ยข้�ว

-	ตรวจแปลงนา	ดูระบบนิเวศในแปลงนา
-	ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนา	ลดต้นทุนค่าสารเคมี

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช
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-	จ้างรถเกี่ยวข้าวกันเอง	

-	ทำาข้าวสังข์หยดแพ็คขาย	
-	ทำาจมูกข้าว	(ส่งขายในพื้นที่)
-	ได้มาตรฐาน	GAP
-	ข้าวสังข์หยด	ผ่านการรับรองข้าว	GI

เพิ่มมูลค่าผลผลิต

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

สมาชิกกลุ่มบางส่วนจดบันทึกต้นทุนการทำานา	
เพื่อให้รู้ต้นทุนและรายได้จากการขายข้าว	

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

•การอบรมโดยหน่วยงานในท้องถิ่น	 เช่น	 การอบรมแก้ ไขปัญหาข้าว
ปน	 การหว่าน	 การทำาน้ำาหมักชีวภาพ	 การสังเกตแมลงดี-ไม่ดีในแปลงนา	 
การทำาบัญชีต้นทุนการทำานา/ครัวเรือน	การตลาด		

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 

•การอบรม/เรียนรู้จัดที่ศูนย์ของกลุ่ม	และ
ทีฐ่าน/แปลงเรียนรู้ตามแปลงเกษตรกรในชุมชน	
โดยมักจะจัดการเรียนรู้ช่วงหว่านเสร็จแล้ว
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1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

-	 ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ทั้งในฤดูนาปี
และนาปรัง	 (1651.1	 และ	 1800.9	 ลบ.ม.)	 น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย	 
(2158.7	และ	1943.6	ลบ.ม.)	

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง	 
(192.0	และ	225.7	ลบ.ม.)	น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(363.7	และ	
286.7	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 658 712

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 1.30 1.47
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																			การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

857.8
(51.9)

919.2
(51.0)

1138.1
(52.7)

919.2
(47.3)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

601.4
(36.4)

656.0
(36.4)

656.9
(30.4)

727.0
(37.4)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

192.0
(11.6)

225.7
(12.5)

363.7
(16.8)

297.3
(15.3)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	
(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)

1651.1
(100)

1800.9
(100)

2158.7
(100)

1943.6
(100)

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร
การทำานาแปลงใหญม่กีำาไรสทุธจิากการขายข้าวเปลอืก	(3,034	บาทตอ่ไร่)	

มากกว่ารายย่อย	(2,174	บาทต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 3,034 2,174

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 2.10 1.10

3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร  
การทำาเป็นกลุ่มดีกว่าแบบต่างคนต่างทำา	 

เพราะได้ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการทำานา	 
และหากกลุ่มพร้อมเพรียงกันมากขึ้นจะช่วยให้มี
การวางแผนการทำานาร่วมกัน	 สามารถจัดการน้ำา
ได้เป็นระบบและทั่วถึงมากกว่า	
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7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็งของกลุ่ม	คือ	
-	 ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้กันเองในกลุ่มและขาย
ให้คนนอกกลุ่มได้	
-	เน้นการใช้สารชีวพันธุ์แทนสารเคมี
-	 ข้าวสังข์หยดได้ รับการรับรองจาก	 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	(ข้าว	GI)
-	 กลุ่มมีกองทุนหมู่บ้าน	 กองทุนเงินล้าน	
ช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้าน	ซึ่งไม่ใช่กองทุน
จากนาแปลงใหญ	่เปน็กองทนุทีม่อียูแ่ลว้มา
ช่วยกันบริหารจัดการ	เพื่อนำามาซื้อปุ๋ย	

โอก�สห รือปั จจัยภ�ยนอก ท่ี ช่วย
สนับสนุน 	คือ	
-	มบีคุลากรดา้นการเกษตรชว่ยเปน็พีเ่ลีย้ง
ให้ ในการจัดการกลุ่ม	

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
-	 งบประมาณนาแปลงใหญ่	 ส่วนมาก
สนับสนุนการจัดอบรมเสริมความรู้	 ไม่
สามารถนำาไปซื้อเคร่ืองจักรกล/ปัจจัยการ
ผลิตสำาหรับกลุ่มได้	
-	การบริหารจัดการน้ำา	 ไม่มีแหล่งน้ำาขนาด
ใหญ่	 อีกทั้งเป็นพ้ืนที่รับน้ำาและสารเคมี 
ที่ตกค้างมาจากพื้นที่สวนด้านบน

จุดอ่อน	คือ		
-	ขาดแคลนน้ำาสำาหรับทำานา
-	 มีข้าวปน	 ทำาให้โรงสีรับซื้อข้าวในราคาต่ำา
ลง
-	สมาชกิกลุม่บางรายขาดทีต่ากขา้ว	จำาเปน็
ต้องรีบขายข้าวให้โรงสีทันทีหลังเก็บเกี่ยว	
การรวมกันขายจึงยังทำาไม่ได้	
-	ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่สืบสานการทำานา
-	 ยังไม่ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว
อินทรีย์

พัฒนาการทำานาให้ ได้	2	ครั้งต่อปี	และมีคุณภาพ	
อยากได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  
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ก�รทำ�น�แปลงใหญ่ในภ�คใต้ 
กรณีศึกษ� กลุ่มน�แปลงใหญ่ตำ�บลชัยบุรี

อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จุดเริ่มต้นของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่1

ปี 2559
จัดต้ังกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านอ้าย	ต.ชัยบุรี		

ตั้งแต่ปี 2558
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	

(ยกเลิกศูนย์ข้าวชุมชน)

จดัต้ังศูนยข้์�วชมุชน

ปี 2562 
มีสมาชิกจากหมู่	2	จำานวน	92	คน	1,500	ไร่	แต่มีการจัดกิจกรรม

กับหมู่บ้านอื่นที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มควบคู่ไปด้วย
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2 ก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่

สำ�หรับเกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่

   โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	 จัดตั้งกรรมการบริหารนาแปลง
ใหญ่ตามคำาแนะนำาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยมีตำาแหน่ง	ประธาน	 
รองประธาน	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	 ประชาสัมพันธ์	 กรรมการฝ่ายต่างๆ	 
(6	 คน)	 เช่น	 ฝ่ายดูแลเคร่ืองจักรกล	 ฝ่ายบริหารจัดการตลาด	 
และ	ที่ปรึกษา	(4	คน)

• ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ		รับสมาชิกตามความสมัครใจ
• มีกลุ่มย่อยผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มนาแปลงใหญ่	 เช่น	 กลุ่มผลิต

ปลาดุกร้า	กลุ่มปลูกพริก	เป็นต้น		

ประธาน

รองประธาน

กรรมการ	6	คน

ปัจจัยการผลิตที่มีก่อนนโยบายนาแปลงใหญ่	 ทำาให้เกิดการต่อยอดใช้
ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่	คือ

   ก�รบริห�รเครื่องจักรกลและปัจจัยก�รผลิต 

ประชาสัมพันธ์เหรัญญิกเลขานุการ

ที่ปรึกษา	4	คน
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รอบ	2 รอบ	1
ปล่อยให้น้ำาท่วมแปลง

ก�รประชุมและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
•	 ก่อนเร่ิมต้นเตรียมดิน	 ทางสมาชิกและผู้บริหารจัดการแปลงนาต้อง

วางแผนดำาเนินการร่วมกัน	 เช่น	 คนท่ีมีพ้ืนท่ีนาท่ีอยู่ใกล้ๆ	 กันมีการนัดหมาย 
เริ่มต้นทำานาพร้อมกัน	เป็นต้น

•	เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	
ได้มาจากศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว	 แต่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ ใช้	 เนื่องจาก

เร่ิมทำานาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน	 จึงไม่คอยคิวสำาหรับการใช้เคร่ืองหยอด 
เมล็ดพันธุ์	ส่วนใหญ่จึงใช้มือหว่าน	

• ชุดตรวจคุณภาพดินเบื้องต้น
สนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	 ตั้งไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม	 

แต่เกษตรกรยังไม่ได้เข้าไปใช้	เนื่องจากไม่สะดวก

• โรงสีชุมชน

ปลูก ปลูกเกี่ยว เกี่ยว

3 ขั้นตอนก�รทำ�น�แปลงใหญ่   
• ปลูกข้าวได้	2	รอบ  
• ปลูกข้าวพันธุ์	กข29	(ชัยนาท80)	กข41	กข61
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1)	เมล็ดพันธุ์ข้าว		
	-	ได้รับเมล็ดพันธุ์สนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าว	
(สำาหรับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์	แต่ไม่เพียงพอ)
-	ซื้อจากตลาดหรือพ่อค้า

จ้างไถดะ	ส่วนไถแปร	และไถคราดจะทำาเอง

2)	รวมกันซื้อปุ๋ยเคมี

ลดต้นทุนค่าเดินทางและขนส่ง

1. จัดห�ปัจจัยก�รผลิต

2. ไถเตรียมดิน

นาหว่าน	

3. ปลูก

4. ใส่ปุ๋ย

-	ปุ๋ยหมักชีวภาพ
-	ปุย๋ส่ังตัด	(ปุย๋สตูร	18:46:0	ใช	้10	กโิลกรัมตอ่ไร่	ผสมกบั	46:0:0	
ประมาณ	5	กิโลกรัม

-	ปุ๋ยเคมี

ลดต้นทุนค่าปุ๋ย
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ลดต้นทุนค่าบริหารจัดการแปลงนา

-	ใช้สารเคมคีวบคมุและฆา่หญา้	โดยใชต้ามปริมาณทีก่ฎหมายกำาหนด	
มีการอบรมก่อนการใช้	คำานึงถึงความปลอดภัย	
-	มีนกปากห่างเข้ามาช่วยกินหอยเชอรี่
-	แก้ปัญหาข้าวดีด	โดยให้ข้าวดีดขึ้นแล้วจึงไถกลบทิ้ง	และจ้างเกี่ยว
ขา้วดีดออก	ซึง่ไมคุ่ม้คา่จา้ง	ทางศนูยวิ์จยัฯ	ใหค้ำาแนะนำาแกเ่กษตรกร
ว่าให้หยุดทำานา	

5. ควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช

-	แหล่งน้ำาต้นทุนมาจากทะเลสาบไหลลงมาตามคลองธรรมชาติ

-	 รวมกลุ่มสูบน้ำาด้วยพลังงานไฟฟ้า	 โดย	อบต.	สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ำา	 สมาชิกรวมเงินกันซื้อน้ำามันและบริหารกันเอง	 โดยสมาชิก
ประมาณ	10	ราย	จะได้เครื่องสูบน้ำา	1	 เครื่อง	และมีการเก็บค่าน้ำา 
ไร่ละ	100	บาทต่อการทำานาหนึ่งรอบ

6. จัดก�รน้ำ�ในน�

-	ต่างคนต่างจ้างรถเกี่ยวข้าว	

7. เก็บเกี่ยว
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-	เผาตอซัง	เพราะต้องการกำาจัดข้าวดีด
ที่ยังเหลืออยู่บนตอซังออกไป
-	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม	ไม่สามารถปลูกปอเทืองได้

กรมส่งเสริมก�รเกษตร
-	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำานา	 การปราบวัชพืช	 การไถกลบตอซัง	 

(สาธิตที่แปลงเรียนรู้ของผู้จัดการแปลงนา)	การกำาจัดข้าวดีดข้าวเด้ง

ต่างคนต่างขายข้าวสดให้กับโรงสี	

9. ข�ยข้�ว

8. จัดก�รฟ�งข้�วหลังเก็บเกี่ยว

ไม่มีการแปรรูป

10. แปรรูปข้�ว และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

สมาชิกบางคนบันทึกต้นทุนการทำานา	 เพื่อให้
ทราบว่าลงทุนไปแปลงละเท่าไร	

4 ก�รจดบันทึกต้นทุนก�รทำ�น�

5 ก�รอบรมเสริมคว�มรู้และทักษะก�รทำ�น� 

หน้าที่	87



สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินจังหวัด 
-	อบรมการทำาน้ำาหมักสลายตอซังฟางข้าว	และการปรับปรุงดิน		
-	ให้เกษตรกรส่งดินไปตรวจ	แต่ยังไม่ทราบผล
ศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มน�แปลงใหญ่ (ดูแลโดยผู้จัดก�รแปลง) 
ให้ความรู้เก่ียวกับการทำาน้ำาหมักสลายตอซัง	 แต่ในกลุ่มยังเผาตอซังกันมาก

เพราะต้องการกำาจัดข้าวดีดท่ียังเหลือออกไป	
ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดอบรมจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ คือ
-	ควรจัดช่วงเดือน	พ.ย.-ธ.ค.	และ	เน้นวิธีกำาจัดข้าวดีด

1) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร 
-	การทำานาแปลงใหญป่ลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ยกว่าการทำานาแบบ

รายยอ่ย	นัน่คือ	ทำานาแปลงใหญท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกร้อนนอ้ยกวา่แบบรายยอ่ย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

6 เกษตรกรจะได้อะไรจ�กก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่ 

กับ น�แปลงใหญ่3ดี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 736 789

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 1.22 1.36

-	 ตัวแทนแต่ละหน่วยงานของภาครัฐ
รวมตัวประสานงานกันก่อนมาจัดอบรมให้
เกษตรกร	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเชื่อม
โยงความรู้สู่การปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน	 และควร
มีการติดตามผลหลังจากที่มีการจัดฝึก
อบรม	 หรือมีตัวแทนที่เกษตรกรสามารถ
ติดต่อกลับได้
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-	 ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมดของการทำานาแปลงใหญ่	 ทั้งในฤดูนาปี
และนาปรัง	 (1617.3	 และ	 1655.2	 ลบ.ม.)	 น้อยกว่าเกษตรกรรายย่อย	 
(1932.1	และ	1935.0	ลบ.ม.)	

-	 การทำานาแปลงใหญ่มีร่องรอยการใช้น้ำาสีเทาหรือมีปริมาณน้ำาเสีย
จากการทำาการเกษตรที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง	 
(151.5	และ	176.0	ลบ.ม.)	น้อยกว่าการทำาเกษตรกรรายย่อย	(331.0	และ	
295.7	ลบ.ม.)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต้นทุน-ผลตอบแทน นาแปลงใหญ่ รายย่อย

กำาไรสุทธิจากการขายข้าวเปลือก	(บาทต่อไร่) 2,092 2,035.93

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 0.99 0.72

2) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อร�ยได้อย่�งไร

การทำานาแปลงใหญม่กีำาไรสทุธจิากการขายข้าวเปลอืก	(2,092	บาทตอ่ไร)่	
มากกว่ารายย่อย	(2,035.93	บาทต่อไร่)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

																			การทำานา

ร่องรอยการใช้น้ำา

นาแปลงใหญ่ รายย่อย

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง

ร่องรอยน้ำาสีเขียว	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

864.4
(53.4)

823.2
(49.7)

944.2
(48.9)

912.3
(47.1)

ร่องรอยน้ำาสีฟ้า	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

601.4
(37.2)

656.0
(39.6)

656.9
(34.0)

727.0
(37.6)

ร่องรอยน้ำาสีเทา	(ลบ.ม.)	
(คิดเป็น	%)

151.5
(9.4)

176.0
(10.6)

331.0
(17.1)

295.7
(15.3)

ร่องรอยการใช้น้ำาทั้งหมด	
(ลบ.ม.)	(คิดเป็น	%)

1617.3
(100)

1655.2
(100)

1932.1
(100)

1935.0
(100)
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3) “น�แปลงใหญ่” ดีต่อสังคมอย่�งไร

ได้เรียนรู้วิธีการทำานาแบบลดต้นทุน

7 วิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค
ของก�รรวมกลุ่มน�แปลงใหญ่

จุดแข็งหรือคว�มเข้มแข็ง	คือ	
- 	 สามารถรวมตัวช่ วย เหลือกันและ 
ดูแลกันได้
-	แหล่งน้ำาอุดมสมบูรณ์
- 	 หลั งจากฤดูน้ำ าหลาก	 การปลูก ข้ าว 
รอบต่อไปใช้ปุ๋ยน้อยลง

โอก�สห รือปั จจัยภ�ยนอก ท่ี ช่วย
สนับสนุน 	คือ	
-	 ศูนย์วิจัยข้าวฯ	 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
สำาหรับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์	

ปัจจัยภ�ยนอกที่เป็นอุปสรรค 	คือ	
-	 ช่วงเวลาการจัดอบรมด้านการเกษตร
ของภาครัฐไม่สอดคล้องกับการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร	
-	 ยังไม่ ได้รับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา
ข้าวดีด			
-	 มีความไม่ชัดเจนของงบประมาณที่จะ
ได้	 จึงไม่สามารถบอกภายในกลุ่มสมาชิก
ได้ชัดเจน

จุดอ่อน	คือ		
-	 การทำานาของสมาชิกแต่ละรายไม่ค่อย
พร้อมกัน	 ความคิดเห็นและความต้องการ
ไม่ค่อยตรงกัน	 บางรายปลูกข้าวตามวิถี
ที่เคยทำา	ไม่ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานข้าว
-	 สมาชิกในกลุ่มให้ความสำาคัญกับงบ
ประมาณที่จะสนับสนุนการดำาเนินงาน	 
เมื่อไม่มีงบประมาณมาให้	 ประกอบกับ
สมาชิกยังไม่ค่อยศรัทธาในตัวผู้นำากลุ่ม		
กลุ่มจึงอ่อนแอลงได้ง่าย	
-	มีปัญหาข้าวดีด	จึงยังไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานข้าว	GAP		
-	 บางคร้ังผลผลิตล้นตลาดทำาให้ราคา
ตกต่ำา	 และผลผลิตน้อยเกินหรือขาด
ผลผลติ	และปญัหาดา้นการบริหารจดัการ
ในพื้นที่		
-	 ยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันต่อรองราคา
กับพ่อค้าคนกลางได้	

หากนโยบายนาแปลงใหญ่สิ้นสุด	อาจจะทำานาตามวิถีที่เคยทำา

8 แผนก�รทำ�น�แปลงใหญ่ของกลุ่มในอน�คต  
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-	ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์	โดยการ
ใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง/รถดำานา
-	ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี	เช่น	
สารไตรโคเดอร์ม่า	ป้องกันเชื้อรา
-	ผลิตปุ๋ยหมัก/หมักปุ๋ยใช้เอง
-	ผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ ใช้เอง
-	ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	“ปุ๋ยสั่งตัด”	

1. นโยบ�ยน�แปลงใหญ่เป็นอย่�งไร
นโยบ�ยและวิธีก�รทำ�น�แปลงใหญ่

1.1 “น�แปลงใหญ่” คืออะไร
การเกษตรแบบแปลงใหญ่	 เป็นระบบ

ส่ ง เส ริมการ เกษตรจากภาค รัฐ 
ที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมกับการ 
ร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัว
กนัเปน็กลุม่การผลติ	มผีูจ้ดัการแปลง
เป็นผู้จัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมของ
กระบวนการผลิต

1.2 ทำ�ไมต้องเป็น “น�แปลงใหญ่” 
เพราะนาแปลงใหญ่	 ช่วยลดต้นทุนการผลิต	 เพิ่มปริมาณผลผลิต	 

เพิ่มมูลค่าผลผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ	 และได้องค์ความรู้
การเกษตร	

วิธีลดต้นทุนก�รผลิต

(น้ำ�หมักเหง้�กล้วย)
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-	รวมกันซ้ือปัจจัยการผลิตคร้ังละมากๆ	เช่น	เมล็ดพันธ์ุข้าว	และปุ๋ยเคมี
-	รวมกลุ่มใช้เครื่องจักรกล

วิธีเพิ่มปริม�ณผลผลิต
-	ใช้เมล็ดพันธุ์ดี
-	ใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยคอก	
-	ผลิตปุ๋ยใช้เอง/ปุ๋ยสั่งตัด	
-	เก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม
-	ลดการสูญเสียในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว	การขนส่ง	และเก็บรักษา

วิธีเพิ่มมูลค่�ผลผลิต
-	ตรวจรับรองผลผลิตมาตรฐาน	GAP/เมล็ดพันธุ์
-	 แปรรูปข้าว	จำาหน่าย	 เป็น	ข้าวสาร	ข้าวกล้อง	หรือ	การนำาไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
-	การบรรจุหีบห่อแบบช่วยถนอมอาหาร	เช่น	ถุงสูญญากาศ	
-	ขายคุณค่าของผลิตภัณฑ์	(เช่น	ข้าวอินทรีย์)		
-	เพิ่มช่องทางจำาหน่าย	เช่น	การออกงานแสดงสินค้า	การติดต่อผู้ซื้อ 
ทีเ่ปน็ขาประจำาหรือหา้งร้านขนาดใหญ่และซือ้จำานวนมาก	การขายออนไลน	์
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- 	 ป ลู ก ข้ า ว ที่ เ ป็ น อั ต
ลักษณ์ของท้องถิ่น	 หรือ	
ข้ า วพั นธุ์ พื้ น เ มื องที่ ไ ด้  
ข้ึ นท ะ เบียนสิ่ งบ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์	 (GI)	 เช่น	 ข้าว
สังข์หยดที่จังหวัดพัทลุง	
ข้าวหอมมะลิ105	ที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด	 จะเป็นการขาย
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้

วิธีเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�ร

ด้านการตลาด
-	จัดตั้งเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
-	แปรรูปข้าวสาร/ข้าวกล้อง	เพิ่มมูลค่า	
-	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
-	 เชื่อมโยงตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่กับผู้ค้า	 คัดเกรดข้าวและ

ขายในราคาที่แตกต่างกัน	 หาตลาดใหม่ๆ	 เช่น	 ออกร้านตามงานต่างๆ	 
ตลาดนัดในชุมชนและพื้นที่ ใกล้เคียง	เป็นต้น
-	ประสานและตกลงราคารับซื้อข้าวกับโรงสีผู้รับซื้อพันธุ์ข้าว
-	ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าว

“ควรมุ่งสู่ก�รทำ�น�ต�มหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน”
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เศรษฐกจิหมนุเวยีน	เปน็แนวทางธุรกจิใหม	่โดยพจิารณาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตลาด	ลกูคา้	และทรพัยากรธรรมชาตทิีมี่อยู	่และใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 	
เพือ่เปลีย่นระบบผลติใหเ้กดิการหมนุเวียนทรัพยากรกลบัมาใช้ ใหคุ้ม้คา่ที่
สุด	โดย	ลดการใช้ทรัพยากร	หรือใช้ ให้นานที่สุด	หรือนำากลับมาใช้ซ้ำาหรือ
ใช้ ใหม่	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่
ในระบบ	ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม
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ด้านระบบสารสนเทศ
จดัทำาฐานข้อมลูระบบสารสนเทศประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่	จดัทำาฐานข้อมลู

ทุกดา้นของสมาชิกกลุ่ม	 ท้ังด้านการผลิต	 เช่น	 พ้ืนท่ี	 ชนิดพันธ์ุข้าว	 วิธีทำานา	
เทคโนโลยีการผลิตข้าว	การดูแลรักษา	การเก็บเกี่ยวและการตลาด	เพื่อช่วย
ในการจัดการและแกป้ญัหาไดต้รงเปา้หมาย	ตรงกบัความตอ้งการของสมาชกิ
ทุกราย

-	ส่งเสริมอาชีพระหว่างรอเก็บเกี่ยวหรือปลูกพืชในฤดูแล้ง	ให้เกษตรกร
มีรายได้จากพืชชนิดอื่นๆ	เช่น	ถั่วเขียว	ถั่วเหลือง	และเพื่อช่วยปรับปรุงดิน	
บริหารจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์ ในพื้นที่มากที่สุดได้	

-	สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	จำาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในกลุ่ม	ให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้	ฝึกการจัดการทุกด้าน	และแก้ปัญหาให้เกิด
ทักษะและการพัฒนาต่อไป

ด้านเกษตรกร
-	พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้มากขึ้น	 โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกษตรกรสามารถจะนำาไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ ไขปัญหาหรือปรับปรุงการทำางานได้	 เช่น	 การสังเกตและ
เรียนรู้แมลงที่เป็นประโยชน์หรือเป็นศัตรูข้าว	 สูตรการทำาน้ำาหมักชีวภาพ	 
การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา่ในการปอ้งกนัเชีอ้ราแทนสารเคม	ีการปลกูปอเทอืง 
ปรบัปรุงดนิ	การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเข้าถงึข้อมลูดา้นการตลาดการ
พยากรณ์อากาศ	การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	การบริหารจัดการทางการเงิน		เป็นต้น
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1.3 ใครเกี่ยวข้องกับ “น�แปลงใหญ่” บ้�ง 
ภ�ครัฐ	ได้แก่

สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด/อำ�เภอ/ตำ�บล
-	บริหารจัดการแปลง		
-	พัฒนาเกษตรกรเป็น	smart	farmer	
-	พัฒนาวิสาหกิจชุมชน	 	 -	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	
-	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	 	 -	จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการศัตรูพืช	

กรมก�รข้�ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้�ว
-	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว	
-	จัดตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/
รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	
-	ตรวจรับรองมาตรฐาน	GAP	 -	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	
-	สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์	 -	จัดทำาแปลงเรียนรู้	

สถ�นีพัฒน�ที่ดินจังหวัด 
-	จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	
-	สนับสนุนปุ๋ยพืชสด/ไถกลบตอซัง	
-	จัดเก็บตัวอย่างและเก็บวิเคราะห์ดิน	
-	ทำาแผนที่รายแปลง	

สำ�นักง�นตรวจบัญชีสหกรณ์ 
-	แนะนำาการจัดทำาบัญชี				 
-	ติดตามการจัดทำาบัญชี	
-	จัดทำาต้นทุนการผลิต
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สำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัด 
-	จัดการตลาดเพื่อรับผลผลิต	

สหกรณ์ก�รเกษตร จำ�กัด
ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธกส.)
-	สนับสนุนเงินกู้ ในการบริหารจัดการ	
-	สนับสนุนการจำาหน่ายข้าวสารคุณภาพดี

ภ�คเอกชน เช่น	โรงสี/ท่าข้าว	
-	รับซื้อผลผลิตด้วยความยุติธรรม

2.1 ศูนย์ก�รเรียนรู้ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตร 
(ศพก.)

เกิดจากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 และรัฐบาล 
ได้ ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	 
โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน	 เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอด 
ความรู้ดา้นการเกษตรของชมุชน	และเปน็ที่ ใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารและบริการ
ด้านการเกษตร

2. บทบ�ทของเกษตรกรต�มนโยบ�ยน�แปลงใหญ่ เป็นอย่�งไร
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ศพก. คืออะไร
-	 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิต	การบริหารจัดการ	และการตลาดแก่
เกษตรกร	รวมทัง้การใหบ้ริการทางการเกษตร	
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

-	เพือ่เปน็กลไกในการบรูณาการการทำางาน
ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในการแก้ ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่

ทำ�ไมต้องมี ศพก.
-	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจและสามารถนำาไปปฏิบัติได้
-	 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวนาและเจ้าหน้าที่	 โดยการนำาปัญหา 

ในไร่นามาช่วยกันแก้ ไขและพิสูจน์ทราบองค์ความรู้ ใหม่ๆ

2.2 “น�แปลงใหญ่” ทำ�อย่�งไร
หลักก�รดำ�เนินง�น:

1.	 ผลิตในพื้นที่เหมาะสม	 ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ 
เชิงรุก	(Agri	Map)	หรือเป็นพื้นที่ที่ปรับปรุงและพัฒนาได้

2.	 ขนาดการผลิตท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน	ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน	โดยการร่วม
ซ้ือร่วมขาย	การใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจักรกลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า	
ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

3.	 กระบวนการกลุ่มที่ เข้มแข็ง	 เช่น	 กลุ่มเกษตรกร	 วิสาหกิจชุมชน	 
หรือสหกรณ์	 เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการจัดการอย่างเป็นระบบ	 และง่าย
ต่อการเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ	 ทั้งด้านองค์ความรู้	 
แหล่งทุน	ให้เกิดการพัฒนาต่อไป	
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เกณฑ์ ในก�รเข้�ร่วมกลุ่มน�แปลงใหญ่:

4.	 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต

5.	 มีช่องทางการตลาดรองรับ	 และสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาตลาดให้
กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น

6.	 มีปัจจัยพื้นฐาน	เช่น	แหล่งน้ำาเพียงพอต่อการผลิต

7.	 ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	 
เช่น	ลานตาก	โรงคัดแยก	ลานเท	เป็นต้น		

8.	 กำาหนดมาตรฐานการผลติ	และเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบ	รับรองสินคา้
ที่สามารถทำาได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด

9.	 กำาหนดเป้าหมาย	แผนปฏิบัติการ	แผนธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน

มีผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได้10.

1.	 	 เกษตรกรสมัครใจ	 รวมกลุ่มและเข้า
ร่วมดำาเนินการ	ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข
และเป้าหมายของแปลงใหญ่	 พร้อมที่จะ
พัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน	 
โดยการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
พัฒนา

2.	 	 รวมแปลงผลิตข้าว	 โดยแปลง 
ไม่จำ า เป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว	 
แต่ควรอยู่ภายในชุมชนใกล้ เคียงกัน	 
พ้ืนที่ เหมาะสม	 มีศักยภาพที่จะพัฒนา 
ในเชิงเศรษฐกิจ	และบริหารจัดการได้
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ก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ:
3	ปี	ต่อเนื่องกัน	ดังนี้

1.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการจัดการดินและน้ำา	 ตามความจำาเป็น
และเหมาะสม

2.	ถ่ายทอดความรู้และการบริการจากหน่วยงานต่างๆ	ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	และภาคี	ตามความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่	เช่น	

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต:	ลดต้นทุน	เพ่ิมผลผลิต	พัฒนาคุณภาพ
วิเคราะห์ดิน	ปรับปรุงบำารุงดิน

การทำาบัญชี	และการใช้ประโยชน์จากบัญชี
การรวมกลุ่มเกษตรกร	เช่น	วิสาหกิจชุมชน
การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสินค้าเกษตร
การตลาด/บริการ	และอื่นๆ

5.	 สนับสนุนให้ เกิดความเชื่อมโยง
ผลผลิตจากแปลงใหญ่สู่ตลาด

6.			สนบัสนนุใหเ้กดิเครือขา่ยแปลงใหญ	่
เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลู	ความรู้	เทคโนโลย	ี
เป็นต้น

3.		โอกาสการเข้าถงึแหลง่ทนุเพือ่การพฒันาการผลติ	การตลาด	และความ
เข้มแข็ง	 ตามศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของแหล่งทุน

4.	 สนับสนุนการวางแผน/เป้าหมายการผลิตของกลุ่มแปลงใหม่และแผน 
การผลิตของสมาชิกให้สอดคล้องกัน	เพ่ือดำาเนินการจัดทำาแผนธุรกิจของกลุ่ม
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2.3 ทำ�น�แปลงใหญ่ ต้องใช้ “แผนง�น” อะไรบ้�ง

แผนง�นเตรียมง�น 
1.	สำารวจความต้องการซื้อข้าว
ของแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงการตลาด
2.	จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
3.	คัดเลือกผู้จัดการแปลง
4.	ประชุมชี้แจงผู้จัดการแปลง	เพื่อกำาหนดบทบาทหน้าที่
5.	จัดทำาทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

แผนง�นจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร
1.	ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการการทำางาน
2.	ผูจั้ดการแปลงร่วมกบัสมาชกิวเิคราะหแ์ละกำาหนดเปา้หมายในการพฒันา
3.	จัดทำาแผนการพัฒนากลุ่มและกำาหนดเป้าหมายในการพัฒนา

แผนง�นพัฒน�ด้�นก�รผลิต
1.	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
2.	สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
3.	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ
4.	ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว
5.	ถ่ายทอดความรู้/แปลงเรียนรู้/สื่อเผยแพร่
6.	ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน
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2.4 แนวท�ง “ก�รบริห�รจัดก�รแปลงน�”

แผนง�นสร้�งคว�มเข้มแข็งของกลุ่ม
1.	พัฒนาผู้จัดการแปลง
2.	จัดเวทีชุมชน	จัดประชุมสมาชิกกลุ่ม
เพื่อทำาแผนการผลิตรายครัวเรือน	บันทึกบัญชีครัวเรือน
3.	ประชุมผู้จัดการแปลง	คณะกรรมการและหนว่ยงานภาครีะดบัจงัหวดั

แผนง�นพัฒน�ด้�นก�รตล�ดและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์
1.	ประชุมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด		
2.	จัดทำาสื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

ผู้จัดก�รแปลง
เป็นส่วนสำาคัญในการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่	 โดยจะต้องเป็นผู้ที่

สามารถชักจูงเกษตรกรให้มีความสนใจและร่วมมือกับโครงการ	 รวมทั้ง
สามารถแบ่งงานให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ

ใครเป็นได้บ้าง
เกษตรอำาเภอ	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ	 หรือเกษตรกรในกลุ่ม	 โดยต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
ใน	4	ด้าน	คือ

     • ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม
     • ด้านการจัดการธุรกิจการเกษตร
     •	ด้านการประสานงาน
     • ด้านการบริหารจัดการองค์กร
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มีหน้าที่อะไร
วางแผน	จดัการองคก์ร	ประสานงาน	ชีน้ำา	และควบคมุการจดัทำาโครงการ

นาแปลงใหญ่

บทบาทที่สำาคัญ
ใชก้ารบริหารแบบขอความร่วมมอืจากสมาชกิแทนการสัง่การ	โดยจัดการ

ทุกแปลงย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางการบริหารจัดการแปลง
1.	 จัดตั้งคณะทำางานเพื่อบริหารจัดการแปลง	 โดยมีทั้งเกษตรกร 

และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2.	 วางแผนการทำางานล่วงหน้า	 กำาหนดตัวชี้วัดและวัดผลเป็นระยะๆ	 

ของการดำาเนินงาน
3.	ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกร	
4.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.	ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างสม่ำาเสมอ
6.	ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าท่ีผลิต
7.	ใหเ้กษตรกรรายยอ่ยในโครงการมสีว่นร่วมในการบริหารจดัการแปลง

ทุกขั้นตอน		

มีทีมงานเป็นใครบ้าง
ประกอบด้วย	 4	 คนหลัก	 คือ	 ผู้จัดการแปลงมืออาชีพ	 ผู้จัดการ	

ประธานกลุ่ม	และหัวหน้ากลุ่มปัจจัยการผลิต	4	กลุ่ม	(กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์	 
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์	 กลุ่มบริหารจัดการศัตรูข้าว	 และกลุ่มบริหาร
เครื่องจักรกลการเกษตร)
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2.5 ทีมบริห�รจัดก�รกลุ่มน�แปลงใหญ่
คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม

มีใครบ้าง
ประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	เหรัญญิก	ปฏิคม	กรรมการกลุ่มผลิต

ปัจจัยการผลิต	4	กลุ่ม	และกรรมการฝ่ายการตลาด

ทำาหน้าที่อะไร
• บริหารจัดการ	จัดทำาแผนพฒันา	กำาหนดระเบยีบขอ้บงัคบัพร้อมกำากบั

ดูแล	และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ขับเคลื่อนการทำางานของกลุ่ม	 เช่น	 การกำาหนดการประชุมสม่ำาเสมอ	

การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ	 การจัดทำาบัญชี/งบการเงิน	 และการติดตามการ
ทำางาน

• ปรับแผนการทำางาน	และระบบเอกสาร
• การบริหารจัดการกลุ่มโดยการวางแผนระยะยาวหรือรายปี
• วางวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกิจกรรมที่จะดำาเนินการ	 โดยเฉพาะ

แผนการพัฒนา	 4	 ด้าน	 คือ	 การลดต้นทุน	 การเพิ่มผลผลิต	 การบริหาร
จัดการ	และการตลาด

กรรมก�รกลุม่ปจัจยัก�รผลติ 4 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ผูผ้ลติ
เมลด็พนัธุ ์กลุม่ธน�ค�รปุย๋อินทรีย ์กลุม่บริห�รจดัก�รศตัรู
ข้�ว และกลุม่บริห�รเคร่ืองจกัรกลก�รเกษตร โดยแตล่ะกลุม่
ต้องมีหัวหน้�กลุ่ม และกรรมก�ร 3-5 คน และสม�ชิกต�ม
คว�มสนใจ
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2.6 ก�รบริห�รจัดก�รเครื่องจักรกลในก�รทำ�น�
กลุ่มบริห�รจัดก�รเครื่องจักรกลก�รเกษตร

ดำาเนินงานอย่างไร
1.	 จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อบริหาร

จัดการเคร่ืองจักรกลข้ึนมา	 1	 คณะ	 ประมาณ	 3-5	 คน	 หรือตามความ 
เหมาะสม	โดยคดัเลอืกจากสมาชกิผูส้มคัรใจและสนใจเกีย่วกบัเคร่ืองจกัรกล	
มีความรู้ด้านการดูแลเครื่องจักรกล	ประกอบด้วย	ประธานกลุ่ม	1	คน	รอง
ประธาน	กรรมการและเลขานุการ

2.	 การเก็บเงินเข้ากองทุนของกลุ่ม	 จากรายได้จากการให้บริการ
เคร่ืองจักรกลของกลุ่ม	 ซึ่งคณะกรรมการควรมีการตั้งเป้าหมายในการ 
หารายได้	เพือ่จัดหาเครือ่งจกัรกลของกลุม่เพิม่เตมิ	เพือ่ใหบ้ริการแกส่มาชกิ
ได้เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะเครื่องหยอดข้าว	

รายได้มาจากไหน
• การบริการเครื่องจักรกลหลังหักค่าใช้จ่าย
• ค่ายืมเครื่องจักรกล
• ค่านายหน้าในการประสานงานรถไถหรือรถเกี่ยวข้าว

จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
1.	 เพื่อให้ชุมชนสามารถนำาเคร่ือง 

จักรกลมาใช้ ในการปลูกข้าวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ลดตน้ทนุ	และใชง้านไดอ้ย่าง
ถูกวิธี	ทำาให้ลดการสูญเสียข้าวได้

2.	 เพื่อให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม
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2.7 กองทุนหมุนเวียน: แหล่งทุนสำ�คัญของน�แปลงใหญ่
ก�รบริห�รจัดก�รกองทุนหมุนเวียน

แหล่งกองทุนมาจากไหน
• ค่าหุ้นในการเข้าเป็นสมาชิก
• ค่าเมล็ดพันธุ์ที่ราชการสนับสนุนเรียกคืนจากสมาชิก
• รายได้จากการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม	เช่น	การให้บริการเคร่ืองหยอดข้าว
	และกำาไรจากการรวบรวมเมล็ดพันธุ์/ข้าวเปลือกจำาหน่าย

ทีมบริหารกองทุนมีใครบ้าง
ประธาน	 กรรมการ	 1-2	 คน	 เลขานุการ	 และกรรมการตรวจสอบ 

และติดตามการใช้จ่ายของกองทุน	1-2	คน

ทำาหน้าที่อะไร
กำาหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารเงินทุน	 เช่น	 การเก็บรักษาเงินทุน	

การให้กู้ยืม	การส่งคืน	และการปันผล

บริหารจัดการอย่างไร
• การเก็บรักษาเงินกองทุน	 ควรแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย	 3	 คน	 

ทำาหน้าที่เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินสดของกองทุน
• การให้กู้ยืม	 สมาชิกสามารถยื่นคำาขอกู้เงิน	 และนำาเข้าพิจารณาโดย 

คณะกรรมการบริหาร	และกำาหนดการคืนเงินให้ชัดเจน
• การลงทนุในการดำาเนนิงานตามแผนของกลุม่	ผา่นความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม
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2.8 เครื่องมือสื่อส�รสู่ก�รเป็นน�แปลงใหญ่
ก�รจัดเวทีชุมชน

เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนา
แปลงใหญ่	รวมทั้งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทำาขึ้นเพื่ออะไร
• เพื่อชี้แจงเป้าหมาย	แนวทางการดำาเนินงานโครงการให้กับเกษตรกรใน

ชุมชนมีความเข้าใจตรงกัน
• เป็นเวทีที่ ให้เกษตรกรและนักวิชาการการเกษตร	ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่

เป้าหมาย	กำาหนดเป้าหมาย	วางแผนการผลิต	
• เพื่อกำาหนดองค์ความรู้และเลือกชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เหมาะ

สมกับพื้นที่
• วางแผนดำาเนินงานโครงการที่ยอมรับร่วมกัน	กำาหนดกฎระเบียบกลุ่ม

และเลือกตั้งกรรมการ

ทำาเมื่อไร
เวทีชุมชนเป็นพื้นที่สำาหรับเกษตรกรมาร่วมทบทวนการดำาเนินการเพาะ

ปลูกข้าวในรอบที่ผ่านมา	 และวางแผนก่อนการดำาเนินการเพาะปลูกข้าวใน
รอบถดัไป	จึงควรจัดเวทชุีมชนชว่งหลงัหรือกอ่นรอบการเพาะปลกูขา้ว	เพือ่
ทบทวนผลการผลิตและจำาหน่ายข้าวสู่ผู้บริโภค/ตลาด	 ปัญหา/อุปสรรค
ในการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 หาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 รวม
ถึงวางแผนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด	
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มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม	ครั้งละประมาณ	50	คน	ประกอบด้วย
     •	ตัวแทนเกษตรกรผู้นำาชุมชน
     •	เจ้าหน้าที่สำานักงานเกษตรจังหวัด	
     • เจ้าหน้าที่สำานักงานเกษตรอำาเภอ	ศูนย์วิจัยข้าว
     •	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับผิดชอบ
     •	สถานีพัฒนาที่ดิน
     •	หน่วยงานท้องถิ่น
     •	หน่วยงานอื่นๆ	ที่ร่วมบูรณาการโครงการ
     •	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน

มีเป้าหมายอย่างไร

เป้าหมายด้านข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับ	ได้แก่	ข้อมูลเกี่ยวกับ
     •	ชนิดพันธุ์ข้าวที่จะผลิต
     •	เป้าหมายการผลิต	(เมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวเปลือกคุณภาพดี)
     • การลดต้นทุน
     • แผนการปลูกข้าว
     •	ชุดเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการผลิตข้าว
     •	แผนการตลาด
     • คณะกรรมการและแผนการบริหารจัดการ



หน้าที่	110

ถกประเด็นอะไรในเวที
1.	 ปัญหาการปลูกข้าวในฤดูที่ผ่านมา	 เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและกำาหนด

เทคโนโลยีในการผลิต
2.	 การจัดทำาแผนปลูกข้าวและการจัดทำาแผนดำาเนินงาน	 บทบาทหน่วย

งานต่างๆ	ที่ร่วมโครงการ
3.	การจัดตั้งกรรมการบริหารกลุ่ม		
      • การตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มและคณะกรรมการ	4	กลุ่มย่อย	
     • กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย	
4.	กำาหนดเทคโนโลยหีรือวิธทีีเ่หมาะสมในการจดัทำาแปลงส่งเสริมกรรมวธิี

การปลกูขา้วแบบประณตี	เชน่	เปลีย่นจากนาหว่านเปน็นาหยอด	โดยใชเ้คร่ือง
หยอดขา้ว	หรอืลดอตัราเมลด็พนัธ์ุในการหว่าน	การใช้ปุย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ	

5.	กำาหนดแผนการปลูกข้าวของกลุ่ม	 เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต	ลด
ต้นทุน	การบริหารจัดการ	และการจัดการด้านการตลาด

เงื่อนไขและจุดเน้น
ต้องเชิญผู้แทนองค์กรและประชาชนผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในชุมชนมาร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมแก้
ปัญหา	 เพราะการมีส่วนร่วมจะทำาให้ชุมชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ	 ไม่ รู้สึกว่าเป็น
งานของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	 
หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

กลไก/กิจกรรมที่จะนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ โดยตรง	 

หรือ	 โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย	 เช่น	 ไลน์กลุ่ม	 
ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรจัดเวทีการแลก
เปลีย่นแกเ่กษตรกรทัง้สองลกัษณ	์โดยมทีมีแกนนำาคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มนาแปลงใหญเ่ปน็ผูด้ำาเนนิการหลกั	
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ใช้	 แผนที่ความคิด	 และส่ือเพื่อการระดมความรู้ของเกษตรกรในกลุ่ม	 
โดยมีแนวทาง	ดังนี้

1)	 เชิญชวนและกระตุ้นให้ทุกคนได้คิดและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ	 อาจใช้
บอร์ด	ฟลิปชาร์ด	 และกระดาษแผ่นเล็กสำาหรับให้เกษตรกรจดบันทึกความ
รู้/ความคิด/ประเด็นการแลกเปลี่ยนหรือเร่ืองเล่าของตน	 เพื่อช่วยให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์	 การสังเกตและการลงมือทำาของ
เกษตรกร	และสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน

2)	 เน้นการวาดภาพ	ใช้สัญลักษณ์ง่ายๆ	ช่วยให้มีสีสัน	 เขียนตัวหนังสือ
ขนาดใหญ่ให้เห็นพร้อมกันทั่วถึง

3)	 มีวิทยากรกระบวนการ	 หรือผู้อำานวยความสะดวก	 ช่วยจับประเด็น
ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อเขียนให้ทุกคนเห็นเป็นข้อมูลเบื้องต้น
สำาหรับต่อยอดและต่อเติมความคิดซึ่งกันและกัน

-	 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ฝังลึกในตัวเกษตรกรแต่ละคน	 โดยมี
เคร่ืองมือที่ช่วยดึงความรู้แบบฝังลึกหรือความรู้จากการปฏิบัติออกมาเป็น
ความรู้ที่เปิดเผย	คือ	“การเล่าเรื่อง”	

-	พัฒนาความรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้ง	สรุปเป็นแนวปฏิบัติ	
เพื่อสะสมเป็นขุมทรัพย์ความรู้	 ซึ่งอาจเป็นเคล็ดลับหรือความรู้ต่างๆ	 ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนทั้งในการประชุมเวทีจริงและการแลกเปลี่ยนทาง
อินเทอร์เน็ต		
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3. ก�รจัดรูปท่ีดินใหม่
3.1 ทำ�น�แปลงใหญ่ ต้องมีพื้นที่ ใหญ่แค่ไหน

กำาหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างไร
พื้นที่เป้าหมายไม่จำาเป็นต้องมีขนาดใหญ่ที่สุด	 เพียงแต่ต้องเป็นการรวม

ตัวของนาแปลงย่อยและมีการจัดการแบ่งพื้นที่ตามกลุ่มการผลิตอย่างเป็น
ระบบ

แบ่งพื้นที่อย่างไร
แบ่งพื้นที่และเกษตรกรออกเป็น	2	ส่วน	คือ
1.	“ส่วนไข่แดง”	พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์	20%	ของพื้นที่ทั้งหมด	และ
2.	“ส่วนไข่ขาว”	พื้นที่ผลิตข้าวมาตรฐานจีเอพี	80%	ของพื้นที่ทั้งหมด

หากพื้นท่ีและเกษตรกรมีจำานวนมาก	 สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย	 
กลุ่มละประมาณ	30	คน	เพื่อพัฒนาเป็นระบบ	“จีเอพีแบบกลุ่ม”	

มีตัวอย่างไหม
•	กรณีพื้นที่	300	ไร่	เกษตรกร	30	ราย
แบ่งพื้นที่ออกเป็น	2	ส่วน	คือ

1.	พืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุ	หรือ	“ไข่แดง”	
20%	เท่ากับ	60	ไร่	เกษตรกร	10	ราย

พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์	20	% พ้ืนท่ีผลิตข้าวมาตรฐาน	
จีเอพี/อินทรีย์	80%

2.	 พ้ืนท่ีผลิตข้าวมาตรฐาน	 
จีเอพี/อินทรีย์	หรือ	“ไข่ขาว”	80%	
เท่ากับ	240	ไร่	และเกษตรกร	20	
ราย	เป็นต้น
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4. ก�รเพ�ะปลูก
4.1 เมล็ดพันธุ์ข้�วคุณภ�พที่ใช้ปลูกม�จ�กไหน

ก�รสนับสนุนเมล็ดพันธุ์    
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้สำาหรับปลูกในนาแปลงใหญ่	 ได้มาจากการสนับสนุน

ของโครงการ	ซึ่งแบ่งเป็น
1.	การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์
2.	การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ผลิตข้าวคุณภาพ

ทำาไมต้องสนับสนุน
1.	 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์	 เพื่อสร้างแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้แก่

ชุมชน
2.	 เพื่อส่งเสริมและแนะนำาให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์

คุณภาพดี	สำาหรับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
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4.2 บริห�รจัดก�รเมล็ดพันธุ์ข้�วได้อย่�งไร

4.3 จัดซื้อปัจจัยก�รผลิต และว�งแผนเพ�ะปลูกอย่�งไร

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้
1.	 บริหารจัดการโดยกลุ่มรับซ้ือผลผลิตคืนจากเกษตรกร	 ที่ผ่าน 

การตรวจแปลงและการวิเคราะห์คุณภาพจากศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์ 
เมล็ดพันธุ์ข้าว	 โดยเงินกองทุนกู้ยืมจาก	 ธกส.	 จากนั้นกลุ่มปรับปรุงและ 
คัดทำาความสะอาดก่อนบรรจุกระสอบสำาหรับจำาหน่ายหรือให้สมาชิกยืม 
ในฤดูต่อไป

2.	บริหารจัดการโดยสมาชิกจำาหน่ายให้กับกลุ่มจีเอพีเอง	โดยการประสานงาน
ของกลุ่มสมาชิกปรับปรุงและคัดทำาความสะอาด	จากการสนับสนุนของกลุ่ม	
แล้วจึงให้สมาชิกจำาหน่ายเป็นข้าวสดให้กับสมาชิกกลุ่มจีเอพี

3.	 บริหารจัดการโดยสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ ไว้ ใช้ เองและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ของตนเองในฤดูต่อไป	 โดยสมาชิกปรับปรุงและคัด 
ทำาความสะอาดจากการสนับสนุนของกลุ่ม

• รวมกันไปซื้อปัจจัยการผลิต	
• บริหารจัดการใช้เครื่องจักร	แรงงานร่วมกัน
• รวมกลุ่มกันผลิตปัจจัยการผลิต	เช่น	ปุ๋ยชีวภาพ	น้ำาหมักชีวภาพ	
เพื่อใช้กันในกลุ่ม
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำานาร่วมกัน	เช่น	ปลูกข้าวพันธุ์อะไร	
ใส่ปุ๋ยชนิดไหน	ยืมเงินจากที่ ใด	
• ปลูกพืชหมุนเวียนหลังนา	(เช่น	ผักสวนครัว)	ปอเทืองหรือพืช
ตระกูลถั่ว	เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำารุงดิน	
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ก�รจัดก�รหลังเก็บเกี่ยวข้�ว
• ตากข้าวให้แห้ง
• สีข้าว		
• บรรจุผลิตภัณฑ์แบบสูญญากาศ
• เก็บรักษาข้าวในโรงเรือนแบบปิด	มีระบบระบายอากาศ	พื้นที่แห้ง	
เพื่อให้ข้าวอยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม	ไม่ชื้นและไม่ร้อนเกินไป

การแปรรูปข้าวโดยโรงสขีา้วชมุชน	จำาหนา่ย	เปน็	ข้าวสาร	ข้าวกลอ้ง		

การนำาข้าวสาร/ข้าวกล้องไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เพื่อเพิ่มมูลค่า	
เช่น	 ข้าวแต๋น	 ข้าวเกรียบ	ผงชงดื่มข้าวสำาเร็จรูป	 เส้นก๋วยเตี๋ยว	 ขนมโดนัท	
เป็นต้น

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม	 ตั้งแต่การวางแผนการผลิต
และการจัดการ	กระทั่งขั้นตอนการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค		

จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์ 
จั ด จำ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น	 
โดยสามารถจัดตัง้ในบริเวณศนูยเ์รียนรู้
การเกษตรของชุมชนได้	

5. ก�รเก็บเก่ียว

7. ก�รเพิ่มมูลค่�ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พลอยได้

8. ก�รจัดก�รโซ่อุปท�น

9. สหกรณ์ชุมชน

6. ก�รแปรรูปและโรงสีข้�วชุมชน
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10. ก�รจัดก�รด้�นตล�ด 

ทำาไมต้องเชื่อมโยงกับตลาด
-	 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำาการผลิตที่มีการจัดการบริหาร

ร่วมกนัเปน็	“เกษตรแปลงใหญ”่	เพือ่ใหม้ตีลาดรองรับ	ภายใตก้ารบรูณาการ
ของภาครัฐและเอกชน

ขับเคลื่อนการตลาดโดยใครบ้าง
1.	กรมส่งเสริมสหกรณ์	(สำานักงานสหกรณ์จังหวัด)
2.	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	(สำานักงานพาณิชย์จังหวัด)
3.	แกนนำากลุ่มนาแปลงใหญ่

มีหน้าที่อะไร
-	สำารวจและวิเคราะห์ความต้องการตลาด
-	จัดทำาแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
-	เชื่อมโยงตลาด	โดยการทำาข้อตกลงร่วมในการจำาหน่าย
-	ประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้าจากนาแปลงใหญ่

ผลผลิตจะออกสู่ตลาดได้ตอนไหน
รูปแบบแรก:	 เจ้าหน้าที่เกษตรจะต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล	 เพื่อใช้ ในการ

ประเมนิผลผลติจากนาแปลงใหญท่ีผ่า่นมาตรฐานและพร้อมออกสูท่อ้งตลาด	
โดยแบ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ

กลุ่ม 1 ก�รลงพื้นที่ ในกลุ่มไข่แดง/กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์: 
จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดย
-	จัดเวทีชุมชน:	เก็บข้อมูลการผลิต	ต้นทุนรายแปลง	และประเมินผลผลิต
-	จัดเวทีเรียนรู้	2-5	คร้ัง:	เก็บข้อมูลการผลิตสารชีวภัณฑ์	และผลิตปุ๋ย
อินทรีย์
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ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดของผลผลิตจ�กน�แปลงใหญ่ 
-	สมาชิกมีความต้องการ
-	ผู้บริโภค/ลูกค้ามีความต้องการ
-	จุดแข็งและโอกาสทางการตลาดของผลผลิตจากนาแปลงใหญ่
-	หัวใจของความสำาเร็จอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

ตัวอย่�งก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดของผลผลิตจ�กน�แปลงใหญ่ 
1)	รวมกลุ่มกันขาย	แปรรูป	สร้างผลผลิต
2)	 สร้างผลผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยเจาะตลาดผู้รักสุขภาพ 

ทั้งในจังหวัดและภายในประเทศ	
3)	สร้างกลไกทางการผลิต	ตลาดแบบครบวงจรผ่านองค์กรรัฐในพื้นที่	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับจากผู้บริโภค

ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของผลิตผลท�งก�รเกษตร	คือ
• สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด	 โดยจัดทำา 

ตารางการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในแง่ปริมาณและช่วงเวลา		 
ทำาให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น	ผลผลิตไม่ล้นตลาด

•	 ยกระดับคุณภาพของผลผลิต	 ซึงจะมีผลต่อการขยายตลาด	 เช่น	 
การผลิตข้าวตามมาตรฐาน	GAP	หรือการผลิตข้าวอินทรีย์

• ลดต้นทุนการผลิต	ทำาให้ ได้กำาไรมากขึ้น	

กลุ่ม 2 ก�รลงพื้นที่ ในกุล่มไข่ข�ว/กลุ่มผลิตข้�วคุณภ�พ: 
จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดย
-	จัดเวทีชุมชน:	เก็บข้อมูลการผลิต	ต้นทุนรายแปลง	และประเมินผลผลิต
-	จัดเวทีเรียนรู้	2-5	คร้ัง:	เก็บข้อมูลการผลิตสารชีวภัณฑ์	และผลิตปุ๋ย

อินทรีย์

รูปแบบสอง:	 แกนนำากลุ่มนาแปลงใหญ่ติดต่อโรงสีข้าวใกล้ชุมชน 
เพื่อจำาหน่ายข้าวให้กับโรงสี	นอกจากนี้	แกนนำาบางกลุ่มมีเป้าหมายที่จะสร้าง
เครือข่ายแกนนำากลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อให้มีอำานาจต่อรองในการจำาหน่ายข้าว
สู่ตลาดมากขึ้น
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11. ปัจจัยคว�มสำ�เร็จก�รจัดก�ร “น�แปลงใหญ่”

11.1 ผู้จัดก�รแปลง
-	บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	โดยเข้าใจ	เข้าถึงเกษตรกร	

รู้จักพื้นที่	 วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร	 สามารถกระตุ้น
ให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำานาของตนเอง	เป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกร 
ในการบริหารจัดการแปลงใหญ่	 และมีความสามารถในการประสานงานกับ	
หน่วยงานภาคีต่างๆ	เป็นอย่างดี

เกษตรกรประธ�นกลุ่มแปลงใหญ่และทีมง�น 
-	 เป็นต้นแบบนาแปลงใหญ่	 ขยัน	 เก่ง	 ซื่อสัตย์	 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 

มจิีตสาธารณะ	เสยีสละ	ทดลองทำาสิง่ใหมเ่พือ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่
11.2 เกษตรกร 

-	 สมาชิกกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ทุกคนสำาคัญเท่าเทียมกัน	 ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิตจากเดิมเป็นการผลิตแบบประณีต	 และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติในไร่นาของตนเอง	ต้องขยัน	รู้จักสังเกต	
และจดบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติ	และมีความมุ่งมั่นว่าตนเองต้องทำาได้
11.3 ก�รจัดก�รกลุ่ม 

-	 ใช้การตลาดนำาการผลิต	 เน้นผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด 
ในท้องถิ่น	โดยเน้นข้าวคุณภาพเป็นหลัก

-	มแีหลง่เรียนรู้ทีเ่กษตรกรสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรได้ทันเวลากับการเกิดปัญหา	

-	 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่สมาชิกแปลงใหญ่	 และเป็นสถานที่ทำาให้
สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึ้น	

-	จัดเวทชีมุชนเพือ่วเิคราะหป์ญัหาในพืน้ที	่และนำาปญัหาของเกษตรกรเปน็
ตวัตัง้	แลว้บรูณาการงานของหนว่ยงานตา่งๆ	เข้ามาแกป้ญัหาทีต่รงกบัความ
ต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่	โดยใช้	ศพก.	เป็นแหล่งเรียนรู้
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การพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำานาแปลงใหญ่
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คำาศัพท์น่ารู้

ข้�ว GI  
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 หรือ	 ข้าวจีไอ	 (Geographical	 Indication	 

ยอ่วา่	GI)	เปน็ขา้วทีถ่กูข้ึนทะเบยีนส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์	ตามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์	 พ.ศ.2546	 มีเอกลักษณ์และภูมิปัญญา
ของคนในชุมชนในการผลิตสินค้า	 โดยชื่อที่ ใช้เรียกสินค้าข้าวนั้น	 ต้องได้รับ 
การขึ้นทะเบียน	GI	 เรียบร้อยแล้ว	 เช่น	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	 ข้าวสังข์
หยดเมืองพัทลุง	เป็นต้น		

ที่มา: https://www.thairicedb.com/standard-detail.php?id=4

GAP (Good Agricultural Practice) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	หรือ	GAP	เป็นการปฏิบัติในการผลิตพืช

เพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐาน	ปลอดภัย	ปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจ	
ข้าว	GAP	จงึเปน็ผลผลติข้าวทีม่าจากระบบการผลติที่ไดม้าตรฐานตลอด

ห่วงโซ่การผลิต	ตั้งแต่การผลิตในแปลงนา	ได้ข้าวเปลือก	GAP	สีแปรสภาพ
ในโรงสี	GMP	และมกีารตรวจรับรองผลติภณัฑข้์าวอยา่งมขีัน้ตอนตามลำาดบั	
โดยต้องคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ	ต่อไปนี้	

1)	 ใช้น้ำาจากแหล่งสะอาด	2)	ปลูกในพ้ืนท่ีดี	 ไม่มีเช้ือโรค	 ไม่มีสารพิษในดิน	 
3)	ใช้และเก็บปุ๋ย	สารเคมี	4)	ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ	5)	สำารวจศัตรู
พืชและป้องกันกำาจัดอย่างถูกต้อง	 6)	 เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา	 ถูกวิธี	 
7)	ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด	ปลอดภัย	8)	จดบันทึกทุกขั้นตอน	

ที่มา: http://gap.doae.go.th/toon/page1.html

https://www.thairicedb.com/standard-detail.php?id=3
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GMP (Good Manufacturing Practice)
หมายถึง	หลักเกณฑ์วิธีการขั้นพื้นฐานที่ดีในการผลิตอาหารและควบคุม

เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม	 และทำาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย	 
โดยเนน้การปอ้งกนัและขจดัความเสีย่งทีอ่าจทำาให้อาหารเปน็อนัตราย	เปน็พษิ	
หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

หลักการของ	GMP	ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ	 โครงสร้าง
อาคาร	 กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน
ทุกขั้นตอน	 นับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนการผลิต	 ระบบควบคุมตั้งแต่
วัตถุดิบระหว่างการผลิต	 ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป	 การจัดเก็บ	 การควบคุม
คุณภาพ	 และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค	 มีระบบบันทึกข้อมูล	 ตรวจสอบและ
ตดิตามผลคณุภาพผลติภณัฑ	์รวมถงึระบบการจดัการทีด่ีในเร่ืองสุขอนามยั	
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึง
มือผู้บริโภค	 และ	 GMP	 ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำา 
ไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ	ที่สูงขึ้นต่อไป		

ที่มา: www.fda.moph.go.th/sites/.../28_GMP4-2_LAW_Information.pdf

เกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์	คือ	การทำาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ	บนพื้นที่ที่ ไม่มี

สารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน	 น้ำา	 และ
อากาศเพือ่สง่เสริมความอดุมสมบรูณข์องดนิ	ความหลากหลายทางชวีภาพ
ในระบบนิเวศน์	 และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ	 โดยไม่
ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม	 ใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิต	 ภายใต้มาตรฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้ ได้ผลผลิตสูง	อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอด
สารพิษ	 โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำาเพื่อคุณภาพชีวิต	 และเศรษฐกิจพอเพียง	 
แก่มวลมนุษยชาติ	และสรรพชีวิต

ที่มา: http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/publication_productivity/agri.doc
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ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
 ก๊าซเรือนกระจก	 คือ	 ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก	 

ห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก	 ก๊าซเหล่านี้มีความจำาเป็นต่อการรักษา
อุณหภูมิของโลกให้คงที่	 ก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญ	 คือ	 ไอน้ำา	 (H2O)	
คาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	โอโซน	(O3)	มีเทน	(CH4)	ไนตรัสออกไซด์	(N2O)	
และ	สารซีเอฟซี	(CFCs)	

	 เมื่อมนุษย์ทำากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากถ่านหิน	
น้ำามนัและก๊าซธรรมชาต	ิการตดัไมท้ำาลายปา่ทำาใหเ้กดิกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด	์
การทำาการเกษตรและการปศสัุตว์ปลอ่ยกา๊ซมเีทนและไนตรัสออกไซด	์เปน็ตน้	
ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน		

ที่มา: http://www.environnet.in.th/archives/1126

ร่องรอยก�รใช้น้ำ� (Water footprint)
 ร่องรอยการใช้น้ำา	 หรือ	 วอเตอร์ฟุตพร้ินท์	 (Water	 footprint)	

ของการผลติข้าว	คอื	ปริมาณน้ำาที่ ใช้ ในกระบวนการผลติขา้วทัง้ทางตรงและ 
ทางอ้อม	สามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่		

 1) วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีน้ำาเงิน (Blue Water Footprint)	หมายถึง	
ปริมาณน้ำาบนผิวดินและน้ำาใต้ดิน	เช่น	น้ำาบาดาล	น้ำาชลประทาน	ที่ถูกนำาไปใช้

 2) วอเตอร์ฟุตพร้ินท์สีเขียว (Green Water Footprint)  
หมายถึง	ปริมาณน้ำาฝน	ที่ถูกนำาไปใช้

 3) วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ สี เทา (Grey Water Footprint)  
หมายถึง	 ปริมาณน้ำาสะอาดที่นำาไปชะล้างน้ำาเสียหรือบำาบัดน้ำาเสียให้เป็นน้ำาดี
ตามค่ามาตรฐาน	 ซึ่งอีกนัยหนึ่งเป็นการบอกถึงปริมาณน้ำาเสียที่เกิดข้ึนและ 
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ที่มา: Hoekstra A. Y. and Chapagain A. K., 2007. Water footprints of nations: 
Water use by people as a function of their consumption pattern, Water Resources 

Management. 21: 35-48.
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ก�รวิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส อุปสรรค (SWOT)
การวิเคราะห์	 SWOT	 เป็นการวิเคราะห์โดยการสำารวจจากสภาพการณ์	 

2	ด้าน	คือ	สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก	เพื่อให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อม	เพื่อมุ่งสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

1)	 จุดแข็ง	 (Strengths)	 จุดเด่น	 ข้อดี	 หรือข้อได้เปรียบที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน	 เช่น	 จุดแข็งด้านการเงิน	 ข้อได้เปรียบด้านการผลิต	 
และด้านทรัพยากรบุคคล		

2)	 จดุออ่น	(Weaknesses)	จุดดอ้ย	หรือขอ้เสยีเปรยีบ	เปน็ปญัหาหรือ
ข้อบกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน	เชน่	การขาดเงินทนุ	นโยบายและ
ทศิทางการบริการที่ ไมแ่นน่อน	บคุลากรที่ ไมม่คีณุภาพ	ซึง่จะตอ้งหาวธิีในการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป	

3)	 โอกาส	(Opportunities)	เปน็ผลจากการทีส่ภาพแวดลอ้มภายนอก
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำาเนินงาน	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	
เทคโนโลยี	

4)	 อปุสรรค	(Threats)	เปน็ข้อจำากดัทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
ที่ส่งผลเสียต่อการดำาเนินงาน	เช่น	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	สภาพเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว				

ที่มา: www.thaiembassy.org/helsinki/th/thai-people/5899/65202-การวิเคราะห์-
SWOT-(SWOT-Analysis).html
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