
หัวข้อในการถอดบทเรียนที่เป็นเรื่องเด่นของแปลงต้นแบบ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อผู้เล่าเรื่อง นายนิล คงพูนเพิ่ม 

2. ชื่อเรื่อง การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้บริบทแปลงใหญ่ข้าว  
            โดยใช้การตลาดน าการผลิต 
3. เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    
ภายใต้บริบทแปลงใหญ่ข้าวที่มีการผลักดันเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน  โดยใส่ใจเรียนรู้ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าอย่างไร แบบไหน ปริมาณเท่าไหร่ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพและแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด เป็นการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต  

4. เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเมื่อ  ปี 2559 ถึงปัจจุบัน 

5. สถานที ่ที่ท าการสถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

    พิกัด Sone 47 N  X :  777275  Y : 752734 

6. วันที่จดบันทึกเรื่องเล่า 5  สิงหาคม 2564 

7. เล่าความเป็นมาของเหตุการณ์นั้น 

    7.1 มีความเป็นมาอย่างไร  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลคอกกระบือ เป็นศูนย์เครือข่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ด   พันธุ์ดี 
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อปี 2559 นโยบายเกษตรมีการ
สนับสนุนและส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร จึงได้น าระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการ
ผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มี คุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 



ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยด าเนินการต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีสมาชิก จ านวน 250 ราย 
พ้ืนที่ 2,500 ไร่ ผลิตข้าวหลายชนิด ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวเล็บนกปัตตานี ข้าวสีบูกันตัง และข้าวทับทิม
สยาม ได้น าแนวคิด การตลาดน าการผลิต ไปด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะนาเระ และส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ได้สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าวต าบลคอก
กระบือ ท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ฟรุกเทียน กรุ๊ป จ ากัด ในการประกันราคาผลผลิตข้าวพันธุ์ทับทิม
สยาม กิโลกรัมละ 9.40 บาท (ข้าวเปลือกสด) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวของบริษัทที่ส่งไปจ าหน่ายในประเทศมาเลเซีย 
มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม จ านวน 75 ราย พื้นที่ 375 ไร่ เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตข้าวให้กับ
บริษัท จ านวน 350 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,243,000 บาท นอกจากกลุ่มจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับ
บริษัทแล้ว ยังจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม ภายใต้ชื่อ ข้าวคน
ตานี ในราคาถุงละ 125 บาท สามารถจ าหน่ายได้ จ านวน 70,000 กิโลกรัม  

7.2 มีแรงบันดาลใจอะไร ในการด าเนินการเรื่องนี้  
       ได้ร่วมกับเกษตรกร หมู่ที่ 2 บ้านหัวนอน ต าบลคอกกระบือ จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลคอก
กระบือ อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีการท านาแปลงใหญ่ และ
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีสภาพเหมาะสมในการท านา ประกอบกับชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีท านาและยังมีวิสาหกิจชุมชนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งขายแก่ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวปัตตานีอยู่แล้ว  จึงมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆโดยศูนย์ข้าว
ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2553 ณ บ้านหัวนอน หมู่ที่ 2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี    
โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของต าบลคอกกระบือประกอบ
อาชีพการท านาปัญหาต่างๆเกิดข้ึนมากมาย เช่น เกษตรกรขาด เมล็ดพันธุ์ดีในการผลิต ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ต่ า   ปัญหาเรื่องการจัดการน้ า การวางแผนการผลิตเพ่ือผลิตให้ทันตามฤดูกาล และทันกับการจ่ายน้ าจาก
ชลประทาน ปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่ระบาดรุนแรงขึ้นตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจ าหน่าย  
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงลงความเห็นให้มีมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ท านาเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการ
ท านาและร่วมกันคิดวางแผนตั้งแต่กระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว และการจ าหน่าย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าว เพราะศูนย์ฯจะเป็นจุดในการประชุม  พบปะ ปรึกษาหารือ และ
จุดรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการท านาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ง่ายและ
ทั่วถึงกว่าการติดต่อหรือประสานรายบุคคลตลอดจนช่วยแก้ปัญหาในด้าน  

8. ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท าอย่างไร จึงท าให้เหตุการณ์ข้างต้นประสบความส าเร็จ? 
8.1 เป็นคนช่างสังเกต รู้จักทดลอง ลองสิ่งใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงเสมอ ฝึกฝนให้

เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยควรหมั่นตรวจสอบเพ่ือค้นหาจุดบกพร่อง จุดผิดปกติ 
หรือสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหา  
 8.2 เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และไม่ย่อท้อเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค ก็ไม่ย่อท้อ ท าแล้วท าอีก แก้ไขแล้ว 
แก้ไขอีก ไม่ประสบความส าเร็จไม่เลิก ปรับปรุงให้ดีขึ้น ๆ อยู่เสมอ มีแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี
ความตั้งใจ และไม่ย่อท้อ เพ่ือฝึกท างานภายใต้ภาวะกดดัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ
ต้องมีวินัยไม่ทอดทิ้งก่อนที่จะด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 



 8.3 ร่วมท างานเป็นทีมด้วยความรัก และสามัคคี เสียสละ เพราะต้องช่วยกัน ช่วยกันปรับปรุง 
ช่วยกันคิด ช่วยกันท า โดยรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆในทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยไม่ยึด
เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ท างานแบบเป็นพ่ีๆ น้องๆ ไม่ใช้อาอารมณ์ มีน าใจ พร้อมช่วยเหลือ และให้
อภัยเสมอเมื่อเกิดข้อผิดพลาด แล้วพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน 

8.4 ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอโดยสังเกตได้จากการที่กลุ่มต้องไปค้นคว้า เรียนรู้ อบรม เกษตรกรเพ่ิมเติม
เพ่ือค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตามหลักวิชาการต่างๆ หรือแม้แต่การลองผิด ลองถูก เพ่ือมาปรับปรุง และ
พัฒนาการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกด้วย 

8.5 มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่แต่ละกลุ่มมีการค้นคิด ประดิษฐ์ ทดลอง         
น าเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ปรับปรุงพันธุ์ ทั้งคิดใหม่ และน าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาปรับใช้ 
ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัฒตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม  
 8.6 มีความสามารถในการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์ของกลุ่มมากที่สุด 
9. ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่างไร 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
9.1 เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท านาอย่างมีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนการ

ผลิต การเพิ่มผลผลิตสินค้าทางการเกษตร การบริหารจัดการ การตลาด นวัตกรรม เทคโนโลยี และเป็นแหล่ง
ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป  

9.2 เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ได้ 
9.3 เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตข้าวจะได้ราคาจ าหน่ายข้าวเปลือกท่ีสูงกว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่า 5-10% 

และยังมีผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน เพ่ือการจ าหน่ายเกษตรกรทั่วไปในชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง
ในราคาที่ถูกกว่าเกษตรกรในชุมชนได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพ่ิมขึ้น จ าหน่ายได้ตามชั้นคุณภาพในราคาที่เป็น
ธรรมและสูงขึ้นสามารถต่อรองราคาได้ และรู้จักวางแผนการผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด  
10.กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จคืออะไร 

 1. ด้านการลดต้นทุน   
 กลุ่มเน้นการสนับสนุนให้สมาชิกน าเทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ ตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การจัดการแปลง จนถึงการเก็บเกี่ยว และผลักดันให้มีการน ามาใช้อย่าง
จริงจัง เพื่อน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร
ได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ของตนเอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง ดังนี้ 
  -  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการผสมแม่ปุ๋ยใช้เองในทุกแปลง  
  -  มีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง  
   - การรณรงค์ไม่เผาตอซัง การใช้น้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพจากหอยเชอรี่   
  - ร่วมซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
  - มีการผลิตสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีให้มากข้ึน  โดยเฉพาะการผลิต
ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ใช้ในการควบคุมโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 



  - สนับสนุนการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีก าจัดศัตรูข้าว การป้องกันก าจัดศัตรูข้าวแบบ
ผสมผสาน (IPM)  
  - มีการท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม พร้อมทั้งวิเคราะห์ทางบัญชี เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตต่อไป  
 
 2. ด้านการเพิ่มผลผลิต  
 กลุ่มมีการจัดการเพ่ิมผลผลิตข้าว ดังนี้ 
  - ส่งเสริมให้สมาชิกเลือกใช้ข้าวพันธุ์ดี  
  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
  - มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการระบบน้ าชลประทาน  

 - ปลูกปอเทืองและโสนปรับปรุงบ ารุงดิน ไถกลบตอซังเพ่ือเป็นปุ๋ย   
 
 3. การพัฒนาคุณภาพ   
 กลุ่มส่งเสริมและจัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตให้แก่สมาชิก ดังนี้ 
  - มีการเลือกพันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาด  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และยกระดับราคาผลผลิต   
  - มีการพัฒนาข้าวคุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย  ลดการใช้สารเคมี 
  - มีการพัฒนาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามารฐาน GAP 
 4. ด้านการตลาด          
 กลุ่มมีการจัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิต 
การตลาด และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือน าเอาผลสรุปที่ได้มาก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลง  
รวมถึงมีการวางแผนการตลาดร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การประเมินผลผลิต การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว เพ่ือขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า เพ่ือพัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้าให้ ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และในอนาคตอาจส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าในรูปแบบตลาดพันธะสัญญา (Contract 
Farming) เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาข้าวอีกทางหนึ่งด้วย 

 5.ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มมีการบริหารจัดการ เพื่อร่วมก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 
 1)  สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนรายแปลงส าหรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน ตามความ
ต้องการของกลุ่ม  
 2) จัดท าแปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ส าหรับสมาชิกแปลงใหญ่  
 3)  ผลักดันเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้สามารถตอบสนองต่อ 



การพัฒนาใน 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด
และการบริหารจัดการ 
 4) ส่งเสริมให้สมาชิกเป็น SF รวมถึงสร้าง Young Smart Farmer เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกลุ่มเพ่ือสืบทอดการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 5) เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายภายใน
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ  
 6)  เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ได้แก่ การน าเอาเศษ
วัสดุมาประยุกต์ใช้ เช่น รณรงค์งดเผาตอซังข้าว  การน าฟางข้าวมาท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
 7) ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการผลิตสินค้า โดยการน าวัสดุจากข้าวมาเพ่ิมมูลค่า
เป็นผลิตภัณฑ์  ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมักจ าหน่าย  การผสมแม่ปุ๋ยจ าหน่าย  เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับกลุ่ม
และสมาชิก 
 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จมีอะไรบ้าง 

กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ในชุมชน และเป็นแหล่งสาธิตเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย : ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โดยมีฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการดิน/ปุ๋ย/น้ าชลประทาน 

2. การบริหารจัดการกลุ่มเน้นที่ท างานของคณะกรรมการชุมชน / เกษตรกรสมาชิก / คณะกรรมการ 
ด าเนินงานร่วมกันโดยจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีคณะกรรมการท าหน้าที่บริหาร / จัดการพัฒนาผลผลิตและ
การตลาดเพื่อชุมชน โดยจัดตัง้เป็นองค์กร มีต าแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ
กรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่นๆ และจัดท าทะเบียนสมาชิก  

  สมาชิกมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น  รวมถึงการเลือก
ประเด็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการท านา   และร่วมกันคิด  
วางแผนตั้งแต่กระบวนการผลิต   เก็บเก่ียว  และการจ าหน่าย   ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยลด
ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าว  เพราะศูนย์ฯจะเป็นจุดในการประชุม  พบปะ ปรึกษาหารือ   

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยน าเกษตรกรสมาชิกเข้ารับการอบรม การจัดท าแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาตาม



ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5 ด้าน การลดต้นทุนการผลิต การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัย
การผลิตที่มี คุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการ
เชื่อมโยงตลาด 

 4. การติดตามให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐบาล และเอกชน จัดคณะ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามด้านการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ การร่วมจัดงานวันสาธิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในขั้นตอนส าคัญ เช่น งาน 
Field Day  การป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว  แบบผสมผสานและการเก็บเก่ียว โดยเชิญชวนเกษตรกรมาร่วมชม
และน าไปปฏิบัติตาม  

5. การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน การบริหารกองทุนโดยการให้มีการกู้ยืมเงิน / ปัจจัยของกองทุน โดย
แสดงวัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะน าไปใช้อย่างชัดเจน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านคณะกรรมการศูนย์  
เงินทุนที่ได้จากการบริหารงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งที่เก็บคืนจากเกษตรกรสมาชิกในส่วน
ของปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากส่วนราชการหรือเงินท่ีได้มาจากแหล่งอ่ืนๆ  

6. การสร้างเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อื่นๆ 
   ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในอ าเภอ 
เพ่ือคัดเลือกคระกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
ระดับอ าเภอ เพ่ือเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ ภายในอ าเภอเดียวกันและต่างอ าเภอ
ภายในจังหวัดเดียวกันเพ่ือประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมหลักด้านพัฒนาการผลิตข้าว และ
สร้างเครือขา่ยกับองค์กรภายนอกเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนับสนุนวิชาการ แหล่งปัจจัยการผลิต
การตลาดและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 7.ร่วมการสัมมนาผู้รับซื้อข้าวเปลือกเชิญผู้รับซื้อข้าวเปลือกและโรงสีในจังหวัดเข้าสัมมนาร่วมกับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพ่ือให้มีการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาท่ีเป็นธรรมตามชั้นคุณภาพ รวมทั้งให้เกิดการ
เชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ  

12.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาต่างๆเกิดข้ึนมากมาย  เช่น การรวมกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ พ้ืนที่กว้าง ปัญหาเรื่องการจัดการน้ า
ชลประทาน    การวางแผนการผลิตเพื่อผลิตให้ทันตามฤดูกาล และทันกับการจ่ายน้ าจากชลประทาน   ปัญหา
เรื่องโรคและแมลงที่ระบาดรุนแรงขึ้น   การเก็บเกี่ยวผลผลิต  ตลอดจนการตลาด 

 การแก้ไขเกษตรกรส่วนใหญ่จึงลงความเห็นให้มีมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ท านา เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องการท านา   และร่วมกันคิด  วางแผนตั้งแต่กระบวนการผลิต  เก็บเก่ียว  และการจ าหน่าย   
การประชุมผ่านคณะกรรมการและการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือถ่ายทอดต่อไป    



13.บทสรุปหรือสาระส าคัญที่ได้จากเรื่องที่ด าเนินการ 

14. หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวข้องในการด าเนินการเรื่องนี้ 

 1. หลักการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 2. หลักการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

 3. หลักการด าเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน  

15.แนวทางการพัฒนาการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

เป้าหมายการพัฒนา  
 1. ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 8 จาก 3,900 บาท/ไร่ เป็น 3,600 บาท/ไร่ 
 2. เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ 5 จาก 570-650 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 650 -800 กิโลกรัม/ไร่ 
 3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ข้าวสารหอมปทุมจากกิโลกรัมละ 25 บาท/กิโลกรัม เป็น 28 บาท/กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุม จากกิโลกรัม 9 - 10 บาท/กิโลกรัม เป็น 11 – 12 บาท/กิโลกรัม (ขายเมล็ด
พันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ 
 4. การบริหารจัดการ 
     4.1 มีแผนการใช้เครื่องจักรกล/พันธุ์  

  4.1.1 แผนการใช้เครื่องจักรกล มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว) 
จึงต้องบริหารจัดการรวมกันจ้างไถปรับพ้ืนที่ และจ้างเก็บเกี่ยว ในรูปแบบกลุ่มซึ่งจะท าให้ประหยัดกว่าการจ้าง
แบบตัวใครตัวมันโดยเฉลี่ยประหยัดได้ไร่ละ 100 บาท และกลุ่มมีการเจรจากับรถไถและรถเก่ียวข้าว โดย
สมาชิกจะร่วมกันประชุมและก าหนดแผนในการไถ และเก็บเกี่ยวของสมาชิกในห้วงเวลาเดียวๆกันซึ่งจะท าให้
ได้ราคาถูกกว่าเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถไปไกล และมีอ านาจต่อรองเนื่องจากท าครั้งละมากๆใน
รูปของกลุ่ม  

  4.1.2 แผนการใช้พันธุ์ข้าว โดยกลุ่มมีการก าหนดปริมาณผลผลิตข้าวที่จะ
ด าเนินการปลูก ได้แก่พ้ืนที่ปลูกข้าวเพื่อขายเมล็ดพันธุ์  ร่วมกันผลิตเมล็ดพันธุ์คัด และเมล็ดพันธุ์ขยายส าหรับ
จ าหน่ายให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกรในพ้ืนที่ข้างเคียง 
 
     4.2 มีแผนการสอดคล้องกับโซนพื้นที่บริหารจัดการน้ า เนื่องจากสภาพการท านาในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี แปลงนาจะมีมีคูนาในแต่ละแปลง การน าน้ าเข้านาจะเป็นการปล่อยให้ท่วมจากแปลงหนึ่งไปอีกแปลง
หนึ่ง การวางแผนการผลิตจึงมีความส าคัญโดยแต่ละกลุ่มจะก าหนดวันที่จะด านาเพ่ือเอาน้ าเข้านาให้พร้อมกัน 
การใส่ปุ๋ยจะมีการรวมกันซื้อปุ๋ยด้วยกันมาผสมใช้ตามค่าวิเคราะห์ที่ได้ และจะนัดใส่ปุ๋ยพร้อมกันหรือใกล้เคียง
กัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่นคนหนึ่งจะใส่ปุ๋ย แต่อีกคนจะเอาน้ าเข้านา สุดท้ายปุ๋ยที่ใส่ก็ลอยไปตาม
น้ า    
     4.3 มีแผนผลิตสินค้ารองเสริมรายได้ โดย ส่งเสริมการปลูกถ่ัวลิสง และข้าวโพดรับประทานฝักสด 
ทดแทนการท านาในฤดูแล้ง และพ้ืนที่ที่น้ าชลประทานไปไม่ถึง 



    - วางแผนการผลิต โดยก าหนดปริมาณพ้ืนที่ปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ า และแนวโน้มความ
ต้องการของตลาด ก าหนดระยะเวลาในการเตรียมดิน ปักด า ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว ร่วมกัน 
              - การบริหารปัจจัยการผลิต กลุ่มรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ จะได้ราคาถูก
เนื่องจากการสั่งซื้อครั้งละมาก ๆ โดยใช้เงินทุนของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนในการสั่งซื้อปัจจัยการผลิต ก่อน
ขายให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
              - การวางแผนการเก็บเก่ียว ใช้รถเก่ียวมาเก็บเกี่ยวของกลุ่ม และของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมๆ กัน 
เพ่ือจะได้ในราคาที่ถูกกว่าต่างคนต่างจ้าง และผลผลิตที่ได้จะเก็บในรูปข้าวเปลือก และจะด าเนินการสีเป็น
ข้าวสารเมื่อได้รับแจ้งความต้องการจากลูกค้าแล้วเท่านั้น 
              - การผลิตสินค้ารองเพ่ิมรายได้ สมาชิกในกลุ่ม ส่งเสริมให้ด าเนินการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการปลูกผักสวนครัวในทุกๆ ครัวเรือนไว้กินเองในครัวเรือน มีการส่งเสริม
การปลูกข้าวโพดหวานรับประทานฝักสด และปลูกถั่วลิสงในนาข้าวหลังการท านา  
 5. ตลาด 
 - ตลาดซื้อข่ายล่วงหน้า โดยมีการท าสัญญาซื้อขายกับทางบริษัท ฟรุกเทียน กรุ๊ป จ ากัด ในการ
ประกันราคาผลผลิตข้าว (ข้าวทับทิมสยาม) 
 - ขายในรูปแบบข้าวสารบรรจุถุงภายใต้ชื่อ ข้าวแปลงใหญ่ ขนาดข้าวบรรจุถุง 5 กิโลกรัม  
 - กระบวนการผลิตของกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต GAP  

- การขายผ่าน Online  
 - ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์    - ข้าวเมล็ดพันธุ์ (ข้าวสด) ขายในราคาที่ผ่านเกรด 
11-12  บาท/กิโลกรัม ให้แกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี    
 
 

16. ภาพกิจกรรม 

 

  



    
 

    
 

   
 

   



  
   

    

 

 

     

 



  

 

  

  



   

   

  

  



  

  

  

  



  

  

 

  

  



  

  

  

  



  

   

   

   

 


