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การจับความรู้เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่”
สานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
*****************************
งณะทณัาเงษตณและสกงณ์จไก้งำกนักใก้ ปี 2559 เป็นัปีแก่างำณลกต้นัทนังำณผลนตและเพน่ม
โองำสในังำณแข่าขกนัสนนัค้ำเงษตณก้ัยณะบบส่าเสณนมงำณเงษตณแบบแปลาใกญ่ ซึ่ างำณส่าเสณนมงำณเงษตณแบบ
แปลาใกญ่ เป็นังำณส่าเสณนมงำณเงษตณที่ยึกพื้นัที่ (Area-based) เป็นักลกงในังำณกำเนันนัาำนัในัลกงษ์ะบูณ์ำ
งำณณะกั่ำากนั่ ัยาำนัที่เงี่ยัข้อาโกยมี ผู้ักกงำณพื้นัที่เป็นัผู้ บณนก ำณักกงำณทงงนังณณมตลอกก่ ัาโซ่อปทำนั
(Supply Chain) งำณกำเนัน นั าำนักกางล่ ำั ขกบ เคลื่ อนัโกยค์ะงณณมงำณขก บเคลื่ อนันัโยบำยขอางณะทณัา
เงษตณและสกงณ์จ แบบเบ็ ก เสณ็ ั (Single Command)โกยส่ าเสณนม ใก้ เงษตณงณมี ง ำณณัมงล่ ม งก นั ผลน ต
ณัมงล่มงกนััำกนั่ำย เพื่อใก้เงนกงำณปณะกยกกต่อขนัำก(economy of scale) ทก้านัี้ ไก้มีงำณมอบกมำยใก้แต่ละ
กนั่ัยาำนัเป็นัเั้ำภำพงนังณณมตำมบทบำทขอาแต่ละส่ันัณำชงำณ ในัส่ันัขอางณมส่าเสณนมสกงณ์จ ซึ่ามีภำณงนั
ในังำณส่าเสณนมและสนักบสนันัใก้สกงณ์จเป็นัสถำบกนัที่มีคัำมเข้มแข็า เป็นัที่พึ่าขอาปณะชำชนั ไก้ ณกบมอบกมำย
ใก้เป็นัผู้ณกบผนกชอบก้ำนังำณตลำก นักบั่ำ เป็นัโองำสอกนักีที่เั้ำกนั้ำที่ส่าเสณนมสกงณ์จ ัะไก้ใช้ณะบบส่าเสณนม
งำณเงษตณแบบแปลาใกญ่ไปเป็นัเคณื่อามือในังำณพกฒนัำสกงณ์จ
งล่ำัคือ ปัญกำที่สำคกญขอาสกงณ์จที่พบในัปััับกนั พบั่ำ งำณมีส่ันัณ่ัมในังำณทำุณงนั
ขอาสมำชนงค่อนัข้ำานั้อย มีข้อบงพณ่อาในังำณกำเนันนัาำนั ขำกงำณคับคมภำยในั และมีงำณักกงำณในัุณงนัที่
ไม่มีปณะสนทุนภำพ ซึ่าัำงงำณปณะเมนนัคัำมเข้มแข็าขอาสกงณ์จในัปีาบปณะมำ์ พ.ศ 2558 โกยใช้เง์ฑจงำณ
ปณะเมน นั 4 ก้ ำ นัปณะงอบก้ ั ย คัำมสำมำณถในังำณใก้ บ ณนง ำณสมำชน ง ปณะสน ท ุน ภ ำพในังำณก ำเนัน นั ุ ณงน ั
ปณะสนทุนภำพในังำณักกงำณอาคจงณ และปณะสนทุนภำพขอางำณบณนก ำณาำนั พบั่ำ ทก่ัปณะเทศมีสกงณ์จณัม
8,230 แก่า อยู่ในัชก้นั 1 (กีมำง) ัำนัันั 2,252 แก่ า คนกเป็นัณ้อยละ 27 ชก้นั 2 ัำนัันั 4,102 แก่า คนกเป็นั
ณ้อยละ 50 ชก้นั 3 ัำนัันั 788 แก่า คนกเป็นัณ้อยละ 10 ชก้นั 4 ัำนัันั 1,088 แก่า คนกเป็นัณ้อยละ 13 สำกณกบ
ักากักกงำสสนนัุจมีสกงณ์จณัม 87 แก่า อยู่ในัชก้นั 1 เพียาัำนัันั 15 แก่า คนกเป็นัณ้อยละ 17 กกานัก้นั ัึาเป็นั
กนั้ำที่ขอาเั้ำกนั้ำที่ส่าเสณนมสกงณ์จ ในังำณที่ัะผลกงกกนัใก้สกงณ์จในัักากักกงำสสนนัุจมีงำณยงณะกกบชก้นั ไปอยู่
ในัชก้นั 1 ใก้มำงขึ้นั ซึ่าโองำสที่งณะทณัาเงษตณและสกงณ์จไก้มีนัโยบำยงำณส่าเสณนมงำณเงษตณแบบแปลาใกญ่
นักบั่ำ เป็นัโองำสที่กี เนัื่อาัำงนัโยบำยกกางล่ำัเป็นังำณส่าเสณนมใก้เงษตณงณณัมงกนัผลนตเพื่อลกต้นัทนัและ
ณัมงกนััำกนั่ำยเพื่อสณ้ำาอำนัำัในังำณต่อณอา ัึานักบั่ำเป็นัทำาเลืองในังำณพกฒนัำสกงณ์จอีงทำากนัึ่า
เพื่อใก้บ คลำงณขอาสำนัก งาำนัสกงณ์จักากักกงำสสนนัุจตณะกนักงถึาคัำมณกบผนกชอบในังำณ
ปฏนบกตนกนั้ำที่ งำณส่าเสณนมแนัะนัำ และพกฒนัำสกงณ์จ ตลอกันัมีคัำมณู้เณื่อางำณพกฒนัำสกงณ์จโกยใช้ณะบบ
ส่าเสณนมงำณเงษตณแบบแปลาใกญ่ ัึาไก้ณับณัมคัำมณู้กกางล่ำั ซึ่ามีกกานัี้
หลักคิด และแนวทางการดาเนิน งานการส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. เป็นังำณปณกบันุีงำณส่าเสณนมงำณเงษตณในัพื้นัที่ เพื่อช่ัยใก้เงษตณงณณำยย่อยลกต้นัทนังำณ
ผลนตลา สำมำณถใช้เคณื่อามือ เคณื่อาักงณงลมำช่ัยในังำณผลนตไก้ เข้ำถึาเทคโนัโลยีไก้มำงขึ้นั มีคัำมสำมำณถในั
งำณักกงำณงำณผลนตผลผลนตอย่ำามืออำชีพ (farmer manager) สำมำณถเข้ำถึางำณตลำกและมีอำนัำัต่อณอา
ทำางำณตลำกสูาขึ้นั
2. งำณกำเนัน นังำณ เป็ นั งำณส่ าเสณนมใก้พื้นัที่งำณผลนตสนนัค้ำชนันกเกียังกนัณัมงำณผลนตเป็นั
แปลาใกญ่ขึ้นั โกยที่เั้ำขอาแปลาทงแปลายกาคาเป็นัเั้ำขอาและผู้ผลนตในัแปลานัก้นัๆอยู่ .
๑๐๐ ปี สกงณ์จไทย พกฒนัำเศณษฐงนัง้ำัไงล สณ้ำาสกาคมไทยมก่นัคา
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3. มีงำณช่ัยเกลือใก้งำณักกงำณในัลกงษ์ะแปลาใกญ่มีคัำมเป็นัไปไก้และมีปณะสนทุนภำพ
ัึาัำเป็นัต้อามีผู้มำช่ัยทำกนั้ำที่เป็นัผู้ักกงำณพื้นัที่โคณางำณ (Filed manager)
4. งำณเลืองพื้นัที่และชนันกสนนัค้ำ ัำเป็นัต้อาทำณ่ัมงกนั แต่ละกนั่ัยาำนััะแยงงกนัทำเป็นั
ขอาแต่ละกนั่ัยาำนัไม่ไก้ เพณำะงำณกำเนันนัาำนัโคณางำณแปลาใกญ่ต้อาบูณ์ำงำณกนั่ัยาำนัที่ เชี่ยัชำญแต่ละ
ก้ำนั (function /commodity approach) เข้ำไปช่ัยเกลือเงษตณงณในัพื้นัที่โคณางำณที่เลืองไั้แล้ั โกยใก้
กนั่ัยาำนัที่เงี่ยัข้อา area approach เช่นั งณมส่าเสณนมงำณเงษตณ งณมชลปณะทำนั สำนักงาำนังำณปฏนณูปที่กนนั
เพื่อเงษตณงณณม. เป็นักนั่ัยาำนักลกง เสนัอพื้นัที่เป้ำกมำย โกยพื้นัที่ทก่ัไปงณมส่าเสณนมงำณเงษตณเลืองพื้นัที่
ในัเขตชลปณะทำนั (เฉพำะ) ชลปณะทำนัเลือง พื้นัที่เขต สปง. สปง.เลือง แล้ัพนัำณ์ำ
คัำมเกมำะสมณ่ัมงกบกนั่ัยาำนั commodity (โกยพื้นัที่ในัเขตชลปณะทำนั และ สปง. ใก้กำเนันนังำณณ่ัมงกบ
เงษตณักากักก ก้ัย)
5. มอบกมำยใก้กนั่ัยาำนัเลืองพื้นัที่ทำกนั้ำที่เป็นัผู้ักกงำณพื้นัที่โคณางำณ (field manager)
เนัื่อาัำงเป็นัผู้ณู้ักงพื้นัที่ คนั และสนนัค้ำแล้ั ในังณ์ีขอา งณมส่าเสณนมงำณเงษตณ ไก้ักกณะบบใก้เั้ำกนั้ำที่เป็นั
ผู้ักกงำณพื้นัที่ไั้แล้ั และใก้ใช้ณะบบ MRCF เป็นัณะบบปฏนบกตนาำนั เนั้นังำณักกงำณข้อมูลพื้ นัที่ งำณเชื่อมโยา IT
smart phone ฯลฯ งำณมีส่ันัณ่ัมงกบชมชนั (ศบงต.) และงำณบูณ์ำงำณกนั่ัยาำนัณ่ัม
6. พื้นัที่ที่ไก้ณกบ เลืองเข้ำณ่ัมโคณางำณต้อามีก ลกงเง์ฑจงำณพนัำณ์ำ ทก้าในัส่ ันัขอา งณม
ส่าเสณนมงำณเงษตณ เลืองชนันกสนนัค้ำ 219 ัก ส่าเสณนมแปลาใกญ่ โกยพื้นัที่ที่เลืองต้อามีขนัำกพื้นัที่ทำงำณผลนต
สนนัค้ำชนันกเกียังกนั ตนกงกนั กณือต่อเนัื่อางกนั มีลกงษ์ะทำาสกาคม งำณปงคณอา ที่ัะบณนกำณักกงำณณ่ัมงกนัไก้
ณะกั่ำา 300-5,000 ไณ่ ขึ้นังกบชนันกพืช ลกงษ์ะพื้นัที่และคัำมพณ้อมขอาเงษตณงณ และงำณตลำก
7. ัะต้ อ ามี ข้ อ มู ล ขอาพื้ นั ที่ เช่ นั ณะกก บ Zoning (S1, S2, S3 และ N) คัณเลื อ งพื้ นั ที่
โคณางำณที่เกมำะสม S1-S3 เป็นัพื้นัที่กำเนันนังำณ ต้อามีข้อมูลขอาเงษตณงณที่ทำงำณผลนตในัโคณางำณ ั่ำเป็นั
เงษตณงณ Smart farmers ต้นัแบบ Smart farmer กณือ Developing Smart Farmers ัำนัันัเท่ำไณ ต้อามี
ข้อมูลขอางำณผลนตสนนัค้ำั่ำมีงำณผลนตพก นัุจอะไณ ผลผลนตเป็นัอย่ำาไณ ปัญกำงำณผลนตอยู่ตณาไกนั ตลำกอยู่ที่ใก
ปั ญ กำและแนััทำางำณพก ฒ นัำเป็ นั อย่ ำ าไณ ส กท้ ำ ยต้ อ ามี ป ณะเก็ นั ในังำณส่ าเสณน ม (Impact point) เพื่ อ
งำกนักใก้กนั่ัยาำนัที่เงี่ยัข้อาเข้ำมำกำเนันนังำณส่าเสณนม สนักบสนันั ในัฐำนัะผู้เชี่ยัชำญในัเณื่อานัก้นัๆ เช่นั พกนัุจ
ข้ำั ัำงนักงันชำงำณงณมงำณข้ำั งำณใช้ป๋ย ัำงงณมพกฒนัำที่กนนั เป็นัต้นั
8. ผู้ักกงำณ ัะเป็นัผู้บณนกำณักกงำณข้อมูล คนั พื้นัที่ งนังณณมใก้สอกคล้อางกนั ต้อามีอำนัำั
เชื่อมโยาใก้เั้ำกนั้ ำที่ในักนั่ ัยาำนัต่ำาๆ เข้ำมำทำาำนัในัพื้นัที่ไก้ตณาปณะเก็นั และไก้อย่ำาณักเณ็ั ไม่ผ่ำนั
ขก้นัตอนัมำง ัึาคัณมีงำณมอบอำนัำัใก้ ผู้ักกงำณในัพื้นัที่ส ำมำณถกำเนันนังำณตนกต่อ ปณะสำนัาำนั ตกกสน นัใั
แง้ปัญกำต่ำาๆไก้
9. งำณบณนกำณักกงำณโคณางำณัำเป็นัต้อามีงำณกูแลอย่ำาเป็นัณะบบ ัึาต้อามีงำณงำกนักใก้
ในัพื้นัที่โคณางำณมีผู้ักกงำณโคณางำณ Field manager ในัณะกกบักากักก มี Project managers เพื่อบูณ์ำงำณ
โคณางำณเชื่อ มโยากนั่ ั ยาำนัสนัก บ สนั นั Field managers ณะกก บ นัโยบำย เพื่ อปณะโยชนัจ ในังำณบู ณ์ำงำณ
โคณางำณ คัณมีง ำณงำกนักใก้ Program Director (ณอาปลก ก ฯ) และ Program managers (อุนบกี) ขึ้นัมำ
งำงกบกูแลบูณ์ำงำณโคณางำณ
10. ักอ่อนัที่สำคกญขอางำณพกฒ นัำงำณเงษตณ คือ แต่ละกนั่ัยาำนัเข้ำไปกำเนันนังำณงกนัเอา
มีเป้ำกมำยตนัเอา ทก้าพื้นัที่และเงษตณงณ เนั้นักลกงเฉพำะาำนัตนัเอา ยกาขำกคัำมเข้ำใัในัโคณางำณบณนกำณ
ักกงำณที่ งณะทณัาเงษตณและสกงณ์จ มี งณมส่าเสณนมงำณเงษตณ เกมือนังณมงำณปงคณอา บณนกำณักกงำณพื้นัที่
กณื อ เกมื อ นัทกำณณบ กนั่ ั ยาำนั งณมัน ช ำงำณเงษตณ งณมงำณข้ ำ ั งณมกม่ อ นัไกม งณมปณะมา
๑๐๐ ปี สกงณ์จไทย พกฒนัำเศณษฐงนัง้ำัไงล สณ้ำาสกาคมไทยมก่นัคา
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งณมปศสกตัจ เป็นักนั่ัยาำนักูแล commodity ที่เข้ำไปทำาำนังกบ เงษตณอำเภอ เกมือนังกบทงคนัไปทำกนั้ำที่
นัำยอำเภอ กณือเกมือนัเป็นักนั่ัยาำนัทกำณปืนัใกญ่ พลณ่ม ฯลฯ ไปช่ัยทกำณณำบณบ ไม่ใช่ใก้ทกำณพื้นัที่ณบเอา
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
งำณที่ัะพกฒนัำสกงณ์จโกยใช้ณะบบส่าเสณนมงำณเงษตณแบบแปลาใกญ่ เั้ำกนั้ำที่ส่าเสณนม
สกงณ์จัะต้อามีงำณงำณสณ้ำาคัำมเข้ำใังกบผู้ักกงำณสกงณ์จ ค์ะงณณมงำณกำเนันนังำณ ในังำณที่ัะใก้สกงณ์จ
ทำกนั้ำที่ทำางำณตลำก เช่นั ักกกำปััักยงำณผลนตทำาเงษตณมำัำกนั่ำยแง่สมำชนงแปลาใกญ่ ณับณัมผลผลนต
ทำางำณเงษตณัำงสมำชนงแปลาใกญ่ผลนตไก้ ซึ่ากำงกำเนันนังำณตำมแนััทำากกางล่ำั ัะเป็นังำณสณ้ำาณำยไก้
ใก้แง่สกงณ์จอีงทำากนัึ่า และัะเป็นังำณขกบเคลื่อนัแผนัาำนันัโยบำยขอาณกฐบำล ณัมถึาเป็นังำณสณ้ำาศณกทุำ
แง่สมำชนงก้ัย ซึา่ สกงณ์จสำมำณถที่ัะนัำันุีงำณส่าเสณนมงำณเงษตณแบบแปลาใกญ่ ไปใช้ในังำณพกฒนัำสกงณ์จ
เพื่อช่ัยส่าเสณนมใก้สมำชนงสกงณ์จลกต้นัทนัในังำณผลนตไก้อีงทำากนัึ่า เช่นั งำณส่าเสณนมใก้สมำชนงงู้เานนัณ่ัมงกนั
เพื่อเลี้ยาโคในัลกงษ์ะสัญญาร่วม แล้ันัำเานนัที่ไก้ไปซื้อโคมำณัมงกนัเลี้ยาในัลกงษ์ะคอกรวม และปลูงกญ้ำ
สำกณกบเลี้ยาโคในัลกงษ์ะแปลงรวม ักกทำตำณำางำณปฏนบกตนาำนักมนัเัียนัสกบเปลี่ยนังกนัมำกูแ ลโค มำกูแล
แปลากญ้ำ แล้ัรวมกันจาหน่าย นัำณำยไก้มำแบ่าปันังกนัตำมสกกส่ันังำณลาทนั งำณักกงำณในัลกงษ์ะแบบนัี้
เป็นังำณนัำเอำันุีงำณณัมงกนัผลนต ณัมงกนััำกนั่ำย ซึ่าเป็นักลกง ส่าเสณนมงำณเงษตณแบบแปลาใกญ่มำใช้ในังำณ
พกฒ นัำสกงณ์จ ซึ่าสกงณ์จัะไก้ปณะโยชนัจทก้าในัก้ำนังำณส่าเสณนมใก้สกงณ์จมี ปณนมำ์ุณงนัที่เพน่มขึ้นั สมำชนง
สกงณ์จัะมีเัลำเกลือเพื่อไปทำาำนัอย่ำาอื่นั ซึ่าัะเป็นังำณส่าเสณนมใก้สมำชนงมีณำยไก้เพน่มขึ้นั และที่สำคกญ
สกงณ์จัะเป็นัพลกาที่สำคกญในังำณแง้ไขปัญกำเศณษฐงนัและสกาคมขอาปณะเทศไก้อย่ำายก่ายืนั
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