
 

 

 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ(ขาว) ตาํบลขุนศรี อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 
 
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหาร



จัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และ
คุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลง  เปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดนนทบุรีรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณี แปลง
ใหญตนแบบ(ขาว) ตําบลขุนศรี อําเภอลาดไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรุปแนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการ
แปลงใหญ ใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

 
ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี สมาชิกกลุม

แปลงใหญทุกทาน ขอบคุณเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอยท่ีชวย
ประสานงานและรวมถอดบทเรียนเปนอยางดี พรอมใหขอเสนอแนะในการถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ และหวังวา
การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ(ขาว) ตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับ
ผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 
                                                                           สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

                                                                            สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปนมา 
 นายสมบัติ  ลักษณะวิลัย เกษตรกรตนแบบในพื้นท่ี และเปนประธานกลุมสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ตนแบบ(ขาว) ตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดพูดถึงการทํานาในตําบลขุนศรีวา เกษตรกรสวนใหญมี



อาชีพทํานาเปนหลัก ทําในลักษณะตางคนตางทํา โดยมิไดทําการจดบันทึก ทําบัญชีรายรับรายจาย และยังขาดองค
ความรู โดยการทําซ้ําๆแบบเดิมๆ มาตลอด ไมไดทําการศึกษาหาขอมูลหรือองคความรูใหม ทําใหเกิดปญหาดินเส่ือม 
ผลผลิตตกตํ่า ราคาพืชผลผลิตไมดี อีกท้ังการใชสารเคมีจํานวนมากทําใหตนทุนการผลิตสูง และยังสงผลตอสุขภาพ
ของตัวเกษตรอีกดวย 
 ป 2547/48 สํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดจัดทําโครงการตามระบบสงเสริม
การเกษตรมิติใหม (MRCF)  เพื่อวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี 
คน และสินคา พบวาพื้นท่ีปลูกขาวในตําบลขุนศรี เปนพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวอยูในช้ันความเหมาะสมมาก
( S1 ) เกษตรกรสวนใหญทํานาผลิตขาวเปนหลัก และยังมีโรงสีรับซื้อผลผลิตขาวหลายแหงในตําบล 
 ป 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายสําคัญ คือการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการรวมกัน
ต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได จึงไดรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวในตําบลขุนศรี เพื่อเขารวม
โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ(ขาว) 
 
สถานการณปจจุบัน 

 ป 2559 แปลงใหญตนแบบขาว ตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกจํานวน 58 ราย 

พื้นท่ีการผลิตขาว 1,365 ไร ตนทุนการผลิต 4,410 บาท/ไร ผลผลิตรวมตอป 1037.4 ตัน เฉล่ีย 760 กิโลกรัม

ตอไร ซึ่งผลผลิตท้ังหมดจะจําหนายใหแกโรงสีและทาขาวในพื้นท่ี 

 ทีมผูจัดการแปลงใหญตนแบบ(ขาว) ประกอบดวย 

  1) นายนรินทร  อินทวงศ เกษตรอําเภอไทรนอย ผูจัดการแปลง 

  2) นายเฉลิมศักด์ิ  ผมพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 

  3) นายสมบัติ  ลักษณะวิลัยประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

 

เปาหมาย 

 เปาหมายในการผลิตขาวแปลงใหญของกลุม คือ ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต 

 1) ลดตนทุนการผลิต จากเดิมการผลิตขาวท่ัวไปของเกษตรกรมีตนทุนอยูท่ี 4,410 บาทตอไร เหลือ 

3,530 บาทตอไร ซึ่งมีวิธีการลดตนทุน ดังนี้  

 

 

๒ 

 



- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/เก็บตัวอยางดินวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณ

สูตรปุยปริมาณท่ีจะใช สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดนนทบุรีเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหและใหคําแนะนําการใชปุย  

2) การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิต 76๐ กิโลกรัมตอไร มีเปาหมายในการ    เพิ่มผลผลิตใหได 80๐ 

กิโลกรัมตอไร โดยมี 2 วิธีการ ดังนี้  

- ใชเคร่ืองโรยขาวงอก เพื่อใหขาวเจริญเติบโตสม่ําเสมอแตกกอดี ไมแยงอาหารกัน ตนขาว
แข็งแรง การจัดการดูแลรักษา ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาวก็ทําไดดีข้ึน การใชปุยและสารเคมีก็ลดลงตามไปดวย 
ในกรณีท่ีปลูกเปนแปลงเมล็ดพันธุสามารถทําการตรวจพันธุปนและปองกันกําจัดวัชพืชไดงาย 

- ปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอยางยั่งยืน ดําเนินการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องทุกป เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณของดินใหสูงอยูเสมอหนวยงานท่ีเขามาใหคําแนะนําในการ
ดําเนินการ คือ ศูนยวิจัยขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง 

3) การเพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมพยายามเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว ๒ วิธี คือ  
- การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ใหผานการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อทําใหผลผลิตมี

คุณภาพสามารถจําหนายไดในราคาสูงข้ึน  

4) การตลาด จัดทําขอตกลงกับผูรับช้ือผลผลิต ใหรับซื้อขาวคุณภาพในราคาท่ีสูงกวาราคาขาวท่ัวไป 

5) การบริหารจัดการ เปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้  
- การบริหารปจจัยการผลิต รวมกันช้ือปจจัยการผลิต และผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนาย

ใหแกสมาชิกในกลุม 
- การบริหารจัดการการผลิต เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานดวย    การต้ัง

กลุมยอย มีสมาชิก ๔-๖ คน ดูแลกํากับกันเองภายในกลุมเพื่อควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานและปลอดภัย  
- การบริหารจัดการตลาด จัดต้ังโรงสี ลานตากขาวและขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร

เพื่อดําเนินสนับสนุนใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในราคาถูก 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน ได
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ผูจัดการแปลงจัดประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอซึ่งมีนายอําเภอ เปนประธาน และมี
คณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. นายกองคการบริหารสวนตําบล สหกรณ
พัฒนาชุมชน พัฒนาท่ีดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการ
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ  
  ๑) วิเคราะหและประเมินศักยภาพ  

 - จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหา พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาแกไขปญหาของเกษตรกร 
 - จัดเก็บขอมูลพื้นฐานและจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี โดยสํานักงานเกษตร

อําเภอรวมกับสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนนทบุรี จัดทําแผนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีต้ังแปลงเกษตรกรพรอมวิเคราะหพื้นท่ี
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว 

๓ 
 
 - จัดทําบัญชีตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกร โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี และ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 



2) ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
 2.1) บูรณาการโครงการของหนวยงานตางๆ 
  2.2.1) กรมสงเสริมการเกษตร 
   - โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 
    -  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูจัดการพื้นท่ีและเกษตรกร 
    -  ประชุมภาคีเครือขาย 
    -  จัดทําส่ือเพื่อการเรียนรู 
   -  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) 
   -  โครงการลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 

-จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชตามกระบวนการ 
 โรงเรียนเกษตรกร(ศูนยเครือขาย) 

     -  โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
      -  พัฒนาแปลงเรียนรูและฐานการเรียนรู 
      -  จัดกระบวนการเรียนรู 
      -  ดําเนินการจัดงาน วันถายทอดความรู (Field Day) 
     -  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

-อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ  
GAP พืชอาหารและขาว และศึกษาดูงาน 

      -  ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตน 
    2.2.2) กรมพัฒนาท่ีดิน 
     -  โครงการธนาคารน้ําหมักชีวภาพ 
    2.2.3) กรมการขาว 
     -  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ป 2559 

3) ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด  
 - ศูนยวิจัยขาวคลองหลวง 
 - สถานีพัฒนาท่ีดินนนทบุร ี
 -สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
 -สหกรณการเกษตรนนทบุรี 
 -สหกรณการเกษตรไทรนอย 
 -สํานักงานพานิชยจังหวัดนนทบุรี 
 -สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
 -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 
๔) สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา  
 

๔ 
 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  



การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรง
กับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลง
เรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น  
 
ผลลัพธตามเปาหมาย  

ตามเปาหมาย ๕ ดาน ของการผลิตขาว เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ทําใหบรรลุตามเปาหมาย ดังนี้  

การลดตนทุนการผลิต  
กลุมสามารถลดตนทุนในการผลิตขาวลงไดจากเดิมเปน 3,530 บาทตอไร  

- การลดตนทุนการผลิต โดยใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
- เกษตรกร มีการผลิตตามกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานตามการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม  

การลดการใชเมล็ดพันธุดวยเครื่องโรยขาวงอก เกษตรกรลดการใชปุยเคมีดวยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชปุย
อินทรียท่ีผลิตเอง ลดการใชสารเคมีในการผลิต การใชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ใชสารชีวภัณฑแทน
สารเคมี  ทําใหตนทุนการผลิตลดลงได  

- การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตขาวคุณภาพและเพิ่มผลผลิตขาว ไดแก ใช
เครื่องโรยขาวงอก และการใชพืชปรับปรุงบํารุงดิน โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตใหไดจากเดิม  76๐ กิโลกรัมตอไร ให
ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน 800 กิโลกรัมตอไร  

- การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยกระบวนการผลิตแบบ GAP  
- การตลาด เกษตรกรมีเปาหมายในการพัฒนาเปนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก มีการจัดทําแผนขอ

สนับสนุนงบประมาณเครื่องจักรกล  
- การตลาด จัดทําขอตกลงกับผูรับช้ือผลผลิต ใหรับซื้อขาวคุณภาพในราคาท่ีสูงกวาราคาขาวท่ัวไป 

 
ผลกระทบ  

การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรม การดําเนินงานตาง ๆ 
แบงออกเปน ๔ ดาน  

ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําให  ระบบนิเวศดีข้ึน สราง
ความสมดุลแกระบบนิเวศของแปลงนา ลดการระบาดของศัตรูพืชไดเปนอยางดี 

ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดีของเกษตรกร มี ซึ่ง
เปนผลมาจากการลดใชสารเคมี  

ดานสังคม เมื่อมีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทํา
ใหสมาชิกกลุมมีมุมมองตอสมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน  

ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันขายผลผลิตทําใหมีโรงสี
หรือผูประกอบการเขามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตมีความนาเช่ือถือ ท้ังคุณภาพ  
 
 
 
 

๕ 
 
ความยั่งยืนในการพัฒนา  



สําหรับประโยชนท่ีเกษตรกรจะไดรับจากการเขารวมการดําเนินงานแปลงใหญ คือ จะไดรับการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการในการผลิต ท้ังในประเด็นของเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตใหมีความเหมาสมและทันสมัย นําไปสูการ
ผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ตนทุนการผลิตเหมาะสม สามารถแขงขันในตลาดได นอกจากนี้ ยังชวยสราง
ความม่ันคงในดานการตลาดกวาเกษตรกรท่ัวไป เพราะจะมีการเจรจาเช่ือมโยงการตลาดกับภาคเอกชน ต้ังแตการวาง
แผนการผลิต ทําใหทราบปริมาณและคุณภาพผลผลิตท่ีตลาดตองการ ซึ่งจะนํามาสูการวางแผนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อผลผลิตตามคุณภาพ ทําใหราคาท่ีเกษตรกรขายไดสูงกวาราคาตลาดท่ัวไป โดยเฉพาะ
การรวมกลุมกัน รวมในการบริหารจัดการดวยกัน นําไปสูการพัฒนาเกษตรกรท่ีมีพลังอํานาจในการตอรองมากข้ึน 
และเปนกลุมองคกรท่ีมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึน  
 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors)  

“สรางความสัมพันธ สรางความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย วิเคราะหขอมูล 
คน พื้นท่ี สินคา เพื่อแกปญหาท่ีตรงจุด” ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ 
เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อ
พัฒนาเปนผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว
คุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมาก
ข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีรวมกันทํามากข้ึน เชนการจัดอบรม โรงเรียนเกษตรกร การกําจัดวัชพืชและตัดพันธุปน เปน
ตน เกษตรกร คณะกรรมการกลุมแปลงใหญ มีความขยัน เสียสละ ความคิดกาวหนา  
 
ปจจัยอุปสรรค  
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก  
๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการทํางาน 
ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  
3. ผลผลิตเมื่ออกมาพรอมกันมีปริมาณมาก ตลาดไมเพียงพอ 
4. เครื่องจักรกลการเกษตร ไมมีใหบริการแกกลุมเกษตรกรแปลงใหญ ใชจางบุคคลภายในสงผลตอการวางแผนการ
ผลิต คุณภาพผลผลิต และตนทุนการผลิต 
 
เง่ือนไข/ขอจํากัด  
๑. ควรมีศูนยกลางหนวยงานในการลงไปพูดคุยพบปะแทนการลงไปทําหนวยใครหนวยมัน   เพื่อสรางความเขาใจ ลด
ข้ันตอน ลดความเบ่ือหนายเกษตรกร เพิ่มเวลาทํากิจกรรมในแปลงนาของ เกษตรกร สามารถทําใหขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  
๒. ควรมีหาตลาดมารองรับผลผลิตเพิ่มโดยการประชาสัมพันธ คุณภาพผลผลิต และปริมาณผลผลผิตออกไป เพื่อให
เปนท่ีรูจักของตลาดได  
 
 
 
 

๖ 
 

ท่ีมาของขอมูล  



นายนรินทร  อินทวงษ เกษตรอําเภอไทรนอย  
นายเฉลิมศักด์ิ  ผมพันธ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
นายสมบัติ  ลักษณะวิลัย ประธานกลุมสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 

คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา  

นายสมนึก ศรีเท่ียงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี 
นางกาญจนา แดงรุงโรจน เกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี  
นายพินิจ งาเนียน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 
นางสาวกุลศิริ กล่ันนุรักษ ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวคลองหลวง 



นายชัยพร  สารพันธ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายวิสิฐศักด์ิ  วองประสิทธิ์ หัวหนากลุมอารักขาพืช 

 
เรียบเรียง  
  นายนรินทร  อินทวงศ เกษตรอําเภอไทรนอย 
  นายเฉลิมศักด์ิ  ผมพันธ สํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย 
  นายประหยัด  ไชยสิงห สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

 


