
 

 

 

 

ถอดบทเรียนสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุร ี   

กรมสงเสริมการเกษตร 

สิงหาคม 2559 
 

คํานํา 



การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ

บริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่ง

จะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการ

สนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกร

สามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการ

แปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีรวมกับสํานักงานเกษตร

อําเภอบางปลามา ไดรวมกันถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญตนแบบขาว อําเภอบางปลามา  

จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมาย

ได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจน

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นายณรงค 

แจมประเสริฐ เกษตรอําเภอบางปลามา ผู จัดการแปลง นายฐิติภัทร มีบุบผา นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง นายดําเนิน ศรีโปฏก ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญและ

สมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ขอบคุณทานเกษตรจังหวัด นายไพสิฐ เกตุสถิตย และเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรีทุกทาน ท่ีชวยประสานงานและรวมถอดบทเรียนเปนอยางดี ขอบคุณพี่ๆ 

เพื่อนๆ นองๆ นักวิชาการเกษตรทุกทานท่ีชวยอาน ตรวจทาน ใหขอเสนอแนะในการถอดบทเรียนจน

เสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบขาว อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 

 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเปนมา 



 นายดําเนิน ศรีโปฏก ประธานกลุมแปลงใหญ และสมาชิกไดกลาววา จากอดีตท่ีผานมาเกษตรกร

ในพื้นท่ี ต.มะขามลม อ.บางปลามา มีการทํานาแบบหวานน้ําตมในชวงเดือนธันวาคมของทุกปและเก็บ

เกี่ยวในชวงเดือนมีนาคม และจะพักการทํานาในชวงตนเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะพื้นท่ี

ของ ต.มะขามลมเปนพื้นท่ีลุมน้ําจะทวมเปนประจํา  

ป 2552 สํานักงานเกษตรอําเภอบางปลามา ดําเนินการจัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.มะขาม

ลม หมู 7 ภายใตการสนับสนุนของกรมสงเสริมการเกษตรโดยมีนายดําเนิน ศรีโปฏก เปนประธานศูนย 

เพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรจากภัยศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลซึ่งสรางความ

เสียหายแกการปลูกขาวสนับสนุนของสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 

ป 2557/58 เกษตรกรตําบลบางปลามา ไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติ
ใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี 
คน และสินคา พบวาพื้นท่ีปลูกขาวของอําเภอบางปลามา เปนพื้นท่ี S1 (เหมาะสมมาก) ท้ังหมด และอยูใน
เขตพื้นท่ีชลประทานท้ังหมด มีแหลงรับซื้อผลผลิตในพื้นท่ี มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
การผลิตขาว และมีการสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอยางตอเนื่อง   

ป 2558 เกษตรกรไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ โดยมีเกษตรอําเภอ
เปนผูใหคําแนะนําในการเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ณ หมู 7 ตําบลมะขาม
ลม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี    มีสมาชิก  52 ราย พื้นท่ี 1,452 ไร โดยเปนพื้นท่ีท่ีมีเอกสาร
สิทธิ์ท้ังหมด และอยูในเขตชลประทาน และสมาชิกทุกคนเปน  Smart Farmer  

สถานการณปจจุบัน 

 เกษตรกรในพื้นท่ีตําบลมะขามลม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี สวนใหญปลูกขาว 
รอยละ 90 และพื้นท่ีปลูกเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว  

- ประสบปญหาการผลิตเนื่องจากเมล็ดพันธุขาวไมไดคุณภาพ  
- ปจจัยและตนทุนในการผลิตสูง ราคาปุย ราคาสารเคมี  ราคาสารเคมีกําจัดโรคแมลง มีราคาแพง   
- ในพื้นท่ีมีระบบชลประทานทุกแปลง  
- การคมนาคมสะดวก 

 ป 2559 เกษตรกรท่ีเขารวมเปนสมาชิกโครงการเพิ่มข้ึนเปน  200 ราย พื้นท่ี  3,000 ไร มี

เปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตขาวจาก 4500 บาท/ไร เหลือ 3,300 บาท/ไร  เพิ่มผลผลิตจาก 785 กก./

ไร เปน 885 กก./ไร และมีการเพิ่มมูลคาโดยการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 86 ราย มีการแปร

รูปการผลิตเพื่อจําหนายโดยตรง จํานวน 3 ราย  ในสวนขาวพันธุไรซเบอรี่ และขาวหอมสุพรรณ 

 

ทีมผูจัดการแปลงใหญตนแบบ (ขาว) มี 3 คน ประกอบดวย 

นายณรงค  แจมประเสริฐ เกษตรอําเภอ ผูจัดการ 

นายฐิติภัทร มีบุบผา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 



นายดําเนิน ศรีโปฏก ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมาย 

การสงเสริมการผลิตขาวใหมีคุณภาพดีและลดตนทุนการผลิต
ขาว 
                     “ตามแนวคิด  3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ”    

1. แนวทาง 3 ลด (ลดการใชเมล็ดพันธุ ลดการใชปุยเคมี  และลดการใชสารเคมี) 
2. แนวทาง 1 เพิ่ม (เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน) การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ทําได 2 

วิธีการ คือ ไถกลบ 
         ฟางขาว และการใสปุยหมัก ปุยชีวภาพ และจุลินทรียตาง ๆ ท่ีชวยปรับปรุงดิน  

3. แนวทาง 2 ปฏิบัติ (ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการทําบัญชี
ครัวเรือน) 

- ลดการใชเมล็ดพันธุขาว  ถายทอดความรูการใชเมล็ดพันธุขาวท่ีถูกตองตาม
หลักวิชาการ  

- เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและลดการใชปุยเคมี ถายทอดความรูการใสปุยตาม              
คาวิเคราะหดิน  เก็บตัวอยางดินและวิเคราะหเพื่อประเมินปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีสําคัญ
สําหรับการปลูกขาว 

- ลดการใชสารเคมี  ถายทอดความรูการขยายเช้ือราบิวเวอเรีย หรือเช้ือ 
- แบคทีเรียปองกันกําจัดศัตรูพืช ใชเช้ือราไตรโครเดอรมาปองกันกําจัดโรคพืช 
เพิ่มผลผลิต 
- ใชเมล็ดพันธุดี 
- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
- มีการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศรัตรูพืช 
 
 
 
 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

  



มีการบูรณาการทํางานโดยมีการแตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนนโยบายปรับโครงสรางการผลิตสินคา

เกษตร (ขาว) แบบแปลงใหญ ระดับอําเภอ โดยมี นายอําเภอเปนประธานคณะทํางาน เกษตรอําเภอ เปน 

คณะทํางานและเลขานุการ สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงสีในพื้นท่ี  เปนคณะทํางาน             

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   1. กํากับ ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายปรับโครงสรางการ

ผลิตสินคาเกษตรแบบแปลงใหญ ระดับอําเภอ 

   2. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายปรับโครงสรางการผลิต

สินคาเกษตรแบบแปลงใหญ ระดับอําเภอ ใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด

สุพรรณบุรี  ทราบเปนประจําทุกเดือน 

   3. ประสานการแกไขปญหาตามนโยบายปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร

แบบแปลงใหญ ระดับอําเภอ กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   4. ส่ือสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตามนโยบายปรับโครงสรางการผลิต

สินคาเกษตรแบบแปลงใหญ ระดับอําเภอ เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย  

   5. การแตงต้ังผูจัดการแปลง ผูจัดการแปลงหลัก คือ เกษตรอําเภอ หรือ 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล ในพื้นท่ีเปาหมาย โดยมีเจาหนาท่ีจากศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 

เปนผูจัดการแปลงดานเทคโนโลยีการผลิตรวมดวย 

   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของ

จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบหมาย 

ในสวนของสํานักงานเกษตรอําเภอบางปลามาไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาท

ผูจัดการจัดประชุมคณะกรรมการ และมีคณะทํางานจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน  ประธาน 

ศบกต. นายกเทศมนตรี สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด ธกส . พัฒนาชุมชน                

สํานักพัฒนาท่ีดินจังหวัด  ประมงอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 

2. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

3. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด 

4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 

นอกจากนี้ผูจัดการแปลงยังทําหนาท่ีเช่ือมโยงการตลาดโดยการประสานงานกับนายกสมาคมโรงสี ให

โรงสีในพื้นท่ีท่ีเขารวมโครงการ รับซื้อผลผลิตในราคาท่ีสูงข้ึนจากทองตลาด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ทําหนาท่ีประสานงาน เช่ือมโยงหนวยงานตางๆ และอํานวย

ความสะดวกในการทํางาน ใหขอมูลในสวนท่ีเปนประโยชน 



สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ใหความรูเรื่องการทําปุยอินทรีย สนับสนุนการกอต้ัง

ธนาคารปุยอินทรีย สนับสนุนปอเทือง ทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางดินของสมาชิกแปลงใหญ 

ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว สนับสนุนเครื่องโรยเมล็ดขาวงอก  และให

ความรูเรื่องการทํานาเปยกสลับแหง ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ ใหสมาชิกแปลงใหญมีแนวทางและทราบ

วิธีการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตขาว อีกท้ังมีอาชีพเสริมสรางรายไดในครัวเรือน 

- หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุม การทําบัญชี คือ สหกรณจังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ และ

เกษตรและสหกรณจังหวัด 

- หนวยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. 

- หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร 

- หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องน้ํา คือ ชลประทาน 

- หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องตลาด คือ พาณิชยจังหวัด 

หนวยงานทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน  

 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 

 การนําปญหาของเกษตรกรเปนท่ีต้ัง บูรณาการของหนวยงานตางๆ เขามาแกปญหาในพื้นท่ีแปลง

ใหญใหตรงตามความตองการของเกษตรกร มีการใช ศพก. เปนแหลงเรียนรู 

การบริหารจัดการ มี 3 ดาน 

- ดานการผลิต มีการควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีไดใหมีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี 

เพียงพอกับความตองการของตลาด 

- การตลาด มีตลาดรองรับผลผลิต 

- การสรางรายไดเสริม เกษตรกรมีรายไดเสริมโดยการประกอบอาชีพทางดานประมงและปศุสัตว 

ผลกระทบ 

 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ 4 ดาน 

- ดานสิ่งแวดลอม จากการผลิตขาวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP สงผลใหระบบนิเวศดีข้ึน  

- ดานสุขภาพ จากกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ทําใหเกษตรกรมีสารเคมีตกคางในรางกายนอยลง 

- ดานสังคม เกษตรกรไดพบปะ แลกเปล่ียน เรียนรูเทคนิคการปลูกขาวมากข้ึนและทําใหเกิดความ

สามัคคีมากข้ึน 

- ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรเขารวมโครงการมีการลดตนทุนการผลิตขาว และเพิ่มผลผลิต ทําให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ทําใหเศรษฐกิจกระจายตัว และหมุนเวียนในชุมชน 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 



- ผูจัดการแปลง มีการบริหารจัดการใหสอดคลองกับวิถีของชุมชน มีความเขาใจบริบทชุมชน 

เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ีวิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนให

เกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการ

แปลงใหญ 

- ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี

การลดตนทุนการผลิตขาว การเพิ่มผลผลิต และไดรับมาตรฐานการรับรอง GAP 

 

ปญหา- อุปสรรค 

1.ปญหาภัยธรรมชาติ (ฝนแลง – น้ําทวม) 

2. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญสวนมากมีอายุมาก 

3. มีหนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาเทาท่ีควร อีกท้ังยังทําให

เกษตรกรเกิดความสับสนในเรื่องของขอมูลตางๆ  

 

ท่ีมาของขอมูล 

- นายณรงค แจมประเสริฐ เกษตรอําเภอบางปลามา ผูจัดการแปลง 

- นายฐิติภัทร มีบุบผา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง 

- นายดําเนิน ศรีโปฏก ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ และสมาชิก 
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