
 
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ(ขาว)ตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
 

 

 

 

 



คํานํา 
 

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน ทําใหเกิดการรวม

การผลิต รวมกันจําหนายตามแผนความตองการของตลาด และเพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต 

ผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน  ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน  โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการภายใต                   

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสํานักงานเกษตรอําเภอ

องครักษ รวมดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณีแปลงใหญตนแบบ(ขาว) ตําบลศีรษะกระบือ 

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เพื่อเปนตัวอยางศึกษาในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญและ                             

เปนเครื่องมือชวยใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรหรือบุคคลภายนอกท่ีสนใจไดเขาใจถึงกระบวนการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดตามวัตถุประสงค 

 

                       สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

        สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียน 

แปลงใหญตนแบบ(ขาว) ตําบลศรีษะกระบือ อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก 

 

ความเปนมา 

 เกษตรกรในพื้นท่ีตําบลศีรษะกระบือ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพื้นท่ีปลูกเปนพื้นท่ีท่ี 

เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) โดยปลูกขาวเพื่อจําหนายเปนขาวท่ัวไป,เมล็ดพันธุ ประสบปญหาการผลิตขาว

ยังไมไดคุณภาพ , การใชปจจัยการผลิตสูง , ดินมีความสมบูรณตํ่า , ราคาปุยและสารเคมีแพง , โรคแมลง

ระบาด , น้ําไมเพียงพอตอการเกษตร จึงเกิดการรวมกลุมจัดต้ังศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ 0ขาวชุมชน เพื่อ

รวมกลุมดวยใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน 

 ป ๒๕๕๗ ซึ่งกลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ของสํานักงาน

เกษตรอําเภอองครักษ เนนการใชขอมูลและวิเคราะหท้ังพื้นท่ี คน และสินคา พบวา พื้นท่ีเหมาะสมตอการปลูก

ขาว S1 เทากับ ๓๙,๔๔๗ ไร และ S๒ เทากับ ๓,๘๙๒ ไร 

ป ๒๕๕๘ กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ โดยมีนายสุจิตต ชวยบํารุง 

เกษตรอําเภอองครักษ (ดํารงตําแหนง ณ ขณะนั้น) และนายอนันต พันสด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ (เกษตรตําบล) สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ เปนผูเขาไปช้ีแจงโครงการสงเสริมการเกษตร

รูปแบบแปลงใหญและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการฯ  

ป ๒๕๕๙ ไดมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานโดยทีมผูจัดการแปลงและคณะกรรมการบริหารสมาชิก

เกษตรกรแปลงใหญ การถายทอดความรูโดยใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

 

สถานการณปจจุบัน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญขาว ตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีพื้นท่ี

ดําเนินการอยูท่ีหมู ๓ ,๔ ,๕ และ ๑๒ ตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก สมาชิก ๙๕ ราย 

พื้นท่ีเขารวม ๓,๖๖๐ ไร สินคา คือ ขาว แบงเปน ๑) ผลิตเมล็ดพันธุขาว ๒) ผลิตขาวแปรสภาพ ๓) ผลิต

ขาวเปลือกคุณภาพดี สงเสริมการลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตขาวและผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ขาว โดย

ใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงถายทอดเทคโนโลยี ความรู 

 

เปาหมาย 

1. การลดตนทุนการผลิตลดลงรอยละ ๒๐  

2. การเพิ่มผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ ๘ 

3. การเพิ่มมูลคาผลผลิตโดยการผลิตตามมาตรฐาน GAP ขาว และการแปรสภาพขาว 

4. การผลิตใหตรงตามความตองการของตลาดและเพิ่มชองทางการตลาด 

5. การแตงต้ังทีมผูจัดการแปลงและคณะกรรมการบริหารสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ 

6. การพัฒนาสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญเปน Smart farmer 

 



กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

การบูรณาการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีทีมผูจัดการแปลงใหญและคณะกรรมบริหารกลุม

เกษตรกรในโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ ตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ จังหวัด

นครนายก 

 

ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย 

๑. เกษตรอําเภอ        ประธานคณะทํางาน 

๒. ประมงอําเภอ        คณะทํางาน 

๓. ปศุสัตวอําเภอ        คณะทํางาน 

๔. ผูแทนเกษตรจังหวัด       คณะทํางาน 

๕. ผูแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครนายก   คณะทํางาน 

๖. ผูแทนผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต   คณะทํางาน 

๗. ผูแทนปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครนายก      คณะทํางาน 

๘. ผูแทนผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก    คณะทํางาน 

๙. นักวิชาการสงเสริมสหกรณผูรับผิดชอบตําบลพื้นท่ีดําเนินการฯ 

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก     คณะทํางาน 

๑๐. ผูแทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี   คณะทํางาน 

๑๑. ผูแทนผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี     คณะทํางาน 

๑๒. ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลพื้นท่ีดําเนินการฯ   คณะทํางาน 

๑๓. กํานัน/ผูใหญบานในพื้นท่ีดําเนินการฯ     คณะทํางาน 

๑๔. ผูแทนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ     คณะทํางาน 

๑๕. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลพื้นท่ีดําเนินการ  ค ณ ะ ทํ า ง า น แ ล ะ

เลขานุการ 

 

คณะทํางานดังกลาวมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑) จัดทําขอมูลพื้นท่ีฐานของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

๒) จัดทําแผนการผลิตรวมกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

๓) ประสานงานกับทีมลดตนทุน ทีมการตลาด และทีมบริหารจัดการ 

๔) กํากับดูแลภาพรวมในการดําเนินการระบบสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 

๕) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 

๖) ติดตามและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 

๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีจังหวัดนครนายกมอบหมาย 

 

 

 

 



คณะกรรมบริหารกลุมเกษตรกรในโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ตําบลศีรษะกระบือ 

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ประกอบดวย 

ประธาน  นายวิมล  บูญรอด 

รองประธาน นายเพ็ญ  จันทา  

นายปราโมทย  กล่ินหวล 

เลขานุการ นางสาววรรณี  เพ็ชรพึ่งบุญ 

เหรัญญิก นายสัมพันธ  ศรีออน 

ประชาสัมพันธ นางอัมรินทร  อุดมวงษ 

กรรมการ  1. นายทองปลิว  อุทิศ 

2. นายสงวน  อาบุญงาม 

3. นายมงคล  สวยสม 

4. นายชะลอ  กล่ินหวล 

5. นายจิตต  นวลละออง 

6. นายสรวิทย  ศรีมูล 

๗.นายชัชพงค  แยมกล่ิน 
 

คณะทํางานดังกลาวมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑) จัดประชุมคณะกรรมบริหารกลุมเกษตรกรฯ 

๒) รวมจัดทําแผนการผลิต แผนการตลาด กับทีมผูจัดการแปลง 

๓) จัดทําขอมูลพื้นท่ีฐานของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

๔) ประสานงานกับทีมผูจัดการแปลง 

๕) กํากับดูแลสมาชิกกลุมเกษตรกร 

๖) ติดตามและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 

๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีมผูจัดการแปลงมอบหมาย 
 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 

 ทีมผูจัดการแปลงและคณะกรรมการสมาชิกกลุมเกษตรกรแปลงใหญ มีการบูรณาการวางแผนการผลิต 

แผนการตลาด และแผนบริหารจัดการทีดี และตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 

  



กลไกการขับเคลื่อน 

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญตนแบบขาว ตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มีกลไก

การขับเคล่ือนโดยใชทีมผูจัดการแปลง , คณะกรรมบริหารจัดการสมาชิกแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

- ทีมผูจัดการแปลง : โดยการแตงต้ังทีมผูจัดการแปลง ขับเคล่ือนโดยการประชุมวางแผนการผลิต 

แผนการตลาดและแผนการบริหารจัดการแปลงใหญ เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานแปลงใหญใหประสบ

ความสําเร็จ 

 

- คณะกรรมการบริหารจัดการสมาชิกแปลงใหญ : โดยการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแปลง

ใหญมีประธาน , รองประธาน , เลขานุการ , เหรัญญิก , ประชาสัมพันธ และกรรมการ รวม  ๑๓ คน เพื่อ

ดําเนินการรวมกับทีมผูจัดการแปลง 

 

- ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) : วิทยากรประจําศูนยฯ นายสัมพันธ 

ศรีออนประกอบดวยฐานเรียนรู ๔ ฐาน ดังนี้ ๑) ฐานดิน/ปุย  ๒) ฐานการผลิตขาว  ๓) ฐานการจัดการศัตรูพืช  

๔) ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

สมาชิกเกษตรแปลงใหญเขามาเรียนรู ประชุม พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมี

หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนความรูทางวิชาการและปจจัยการผลิต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธตามเปาหมาย 

- การลดตนทุนการผลิต 

๑) การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

๒) ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ จากเดิม 2๕ – 30  กิโลกรัม/ไร เปน 20 – 25 กิโลกรัม/ไร 

๓) การใชปุยตามคาการวิเคราะหดินหรือตามคําแนะนําการใชปุยตามหลักวิชาการ 

๔) การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อลดการใชสารเคมี 

 

- การเพิ่มผลผลิต 

๑) การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดีสงผลใหเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพ 

๒) การปลูกปอเทืองและใชปูนมารลในการปรับปรุงบํารุงดิน สงผลใหเพิ่มผลผลิต 

๓) การผลิตและใชสารชีวภัณฑทําใหขาวแข็งแรงตานทานและปองกันโรคแมลง สงผลใหเพิ่มผลผลิต 

 

- การเพิ่มมูลคาผลผลิต : สมาชิกกลุมเขารวมกระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐานระบบ GAP ขาว 

 

- การตลาด : สมาชิกกลุมผลิตตามการวางแผนการตลาด คือ  ผลิตเมล็ดพันธุขาว , ขาวแปรสภาพและ

ขาวเปลือกคุณภาพ 

 

- การบริหารจัดการ : 

1) มีคําส่ังแตงต้ังทํางานขับเคล่ือนการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร

ดวยระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญจังหวัดนครนายก 4 ทีม ประดวย 

(1) ทีมการบริหารจัดการ 

(2) ทีมการลดตนทุน 

(3) ทีมการตลาด 

(4) ทีมผูจัดการแปลง 

๒) มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสมาชิกกลุมเกษตรแปลงใหญ 

๓) มีการบูรณาหนวยงาน/โครงการเกษตรแปลงใหญ 

๔) การเพิ่มศักยภาพผูจัดการแปลงและสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญเปน Smart farmer 

 

  



ผลกระทบ 

 การดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจาก

กิจกรรมดําเนินงานตางๆ ดังนี้ 

ดานสังคม : มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู                              

เกิดความสามัคคีภายในสมาชิกกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

ดานสุขภาพ :  สมาชิกกลุมเกษตรแปลงใหญไดรับการอบรมการผลิตและใชสารชีวภัณฑ  ลดการใชสารเคมีทํา

ใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

ดานส่ิงแวดลอม : กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP ขาว และการผลิตใชสารชีวภัณฑทําใหเกิดระบบนิเวศ 

ปลอดภัยจากสารเคมี 

ดานเศรษฐกิจ :  มีการบริหารจัดการแปลงใหญเกิดการวางแผนการผลิต แผนการตลาด 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factor) 

“ผูจัดการแปลงและเกษตรกรเขมแข็ง สรางกระบวนการเรียนรู เช่ือมโยงเครือขาย 

วิเคราะหขอมูล คน พื้นท่ี สินคา เพือ่การบริหารจัดการแปลงใหญ” 

 

- ผูจัดการแปลง 

วิเคราะหขอมูลคน พื้นท่ี สินคา เพื่อนําขอมูลไปวางแผนการผลิต แผนการตลาด พัฒนา

ผูจัดการแปลงและทีมผูจัดการแปลงในการบริหารจัดการแปลงใหญ 

 

- ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เปนแหลงเรียนรูและจุดถายทอดเทคโนโลยีการผลิต เปนเครื่องมือชวยแกไขปญหา                                

สรางความรูความเขาใจกับเกษตรในพื้นท่ี โดยบูรณาการหนวงงานตางๆ ใหสนับสนุนความรูทางวิชาการและ

ปจจัยการผลิต 

 

- เกษตรกร 

ประธานและคณะกรรมการบริหารกลุมเกษตรกรแปลงใหญ เปนคนขยัน ซื่อสัตยและเสียสละ

เพื่อประโยชนสวนรวม 

 

“อาชีพของผม คือ อาชีพเกษตรกร อยากใหอนรัุกษไว” 

 

 

 



ปญหาอุปสรรค 

1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก 

2. หนวยงานท่ีลงมาแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพควรบูรณาการ

หนวยงาน 

 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 

1. สมาชิกแปลงใหญมีหลายหมูบาน คือ หมู 3,หมู 4,หมู 5,หมู 12 การประชุมนัดหมายไมพรอมกัน 

 

ท่ีมาของขอมูล 

1. นางจิดาภา  นาคคํา  เกษตรอําเภอองครักษ 

2. นายอนัต  พันสด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําตําบลศีรษะกระบือ 

3. นายวิมล  บุญรอด ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

4. นายสัมพันธ  ศรีออน คณะกรรมการกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

5. นางอมรินทร  อุดมวงษ คณะกรรมการกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผูจัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 

นายพิชัย  วงษบัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 

นายมนตรี  เรืองพันธ   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

นายปยภัทร  เจียรนัย   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

นายถาวร  ชูพูล    หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

นางจิดาภา  นาคคํา   เกษตรอําเภอองครักษ 

นางละมัย  ปล้ืมใจ   เกษตรอําเภอบานนา 

นางสุดา  รุงเรือง    เกษตรอําเภอเมืองนครนายก 

นางพิมพา  ดวงประชา   เกษตรอําเภอปากพลี 

 

เรียบเรียง 

นางสาวศิริกาญจน  เลิศปรัชญานันท สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

นางศุภมิตร  ชูเกียรติศิริ   สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

นายอนันต  พันสด   สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ 

นายศักด์ิดา  ขุมทอง   สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ 
 

 

 


