
แปลงใหญ่ข้าว อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทมีผู้จัดการ 
-นายจรัส ไชยวรรณ์ (กษอ.เมอืงแม่ฮ่องสอน) 

-ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

พืน้ที ่
- อยู่ในและนอกเขต
ชลประทาน/ร้อยละ 80/20    
- ปลูกข้าว 1,042 ไร่ 
- จ านวน 121 แปลง/118 ราย 
- เป็นพืน้ที่ S2  ทั้งหมด 
 

คน 
- สมาชิก 118 ราย 
- วสิาหกจิชุมชน 7 กลุ่ม 
-  การพฒันาคนทั้งระบบ 

สินค้า 
-  ผลผลติรวมข้าวแปลงใหญ่ จ านวน 
521 ตัน เกบ็ไว้บริโภค   ร้อยละ 80 
(417 ตัน) เหลอืจ าหน่าย 104 ตัน 
(แปรรูปเป็นข้าวกล้อง, แปรรูปเป็น
ข้าวสาร) 
- ผลผลติพชืหลงันา (ถั่วเหลอืง, 
แตงโม, กระเทียม, งา, มันฝร่ัง 

ลดต้นทุนการผลติ 
 

 
 
 
 
 

ท าอะไร...... 
1.ใช้พนัธ์ุดี คดัแยกพนัธ์ุปน 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
3. ปลูกพชืตระกูลถั่ว/
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดนิ 
4. ผลติปุ๋ยอนิทรีย์ และสาร       
 ชีวภัณฑ์ ไว้ใช้เอง 
6. ปรับเปลีย่นวธิีปลูกข้าว 
7. รณรงค์ก าจดัหอยเชอร่ี 

ได้อะไร....... 
- ต้นทุนการผลติข้าว
ลดลงจาก 4,500 บาท/
ไร่ เป็น 4,000 บาท/ไร่ 
(คดิเป็นร้อยละ 11) 
 
 
 

เพิม่คุณภาพผลผลติ 
 

 
 
 
 
 

ท าอะไร...... 
1. อบรมและตรวจรับรองการ
ผลติตามมาตรฐาน GAP  
2. เมลด็พนัธ์ุมาตรฐาน 
3. แปรรูปข้าว GAP และข้าว
ปลอดภัย 
 

ได้อะไร....... 
1. ผลผลติได้มาตรฐาน 
GAP (8 ราย) 
2. เมลด็พนัธ์ุคุณภาพ 
3. ข้าวสารปลอดภัย 
4. เกษตรกรมรีายได้    
เพิม่ขึน้ 

การบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 

ท าอะไร...... 
1. วางแผนบริหารจัดการน ้าและดินทั้งระบบ (Zoning) 
2. วางแผนด้านงบประมาณแปลงใหญ่ (งาน : เงิน : คน) 
3. บริหารจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพด้านการผลิต 3 รอบการผลิต/ปี          
ในพื้นที่เขตชลประทาน (ข้าว + พืชอายส้ัุนน ้าน้อย 2  รอบการผลิต)                                    
4. ส่งเสริมอาชีพให้มีกิจกรรมด้าน พืช สัตว์ ประมง และอาชีพเสริมรายได้  
5. แผนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้มีคุณภาพและพอเพียงต่อการปลูก 
6. บริหารจัดการระบบทะเบียนและข้อมูลเกษตรกรแปลงใหญ่ 

ได้อะไร....... 
1. เกษตรกรมีความม่ันด้านทรัพยากรน ้า และดิน สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งปี 
2. มีแผนงานการด าเนินงาน และงบประมาณที่จะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
3. เกษตรกรมีความม่ันคงด้านอาหาร  และมีรายได้เสริมจากการผลิตด้าน  พืช 
สัตว์ ประมง  และพืชหลังนา 
4. เกษตรกรมีแหล่งเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี 
5. สามารถตรวจสอบข้อมูล และช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วจาก
ทะเบียนเกษตรกร 

การตลาด 
 
 
 
 

ท าอะไร...... 
- วางแผนด้านการตลาด (100 ตัน)   ข้าว
หอมนิล, ข้าวไรซ์เบอร่ี, ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าว ส่งตลาดชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินค้า 
- จัดตั้งตลาดแปลงใหญ่และตลาดหน้า
ฟาร์ม และตลาดออนไลน์ 

ได้อะไร....... 
- มตีลาดแน่นอน 
- เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้ 
- ลดจ านวนพ่อค้าคนกลาง 
เกษตรกรขายเอง 

ภาครัฐ 
1. บริหารจดัการแปลง (ผจก.) 
2. จดักระบวนการเรียนรู้ 
3. พฒันาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
4. พฒันาวสิาหกิจชุมชน 
5. ท าแผนท่ี Zoning รายแปลง 
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
7. จดังาน Field Day 
8. ขบัเคลื่อน ศพก. และศูนยเ์ครือข่าย               
เพ่ือสนบัสนุนงานแปลงใหญ่ 
9. พฒันาตลาดเกษตร (แปลงใหญ่) 

1.ส านักงาน 
เกษตร
จงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน 

1. จดัท าข้อมูลรายครัวเรือน 
2. จบัพกิดัรายแปลง 
3. สนับสนุนเคร่ืองสีข้าวขนาดเลก็ 
4. สนับสนุนเคร่ืองแพค็ข้าวสารสูญญากาศ 

2. สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.แม่ฮ่องสอน 

- บริหารจดัการน า้แปลงใหญ่              
ทั้งระบบ 

3. โครงการ
ชลประทาน
แม่ฮ่องสอน 

1. สนับสนุนใช้ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เกบ็ตวัอย่างและตรวจวเิคราะห์ดิน 
3. ท าแผนที่รายแปลง 

4. สถานีพฒันา 
ที่ดินจงัหวดั 
แม่ฮ่องสอน 

- ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 

- บริหารจดัการลดราคาปุ๋ยเคม ี
และสารก าจดัศัตรูพชื ร้อยละ 10 

- ให้ความรู้เร่ืองสินเช่ือ การตลาด 
และให้บริการเงินทุน/ปัจจยัการผลติ 

5. ส านักงาน 
พาณชิย์จงัหวดั 
แม่ฮ่องสอน 

6. ธ.ก.ส. 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- การบริหารจดัการปัจจยัการผลติ  
(ปุ๋ย, สารเคม,ี งาน GAP) 

7. สหกรณ์จงัหวดั 
แม่ฮ่องสอน 

1. ตรวจรับรอง GAP ข้าว 
2. แปลงเรียนรู้เทคโนโลยกีารใช้น า้ 
3. สนับสนุนเมลด็พนัธ์ุข้าว. 
4. ปรับเปลีย่นวธิีการปลูกข้าว 

8. ศูนย์วจิยัและ
พฒันาการเกษตร  
แม่ฮ่องสอน 

- บญัชีตน้ทุนอาชีพ 

9. ศูนย์วจิยัข้าว
จงัหวดั 

แม่ฮ่องสอน 

  - สนบัสนุนอาชีพเล้ียงสตัว ์(ไก่/เป็ด) 

10. สนง.ตรวจบัญชี 
จ.แม่ฮ่องสอน 

  - สนบัสนุนอาชีพเล้ียงสตัวน์ ้า (ปลา/กบ/กุง้) 

11. ปศุสัตว์ จ.มส. 

12. ประมง จ.มส. 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ศักยภาพผู้จัดการแปลง/การบูรณาการ/ศพก. ความมัน่คงด้านอาหาร ชุมชนเข้มแขง็/ประชารัฐ ตลาดน าการผลติ 

เพิม่ผลผลติ 
 
 

 
 
 
 
 

ท าอะไร...... 
1.  ใช้พนัธ์ุดี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
3. ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
6. ใช้สารชีวภณัฑ์ 
7. ส่งเสริมการปลูกพชื     
หลังนา 

ได้อะไร....... 
– เพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวจาก 
500 กิโลกรัม/ไร่เป็น 
525 กิโลกรัม/ไร่   
(คดิเป็นร้อยละ 5) 
- เพิม่รายได้ 
 

ภาคเอกชน 

รวมงบประมาณทั้งหมด 3,101,725 บาท 

1. ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

-  ให้สินเช่ือดอกเบี้ยต ่า 
-  ส่งเสริมการตลาด 

2. ผู้ประกอบการรายย่อยข้าว 
ส่งเสริมการผลิต  
ข้าวเหนียว พนัธ์ุสันป่าตอง  
พืน้ท่ี 105 ไร่  
เกษตรกร 18 ราย  
ผลผลิต 60 ตัน  
(กิโลกรัมละ 8.5 บาท) 

3. บริษัท ฟริโต-เลย์               
ส่งเสริมมันฝร่ังครบวงจร 
พืน้ท่ี 21 ไร่  
เกษตรกร 3 ราย  
ผลผลิต  63 ตัน   
(กิโลกรัมละ 13 บาท) 


