
แปลงใหญ่ข้าว ต าบลหัวเสอื อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. ท าแผนที่ zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
7. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
8. ทีมลดต้นทุนการผลิต 
 

โรงสีข้าวที่มศีักยภาพ 
ในจังหวัดล าปาง 5 แห่ง 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว                          
    ร่วมกับเกษตรกร 

ท าอะไร....  
1. ตกลงซือ้-ขาย ขา้วเปลอืกใน
ราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน 
กับโรงสขีา้วในพืน้ที่จังหวัดล าปาง 
2. สหกรณ์รับซือ้ขา้วเปลอืกในราคา
ขา้วตลาด 
3. จ าหนา่ยในรูปแบบขา้วแปรรปู  
 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,011 ไร่ 
 เป็นพื้นที่ S2 ทั้งหมด  
 อยู่นอกเขตชลประทาน 

    สินค้า 
 ผลผลิต 531 กก./ไร่ 
 มะลิ 105 , กข 6, rice berry 
 ต้นทุนการผลิต 5,693 บาท/ไร่  
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรกล 
4. บริหารจัดการกองทุนปุย๋อินทรีย์/น้ าหมัก 
5. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตตามความ

ต้องการของตลาด 
2. มีความม่ันคงในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการเลีย้งปลา เลีย้งไก่  

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธ์ุดี  
2. ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
4. ลดการใช้สารเคมี 
5. รวมกลุ่มใช้เคร่ืองจักรกล 

ลดต้นทุนการผลิต 
ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 5,693 บาท/ไร่  
เป็น  4,441 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 22) 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ นางศรีวรรณ  รูปงาม 
  เกษตรต าบล  นายถนอม  ฟองอิสระ 
  เกษตรกรต้นแบบ  
            นางดวงดาว  กูริโอโสไนอาร์เร็ตต้ี  

สมาชิก 200 ราย  
     วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 
 กลุ่มเกษตรกรท านาลุ่มน้ า

จาง 1 กลุ่ม 

1.จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
2. จัดท าแผนที่รายแปลง 
3.บริหารจัดการโครงการ 

 
 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตขา้วเปลือก 
ทั้งหมดในราคาสูงกว่าตลาด  200 
บาท/ตัน 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 
ล าปางและ
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ล าปาง 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ข้าวล าปาง 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกล 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 
4. การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน 

1. สนับสนุนใช้ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวเิคราะห์ดิน 
3. ท าแผนที่รายแปลง 
4. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
5. ท าแผนที่ Zoning 

สถานีพัฒนา 
ที่ดินจังหวัด 
ล าปาง 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ล าปาง 

1. บริหารจัดการลดราคาปัจจัยการผลิต 
2. บริหารจัดการด้านการตลาด 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ล าปาง 

สนับสนุนพันธ์ุปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติใน
พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง 

 

สนับสนุนอาชีพเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

อบรมการจัดท าบัญชีให้แก่เกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดล าปาง 

ผู้น าชุมชน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1. ประธานคณะท างานในพื้นที่ 
 2. ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการแปลง
ใหญ่ในพื้นที่ 

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 1 

 

 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแนน่อน 
2. เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ท าอะไร....  
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ ี
2. ปรับปรงุบ ารงุดนิ 
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน 
4. ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว 
5. การบริหารจัดการน้ า 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลติเพิ่มจาก 
531 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 584 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 15 % 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0) 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ
รับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน Pre GAP , 
GAP 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ตามมาตรฐาน 
3. การแปรรูปข้าว 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ 
3. มูลคา่ขา้ว
เพิ่มขึ้น 

สหกรณ์จังหวัด 
ล าปาง 

1. บริหารจัดการด้านการตลาด 
2. สนับสนุนโรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) 
3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

โครงการ
ชลประทาน
ล าปาง 

1. เครื่องสูบน้ าพลังไฟฟ้า 
2. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่แปลงผลิตข้าว  

ตลาดซื้อขายอื่นๆ 

 
 

  การตลาด 
1. สหกรณ์โรงพยาบาลศูนย์ฯล าปาง/
ธ.ก.ส. 
2. ร้านค้าในชุมชน/ต่างจังหวัด 
3. ออกบูทตาม FM/Event 
4. จ าหน่ายผ่าน Social 

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่ือปัจจัยการผลิต 

สถาบันการศึกษา ถ่ายทอดความรู้/สนับสนุนงานวิจัย 

สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด 

 
 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตขา้วเปลือกในราคาตลาด 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

 
 

  การตลาด 
รับซ้ือข้าวแปรรูปตามราคาท้องตลาด 



แปลงใหญ่ข้าว อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวสิาหกิจชุมชน 
4. ท าแผนที่ zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
7. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
8. ทมีลดต้นทุนการผลิต 
 

โรงสีข้าวที่มีศักยภาพ 
ในจังหวัดล าปาง 5 แห่ง 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลติและเก็บเกี่ยว                          
    ร่วมกับเกษตรกร 

ท าอะไร....  
1. ตกลงซือ้-ขาย ขา้วเปลอืกใน
ราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน 
กับโรงสข้ีาวในพื้นที่จังหวัดล าปาง  
2. จ าหนา่ยขา้วแปรรูป (ขา้วสี) 
 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,136 ไร่ 
 เป็นพื้นที่ S3 ทั้งหมด  
 อยู่นอกเขตชลประทาน 

             สินค้า 
  ผลผลิต 494 กก./ไร่ 
  สันป่าตอง 1 , กข 6,rice berry, มะลิแดง,
หอมนิล 
  ต้นทุนการผลิต  5,182 บาท/ไร่  
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรกล 
4. บริหารจัดการกองทุนปุย๋อินทรีย์/น้ าหมัก 
5. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตตามความ

ต้องการของตลาด 
2. มีความม่ันคงในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการเลีย้งปลา เพาะ

เห็ด เลีย้งไก่  

ท าอะไร.... 
1.ใช้เมล็ดพันธุด์ี  
2. ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
3.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
4.ลดการใช้สารเคมี 
5.รวมกลุ่มใช้เคร่ืองจักรกล 

ลดต้นทุนการผลิต 
ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 5,182 บาท/ไร่  
เป็น  4,041 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 22) 

          ทมีผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ นายทองด ีหาญใจ 
 เกษตรต าบล  นางศิรินทพิย์ ถาวรศักดิ์ 
 เกษตรกรต้นแบบ  
                    นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข 

               คน 
สมาชิก 200 ราย 
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 1 กลุ่ม 
เครอืข่ายกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 7 
กลุ่ม  

1.จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
2. จัดท าแผนที่รายแปลง 
3.บริหารจัดการโครงการ 

 
 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตขา้วเปลือกทั้งหมดใน
ราคาสูงกว่าตลาด  200 บาท/ตัน 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 
ล าปางและ
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ล าปาง 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ข้าวล าปาง 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกล 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 
4. การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน 

1. สนับสนุนใช้ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวเิคราะห์ดิน 
3. ท าแผนที่รายแปลง 
4. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
5. ท าแผนที่ Zoning 

สถานีพัฒนา 
ที่ดินจังหวัด 
ล าปาง 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ล าปาง 

1. บริหารจัดการลดราคาปัจจัยการผลิต 
2. บริหารจัดการด้านการตลาด 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ล าปาง 

สนับสนุนพันธ์ุปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติใน
พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง 

 

สนับสนุนอาชีพเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

อบรมการจัดท าบัญชีให้แก่เกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดล าปาง 

ผู้น าชุมชน สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1. ประธานคณะท างานในพ้ืนที่ 
 2. ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการแปลงใหญ่ใน
พ้ืนที่ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 1 

 

 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ท าอะไร....  
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี 
2. ปรับปรงุบ ารงุดนิ 
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน 
4. ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว 
5. การบริหารจัดการน้ า (บ่อ
บาดาลน้ าต้ืน) 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลติเพิ่มจาก 
494 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 543 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 15 % 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0) 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ
รับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน Pre GAP , 
GAP 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ตามมาตรฐาน 
3. การแปรรูปข้าว 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ 
3. มูลคา่ขา้ว
เพิ่มขึ้น 

สหกรณ์จังหวัด 
ล าปาง 

1. บริหารจัดการด้านการตลาด 
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

โครงการชล 
ประทานล าปาง 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่แปลงผลิตข้าว  

ตลาดซื้อขายอื่นๆ 

 
 

  การตลาด 
1. ร้านค้าในชุมชน/ต่างจังหวัด 
2. ออกบูทตาม FM/Event 
3. สหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่
เมาะ (ข้าวสี) 

กฟผ. แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้/สนับสนุนชีวภัณฑ์ 

อปท. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว/งบประมาณ 

ธกส. สนับสนุนสินเช่ือปัจจัยการผลิต 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด 
ลูกค้า ธ.ก.ส. 

 
 

  การตลาด 
รับซื้อข้าวแปรรูป (ข้าวส)ี ตามราคา
ท้องตลาด 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 
 

การบริหารจัดการ 
1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลในการแปรรูป 



แปลงใหญ่ข้าว อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. ท าแผนที่ zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
7. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
8. ทีมลดต้นทุนการผลิต 
 

โรงสีข้าวที่มีศักยภาพใน 
จังหวัดล าปาง 5 แห่ง 

ท าอะไร....  
1. ตกลงซ้ือ-ขาย ขา้วเปลือกในราคาสงูกวา่
ตลาด 200 บาท/ตัน กับโรงสีข้าวในพืน้ที่
จังหวัดล าปาง  
2. ท า Contract farming กับสหกรณ์
การเกษตรสบปราบ จ ากัด 
3. ท า Contract farming กับบริษัทสุขะเฮ้าท์ 
จ ากัด 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,196.50  ไร่ 
 เป็นพื้นที่ S1 ทั้งหมด  
 อยู่นอกเขตชลประทาน 

    สินค้า 
  ผลผลิต 546  กก./ไร่ 
  มะลิ 105 , กข 6, มะลิแดง 
  ต้นทุนการผลิต 5,728 บาท/ไร่  
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรกล 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

การบริหารจัดการ 

ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตตามความ

ต้องการของตลาด 
2. มีความม่ันคงในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการเลีย้งปลา เลีย้งไก่  

ท าอะไร.... 
1.ใช้เมล็ดพันธุด์ี  
2. ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ ์
3.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
4.ลดการใช้สารเคมี 
5.รวมกลุ่มใช้เคร่ืองจักรกล 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 5,728 บาท/ไร่  
เป็น  4,467 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 22) 

          ทมีผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ  นายไพโรจน์ จินากุล 
 เกษตรต าบล  นายบัณฑิต สอนอินต๊ะ 
 เกษตรกรต้นแบบ  
                   นายหลุย   กันทิยะ  

       คน 
สมาชิก 200 ราย  

1.จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
2. จัดท าแผนท่ีรายแปลง 
3.บริหารจัดการโครงการ 

 
 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตขา้วเปลือก 
ทั้งหมดในราคาสูงกว่าตลาด  200 
บาท/ตัน 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 
ล าปางและ
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ล าปาง 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ข้าวล าปาง 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกล 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 
4. การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน 

1. สนับสนุนใช้ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. ท าแผนที่รายแปลง 
4. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
5. ท าแผนที่ Zoning 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 
ล าปาง 

 
ส านักงาน 

พาณิชย์จังหวัด 
ล าปาง 

1. บริหารจัดการลดราคาปัจจัยการผลิต 
2. บริหารจัดการด้านการตลาด 

ส านักงานประมง
จังหวัดล าปาง 

สนับสนุนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าธรรมชาตใินพ้ืนที่
ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 

ส านักงานปศุสัตว์ 
จังหวัดล าปาง 

สนับสนุนอาชีพเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

อบรมการจัดท าบัญชีให้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดล าปาง 

ผู้น าชุมชน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1. ประธานคณะท างานในพื้นที่ 
 2. ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการแปลง
ใหญ่ในพื้นที่ 

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 1 

 

 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ท าอะไร....  
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี 
2. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. การให้ปุ๋ย 
4. ช่วงระยะเวลาเก็บเก่ียว 
5. การบริหารจัดการน้ า 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
546 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น  601 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 15 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10.0) 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ
รับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน Pre GAP , 
GAP 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ตามมาตรฐาน 
3. การแปรรูปข้าว 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ 
3. มูลคา่ขา้ว
เพิ่มขึ้น 

สหกรณ์จังหวัด 
ล าปาง 

1. บริหารจัดการด้านการตลาด 
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

โครงการ
ชลประทานล าปาง 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 

 
 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลติและเก็บเกี่ยว  ร่วมกับ
เกษตรกร 
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Contract 
farming 
3. สนับสนุนสนิเช่ือด้านปัจจัยการผลติ 

 
 

  การตลาด 
1. รับซื้อผลผลิตข้าวเปลอืกในราคา
ท้องตลาด 
2. รับซื้อผลผลิตท่ีได้รับการรับรอง GAP 
ในราคาสูงกว่าท้องตลาด กโิลกรัมละ 1 
บาท 

บริษัท สุขะเฮ้าท์ จ ากัด 

 
 

  การตลาด 
รับซื้อผลผลิตข้าวเปลอืก (ข้าวมะลแิดง) 
ท้ังหมดในราคาประกันกโิลละ 20 บาท 

สถาบัน 
การศึกษา  ถ่ายทอดความรู้/สนับสนุนงานวิจัย 

 
 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลติและเก็บเกี่ยว  ร่วมกับ
เกษตรกร 
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Contract farming 
3. สนับสนุนสนิเช่ือด้านปัจจัยการผลติ 



แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. ท าแผนที่ zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
7. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
8. ทีมลดต้นทุนการผลิต 
 

บริษัทเอกชน 

การบริหารจัดการ (บริษัทซาโกร จ ากัด, 
บริษัทแปซิฟิก จ ากัด) 
1. วางแผนการผลติและเก็บเกี่ยว                          
    ร่วมกับเกษตรกร 
2. ถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าการ

ใช้ปัจจัยการผลติท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลติในรูปแบบ

แปลงสาธิต 

ท าอะไร....  
1. รวมผลิต/รวมจ าหน่าย 
2. เช่ือมโยงกับพ่อคา้คนกลาง
และบริษัท/สหกรณ์ 

การตลาด 

      พื้นที่      
  1,922.25 ไร่ 
  เป็นพื้นที่ S1 และ S2   
  อยู่นอกเขตชลประทาน  

    สินค้า 
   ผลผลิต 860 กก./ไร่ 
   พันธุ์แปซฟิิค  559 , พันธุ์ไพโอเนีย  

NK  7328 
  ต้นทุนการผลิต 4,532 บาท/ไร่  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
3. บริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด 

2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
4. กลุ่มมีความเขม้แข็ง 

ท าอะไร.... 
1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/ใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน 
2. ลดการใช้สารเคมี/ใช้สารชีว
ภัณฑ์ 
3. ใช้เคร่ืองจักรกลทดแทน
แรงงาน 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,532 บาท/ไร่  
เป็น  3,399 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 25.0) 

          ทมีผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ นายภาณุ อินทรวิจิตร 
 เกษตรต าบล  นายสมาน เตียนต๊ะนันท์ 
 เกษตรกรต้นแบบ  
             นางสาวรังษยิา แสงสุกวาว 
  

       คน 
สมาชิก 499 ราย  

1.จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
2. จัดท าแผนท่ีรายแปลง 
3.บริหารจัดการโครงการ 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 
ล าปางและ
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ล าปาง 

1. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
2. ท าแผนท่ีรายแปลง 
3. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
4. ท าแผนท่ี Zoning 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 
ล าปาง 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ล าปาง 

1. บริหารจัดการลดราคาปัจจัยการ
ผลติ 
2. บริหารจัดการด้านการตลาด 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ล าปาง 

สนับสนุนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลง
ใหญ ่

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง 

 

ให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารสัตว์ 

อบรมการจัดท าบัญชีให้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดล าปาง 

สนง.สภา
เกษตรกร 

1. สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. จัดท าแปลงสาธิตทดสอบเมล็ดพันธ์ุ 

 1. สนับสนุนสินเช่ือให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ธ.ก.ส. สาขา
ล าปาง 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 1 

 

 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ได้อะไร.... 
1. ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 
20 – 30 สตางค์/กก. 
2. เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
3. มีตลาดรองรับผลผลิต 

ท าอะไร....  
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
2. ปรับปรุงบ ารุงดิน/ไถกลบตอซัง 
3. ใช้ปุย๋ตามคา่วเิคราะห์ดิน 
4. ไม่ควรปลูกพันธุ์เดิมซ้ ามากกวา่  
    2 ฤดูกาลผลติ 
5. เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
6. การจัดระบบการให้น้ า 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
860 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น  1,075 กก./ไร่ ที่ 
ความช้ืน 15 % 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0) 

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธ์ุดี 
2. เก็บเก่ียวตาม
ช่วงเวลาของแต่ละสาย
พันธุ ์

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ได้อะไร.... 
ผลผลิตมี
คุณภาพได้
มาตรฐานตาม
ความต้องการ
ของตลาด 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
ล าปาง 

1. บริหารจัดการด้านการตลาด 
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

โครงการ
ชลประทานล าปาง 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  

 
 

  การตลาด 
1. เชื่อมโยงการรับซ้ือผลผลิตกับ
บริษัทต่างๆ ได้แก่ เบทาโกร ,CP  
2. ตัวแทนพ่อค้าคนกลาง 

สหกรณ์การเกษตรงาว จ ากัด 

 
 

  การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตสงูกว่าราคาทั่วไป  
20 – 30 สต./กก. 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลติและเก็บเกี่ยว                          
    ร่วมกับเกษตรกร 
2. ให้ค าแนะน าการใช้ปจัจัยการ
ผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลติใน
รูปแบบแปลงสาธิต 



แปลงใหญ่ล าไย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. ท าแผนที่ zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
7. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
8. ทีมลดต้นทุนการผลิต 
 

การบรหิารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตและเก็บ
เกี่ยวร่วมกับเกษตรกร 
2. รวบรวมผลผลิตสู่ตลาด 
3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การผลิต/การดูแลรักษา 

ท าอะไร....  
1. คัดเกรดล าไย 
2. ขายผลสดให้พอ่ค้าคนกลางจาก
จังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี และล าพูน 
3. จ าหนา่ยล าไยลูกร่วงให้แก่พอ่ค้า
คนกลางในพื้นที่น ามาแปรรูป 

การตลาด 

      พื้นที่      
  ปลูกล าไย 843.75  ไร่ 
  เป็นพื้นที่ S2 ทั้งหมด  
  อยู่นอกเขตชลประทาน  

    สินค้า 
   ผลผลิต 450 กก./ไร่ 
   พันธุ์อีดอ 
   ต้นทุนการผลิต 4,760 บาท/ไร่  
   คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. รวมกลุม่ซือ้ปัจจัยการผลิต 
3. บริหารจัดการการตลาด 
4. การบริหารจัดการรวบรวมผลผลิต 
5. การวางระบบน้ า 
6. สง่เสริมอาชีพด้านปศุสัตว์/ประมง 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. มีผลผลติตามความตอ้งการของตลาด 
2. มีความมั่นใจในเรือ่งราคา 
    และตลาด 
3. มีอ านาจในการตอ่รองราคา 
4. ซือ้ปัจจัยการผลิตได้ในราคาขายสง่ 
5. เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึน้ 

ท าอะไร.... 
1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. การตัดแต่งทรงพุ่ม/ลดไม้ 
    ค้ ายัน 
3. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
4. การลดการใช้สารเคมี 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,760 บาท/ไร่  
เป็น  3,712 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 22) 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ นายธงชัย   หล่อวิไล 
  เกษตรต าบล  นายจ าลอง เดชอูป 
  เกษตรกรต้นแบบ  
                   นายศรีนวล  เจนจัด 

       คน 
สมาชิก 133 ราย  

1.จัดเก็บข้อมูลรายแปลง 
2. จัดท าแผนท่ีรายแปลง 
3.บริหารจัดการโครงการ 

 
 

  การตลาด 
1. ขายเหมาสวนให้กับพ่อค้าคน
กลางจากจังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี 
และจังหวัดล าพูน 
2. ขายตะกร้าส่งจุดรับซื้อล าไยใน
พื้นที่ 
3. เกษตรกรเก็บผลผลิตเอง และ
น าไปจ าหน่ายให้กับจุดรับซื้อใน
ท้องถ่ิน 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 
ล าปางและ
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ล าปาง 

1. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
2. ท าแผนท่ีรายแปลง 
3. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
4. ท าแผนท่ี Zoning 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 
ล าปาง 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ล าปาง 

1. บริหารจัดการลดราคาปัจจัยการผลติ 
2. บริหารจัดการด้านการตลาด 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ล าปาง 

สนับสนุนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลง
ใหญ ่

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง 

 

สนับสนุนอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ 

อบรมการจัดท าบัญชีให้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดล าปาง 

ผู้น าชุมชน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติล าไยให้ได้
คุณภาพ 

สถาบัน 
การศึกษา 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 1 

 

 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ได้อะไร.... 
๑. มีตลาดรองรับแน่นอน 
๒. เพิ่มมูลค่าของผลผลติได้
ราคาตามเกรด  
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ท าอะไร....  
1. การตัดแต่งช่อผล 
2. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. การวางระบบน้ า 
 
 

เพิ่มผลผลิต 

ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
450 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น  540 กก./ไร่ 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20) 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ
รับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน GAP 
2. ส่งเสริมการผลิต
ล าไยในฤดูเพื่อพัฒนา
คุณภาพให้ล าไยลูกโต 
3. ตัดแต่งช่อผล 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. ขนาดผลผลิต
ล าไยใหญขึ่น้จาก 
B สู่ A , A สู่ AA 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
ล าปาง 

1. บริหารจัดการด้านการตลาด 
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

โครงการ
ชลประทานล าปาง 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตล าไย  

ศวพ.ล าปาง 
1.ถ่ายทอดความรู้การผลิตล าไยให้ได้มาตรฐาน 
2.การตรวจรับรองแปลงล าไยตามมาตรฐาน 
GAP 

บริษัท ไชน่า จิน กว่อ หยวน 
จ ากัด 


