
ข้าวแปลงใหญ่ ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. ท าแผนท่ี zoning 
5.  ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรชาวนา  GAP 
การลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
     

สหกรณผ์ูป้ลกูข้าวอ าเภอบา้นธิ 

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว                 
ร่วมกับเกษตรกร 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ
รับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน GAP 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

       ท าอะไร....  
1. สัญญาตกลงซื้อ-ขาย ข้าวเปลือกพันธุ์สันป่าตอง 1 
ในราคาสูงกว่าตลาด 200 บาทต่อตัน 
     ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,177 ไร่   
  เป็นพื้นที่  S1  ท้ังหมด    
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สินค้า 
ข้าวสันปุาตอง 1  
ผลผลิต 800  กิโลกรัม/ไร่  
 ต้นทุนการผลิต  3,500 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิตทั้ง  
     2 รอบ ผลิตในเดือน มิ.ย.และ ธ.ค. 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล 
4. บริหารจัดการกองทุนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
5. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความม่ันใจในเรื่องราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา  
    เพาะเห็ด  

ท าอะไร.... 
1. ใช้ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน               
ใช้พันธุ์ดี ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
ใช้สารชีวภัณฑ์ ท าปุ๋ยใช้เอง 
2. กองทุนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ใช้บริการเครื่องจักรกลของชุมชน 
(คณะกรรมการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลประจ าต าบล) 

ลดต้นทุนการผลิต 
ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 5,000 บาท/ไร่  
เป็น  3,500 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 29) 

ท าอะไร....  
1. ใช้ข้าวพันธุ์ดี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
6. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
700 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 800 กิโลกรัม/ไร่ 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.3) 

          ทีมผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ      นายอลงกต  ขันติสิทธิ์ 
  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
       นายชัยยันต์  อภิวงค์งาม 
 ประธานกลุ่ม นายเจษฎา สมบูรณ์ชัย 

       คน 
สมาชิก  94 ราย  
Smart Farmer 41ราย 
วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 

จับพิกัดรายแปลง 
บริหารจัดการแปลง 
  

 

  การตลาด 
รับซื้อผลผลิตข้าวเปลอืกในราคา              
สูงกว่าตลาด 200  บาท/ตัน 

สหกรณ์การเกษตร 
บ้านธิ 

 
 

 
 

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 
ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 

การตลาด 
สนับสนุนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 
จากเกษตรกร 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

ล าพูน 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

โครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษา 
อ่างเก็บน้ าแม่ธิ 

บริหารจัดการน้ าสู่พ้ืนท่ี 
แปลงผลิตข้าว  

1. ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ /ปอเทือง 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. ท าแผนท่ีรายแปลง 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ล าพูน 
 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ล าพูน 

บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี 
และสารก าจัดศัตรูพืช 

ธกส.บ้านธิ 
 

ให้ความรู้เรื่องสินเชื่อและการตลาด 
 

สศก.   
 

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

สนง. ตรวจบัญชี 
ล าพูน 

 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยและสารเคมี 
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 

จังหวัด 
ล าพูน 

ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ถ่ายทอดความรู้ 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

1 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ์ 
คุณภาพ 

  โรงสีข้าว  

  การตลาด 
สนับสนุนค่าขนส่งข้าวไปโรงสี  
 

สภาเกษตรกร 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
เชียงใหม่ 

ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
จัดท าแปลงเรียนรู้ 
ส่งเสริมกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร 

สหกรณ์จังหวัด 
ล าพูน 

ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว/เชื่อมโยง 
การตลาด/สนับสนุนโรงสีข้าวขนาดเล็ก 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ล าพูน 

 

สนับสนุนการปูองกันก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว 

เทศบาล 
ต าบลบ้านธิ 

สนับสนุนการท างาน/การส่งเสริมการผลิต
ข้าว 

สนับสนุนงานด้านนโยบายและประสานงาน 



ล าไยแปลงใหญต่ าบลศรีเตีย้ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

      พื้นที่      
 ล าไยนอกฤดู 1,000 ไร่ 
 เป็นพื้นที่  S2 =  1,000ไร่  
 นอกเขตชลประทาน :                        

บ่อบาดาล 
  มี ศพก. ในพื้นที่แปลงใหญ่                                                      

    สินค้า : ล าไย 
 เป็นล าไยนอกฤดูท้ังหมด 
 ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร ่
 ผลผลิต 1,000 ตัน 
 พันธุ์ดอ 
 ราคาขายเฉลี่ย 40 บาท/กก. 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

          ทีมผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ คุณสุธน ปืนแก้ว 
 เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน 
       คุณธัญญารัตน์ ปาระมี 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
       นายประวิน ปาตีค า 

       คน 
 สมาชิก 160 ราย 
 กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม 

 
 

  การตลาด 
 - ท า Contract Farming โดยรับซื้อ              
ตามเกรดคุณภาพ 
 - ขายเหมาสวนให้กับผู้ส่งออก 

ลดต้นทุนการผลิต 

ท าอะไร... 
1. ท าปุ๋ยหมักใต้ต้น 
    ล าไย/อินทรีย์เคมี 
2. ให้น้ าระบบ                  
    สปริงเกอร์ 
3. ท าปุ๋ยสั่งตัด 
4.ผลิตสารชีวภัณฑ์ 

ได้อะไร... 
1. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 400 
บาท/ไร่ 
2. ประหยัดน้ า 40%  
3. ลดค่าใช้จ่าย   300 บาท/ไร่ 
4. ท าปุ๋ยสั่งตัดลด 1,500  
บาท/ไร่ 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ลดได้ 1,800 
บาท/ไร่ 
 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร... 
1. ท า GAP  ทุกแปลง 
2. ส่งเสริมการคัดเกรด 

ได้อะไร... 
1. ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 
 ทุกแปลง 
๒.ขนาดผลผลิตใหญ่ขึ้น 
    - ยกระดับจาก   A เป็น AA  
    - ยกระดับจาก   B เป็น A    
  

การตลาด 

ท าอะไร... 
1. ท า Contract Farming 
กับบริษัทส่งออก 
2. ท าการคัดเกรด 
๓. ท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับขาย
ปลีก 
 

ได้อะไร... 
๑. มีตลาดรองรับแน่นอน 
๒. เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต    
ได้ราคาตามเกรด  
๓. ยกระดับและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลผลิต 

การบริหารจัดการ 

ท าอะไร... 
1. วางแผนการผลิตร่วมกัน 
2. บริหารจัดการน้ าร่วมกัน 
๓. จัดการรวบรวมผลผลิต 
4. รวบรวมซื้อปัจจัย 
 
 

ได้อะไร... 
๑. มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการ 
    ของตลาด 
๒. มีกฎระเบียบในการใช้น้ าอย่างยุติธรรม 
3. มีความมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 
4. มีอ านาจต่อรองราคา 
5. ซื้อสินค้าในราคาขายส่ง 

เพิ่มผลผลิต 

ท าอะไร... 
1. ตัดแต่งกิ่ง 
๒. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 
     ดิน 

ได้อะไร... 
เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย ได้   
1,๕๐๐-2,000 กก./ไร่ 
 

- การขับเคลื่อนตามหลัก PPP (public 
Private Partnership) โดยการเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน และสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 

 ส านักงาน 
เกษตรอ าเภอบ้าน
โฮ่ง/ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ล าพูน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. จับพิกัดรายแปลง 
3. ถ่ายทอดความรู้ 
4. ส่งเสริมการผลิตล าไย GAP 
5. ส่งเสริมการผลิตล าไยนอกฤดู/
การลดต้นทุนการผลิต 
6. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

บริหารจัดการแปลง 
ประสานงานหน่วยงาน 

รับรองมาตรฐาน GAP 
จัดท าแปลงต้นแบบ 

กรมวิชาการเกษตร 

1. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบ ารุง
ดิน 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. จัดท าแผนท่ีรายแปลง 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ล าพูน 

สหกรณ์ 
จังหวัดล าพูน 

ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ 
เชื่อมโยงการตลาด 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  

บันทึกรายรับรายจ่ายครัวเรือน ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์                      

พัฒนาศูนย์เรียนรู้/เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

สปก. 

ส่งเสริมการผลิตล าไยนอกฤดู เทศบาลต าบล
ศรีเตี้ย 

ปศุสัตว์ จว.  พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด พาณิชย์จังหวัด 



แปลงใหญ่ข้าว  (ต.ปุาซาง/แม่แรง/บ้านเรือง/ปากบ่อง)  อ าเภอปุาซาง  จังหวัดล าพูน 
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ท าอะไร....  
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP ข้าว 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ตาม
มาตรฐานกรมการข้าว 
3. แปรรูปข้าว GAP 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร....  
1. มีการท าข้อตกลงร่วม/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Contract farming 
เมล็ดพันธุ์ข้าว   
2. ข้าวสารส่งองค์กรเกษตรกร ตลาดชุมชน   
 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 

การตลาด 

         พื้นที่      
 ปลูกข้าว 2,815.50 ไร่   
  เป็นพื้นที่ S2 และ S3 
  นาในเขตชลประทาน 304.25 ไร่ 
  นอกเขตชลประทาน  2,511.25 ไร่                                                          

                สินค้า 
 เมล็ดพันธุ์ดี สันป่าตอง 1 
 ต้นทุน 3,650  บาท/ไร่ (นาหยอด) 
 ต้นทุน 3,920 บาท/ไร่ (นาด า ) 
  คุณภาพข้าว GAP   
  แปรรูปข้าว GAP  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตร 
2. บริหารจัดการการผลิตและ

การตลาด. 
3. บริหารจัดการธนาคารปุ๋ย 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความมั่นใจเรื่องราคาและตลาด 
3. มีเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน 
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการขาย
ปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ เมล็ด    ปอเทือง  

ท าอะไร.... 
1.ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร รถไถ รถ
เกี่ยวข้าว รถด านา เครื่องหยอด 
2. ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ 
3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ ปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  
4.ปลูกพืชตระกูลถ่ัว/ปอเทืองบ ารุงดิน 
5.ผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 
6.การใช้สารชีวภัณฑ์/ลดการใช้   
   สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรค    
   แมลงศัตรูข้าว 

ลดต้นทุนการผลิต 
ได้อะไร.... 
ลดต้นทุนจาก 4,620 
บาท/ไร 
เหลือ นาหยอดต้นทุน 
3,650 บาท/ไร่ และ
นาด าต้นทุน 4,770
บาท/ไร่เหลือต้นทุน 
3,920 บาท/ไร่ (คิด
เป็นร้อยละ 21.0 
และ 17.8) 

ท าอะไร....  
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
3. ปลูกปอเทืองปรับปรุง 
    บ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 
6. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 680 
กิโลกรัม /ไร่ เป็น 
720กิโลกรัม/ไร่  

          ทีมผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ  นายสุกิจ  มานะแซม 
  ประธานกลุ่ม  นายแสวง  ต๊ะสุยะ 

           คน 
สมาชิก 361 ราย  
Smart Farmer 107 ราย 
กลุ่มชาวนา(กิจกรรม)  6 กลุ่ม 

 
 

 
 

  ได้อะไร.... 
  1. ผลผลิตได้       
   มาตรฐาน GAP  
   2. เมล็ดพันธุ์มี   
   คุณภาพดี 
   3. ข้าวสาร   
   คุณภาพ สหกรณก์ารเกษตร/ลกูคา้ ธกส. 

การบริหารจัดการ 
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Contract 
farming 
2.วางแผนการผลิตและการตลาด 

การตลาด 
รับซื้อเมล็ดพันธ์ราคา 23 บาท/
กิโลกรัม 

ตลาดซื้อขายอื่นๆ 

 
 

การตลาด 
1. องค์กรเกษตรกรและตลาดชุมชน 
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว  

  1. บริหารจัดการแปลง/ชุมชน 
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3. ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
  โดยส่งเสริมการผลิตปัจจัยใช้เอง 
  4. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์  
  5. โรงเรียนเกษตรกรชาวนา 
  6. ส่งเสริมข้าว GAP 

 ส านักงาน   
เกษตร
จังหวัด 
ล าพูน 

ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ถ่ายทอดความรู้ 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

จังหวัด 
ล าพูน 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ล าพูน 

 1.สนับสนุนการปลูกปอเทือง 
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. การท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

จับพิกัดรายแปลง 
บริหารจัดการแปลง 
 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 ตัน 
2. สนับสนุนเครื่องหยอด 8 แถว จ านวน  1 
เครื่อง 
3. สนับสนุนแปลงเรียนรู้ 
4. ตรวจรับรอง GAP 
5. สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และ
พลาสติกรองตากข้าว 
 

 
ศูนย์เมล็ด 
พันธุ์ข้าว 
เชียงใหม่ 

 

บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตข้าว  

โครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษา 
อ่างเก็บน้ าแม่ธิ 

สหกรณ์ 
จังหวัด 
ล าพูน 

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. การบริหารจัดการชุมชน เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี 
และสารก าจัดศัตรูพืช 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ล าพูน 



แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลปุาไผ่ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. จับพิกัดรายแปลง/จัดท าแผนที่รายแปลง 
3. ถ่ายทอดความรู้ ลดต้นทุนการผลิต/การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
5. พัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพ)ี จ ากัดมหาชน  

การบริหารจัดการ 
-สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุของบริษัทกับกลุ่มในราคาต่ ากว่า
ท้องตลาด 
-ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี 
 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ปุาไผ่ 453 ไร่  
 นอกเขตชลประทาน : น้ าฝน (ทั้งหมด) 
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย     1,076  มม./ปี                                                      

    สินค้า : ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์
 ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่   
 พันธุ์ ซีพี 888 
เป็นท่ีต้องการของตลาด 
ราคาขายเฉลี่ย 6.50 บาทต่อกิโลกรัม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

          ทีมผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ คุณนิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์        
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
คุณศักดิช์ัย  พิมพ์กะภีร์  
ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                    
คุณวรณ์ วงค์ฝั้น 

          คน 
 สมาชิก ต.ปุาไผ่ 57 ราย 
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 1 กลุ่ม 

1.บริหารจัดการแปลง 
2.ประสานงาน 
3. จัดท าแผนที่รายแปลง 

 
 

  การตลาด 
 - รับซ้ือตามเกรดคุณภาพ 

  

สกต. 

 
 

การตลาด 
- รับซ้ือผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่ตามเกรดคุณภาพ
ในราคาสูงกว่าท้องตลาด 5-10 สตางค์/กก. 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

ล าพูน 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

1. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดนิ 
3. สนับสนุนการท าปุย๋หมัก สารเร่ง พด. 
4. จัดท าแผนที่รายแปลง 

   

สพด.จังหวัด 
ล าพูน 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ล าพูน 

บัญชีต้นทุนอาชีพ บันทึกรายรับรายจ่าย 

     บริษัท KYP พืชผลการเกษตร 

การตลาด 
-วางแผนการให้สินเชื่อในรูปแบบของกลุ่ม 
-รับซ้ือตามเกรดคุณภาพในราคาสูงกว่าท้องตลาด 
-จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกในราคาถูกกว่า
ท้องตลาด 

สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางด า 
ส านักงาน 

ปศุสัตว์อ าเภอ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ท าอะไร... 
1. รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ 
3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 
4.การใช้สารชีวภัณฑ์ 
5.การใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ได้อะไร... 
1. ต้นทุนการผลิตลดลง 300 
บาท/ไร่  
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต 
ท าอะไร... 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
๒. การจัดระบบการผลิต 
๓. การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
4. การท าเขตกรรมที่ถูกต้อง 
5. ก าหนดระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม 

ได้อะไร... 
1.โครงสร้างดินเหมาะสม 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่มีคุณภาพ ความชื้นต่ า 

 

การตลาด 

ท าอะไร... 
1.เชื่อมโยงตลาดระหว่าง
ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ค้า 
 
 
 

ได้อะไร... 
๑. มีตลาดรองรับแน่นอน 
๒. เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต    
ได้ราคาตามเกรด  
๓. มีจุดรับซื้อในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการ 

ท าอะไร... 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหา
ปัจจัยการผลิต 
2. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได/้ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 
 

ได้อะไร... 
๑. ลดต้นทุนด้านราคาของปัจจัยการผลิต 
๒. มีความมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 
๔. เกษตรกรลดค้าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จากการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
๕. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

เพิ่มผลผลิต 
ท าอะไร... 

1.ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง 

 

ได้อะไร... 
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย      จาก 6
๐๐ กก./ไร่     เป็น ๖5๐ กก./
ไร ่
 
 

สนับสนุนต้นกลา้พันธุ์ผกั ได้แก่ มะละกอ ปูเล่ พริก 
และมะเขือ  

 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ จ.

ล าพูน 

ให้ความรู้เร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุ์  กรมวิชาการ
เกษตร 

สหกรณ์จังหวัด 
ล าพูน 

1. ให้ความรู้เร่ืองสหกรณ์ 
2. ท าบัตรประจ าตวัสมาชิกแปลงใหญ ่
3. เชื่อมโยงด้านการตลาด 

ทต. ปุาไผ่  
ทต.แม่ตืน  

อ านวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการ
ฝึกอบรม 

ธกส.สาขาลี้
,แม่ตืน 

สนับสนุนสินเชื่อ 
 



แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. จับพิกัดรายแปลง/จัดท าแผนที่รายแปลง 
3. ถ่ายทอดความรู้โดยการลดต้นทุนการผลิต/การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
5. พัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพ)ี จ ากัดมหาชน  

การบริหารจัดการ 
-สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุของบริษัทกับกลุ่มในราคาต่ ากว่า
ท้องตลาด 
-ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี 
 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต.แม่ตนื 358 ไร่  
 นอกเขตชลประทาน : น้ าฝน (ทั้งหมด) 
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย    1,076   มม./ปี                                                      

    สินค้า : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่   
 พันธุ์ ซีพี 888 
เป็นท่ีต้องการของตลาด 
ราคาขายเฉลี่ย 6.50 บาทต่อกิโลกรัม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

          ทีมผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ คุณนิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์        
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
คุณเริงขวัญ สุริยะปัน 
ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                    
คุณอรุณ อิ่นค ามูล 

          คน 
 สมาชิก ต.แม่ตืน  55 ราย 
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 1 กลุ่ม 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. ประสานงาน 
3.จัดท าแผนที่รายแปลง 

 
 

  การตลาด 
 - รับซ้ือตามเกรดคุณภาพ 

  

สกต. 

 
 

การตลาด 
- รับซ้ือผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่ตามเกรดคุณภาพ
ในราคาสูงกว่าท้องตลาด 5-10 สตางค์/กก. 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

ล าพูน 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

1. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดนิ 
3. สนับสนุนการท าปุย๋หมัก สารเร่ง พด. 
4. แผนที่รายแปลง 

   

สพด.จังหวัด 
ล าพูน 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ล าพูน 

บัญชีต้นทุนอาชีพ บันทึกรายรับรายจ่าย 

     บริษัท KYP พืชผลการเกษตร 

การตลาด 
-วางแผนการให้สินเชื่อในรูปแบบของกลุ่ม 
-รับซ้ือตามเกรดคุณภาพในราคาสูงกว่าท้องตลาด 
-จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกในราคาถูกกว่า
ท้องตลาด 

สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางด า 
ส านักงาน 

ปศุสัตว์อ าเภอ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ท าอะไร... 
1. รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ 
3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 
4.การใช้สารชีวภัณฑ์ 
5.การใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ได้อะไร... 
1. ต้นทุนการผลิตลดลง 300 
บาท/ไร่  
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต 
ท าอะไร... 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
๒. การจัดระบบการผลิต 
๓. การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
4. การท าเขตกรรมที่ถูกต้อง 
5. ก าหนดระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม 

ได้อะไร... 
1.โครงสร้างดินเหมาะสม 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่มีคุณภาพ ความชื้นต่ า 

 

การตลาด 

ท าอะไร... 
1.เชื่อมโยงตลาดระหว่าง
ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ค้า 
 
 
 

ได้อะไร... 
๑. มีตลาดรองรับแน่นอน 
๒. เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต    
ได้ราคาตามเกรด  
๓. มีจุดรับซื้อในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการ 

ท าอะไร... 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหา
ปัจจัยการผลิต 
2. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได/้ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 
 

ได้อะไร... 
๑. ลดต้นทุนด้านราคาของปัจจัยการผลิต 
๒. มีความมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 
๔. เกษตรกรลดค้าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จากการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
๕. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

เพิ่มผลผลิต 

ท าอะไร... 
1.ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง 

 

ได้อะไร... 
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย      จาก 6
๐๐ กก./ไร่     เป็น ๖5๐ กก./
ไร ่
 
 

สนับสนุนต้นกลา้พันธุ์ผกั ได้แก่ มะละกอ ปูเล่ พริก 
และมะเขือ  

 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ จ.

ล าพูน 

ให้ความรู้เร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุ์  กรมวิชาการ
เกษตร 

สหกรณ์จังหวัด 
ล าพูน 

1. ให้ความรู้เร่ืองสหกรณ์ 
2. ท าบัตรประจ าตวัสมาชิกแปลงใหญ ่
3. เชื่อมโยงด้านการตลาด 

ทต. ปุาไผ่  
ทต.แม่ตืน  

อ านวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการ
ฝึกอบรม 

ธกส.สาขาลี้
,แม่ตืน 

สนับสนุนสินเชื่อ 
 



ล าไยแปลงใหญแ่ม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

      พื้นที่      
 ล าไยนอกฤดู 3,786 ไร่ 
 เป็นพื้นที่  S2 =  3,786ไร่  
 นอกเขตชลประทาน :                        

บ่อบาดาล,น้ าทา , อ่างแม่กึม 
  มี ศพก. ในพื้นที่แปลงใหญ่                                                      

    สินค้า : ล าไย 
 เป็นล าไยนอกฤดูทั้งหมด 
 ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ 
 ผลผลิต 5,670 ตัน 
 พันธุ์ดอ 
 ราคาขายเฉลี่ย 30 บาท/กก. 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

          ทีมผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ คุณสมชาย  สงพูล 
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
       คุณวรกาญจน ์ ธรรมตา 
ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่ 
       คุณด ารงค์  จินะกาศ 

       คน 
 สมาชิก 491 ราย 
 กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม 
 วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม 

 
 

  การตลาด 
 - ท า Contract Farming โดยรับซื้อ              
ตามเกรดคุณภาพ 
 - ขายเหมาสวนให้กับผู้ส่งออก 

ลดต้นทุนการผลิต 

ท าอะไร... 
1. ท าปุ๋ยหมักใต้ต้น 
    ล าไย 
2. ให้น้ าระบบ                  
    สปริงเกอร ์

ได้อะไร... 
1. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 
400 บาท/ไร่ 
2. ประหยัดน้ า 40%  
3. ลดค่าใช้จ่าย                  
300 บาท/ไร่ 
 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
ท าอะไร... 

1. ท า GAP  ทุกแปลง 
2. ส่งเสริมการคัดเกรด 

ได้อะไร... 
1. ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 
 ทุกแปลง 
๒.ขนาดผลผลิตใหญ่ขึ้น 
    - ยกระดับจาก   A เป็น AA  3%  
    - ยกระดับจาก   B เป็น A   5 % 
  

การตลาด 

ท าอะไร... 
1. ท า Contract Farming 
กับบริษัทส่งออก 
2. ท าการคัดเกรด 
๓. ท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับขาย
ปลีก 
 

ได้อะไร... 
๑. มีตลาดรองรับแน่นอน 
๒. เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต    
ได้ราคาตามเกรด  
๓. ยกระดับและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลผลิต 

การบริหารจัดการ 

ท าอะไร... 
1. วางแผนการผลิตร่วมกัน 
2. บริหารจัดการน้ าร่วมกัน 
๓. จัดการรวบรวมผลผลิต 
4. รวบรวมซื้อปัจจัย 
 
 

ได้อะไร... 
๑. มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการ 
    ของตลาด 
๒. มีกฎระเบียบในการใช้น้ าอย่างยุติธรรม 
3. มีความมั่นใจในเรื่องราคาและตลาด 
4. มีอ านาจต่อรองราคา 
5. ซื้อสินค้าในราคาขายส่ง 

เพิ่มผลผลิต 

ท าอะไร... 
1. ตัดแต่งกิ่ง 
๒. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 
     ดิน 

ได้อะไร... 
เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย ได้   
1,2๐๐ กก./ไร่ 
 

- การขับเคลื่อนตามหลัก PPP (public 
Private Partnership) โดยการเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน และสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 

 ส านักงาน 
เกษตรอ าเภอแม่ทา/

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. จับพิกัดรายแปลง 
3. ถ่ายทอดความรู้ 
4. ส่งเสริมการผลิตล าไย GAP 
5. ส่งเสริมการผลิตล าไยนอกฤดู/
การลดต้นทุนการผลิต 
6. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

บริหารจัดการแปลง 
ประสานงานหน่วยงาน 

กรมวิชาการเกษตร รับรองมาตรฐาน GAP 
จัดท าแปลงต้นแบบ 

1. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. จัดท าแผนท่ีรายแปลง 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ล าพูน 

สหกรณ์ 
จังหวัดล าพูน 

ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ 
เชื่อมโยงการตลาด 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์                      

บันทึกรายรับรายจ่ายครัวเรือน 

สปก. พัฒนาศูนย์เรียนรู้/เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จังหวัด สนับสนุนโรงปุ๋ยอินทรีย์ 

เทศบาลทากาศ
เหนือ 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

ปศุสัตว์ จว.  พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

ศูนย์ส่งเสริม 
(เน้ือเยื่อฯ) 

สนับสนุนจุดเรียนรู้ต้นแบบการผลิต
อนุบาลกล้วยไม้ 

ศูนย์ส่งเสริม 
(ท่ีสูงฯ) 

ส่งเสริมการผลิตพืชเพ่ือใช้น้ าน้อย 

พาณิชย์จังหวัด สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด 

ส านักงาน
อัยการจังหวัดฯ 

สนับสนุนการจัดท าสัญญาซื้อขายท่ี
ถูกต้อง/ยุติธรรม 


