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การถอดบทเรียนแปลงใหญขาว อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
 
ความเปนมา 

นายเทวัญ ปญญาประเสริฐ ประธานกลุมผูปลูกขาวตําบลปางหมู จังหวัดแมฮองสอนในปจจุบัน          
กลาววาเมื่อประมาณ 3 ปท่ีผานมา (ป 2556) ชาวบานตําบลปางหมู มีการปลูกขาวเพื่อการบริโภค โดยมีการ
ปลูกขาวนาปเปนพืชหลัก และปลูกถ่ัวเหลือง งา แตงโม  เปนพืชหลังนา เปนการปลูกพืชเชิงเด่ียว ซึ่งตางคนตาง
ผลิต ตางคนตางปลูก ตางคนตางขาย โดยการผลิตขาวมีตนทุนการผลิตท่ีสูง และมีการใชสารเคมีเพิ่มมาข้ึน 

ในป 2557/2558 ไดมีการจัดต้ังกลุมผูปลูกขาว เพื่อเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติ
ใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน 
และสินคา พบวาพื้นท่ีปลูกขาวตําบลปางหมู มีลักษณะช้ันความเหมาะสมของดินอยู 2 ลักษณะคือ ช้ันความ
เหมาะสมปานกลาง S2 และ ช้ันความเหมาะสมเล็กนอย S3 ตอมาไดมีการวิเคราะหพื้นท่ีปลูกใหมเปน ช้ันความ
เหมาะสมปานกลาง S2 ท้ังหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
การผลิตตามระบบการผลิตขาว GAP และบริหารจัดการดานการตลาด 

ในป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ โดยมีนายจรัส ไชยวรรณ 
เกษตรอําเภอเมืองแมฮองสอน เปนผูใหคําแนะนําการเขารวมโครงการดังกลาว 
 
สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 ขาวแปลงใหญอยูในพื้นท่ี หมู 1 และหมู 3 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน      
มีสมาชิกท้ังหมด 118 คน พื้นท่ีผลิตขาวท่ีมีเอกสารสิทธิ์รวม 1,042 ไร จํานวน 121 แปลง มีนายเทวัญ    
ปญญาประเสริฐ เปนประธานกลุมผูปลูกขาวแปลงใหญ และเปน Smart Farmer 
 การลดตนทุนการผลิตขาว ดวยการสงเสริมการปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาว เปนแบบกลาชําเพื่อลดคา
เมล็ดพันธุ การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย การใชสารชีวภัณฑ การกําจัดศัตรูขาวโดยชีววิธี และ
การใชพันธุดี คัดแยกพันธุปน 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ดวยการสงเสริมการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหงเพื่อเพิ่มการแตกกอ 
การปรับปรุงบํารุงดิน การไถกลบตอซัง การปลูกพืชบํารุงดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการใชเมล็ดพันธุดี 
 การผลิตตามระบบการผลิตขาว GAP เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญไดรับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน 
GAP แลว 8 ราย และจะสงเสริมใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหไดรับมามาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน GAP 
ใหครบ 118 ราย ภายในป 2560 
 มีการวางแผนดานการตลาด ผลิตขาว 100 ตัน ขาวหอมนิล, ขาวไรซเบอรี่, ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว  
สงตลาดชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา พรอมท้ังจัดต้ังตลาดแปลงใหญ ตลาดหนา
ฟารม และตลาดออนไลน 
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ทีมผูจัดการแปลงใหญขาวจังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวยเจาหนาท่ีและเกษตรกร 3 ทาน 
 

                 
 
 
 
 

เปาหมาย 
 เปาหมาย คือ กลุมรวมกันผลิตขาวแปลงใหญ  "รวมกันผลิต รวมกันขาย" โดยมีการลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคาผลผลิต วางแผนการตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
 ลดตนทุนการผลิต  

กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตขาวใหได จากเดิมการผลิตขาวของเกษตรกรท่ัวไป มีตนทุนอยูท่ี 
4,500 บาทตอไร เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายในการผลิตขาวใหมีตนทุนการผลิตท่ีลดลงเหลือ 
4,000 บาท/ไร ไวดังนี้ 
 - การปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาว เปนแบบกลาชํา สามารถลดคาเมล็ดพันธุได 50% เปนจํานวนเงิน 92 
บาทตอไร 
 -การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณ
สูตรปุยปรมิาณท่ีจะใช สามารถลดตนทุนลง 200 บาท/ไร มีหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดินชวยในการเก็บตัวอยาง
ดินไป 
 -ผลิตปุยใชเองจากเศษวัสดุทางการเกษตร (เศษถ่ัวจากตนถ่ัวเหลือง เศษจากตนงา)  โดยนําเศษวัสดุทาง
การเกษตร ใชรวมกับปุยเคมี สามารถลดปริมาณการใชปุยเคมีลงได 25 กิโลกรัม/ไร 
 -การใชสารชีวภัณฑ การคลุกเมล็ดขาวดวยเช้ือราไตรโคเดอมา การปองกันกําจัดแมลงดวยเช้ือราบิววาเรีย 
สามารถลดปริมาณการใชสารเคมีลงไดรอยละ 50  
 -การกําจัดศัตรูขาวโดยชีววิธี การปองกันกําจัดหอยเชอรี่โดยใชใบมะละกอเปนเยื่อลอ การกําจัดหอยเชอรี่
ดวยฝกคูณ และการใชกับดักขวดพลาสติก สามารถลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดหอยเชอรี่ รอยละ 50 
 - การใชพันธุดี คัดแยกพันธุปน ทําใหลดปริมาณการใชเมล็ดพันธุตอไรลง 
 
 
 
 

นายเทวัญ ปญญาประเสริฐ 

ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

นายแสนเมือง ภูษิตยืนยง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

ผูชวยผูจัดการ 

นายจรัส ไชยวรรณ  

เกษตรอําเภอเมืองแมฮองสอน 

ผูจัดการ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
เดิมเกษตรกรมีผลผลิตขาว 5๐๐ กิโลกรัมตอไร มีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหได 525 

กิโลกรัมตอไร ดังนี ้
-การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง เปนการแกลงขาว เพื่อใหขาวแตกกอเพิ่ม เปนการเพิ่มผลผลิตขาวและ

ลดปริมาณการใชน้ําในนาขาว ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน 25 % 
-การปรับปรุงบํารุงดิน ไถกลบตอซัง ปลูกพืชบํารุงดิน เชน ปอเทือง พืชตระกูลถ่ัว เพิ่มธาตุอาหารใหกับ

ดิน และปรับโครงสรางของดิน 
-การใชพันธุดี ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึน 
การเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 - การผลิตขาวใหผานการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อทําใหผลผลิตขาวมีคุณภาพ สามารถจําหนายไดใน
ราคาท่ีสูงข้ึน โดยมีสมาชิกแปลงใหญท้ังหมดเขารวมการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP จํานวน 118 ราย และมี
เกษตรกรท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน GAP ขาว จากกรมการขาวแลว จํานวน 8 ราย และสงเสริมใหกลุม
เกษตรกรผูผลิตขาวแปลงใหญ 118 ราย ใหไดการรับรองตามมาตรฐาน GAP ขาวทุกราย ภายในป 2560 

-การผลิตขาวหอมนิล และขาวไรซเบอรี่ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต เนื่องจากขาวหอมนิล  และขาวไรซ
เบอรี่ มีราคาท่ีสูงกวาขาวท่ัวไป 

การตลาด 
ปจจุบันกลุมยังไมมีปญหาเรื่องการตลาด เนื่องจากจังหวัดแมฮองสอน ผลิตขาวเพื่อการบริโภค (ผลผลิต

รวมขาวแปลงใหญ จํานวน  521 ตัน เก็บไวบริโภค  417 ตัน คิดเปนรอยละ  80  เหลือจําหนาย 104 ตัน      
คิดเปนรอยละ 20 (แปรรูปเปนขาวกลอง, แปรรูปเปนขาวสาร) โดยมีการวางแผนการตลาดดังนี้ 

- วางแผนดานการตลาด (104 ตัน) ขาวหอมนิล, ขาวไรซเบอรี่, ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว สงตลาดชุมชน 
กลุมวิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา 

- จัดต้ังตลาดแปลงใหญ ตลาดหนาฟารม และตลาดออนไลน 
การบริหารจัดการ 
มีเปาหมายการบริหารจัดการของกลุมแบงเปน 

-วางแผนบริหารจัดการน้ําและดินท้ังระบบ (Zoning)  
-วางแผนดานงบประมาณแปลงใหญ (งาน : เงิน : คน) 
-บริหารจัดการพื้นท่ีใหมีศักยภาพดานการผลิต 3 รอบการผลิต/ป ในพื้นท่ีเขตชลประทาน   

(ขาว + พืชอายุส้ันน้ํานอย 2 รอบการผลิต)                                     
-สงเสริมอาชีพใหมีกิจกรรมดาน พืช สัตว ประมง และอาชีพเสริมรายได (พืชหลังนา ถ่ัวเหลือง, 

งา, แตงโม และมันฝรั่ง 
-แผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพและพอเพียงตอการเพาะปลูก 
-บริหารจัดการระบบทะเบียนและขอมูลเกษตรกรแปลงใหญ 
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 - การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในเวทีของการประชุมของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพื่อเปน
กลไกในการขับเคล่ือนและบูรณาการในระดับพื้นท่ีแปลงใหญ และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร 
 -การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน เชน
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแมฮองสอน ไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการ       
จัดประชุมคณะกรรมการประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบลระดับ
จังหวัด/ระดับอําเภอเปนผูชวยเลขานุการ, พัฒนาชุมชน, ประมงอําเภอ, ปศุสัตวอําเภอ, นายกองคการบริหารสวน
ตําบลปางหมู, กํานันตําบลปางหมู, ผูจัดการ ธ.ก.ส. สาขาอําเภอเมืองแมฮองสอน, ประธานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปางหมู และประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ เปนตน เขารวมประชุม 
รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 5 เรื่อง คือ 
๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 
2. จัดทําแผน จัดหาปจจัยการผลิต แผนการผลิต แผนการตลาด โดยยึดหลักการใหเกษตรกรเปนผูคิดและการรวมกลุม 
3. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
4. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด  
5. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
 

นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาด โดยการประสานใหตลาดชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา เขารวมพูดคุยในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อการประสานงานในการใหความรู 
ขอมูล และเพิ่มชองทางการตลาด และในปจจุบัน ไดจัดต้ังกลุมผูผลิตขาวปลอดภัยชุมชนบานปางหมูเพื่อจําหนาย
ขาวปลอดภัย พรอมท้ังประสานงานหนวยงานตางๆ ในการดําเนินงานดังนี้ 

-สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการผลิตปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การผลิตปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง  

-กรมการขาว โดยศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน ใหความรูเรื่องการปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาว การใชปุยเคมี 
และการใชสารเคมีในนาขาว รวมท้ังการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP ใหสมาชิกกลุม 

-กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานแมฮองสอน สํานักงานชลประทานท่ี 1 ใหความรูเรื่องการทํา
นาแบบเปยกสลับแหง 

-กรมสงเสริมการเกษตร โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ใหความรู และตรวจติดตามการผลิตขาว
ตามระบบ GAP และขาวครบวงจร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหความรู และสงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ขาว กลุมอารักขาพืช สงเสริมการใชปุยอินทรีย การใชน้ําหมักมูลไสเดือน การใชสารชีวภัณฑ และการปองกัน
กําจัดศัตรูขาวโดยชีววิธี และกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหการประสานงานพรอมท้ังจัดทําขอมูล 

-สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม อบรม และสาธิตการทําน้ําหมักน็อคหญาในนาขาว 
-หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร

ประกอบดวย ประมง, ปศุสัตว, กศน, กระทรวงกลาโหม, ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
แมฮองสอน (เกษตรท่ีสูง) 

-หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุม การทําบัญชี คือ สหกรณ ตรวจบัญชีสหกรณ และ สนง.
เกษตรและสหกรณจังหวัดแมฮองสอน 
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-หนวยงานสนับสนุนดานเงินทุน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธ.ก.ส. 
-หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
-หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการตลาด คือ พาณิชยจังหวัด 
-หนวยงานทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตําบลปางหมู สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ 
-หนวยงานภาคเอกชน คือ บริษัท ฟริโต-เลย  (มันฝรั่งพืชหลังนาแปลงใหญ)           

 
เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 
 การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกไขปญหาท่ีตรงกับ
ความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปน
แหลงเรียนรูนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย โครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจากปญหาราคา
สินคาเกษตร และงบประมาณกรมสงเสริมการเกษตร การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ป 2559 ซึ่งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบล
ปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน ต้ังอยูในพื้นท่ีแปลงใหญ 
 

“การทํางานรวมกับชุมชน  ตองมีการเยี่ยมเยือน ติดตามเกษตรกร อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาท่ีและเกษตรกร  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการยอมรับและศรัทธาในตัวเจาหนาท่ี” 
 
กลไกการขับเคลื่อน 
 กลุมเกษตรกรแปลงใหญขาวมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 
 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว มีประธานศูนย คือ นายเทวัญ ปญญาประเสริฐ 
เปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว ใหความรูแกสมาชิก โดย ศพก.    
เปนศูนยรวมของหนวยงานภาครัฐ ๑7 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 1 หนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑ 
หนวยงาน ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรม ตาง ๆ ภายใน ศพก. ท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีแปลงใหญ โดย ศพก. แหงนี้ 
ประกอบดวยฐานการเรียนรู 6 ฐาน ไดแก  
 1. การปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาว เปนการปลูกขาวแบบแยกกอ รวมกับการปลูกขาวระบบประณีต (SRI) 

2. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑในนาขาว เปนการใชสารชีวภัณฑ ไตรโคเดอรมา และบิวเวอเรียในการ
ปองกันกําจัดโรคและแมลงในนาขาว 

3. การจัดการดินปุย เปนการวิเคราะหดิน การผลิต และการใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การทําน้ําหมักมูล
ไสเดือนเพื่อใหเกษตรกรสามารถปรับปรุงคุณภาพดินไดดวยตัวเอง รวมท้ังสามารถผลิต และใชปุยในปริมาณท่ี
เหมาะสม 

4. การจัดการศัตรูขาว  เปนการปองกันกําจัดหอยเชอรี่ โดยใชวิธี 1) วิธีกล เชน การเก็บตัวหอย/ไขหอย
เชอรี่ การใชส่ิงกีดขวางกั้นตามทางน้ํา การใชไมหลักกับดักลอใหวางไข การใชเหยื่อลอ โดยการใชพืชตนออนลอให
หอยมากินแลวกําจัด เชน ใบมะละกอ ใบมันเทศ 2.) วิธีชีววิธี เชน การเล้ียงเปดใหกินหอยเชอรี่เปนอาหาร การ
ปลอยใหนกปากหางเขามาในแปลงขาว 3.) การใชฝกคูณกําจัดหอยเชอรี่ 

5. การใชน้ําอยางรูคุณคาในนาขาว เปนการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง   
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6. การเพิ่มมูลคาขาว  เปนการเพิ่มมูลคาขาวโดยการผลิตขาวหอมบรรจุถุงขาย ภายใตช่ือขาวหอมปางหมู 
โดยผลิตจากแปลงขาวท่ีไดรับมาตรฐานตามระบบ GAP ขาว จากกรมการขาว และพัฒนาบรรจุภัณฑสูญญากาศ 
เพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษาขาวใหนานข้ึน ปองกันการเกิดมอดและแมลง 
 โดยแตละฐานการเรียนรูมีเกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการ
ผลิตขาวอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงานท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก 
 สมาชิกแปลงใหญเองก็นําความรูมาแลกเปล่ียนกัน เชน การผลิตขาวแบบแยกกอ (ขาวตนเดียว)และการ
ผลิต/คัดแยกเมล็ดพันธุขาว เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว เปนตน 
 
ผลลัพธตามเปาหมาย 
 ตามเปาหมาย ๕ ดาน ของกระบวนการผลิตขาวแปลงใหญจังหวัดแมฮองสอน เมื่อดําเนินการตาม
กิจกรรมตาง ๆ ทําใหบรรลุตามเปาหมาย ดังนี้ 

การลดตนทุนการผลิต  
กลุมสามารถลดตนทุนในการผลิตขาว โดยการปรับเปล่ียนวิธีการปลูกขาว, การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน , 

ผลิตปุยไวใชเองจากเศษวัสดุทางการเกษตร, การใชสารชีวภัณฑ, การกําจัดศัตรูขาวโดยชีววิธี, การใชพันธุดี คัด
แยกพันธุปน โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตใหไดจากเดิม 4,5๐๐ บาทตอไร เหลือ 4,000 บาทตอไร ลงลง
จากเดิม 500 บาท คิดเปนรอยละ 11 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
กลุมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง, การปรับปรุงบํารุงดิน, 

การใชพันธุดี โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตใหไดจากเดิม 500 กิโลกรัมตอไร เปน 525 กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิต
เพิ่มข้ึน 25 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 5 

การเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ดวยการผลิตขาวตามระบบมาตรฐาน GAP รวมท้ังการผลิตขาวหอมนิล และขาวไรซเบอรี่ สามารถขาย

ขาวไดในราคาท่ีสูงกวาขาวท่ัวไป 

การตลาด 
 มีการผลิตขาวหอมนิล, ขาวไรซเบอรี่, ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว สงตลาดชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินคา และจัดต้ังตลาดแปลงใหญ ตลาดหนาฟารม และตลาดออนไลน 

การบริหารจัดการ 
มีเปาหมายการบริหารจัดการของกลุมดังนี้ 

-บริหารจัดการน้ําและดินท้ังระบบ (Zoning) ตามแผนการจัดการพื้นท่ีการผลิตสินคาเกษตรขาวจังหวัด
แมฮองสอน ทําใหเกษตรกรมีความมั่นดานทรัพยากรน้ํา และดิน สามารถวางแผนการผลิตไดท้ังป 

-มีแผนงานการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีจะดําเนินการอยางตอเนื่อง 
-พื้นท่ีมีศักยภาพดานการผลิต 3 รอบการผลิต/ป ในพื้นท่ีเขตชลประทาน (ขาว + พืชอายุส้ันน้ํานอย 2 

รอบการผลิต)                                     
-เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาหาร  และมีรายไดเสริมจากการผลิตดาน  พืช สัตว ประมง  และพืชหลังนา  
-สามารถตรวจสอบขอมูล และชวยเหลือเกษตรกรไดอยางรวดเร็วจากทะเบียนเกษตรกร 
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-มีศูนยผลิตเมล็ดพันธขาวชุมชนปางหมู เพื่อรับฝากเมล็ดพันธุขาว และสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวพันธุดี เพื่อ
การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพและพอเพียงตอการเพาะปลูก 

ผลกระทบ 
การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรท่ีเปนสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตางๆ แบงออกเปน ๔ ดาน 
- ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยตามระบบ GAP สงผลตอส่ิงแวดลอม ทําใหระบบ

นิเวศดีข้ึน มีแมลงตัวหํ้า/ตัวเบียนเพิ่มมากข้ึน มีนกปากหางอพยพมาในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน(นกปากชอบกินหอยเชอรี่) 
สรางความสมดุลแกระบบนิเวศในนาขาว 

- ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตขาวท่ีปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP สงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน จากผลการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดเกษตรกร มีคาของสารเคมีตกคางในเลือดท่ีลดลง  

- ดานสังคม เมื่อมีการผลิตขาวเปนสินคาของกลุม มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมี 
การพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสมาชิกกลุมมีทัศนคติท่ีดีตอกัน เกิดความสามัคคีและลดความขัดแยง 

- ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ ทําใหมีอํานาจตอรองในการ
ขายขาวเพิ่มมากข้ึน  

 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 - ทีมผูจัดการแปลง สามารถประสานงาน และบูรณาการกับหนวยงานท้ังภายใน/ภายนอก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรวมวางแผนการพัฒนา และการสนับสนุนงบประมาณใน
พื้นท่ีแปลงใหญ 
 -การสงเสริมแปลงใหญในจังหวัดแมฮองสอนเปนการสงเสริมการผลิตขาวปลอดภัย ผลิตเพื่อบริโภคเปน
สวนใหญ เปนการผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง “ผลิตเพื่อกิน เหลือจึงขาย”ทําใหมีความยั้งยืนในการพัฒนา และมี
ความเส่ียงตํ่า 
  
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 

“สรางการรับรู สรางกระบวนการทางความคิด วิเคราะหพื้นท่ี คน สินคา สรางกระบวนการเรียนรู 
สรางเครือขาย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความม่ันคงดานอาหาร” 

-ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
แปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 
 -ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตขาวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญ และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว 

พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีรวมกันทํามากข้ึน เชนการจัดอบรม การประชุม การตรวจติดตาม เปนตน 

-เกษตรกร ประธานกลุมแปลงใหญ นายเทวัญ ปญญาประเสริฐ เปนประธานสภาเกษตรอําเภอเมือง

แมฮองสอน เปนประธานกลุมผูผลิตขาวปลอดภัยชุมชนบานปางหมู เปนประธานคณะกรรมการผูใชน้ําฝายปางหมู 

เปนประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานปางหมู เปนประธานศูนยดินปุยชุมชนปางหมู เคยรับราชการครู เปนคน

ขยัน เกง และซื่อสัตย มีวิสัยทัศนกวางไกล และมีจิตสาธารณะ  

-ทรัพยากรน้ํา พื้นท่ีแปลงใหญจังหวัดแมฮองสอน อยูในพื้นท่ีชลประทาน มีน้ําเพื่อการผลิตขาวตลอดท้ังป 
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ปจจัยอุปสรรค 
 ๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญมีอายุมาก 

๒. การเขาพื้นท่ีของหนวยงานตางๆ มีความซ้ําซอน และบอยเกินไป ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ 
3. เกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเชิงเดียว ไมมีการทําเกษตรผสมผสาน (พืช/สัตว/ประมง) 

 
เง่ือนไข/ขอจํากัด 
 ๑. ใชระบบการตลาดนําการผลิตไดยาก เนื่องจากเกษตรกรผลิตเพื่อการบริโภครอยละ 80 

๒. รวมกลุมกันคอนขางยาก เนื่องจากจํานวนสมาชิกกลุมมีจํานวนมากถึง 118 ราย  
 
ท่ีมาของขอมูล 
นายจรัส ไชยวรรณ  เกษตรอําเภอเมืองแมฮองสอน  ผูจัดการ 
นายแสนเมือง ภูษิตยืนยง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลปางหมู) ผูชวยผูจัดการ 
นายเทวัญ ปญญาประเสริฐ ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ และสมาชิก 
 
 

 


