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ค าน า 
 

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกันมีการบริหารจัดการ
ร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิตการร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพได้
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ และมีทีมงาน
สนับสนุน 3 ทีม ทีมการลดต้นทุนการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการบริหารจัดการส านักงาน
เกษตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก ทีมการตลาดส านักงานเกษตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็น
เจ้าภาพหลัก และส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานแปลงใหญ่กรณีแปลงใหญ่เป็นแปลง
ต้นแบบ (ข้าว) อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จนสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 
                                 สิงหาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 
ความเป็นมา 

นายสุพจน์ วงศ์ปาน ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ได้ให้ข้อมูลการปลูกข้าวในต าบลหัวเสือว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ในต าบลหัวเสือมีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปี จะปลูกกันทุกครัวเรือน เพ่ือไว้บริโภค
ภายในครัวเรือน ที่เหลือจึงขาย การปลูกข้าวแทบจะไม่มีการใช้สารเคมีเลย อาศัยน้ าฝนและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
เกษตรกรท านาจึงไม่ได้ผลผลิตทีสู่ง ขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ต่อมาได้มีการขุดลอกล าน้ าแม่จาง เพ่ือมาใช้ในการท า
นาช่วยแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า ทีไ่ม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ใช้สูบน้ าพลังไฟฟ้าเข้า
มาช่วย เกษตรกรจึงมีน้ าใช้และสามารถปลูกข้าวได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ไม่สามารถท านาปรังได้เพราะน้ าไม่เพียงพอ 
เนื่องจากบางปีเกิดภัยแล้งปริมาณน้ าในล าน้ าจางลดลง การผลิตข้าวก็มีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตสูง 
โดยเฉพาะเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกติดต่อกันมาหลายปี การใช้ปุ๋ยเคมีท่ีไม่ตรงกับความต้องการของชุดดิน คุณภาพ
ข้าวต่ า และเกิดโรคแมลงระบาดได้ง่าย ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต นอกจากนี้เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มกัน
ผลิต ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขายท าให้ต้องซื้อปัจจัยในการผลิตค่อนสูง ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตข้าว
สูง 

ปี 2557/58 เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรมิติใหม่ (MRCF) คือ การส่งเสริมการเกษตรระบบใหญ่โดยใช้แผนที่มาก าหนดเป้าหมายโซนนิ่งในพ้ืนที่มี
ศักยภาพสามารถพัฒนากระบวนการผลิตได้โดยใช้ระบบแผนที่(M)เข้ามาช่วยในการก าหนดขอบเขตของแปลงใหญ่ 
ได้มีการสร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยการจัดประชุมชี้แจงและการ
จัดท าเวทีชุมชน(R) เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ในการสื่อสารกับเกษตรกรโดยใช้เครื่องมือต่างๆในการด าเนินงาน
ได้รับส่วนร่วมจากชุมชน/เกษตรกร/ผู้น าท้องถิ่นทุกระดับต าบลและอ าเภอหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ในรูปแบบ
ประชารัฐ (C) ในการที่ได้คัดเลือกพ้ืนที่ของต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ เป็นต้นแบบน าร่องในปี 2559 เนื่องจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่มีเหมาะสมในการปลูกข้าว อยู่ในเขตโซนนิ่ง S2 (F) ในการก าหนดพ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีการ
วางระบบส่งเสริมการเกษตรใหม่ที่เน้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามชนิดการปลูกพืชวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ คน และ
สินค้า ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ต าบลหัวเสือ พ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวปานกลาง (S2) ทั้งหมด และสามารถ
พัฒนาการปลูกข้าวให้มีคุณภาพได้ทั้งในรูปของต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีการรวมกลุ่มในรูปแปลงใหญ่ข้าว  

ปี 2558 กลุ่มเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีนาง
ศรีวรรณ รูปงาม เกษตรอ าเภอแม่ทะ เป็นผู้จัดการแปลง และนายถนอม ฟองอิสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ เป็นผู้ให้ค าแนะน าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ปี 2559 การด าเนินการแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีสมาชิก
ทั้งหมด 200 คน พื้นที่ในโครงการ 1,011 ไร่ โดยมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรท านาลุ่ม
น้ าจาง จ านวน 1 กลุ่ม มีการวิเคราะห์พื้นที่จัดท าข้อมูลรายแปลง 

ในการพัฒนาคุณภาพข้าวในรูปแปลงใหญ่ ได้ก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการตามแผนโครงการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ศูนย์ข้าวชุมชน  และมีการจัดตั้งกลุ่ม
สหกรณ์เกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตจนถึงการแปรรูปเพื่อจ าหน่าย 
  ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) มี 4 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

นางศรีวรรณ  รูปงาม    เกษตรอ าเภอแม่ทะ  ผู้จัดการแปลงใหญ่ 



นายถนอม  ฟองอิสสระ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบลหัวเสือ)  
                                ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่ 
นายสุพจน์  วงศ์ปาน  ประธานศูนย์ข้าวชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
นางดวงดาว  กูริโอโสไนท์อาร์เรตตี้  ประธานกลุ่มสหกรณ์ข้าวแปลงใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
  ก าหนดเป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวคุณภาพแปลงใหญ่ โดยมีการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต  การ
บริหารจัดการ การตลาด แผนการสนับสนุน ได้แก่ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ เพ่ือเป็นรายได้เสริมเกษตรกรในโครงการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 

 การลดต้นทุนการผลิต 
  เป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้จากเดิมการผลิตของเกษตรกรมีต้นทุน 5,693 บาทต่อ
ไร่ เหลือ 4,441 บาทต่อไร่ วิธีการด าเนินงาน 

- หว่านไถกลบปอเทืองก่อนท านา 
- ผลิตปุ๋ยใช้เอง (ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยชีวภาพ) 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
- ลดการใช้สารเคมี 
- ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองทดแทนสารเคมี 
- รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์  
- รวมกลุ่มใช้เครื่องจักรกล 

 การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิตข้าว 531 กก./ไร่ มีเปา้หมายในการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 
584 กก./ไร่   โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

- ใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
- การปรับปรุงดินโดยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าวและใช้โดโลไมค์ปรับสภาพดิน 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีภาพ 
- การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดโรคแมลง 
- การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตโดยสร้างกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 

นางศรีวรรณ  รูปงาม 
เกษตรอ าเภอแม่ทะ 
 

 

นายถนอม ฟองอิสสระ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช านาญการ 

 

นายสุพจน์  วงศ์ปาน 
ประธานและศูนย์ศูนย์ข้าวชุมชน

จัดการศัตรพูืชชุมชน 
 

นางดวงดาว กูริโอโสไนอาร์เรตต้ี 
ประธานกลุ่มสหกรณ์ข้าว 

 

  



- ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว 
- การบริหารจัดการน้ า  

 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
- การอบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Pre GAP , GAP เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้

มาตรฐานและปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยการให้ความรู้และ
ตรวจแปลงเบื้องต้น  จ านวน 150 ราย เพ่ือขอมาตรฐาน (ตามงบประมาณ) และที่เหลืออีก 50 ราย มีเป้าหมายที่
จะด าเนินการให้ครบ  200 ราย  ของสมาชิกท้ังหมด 

- การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มตามระบบศูนย์ข้าวชุมชน 
- การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โดยมีโรวสีข้าวของกลุ่มที่ให้การสนับสนุน 

 การตลาด 
- ตกลงซื้อ-ขาย ข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน กับโรงสีข้าวในพื้นท่ี 
    จังหวัดล าปาง 
- สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกในราคาข้าวตลาด 
- จ าหน่ายในรูปแบบข้าวแปรรูป  

 การบริหารจัดการ 
- วางแผนและบริหารจัดการการผลิต  
- บริหารจัดการการตลาด 
- บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล 
- บริหารจัดการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์/น้ าหมัก  
- ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 

 
กระบวนการท างานแปลงใหญ่ 
 กระบวนการการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ในส่วนภาครัฐประกอบด้วยหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยเกษตรอ าเภอในบทบาทผู้จัดกา รจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประธาน ศบกต. นายกเทศมนตรีและนายกอบต. ธกส. พัฒนา
ชุมชน พัฒนาที่ดิน สาธารณสุขอ าเภอ ประมงอ าเภอและปศุสัตว์อ าเภอ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานในรูปแปลงใหญ่  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
แปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
3. ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ การตลาด และการ

สนับสนุนได้แก่ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์  
4. สรุปผล ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

   แผนบริหารแปลงใหญ่แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 แผน ซึ่งก าหนดกิจกรรม 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

  



แผนลดต้นทุนการผลิต :  
1. ราคา/ปริมาณ ปัจจัยการผลิต 

1.1 ลดราคาค่าปุ๋ย/ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช : 
1.1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ด าเนินการรับสมัคร ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่าย

วัสดุการเกษตร เข้าร่วม“โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร”  จ านวน 178 ร้าน เพ่ือให้
เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคาที่เป็นธรรม ศูนย์วิจัย ฯ ได้จัดส่งรายชื่อร้านค้า ให้กับกรมวิชาการ 
และได้มอบป้ายโครงการ ฯ ให้กับ 178 ร้าน  

1.1.2 การประชาสัมพันธ์ “โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ผ่าน
ช่องทางการประชุม SC และคณะอนุกรรมการ ฯ จ านวน 2 ครั้ง 

1.1.3 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง ประสานขอความร่วมมือ ผู้ประกอบปรับลดราคาจ าหน่าย
ปุ๋ยเคมีลง ตั้งแต่ เม.ย. 59 ร้อยละ 8.63-15.03 (กระสอบละ 10-30 บาท) สารเคมี ปรับลดลงตั้ง พ.ศ. 2559 
ร้อยละ 5 - 15.33 (ประมาณ 6-115 บาทตามขนาดที่ก าหนด) 

1.1.4 ส านักงานพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์การปรับลดราคาปุ๋ย สารเคมี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.1.5 ส านักงานพาณิชย์ จัดท าแผนออกตรวจติดตามการจ าหน่ายราคาปุ๋ย สารเคมี ไม่ให้เกิน

ราคาแนะน า และเพ่ือทราบ ปริมาณความต้องการของผู้ใช้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ลดราคาจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

1.2.1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง ลดราคาจ าหน่ายพันธุ์ข้าวลงอีก กก.ละ 1 บาท ดังนี้ ข้าวหอม
มะลิ จาก 25 บาท/กก. เหลือ 24 บาท/กก., ข้าวเหนียว จาก 24 บาท/กก. เหลือ 22 บาท/กก. 

1.2.2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 200 รายพ้ืนที่ 
จ านวน1,011 ไร่ จ านวน 4,325 ตัน 

1.3 ลดค่าบริการรถเกี่ยวนวด 
1.3.1 การบริหารจัดการ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากผู้ประกอบการในจังหวัดมี 4 ราย 

เกษตรกรต้องการใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
1.3.2 ราคาค่าบริการ อัตราไร่ละ 550-900 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับ ความต้องการใช้ และพ้ืนที่

เก็บเก่ียวทางคมนาคมไปมาสะดวกตามความใกล้-ไกล ของพ้ืนที่) 
1.4 ลดค่าเช่าที่นา  

1.4.1 จังหวัดล าปาง โดยที่ท าการปกครองจังหวัด จัดประชุมทบทวนมาตรการควบคุมค่าเช่านา ปี
การผลิต 2559/60 ต่อเนื่องจากปีการผลิต 2558/59 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรชาวนาในการลดต้นทุกการผลิตปี 
2559/60 ไม่น้อยกว่าไร่ละ 200 บาท ทบทวนบัญชีผู้ เช่านา และผู้ ให้ เช่านา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการควบคุมค่าเช่านา และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์อัตราค่าเช่านาขั้นสูง พร้อมแจ้งบท
ก าหนดโทษ หากมีการเรียกเก็บค่าเช่านาเกินกว่าอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ คชก ต าบลก าหนด ค่าเช่านาของจังหวัด
ล าปาง ไร่ละ 800 - 1,000 บาท ขณะนี้มีข้อมูลพื้นที่เช่านาจ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง, แจ้ห่ม, เถิน, งาว
, แม่พริก  

2. การสนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง) 
2.1 สนับสนุนเครื่องหยอดข้าวขนาด 4 แถว พ่วงรถไถเดินตาม จ านวน 4 เครื่อง  
2.2 สนับสนุนชุดปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 1 ชุด 6 รายการ  
2.3 จัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างท านา (2 ครั้ง) 

3. สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง  



3.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดโลไมท์ 

ปูนมาร์ล 
3.3 รณรงค์ไถกลบตอซัง 
3.4 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
3.5 พัฒนากลุ่มเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
3.6 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.7 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง สนับสนุนปุ๋ยหมักจ านวน 10 ตัน แก่เกษตรกร 200 

ราย (โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด) 
4. ชลประทานส ารวจแหล่งน้ า เพื่อออกแบบก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า 

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
1. การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ โดยการใช้เทคโนโลยี 

1.1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ศูนย์
บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริหารจัดการศัตรูข้าว และการ
ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี แก่กลุ่มชาวนาจ านวน  25 ราย จ านวน 9 ครั้ง  

1.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ อ าเภอ 
      แม่ทะ จ านวน 250 ราย ตามหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
      สินค้าเกษตร 
1.3 สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง สร้างการรับรู้ของเกษตรกรในพ้ืนที่รอบศูนย์ฯ หรือในต าบลที่ตั้งศูนย์ฯ 

(ชี้แจงให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) และรู้จักใช้ข้อมูลแผนที่ใน
พ้ืนที่ตนเอง)  

1.4 สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง จัดอบรม ดูงาน ความส าเร็จของการปลูกพืชในเขตเหมาะสม (S1 และ 
S2) ผ่านทางศูนย์เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบที่อยู่ในจังหวัด 

1.5 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตข้าวอินทรีย์และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยมะเกลือ ต.หัวเสือ  อ.แม่ทะ  จ.ล าปาง 
 
แผนการบริหารจัดการ  
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 

1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2559/60 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 
2. รวมกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว

นาแปลงใหญ่ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่ม เช่น กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มบริหารศัตรูข้าว กลุ่ม
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ใช้น้ า และกลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล 
 
แผนการตลาด 

1. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง 
1.1 จัดประชุมเพ่ือเตรียมแผนรองรับการตลาด ให้แก่เกษตรกรท านาแปลงใหญ่บ้านแม่ทะ โดย

ประสานผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพ้ืนที่ จ านวน 5 ราย เพ่ือรับซื้อผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในราคาน า



ตลาด ตันละไม่น้อยกว่า 200 บาท ตามคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้รอรูปแบบสัญญาข้อตกลงจากส่วนกลาง 
(เม่ือวันที่ 17 พ.ค. 59) 

1.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง ด าเนินการเจรจาการค้าร่วมกับผู้ค้า ผู้ประกอบการ/สกต. และ
สหกรณ์การเกษตร เรื่องช่องทางการจ าหน่ายข้าว อ.แม่ทะ ปริมาณ 200 ตัน เพ่ือจ าหน่ายให้กับ สกต., อ.สบปราบ 
 
เทคนิคการบูรณาการการท างาน 
 การน าปัญหาของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง แล้วบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยใช้ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ และใช้เป็นสถานที่
ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสภาพปัญหาของเกษตรกรในการผลิตพืช (ข้าว) ให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตตามนโยบายเกษตรกรปฏิบัติจริงและน าไปใช้ในไร่นาได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  
 
กลไกลการขับเคลื่อน 
 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ข้าว (ศพก.) และแปลงข้าวของเกษตรกรข้างเคียงในกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยกันเอง 

ใน ศพก.จะมีนางดวงดาว กูริโอโสไนท์อาร์เรตตี้ เป็นเจ้าของศูนย์ฯและเป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากร
ประจ า ศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดย ศพก.เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จ านวน 16 หน่วยงาน ภายในศูนย์ ศพก.และแปลงใหญ่ โดย ศพก.
ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 8 ฐานเรียนรู้ ได้แก่  

- ฐานเรียนรู้ที่ 1  การพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ (ศูนย์ข้าวรับผิดชอบ) 
- ฐานเรียนรู้ที่ 2  การท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมัก (สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด) 
- ฐานเรียนรู้ที่ 3  การท าและการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย) ศูนย์ ศจช.    

                                ส านักงานเกษตรจังหวัด 
- ฐานเรียนรู้ที่ 4  การเลี้ยงไก่ (ปศุสัตว์)  
- ฐานเรียนรู้ที่ 5  การปลูกพืชใช้น าน้อย (ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร) 
- ฐานเรียนรู้ที่ 6  การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ (เกษตรกรต้นแบบ) 
- ฐานเรียนรู้ที่ 7  การเลี้ยงปลาและกบ (ส านักงานประมงจังหวัด) 
- ฐานเรียนรู้ที่ 8  การท าบัญชีครัวเรือน (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด) 
สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและน ามาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันท า

ให้เกิดการยอมรับและขยายผลต่อไป เช่น การท าและการใช้เชื้อ ไตรโคเดอร์มามีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคได้ผล
อย่างไรและน าไปปฏิบัติต่อ ๆ กันไปอย่างกว้างขวาง 
 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
  ตามเป้าหมาย 4 ด้าน เกษตรกรผลิตข้าวได้ปลอดภัยมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตต่ า ผลผลิตสูง มีความรู้ใน
การผลิตพืชปลอดภัยตามระบบการผลิตพืชแบบ GAP มีการรวมกลุ่มกันผลิต แปรรูป และจ าหน่าย กลุ่มมีความเข็ม
แข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 

1. การลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนจาก 5,693 บาท/ไร่ เป็น 4,441 บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 22)  



2. การเพ่ิมผลผลิต ผลผลิตเพ่ิมจาก 531 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 584 กิโลกรัม/ไร่ ที่ ความชื้น 15 % (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10.0)  

3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP เมล็ดพันธุ์คุณภาพ มูลค่าข้าวเพ่ิมข้ึน  
4. การตลาด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวแน่นอน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
5. การบริหารจัดการ มีผลผลิตตามความต้องการของตลาด มีความมั่นคงในเรื่องราคาและตลาดเกษตรกร

มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่  
 

ผลกระทบ(ทางบวก) 
 ในการท าการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบ จากกิจกรรมด าเนินงานด้านต่างๆดังนี้ 
 1.ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งเป็นผลจาการท าการเกษตรที่ดีและปลอดภัย ใช้
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดไถกลบลงดินเพ่ือปรับปรุงดิน สภาพของดิน ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์สังเกตจากการพบไส้เดือนในดินมีมากขึ้น  
 2.ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อหยุดมาใช้สารเคมีในการผลิตส่งผลดีต่อ
สุภาพท าให้ร่างการแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผล
ต่อสุขภาพที่ดี คนในชุมชนมีความปลอดภัยในเรื่องอาหาร อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นเขตปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ 
 3.ด้านสังคม เกษตรกรในสมาชิกแปลงใหญ่มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความสามัคคีเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้ชุมชนเข็มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน 
 4.ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลผลิตท าให้พ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลิตมี
ความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง  และจาก
การรวมกลุ่มจัดท าแปลงใหญ่ที่มีการรวมกันชื้อรวมกันขาย ในรูปกลุ่ม    
 
ความย่ังยืนในการพัฒนา 
 ทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ เมื่อมีการจัดอบรมต้องไปพร้อมกันทั้ง 3 คน เพื่อให้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  

คณะกรรมการแปลงใหญ่ ต้องท าให้กลุ่มมีความเข็มแข็งอย่างยังยืน เชื่อมโยงตลาด คณะกรรมการต้องมี
ความเสียสละอย่างยิ่งที่จะน าพากลุ่มและสมาชิกไปสู่จุดหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชุมชนอ่ืนสามารถ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน น าไปปฏิบัติได้ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

ผู้จัดการแปลงใหญ่ บริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องท าด้วยใจ 
เข้าใจในสิ่งที่ท า ปฏิบัติร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว วิเคราะห์ คน พ้ืนที่ สินค้า ให้ถูกต้องอย่า
ตัดสินใจหรือคิดแทน ต้องเข้าใจ เข้าถึง นักพัฒนา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นทั้งคุณอ านายและประสานที่ดี 

ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป็นสถานที่ให้สมาชิ กได้
พบปะพูดคุยกัน มากขึ้น มีกิจกรรมร่วมกันท า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
แปลงของต้นเองได้  

เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นคนขยัน เก่ง และซื่อสัตย์ เป็นผู้ที่รักในสิ่งที่ท า ไม่เห็นแต่
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตสาธารณะ 

 
 



ปัจจัยและอุปสรรค 
 1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก ความสามารถในการผลิตมีอย่างจ ากัด 
 2. หน่วยงานที่ลงพ้ืนที่แปลงใหญ่มีหลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาในการประกอบอาชีพควร
บูรณาการการท างาน ทั้งคน เงินงบประมาณงาน เพ่ือให้การท างานไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน และเกษตรกรมีเวลา
ประกอบอาชีพ 
 3. แหล่งน้ าต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรเป็นแหล่งน้ าชลประทาน การจัดท าแปลงใหญ่จะไม่มี
ปัญหา 
 
เงื่อนไข/ข้อจ ากัด 

1. ควรมีศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกแปลงใหญ่  เพ่ือสร้างความเชื่อใจ ความสามัคคีเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังต้องพ่ึงพาหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้แนะน าและมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ที่มาของข้อมูล 
 1. นางศรีวรรณ  รูปงาม   เกษตรอ าเภอแม่ทะ  ผู้จัดการแปลง 
 2. นายถนอม  ฟองอิสสระ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบลหัวเสือ)   
              ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
 3. นายสุพจน์ วงค์ปาน  เกษตรกร ประธานศูนย์ศัตรูพืชชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน 
 


