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ถอดบทเรียนการดําเนินงานสงเสริมการแบบแปลงใหญ 
กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ลําไย)  อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน 

********************************* 

วัตถุประสงค  
   เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนและวางระบบในการบริหารจัดการสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญในแตละพื้นท่ีและชนิดสินคาท่ีอยูภายใตการรับผิดชอบของเจาหนาท่ีได 

ความเปนมา 
   อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน ประกอบไปดวย 6 ตําบล คือ ตําบลทากาศ  ตําบลทาทุงหลวง  
ตําบลทาขุมเงิน  ตําบลทาแมลอบ  ตําบลทาสบเสา และตําบลทาปลาดุก   มีการอพยพของชาวไตยอง ไตล้ือ 
และไตเขิน  เขามาต้ังถ่ินฐานทํากินอยูในลุมน้ําแมทาท่ีมีคนทองถ่ินเปนชาวละวา  และชาวกระเหรี่ยงเปน      
คนด้ังเดิม   
   พื้นท่ีอําเภอแมทามีลักษณะเปนรูปยาวเฉียงตามลําน้ําจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือยางทอด
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 469,375 ไร  โดยสวนใหญเปนพื้นท่ีปาไม  เชน  ไมสัก  
ไมแดง  ไมเต็งรัง  ซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร  มีพื้นท่ีราบติดกับลําน้ําตางๆท่ีไหลผานพนท่ีอําเภอแมทา 
ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นท่ีท้ังหมด  มีลักษณะภูมิอากาศท่ีดีตลอดป  มีฤดูหนาวท่ีเริ่มตนต้ังแตชวงปลาย
ตุลาคม – มกราคม ลักษณะอากาศมีฝนตกชุกในชวงแรกและมีอากาศหนาวเย็น  มีฤดูรอนเริ่มต้ังแตชวงปลาย
เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ลักษณะคอนขางรอน อบอาว  มีฤดูฝนเริ่มต้ังแตชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
แหลงน้ํา มีแหลงน้ําแมทาเปนแมน้ําสายหลัก ตนน้ําเกิดจากหุบเขาในทิวเขาผีปนน้ํา  ทางตอนใตของหุบเขา   
ลุมน้ํากวง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหมไหลผานเกือบทุกตําบล ยาวประมาณ 58 กิโลเมตร และมี     
อางเก็บน้ําแมกึม  ต้ังอยูท่ีหมูท่ี 1 บานทองฝาย  ตําบลทากาศ อําเภอแมทา  
   เปนอําเภอท่ีมีเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  โดยมีการปลูกลําไยเปน     
พืชหลัก และพืชรอง อาทิ  ขาวนาป  ขาวโพดเล้ียงสัตว  ขาวโพดหวาน  พืชผัก  ฯลฯ  สวนของเกษตรกร     
ท่ีมีการผลิตลําไยจะผลิตลําไยนอกฤดูเปนสวนใหญมากถึง รอยละ 48 ของพื้นท่ีท้ังหมด  
  พื้นท่ีการดําเนินงานสงเสริมการแบบแปลงใหญตนแบบ (ลําไย)  อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน
เปนการรวมเกษตรกรท่ีมีการผลิตลําไยนอกฤดู  ในพื้นท่ีประกอบดวย ตําบลทากาศ  ตําบลทาทุงหลวง  ตําบล
ทาขุมเงิน  และตําบลทาสบเสา มีเกษตรกรเขารวมท้ังส้ิน 491 ราย พื้นท่ีท้ังหมด 3,786 ไร  โดยมี          
นายดํารงค จินะกาศ ประธานกลุมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญลําไย อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน และดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลทากาศเหนือ  ถือเปนผูนําท้ังทางการเมืองทองถ่ิน และผูนําทางการพัฒนา     
การผลิตและคุณภาพลําไยของแมทา  ซึ่งมีองคความรูมากมายเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู  ท้ังประธานยังได     
เลาวาพื้นท่ีอําการเกษตรของอําเภอแมทา  มีลักษณะท้ังทางภูมิศาสตร ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม       
แกการผลิตลําไยนอกฤดูเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากมีลักษณะดินเปนรวมปนทราย ทําใหการกระตุนการออกดอก
ของสารโพแทสเซียมคลอเรตแกลําไยเปนไปไดอยางดี  สภาพอากาศท่ีมีความหนาวเย็นอยางสม่ําเสมอทําให
ลําไยมีการออกดอกดีสงผลทําใหลําไยแมทามีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด  ดานแหลงน้ํารับน้ําแมทา      
และอางเก็บน้ําแมกึมโดยมีกลุมผูบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ําแมกึมเพื่อใชน้ําเพื่อการเกษตรในการผลิต
ลําไยนอกฤดู  จากในอดีตเกษตรกรผูปลูกลําไยแมทา มีการผลิตแบบตางคนตางทํา  ตางคนตางขาย ไมมี     
การรวมกลุม  ไมมีการแลกเปล่ียนความรู/เทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรมใหมๆ 
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  ป 2557/58  จังหวัดลําพูนไดขับเคล่ือนงานตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบ MRCF      
ซึ่งมีการวางระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง  วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน และสินคา 
พบวาพื้นท่ีดังกลาวอยูสวนของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับลําไย (Zoning)  โดยเปนพื้นท่ี S2 ท้ังหมด 
  ป 2558/59 จังหวัดลําพูนไดขับเคล่ือนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไย 
(ศพก.) ตําบลทากาศ  อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูนเปนศูนยเรียนรูของอําเภอแมทา เปน 1 ใน  882 ศูนยของ
ประเทศเพื่อขับเคล่ือนการผลิตลําไยนอกฤดู โดยมีนายดํารงค  จินะกาศ  เปนเจาของศูนยเรียนรูฯ  และตอมา
มีการขับเคล่ือนการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ  เปนการรวมคน  รวมสินคา และรวมพื้นท่ีเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู  จัดต้ังกลุมเกษตรกร โดยมีคณะกรรม 9 กลุมยอยขับเคล่ือน รวมกันวางแผนการผลิต  และ
การตลาด 

สถานการณปจจุบัน 
  ป 2559 ลําไยแปลงใหญ อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน มีสมาชิก 491 ราย พื้นท่ี 3,786 ไร 
มีพื้นท่ีผลิตท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 2,915 ไร 378 ราย และสมาชิกทุกคนเปน Smart Farmer 
  ชวงการผลิตลําไยมีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 4,536.30 ตัน  โดยกระจายผลผลิตตลอด
ท้ังป และมีผลผลิตมากท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคม 2559- มกราคม 2560 และมีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 
19,226 บาท/ไร ราคาผลผลิตเฉล่ีย 30 บาท/กิโลกรัม  มีการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตแบบ GAP 
จํานวน 319 ราย 
  ทางดานการตลาดมีรูปแบบการจําหนายท้ังตางคนตางขาย  เนื่องจากมีการขายแบบเหมา
สวนต้ังแตกอนชวงการเก็บเกี่ยว (ขายเขียว) และการทํา Contract Farming โดยนายดํารงค  จินะกาศ 
(ผูจัดการแปลงใหญลําไยแมทา   มีการตกลงซื้อขายลําไยในโครงการแปลงใหญ (ลําไยนอกฤดู) อําเภอแมทา 
จังหวัดลําพูน  โดยลงนามในสัญญาขอตกลงมาตรฐานของกรมการคาภายใน  รวมกับบริษัท 338 อินเตอร     
เทรด จํากัด (นายดํารง  รัตนแสงสกุลไทย)  ท่ีอยู 33/10 ซอยไอรา 5 หมู 11 ถ.เลียบคลองสอง ต.คลองสอง 
อ.คลองสอง จ.ปทุมธานี  เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน 
เปาหมายข้ันตํ่า 2,000 ตัน โดยมีการสงมอบต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 ซื้อขายตาม
ราคาตลาด โดยมีนายณรงค  ออนสอาด ผูวาราชการจังหวัดลําพูน เปนสักขีพยานการทําสัญญาครั้งนี้ 
  การบริหารจัดการแปลง โดยมีหนวยงานราชการ โดยแบงเปน 4 ทีม คือ ทีมดานการลด
ตนทุน (สํานักเกษตรจังหวัดลําพูน เปนประธานคณะทํางาน)  ทีมดานการบริหารจัดการ (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดลําพูน เปนประธานคณะทํางาน)  ทีมดานการตลาด (สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน เปน
ประธานคณะทํางาน)  และทีมผูจัดการแปลง (สํานักงานเกษตรอําเภอแมทา เปนประธานคณะทํางาน) รวม
บูรณาการขับเคล่ือนการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ และมีหนวยงานท้ังในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมบูรณาการ รวมท้ังหมด 23 หนวยงาน  ทีมผูจัดการลําไย
แปลงใหญ มี 3 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร 
  1. นายสมชาย  สงพูล  ตําแหนง เกษตรอําเภอแมทา ผูจัดการแปลงใหญ 
  2. นายวรกาญจน  ธรรมตา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวย
ผูจัดการแปลงแปลงใหญ 
  3. นายดํารงค  จินะกาศ  ตําแหนง ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
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  และการบริหารจัดการแปลงของสมาชิก มีคณะกรรมการบริหาร รวม 45 คน และแบงเปน
กลุมยอย 9 กลุมๆละ 5 คน รวมเปน 45 คน  มีเงินทุนภายในกลุมเกษตรกรแปลงใหญ จํานวน 19,200 
บาท 

เปาหมาย 
  เปาหมายในการรวมกันผลิตลําไยแปลงใหญของกลุม “แยกกันผลิต รวมกันขาย” โดยมี    
การลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต  การหาตลาด  และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
  1. ลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตลําไยใหได  จากเดิมการผลิต
ลําไยท่ัวไปของเกษตรกรมีตนทุนอยูท่ี 19,226 บาท/ไร  เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายในการ
ผลิตลําไย โดยลดลง 2,000 บาท/ไร ดังนี้  การทําปุยหมักใตตนลําไย โดยลดการใชปุย 400 บาท/ไร การให
น้ําระบบสปริงเกอร (ประหยัดน้ํา 40 เปอรเซ็นต) การรวมกลุมซื้อปจจัยการผลิตโดยรวมกับสหกรณ
การเกษตรแมทา (ปุยเคมีและสารโพแทสเซียมคลอเรต) 
  2. การเพิ่มผลผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มผลิตลําไยใหได  จากเดิม 1,000 กิโลกรัม/ไร 
เปน 1,200 กิโลกรัมตอไร ดังนี้ การตัดแตงกิ่งลําไย โดยรวมกับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
และมหาวิทยาลัยแมโจ)  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สถานีพัฒนาท่ีดินลําพูน) 
การเพิ่มแหลงน้ําโดยใชพลังงานไฟฟา (Solar Cell) ผันน้ําแมทาสูอางเก็บน้ําแมกึม ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
  3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไยใหไดมาตรฐานการ
ผลิตรับรอง GAP ในป 2559 มีเปาหมายสงเสริมการผลิตลําไยใหไดมาตรฐาน GAP จํานวน 100 ราย      
และขยายผลใหครบทุกราย/แปลง  และยกระดับคุณภาพผลผลิตระดับ A/AA  เพิ่มข้ึน 60 เปอรเซ็นต 
  4. การตลาด ปจจุบันกลุมมีปญหาเรื่องการตลาดตองตอรองกับพอคาใหมารับซื้อ  กลุมจึงมี
เปาหมายในการบริการการตลาด เพิ่มความมั่นคงทางตลาด เชน การซื้อขายลวงหนา  จังหวัดลําพูนได
ประสานสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายจังหวัดลําพูน สนับสนุนการจัดทําสัญญาซื้อ
ขายสินคาลวงหนาท่ีเปนธรรมและถูกตองตามหลักกฎหมาย   
  5. การบริหารจัดการ มีเปาหมาย ดังนี้ 
    -  การรวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน  การวางแผนการผลิต  การจัดซื้อปจจัย
การผลิต  การบริหารจัดการน้ํา เปนตน 
  -  การรวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน วางแผนการตลาด  การจําหนายผลผลิต 
เปนตน 
  -  การรวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดต้ังกลุม องคกรเกษตรกร บริหารจัดการเงินทุน
และผลตอบแทน 

กระบวนการ 
  การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีในสวนของภาครัฐท้ังในระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ โดยมีคณะกรรมการเพื่อรวมขับเคล่ือนการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ดังนี้  
   1. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน  
   2. คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command)   
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   3. คณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมาตรการลดตนทุนการผลิต  และการเพิ่ม
โอกาสในการแขงขันสินคาเกษตรดวยระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในระดับพื้นท่ีของจังหวัดลําพูน 

(4 ทีม)   
  โดยมีกระบวนการ ดังนี้   
    1. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อวิเคราะหและประเมินศักยภาพ  การขับเคล่ือน การ
ดําเนินงาน   การถายทอดความรู ในการเพิ่มผลผลิต  การลดตนทุน  และการตลาด  การสรุปบทเรียน  

ประเมินผล  และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
  2. ถายทอดความรูและสงเสริมเพิ่มมูลคาการผลิตลําไยคุณภาพเพื่อลดความเส่ียงทางดาน
การตลาด การถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพไมผลใหมีคุณภาพดี การสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  

กิจกรรม ถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต, การจัดทําเอกสารเผยแพรจุดเดนศูนย      จัดทําองค
ความรู และสนับสนุนงานวิจัยการใชเครื่องเก็บเกี่ยวลําไยเพื่อลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหา    การขาด
แคลนแรงงาน 
  3. จัดทําแผนท่ี ZONING เพื่อจัดทําแผนการจัดการสินคาลําไย ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจระดับ
อําเภอ รวมกับสถานีพัฒนาท่ีดินลําพูน และโครงการชลประทานลําพูน 
  4. พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตรซึ่งเปนสวนหนึ่งในแปลงใหญ  
กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูฯ  จัดกระบวนการเรียนรูฯ  จัดงาน FIELD DAY ใหแกเกษตรกรในพื้นท่ีไดมาเรียนรู 
  5. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) พัฒนาและสรางเครือขาย SMART FARMER 

ตนแบบ  
  6. การรวมกลุมเกษตรกร และการเช่ือมโยงการตลาด 
  โดยประสานหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเกี่ยวของ รวมขับเคล่ือน
การดําเนินงานท้ังการผลิต การตลาด  การรวมกลุมเกษตรกร และการผลิตพืชทางเลือก 
  และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน รวมกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน ซึ่งรับผิดชอบในสวนทีมของตลาด จัดเช่ือมโยงการตลาดและทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา  สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน รวมสนับสนุนงบประมาณในการใชพลังงานโซลารเซลลผันน้ําจากน้ํา
แมทาไปสูอางเก็บน้ําแมกึม   สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายจังหวัดลําพูน สนับสนุน
การจัดทําสัญญาซื้อขายสินคาลวงหนาท่ีเปนธรรมและถูกตองตามหลักกฎหมาย   
  ประสานสถาบันการศึกษา ท้ังมหาวิทยาลัยแมโจ พัฒนางานวิจัยในสถาบันสูการปฏิบัติจริง
ของเกษตรกรโดยการตัดแตงชอผล และการใชกรรไกรตัดแตงชอผล  และการนําผลงานการวิจัยการทําลําไย
จัมโบของคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาถายทอดใหแกสมาชิกแปลงใหญ 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 
   1. ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญเปนผูนําในพื้นท่ี และเปนผูมีความรูเกี่ยวกับการผลิต
ลําไยนอกฤดู พัฒนาประธานและสรางเครือขายการทํางานขยายเปนกลุมใหญในพื้นท่ี สรางทําใหกลุมมีความ
เขมแข็ง มีการสนับสนุนท้ังงบประมาณโครงการท้ังงบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  และงบประมาณจาก
จังหวัดลําพูน  สนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกกลุมสมาชิกในพื้นท่ีเพื่อปรับเปล่ียนการผลิต 
  2. การบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการเกษตรกรรม จากท้ังประมงจังหวัดลําพูน 

และปศุสัตวจังหวัดลําพูน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การประสานสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
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ทางกฎหมายจังหวัดลําพูน สนับสนุนการจัดทําสัญญาซื้อขายสินคาลวงหนาท่ีเปนธรรมและถูกตองตามหลัก
กฎหมาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจระหวางเกษตรกรและผูประกอบการ (ผูรับซื้อ)  
  3. การประสานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลําพูน (เกษตรท่ีสูง) โดย
ผูอํานวยการศูนยฯ  เปนวิทยากรขับเคล่ือนการสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีความชํานาญในสวนของกระบวนการ
กลุมแบบมีสวนรวม โดยเนนการปรับทัศนคติและสงเสริมการรวมกลุม 

กลไกการขับเคลื่อน 
  กลุมเกษตรกรแปลงใหญลําไยมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรลําไย (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง 
    1. ศูนยเรียนรูฯ มีเจาของศูนย คือ นายดํารง จินะกาศ เปนวิทยากรประจํา ศูนยเรียนรูฯ 

ใหแกสมาชิก  โดยมีหนวยงานภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ประกอบดวยฐานการเรียนรู 5 ฐาน คือ การใหน้ําลําไยอยางรูคุณคา  การทําปุยหมักใตตนลําไย  การเตรียมตน
กอนราดสารโปตัสเซียมคลอเรต  เทคนิคการราดสารโปตัสเซียมคลอเรต  การดูแลลําไยหลังการติดผล 
  2. การสรางเครือขายและแลกเปล่ียนเรียนรูนํามาแลกเปล่ียนเรียนรู  เชน การทําปุยหมักใต
ตนลําไย  การผลิตลําไยนอกฤดูและการทําลําไยคุณภาพ โดยการตัดแตงกิ่ง และการตัดแตงชอผล 

ผลลัพธตามเปาหมาย  
  ตามเปาหมาย 5 ดาน ของการผลิตลําไยนอกฤดู เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ทําให
บรรลุตามเปาหมาย  ดังนี้ 
   1. การลดตนทุนการผลิต  กลุมสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากเดิม 2,000 บาทตอไร  เชน 
การทําปุยหมักใตตนลําไย โดยลดการใชปุย 400 บาท/ไร การใหน้ําระบบสปริงเกอร (ประหยัดน้ํา 40 
เปอรเซ็นต) การรวมกลุมซื้อปจจัยการผลิตโดยรวมกับสหกรณการเกษตรแมทา (ปุยเคมีและสารโพแทสเซียม
คลอเรต)  
  2. การเพิ่มผลผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มผลิตลําไยใหได  จากเดิม 1,000 กิโลกรัม/ไร 
เปน 1,200 กิโลกรัมตอไร ดังนี้ การตัดแตงกิ่งลําไย โดยรวมกับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
และมหาวิทยาลัยแมโจ)  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สถานีพัฒนาท่ีดินลําพูน)  
  3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต กลุมมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไยใหไดมาตรฐานการ
ผลิตรับรอง GAP 100 ราย และขยายผลใหครบทกราย/แปลง  และยกระดับคุณภาพผลผลิตระดับ A/AA  
เพิ่มข้ึน 60 เปอรเซ็นต 
  4. การตลาด ปจจุบันกลุมมีปญหาเรื่องการตลาดตองตอรองกับพอคาใหมารับซื้อ  กลุมจึงมี
เปาหมายในการบริการการตลาด เพิ่มความมั่นคงทางตลาด เชน การซื้อขายลวงหนา  จังหวัดลําพูนได
ประสานสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายจังหวัดลําพูน สนับสนุนการจัดทําสัญญาซื้อ
ขายสินคาลวงหนาท่ีเปนธรรมและถูกตองตามหลัก 
  5. การบริหารจัดการ มีเปาหมาย ดังนี้ 
    -  การรวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน  การวางแผนการผลิต  การจัดซื้อปจจัย
การผลิต  การบริหารจัดการน้ํา เปนตน 
  -  การรวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน วางแผนการตลาด  การจําหนายผลผลิต 
เปนตน 
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  -  การรวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดต้ังกลุม องคกรเกษตรกร บริหารจัดการเงินทุน
และผลตอบแทน 

ผลกระทบ 
  การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิก ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ แบงออกเปน 4 ดาน 
  1. ดานส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบ GAP ปลอดภัยท้ังเกษตรกรและ
ผูบริโภค  สงผลตอส่ิงแวดลอมทําใหระบบนิเวศนดีข้ึน สรางความสมดุลใหกับส่ิงแวดลอม  การทําปุยหมัก      
ใตตนลําไย  เปนการลดการเผาวัสดุท่ีเหลือจากการตัดแตงกิ่ง  ลดมลพิษ มลภาวะหมอกควัน ทําใหสภาพ
ส่ิงแวดลอมดีข้ึน  
  2. ดานสุขภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล สงผลตอสุขภาพท่ีดี
ปลอดภัยท้ังเกษตรกรและผูบริโภค  
  3. ดานสังคม  เพิ่มการรวมกลุมเกษตรกร  มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ มีการ
แลกเปล่ียนภายในกลุมเกษตรกร  เกิดความสามัคคีทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง  โดยหมูบานไดรับรางวัล
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง ชนะเลิศท่ี  1 ระดับประเทศ ป 2559 
  4. ดานเศรษฐกิจ มีการรวมกลุมเกษตรกร มีการวางแผนการผลิต และการตลาด ทําใหระบบ
การผลิตลําไยท่ีดีและมีคุณภาพดีข้ึน เพิ่มการแขงขันเพื่อการสงออกสูตลาดตางประเทศ เกษตรกรมีรายได
สูงข้ึน  มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาและเปนธรรมกับท้ังกลุมเกษตรกรและผูรับซื้อ 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
   1.ประธานกลุมเกษตรกร ท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิชาการเกษตร มีความเช่ียวชาญ
ในการผลิตลําไยนอกฤดู  เปนผูนําในทองถ่ิน 

2. สภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการผลิตลําไย 
    3. การบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของเปน
อยางดียิ่ง 
   4. ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เริ่มตนจากระบบ MRCF เปน ศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไย และตอยอดรวมเกษตรกรเปนระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ 

5. เกษตรกร มีความสนใจและเกิดการยอมรับในพื้นท่ี 

ปญหา/อุปสรรค 
    1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ มีจํานวนมาก และมี 4 ตําบลทําใหการประสานงานตองมี
เครือขายกลุมยอยประสานงาน 
    2. มีการรวมบูรณาการจากหนวยงาน ควรรวมบูรณาการแผนงาน/โครงการใหเกิดผลอยาง
ชัดเจน  และเกิดประโยชนแกเกษตรกรสูงสุด  และสามารถแกไขปญหาทางการเกษตรของเกษตรอยางแทจริง 
    3. การเช่ือมโยงทางดานการตลาด เนื่องจากลําไยเปนพืชท่ีมีการซื้อขายลวงหนา ต้ังแตเริ่ม
การผลิตถึงการเก็บเกี่ยว ทําใหการเช่ือมโยงการตลาดตองมีการจัดทําการซื้อขายลวงหนา 
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เง่ือนไข/ขอจํากัด 
  1. การบริหารจัดการแปลงใหญอยางยั่งยืน ควรมีผูบริหารจัดการแปลงท่ีเปนตัวแทน
เกษตรกรท่ีมีภาวะผูนําและวิสัยทัศน  รวมท้ังจิตอาสามาบริหารจัดการแปลงใหญ  และสมาชิกควรมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ และผลตอบแทนอยางแทจริง โดยมีหนวยงานรัฐเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในแตละดานใน
การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

ผูจัดทําขอมูล (ขอมูล ณ  22 สิงหาคม 2559)  
  นายนิโรจน แทนงาม  ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตร
จังหวัดลําพูน 

   นางสาวเสาวภา  สวัสดิมงคล  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดลําพูน 
   

******************************************** 
 
 
 
   
 


