
สหกรณการเกษตรพราว จํากดั 

แปลงใหญตนแบบ (ขาว)  ตําบลสันทราย  ตําบลปาไหน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

สหกรณการเกษตรพราว จํากัด 

การบริหารจัดการ 
1. สัญญาซื้อขายลวงหนา 

Contract Farming 

2. วางแผนการผลิตและการตลาด 
 

ทําอะไร....  
1. รวมกลุมกันผลิตเพ่ือจําหนายให

สหกรณการเกษตรพราว จํากัด

(Contract Farming)  ในราคาสูงกวา

ตลาด 3 บาท/กก. ณ ความช้ืน 15% 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑขาวสาร 

3. สราง Brand / Story 

การตลาด 

          พื้นท่ี      
 ปลูกขาว 6,170 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S1 S2  ท้ังหมด   
 อยูในเขตชลประทาน 

                     สินคา 
 เมล็ดพันธุขาวหอมมะล ิ

    แปรรูปเปนขาวกลอง  

    แปรรูปเปนขาวสาร 

    มาตรฐาน GAP, GMP, ISO  

ทําอะไร.... 
1. วางแผนการผลิตรวมกัน 
2. บริหารจัดการผลผลิตรวมกัน 
3. บริหารจัดการการตลาด 
4. บริหารจัดการใชรถเก่ียวขาว
รวมกัน 

การบริหารจัดการ 

ไดอะไร.... 

1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 

2. มีความมั่นใจเรื่องราคาและตลาด 

3. มีการใชเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน 

(รถเก่ียวขาว 2 เครื่อง) 

ทําอะไร.... 

1. ใชเมล็ดพันธุดี/ลดอัตรา 

การใชเมล็ดพันธุ 

2. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

3. ใชสารชีวภัณฑ 

4. ใชเคร่ืองจักรกลที่สหกรณ 

ใหบริการในราคาถูกกวาทั่วไป 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 

1. ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 4,200 บาท/ไร 

เปน 3,369 บาท/ไร 

ทําอะไร....  

1. ใชเมล็ดพันธุด ี

2. ไถกลบตอซัง 

3. ใชสารชีวภัณฑ 

4. ใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

เพิ่มผลผลิต 
ไดอะไร.... 

ผลผลิตเพ่ิมจาก 

495 กิโลกรัม/ไร 

เปน 550 กิโลกรัม/ไร 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลิต 

          ทีมผูจัดการ 
  นายจํารูญวิทย  จันนรานนท 

       นักวิชาการสงเสริมสหกรณชํานาญการพิเศษ 

  สํานักงานสหกรณจังหวดัเชียงใหม 

         คน 
 สมาชิก 435 ราย  
 Smart Farmer 1 ราย 

 

 

การตลาด 
สหกรณการเกษตรพราว จํา กัด     

รับซ้ือขาวจากสมาชิกแปลงใหญ   

สูงกวาทองตลาด ประมาณ 1.30 

บาท/กก. 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกิจชมุชน 

4. ทําแผนท่ี zoning/พิกัดรายแปลง         

    (งบพัฒนาจังหวัด) 

5. ถายทอดเทคโนโลย ี

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

เชียงใหม 

โครงการชลประทาน  

จังหวัดเชียงใหม 
1. บริหารจัดการนํ้าสูพ้ืนท่ีแปลงขาว  

2. จัดทําพิกัดรายแปลง (87 ราย) 

1. สนับสนุนใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

3. ทําแผนท่ีรายแปลง 

4. ธนาคารปุยอินทรีย  

5. จัดต้ังกลุมชาวนาผูผลิตปุยอินทรียและ ปุยชีวภาพ 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

เชียงใหม 

 

ธกส. 

อําเภอพราว 
 

ใหความรูเรื่องสินเชื่อและการตลาด 

สศก.   
 

จดัเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนยวิจัยขาว 

เชียงใหม  

และ 

ศูนยเมล็ด 

พันธุขาว 

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. จัดทําแปลงสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3. ติดตามใหคําแนะนําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว 

4. จัดทําแปลงสงเสริมการผลิตเมล็ดขาวคุณภาพดี 

5. บริหารจัดการเครื่องจักรกลในการปลูกขาว   
โดยการจดัประชุมประกอบการเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

6. จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต 

สนง.ตรวจบัญช ี

สหกรณเชียงใหม 
ฐานเรียนรูบัญชีตนทุน/บัญชีครัวเรือน 

1. ใหความรูเร่ืองปุยและสารเคมี 

2. การบริหารจัดการปจจัยการผลิต 

3. อบรมและสาธิตการไถดะเพ่ือการเตรียมดิน 

สํานักวิจัยและพัฒนา 

การเกษตร เขตท่ี 1 

ทําอะไร.... 
1. แปรรูปขาวสารและ
ขาวกลอง 
2. มาตรฐาน GAP, GMP, 
ISO 
3. แบรนด, Story 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 
ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ 
คุณภาพ 
3. ขาวสารคุณภาพ 

สหกรณจังหวัด 

เชียงใหม 

1. ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2. สงเสริมสหกรณตนแบบดานขาว 

ตลอดจนหวงโซการจัดการ 

3. สนับสนุนรถเกี่ยว 2 เครื่อง  

4. เชื่อมโยงดานการตลาด ผูนํา/คณะกรรมการ/ 

ผูประกอบการ 

ศูนยฯ อารักขาพืช 

เชียงใหม 

 

1. สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช       

ในนาขาว (ใหความรู + หัวเชื้อ) 

2. พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงขบวนการโรงเรียน

เกษตรกร 

ไดอะไร.... 
1. มีตลาดรองรับ 

2. เพ่ิมชองทางการจําหนาย 

3. จําหนายผลผลิตไดราคา 

สูงกวาทองตลาด 

1.จัดทําขอมูลรายครัวเรือน 

2. บริหารจัดการ ตลอดจนติดตาม 

ผลการดําเนินงานโครงการ 

3. รายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.เชียงใหม 

สนง.พาณิชย 

จังหวัดเชียงใหม 
1. เพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตขาวสาร 

2. เชื่อมโยงการตลาด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

/lสวทช.ภาคเหนือ 

 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑขาวสาร 

2. สราง Brand/Story 

บริษัท สยามคูโบตา รวมกับ 

สํานักชลประทาน ที่ 1 เชียงใหม 

สนับสนุนการทําแปลงสาธิต

นาเปยกสลับแหงแกลงขาว 
 

สสก.6 

เชียงใหม 
1. จัดเวทีชุมชนสรางเครือขาย ศจช. 

2. สงเสริมการใชเชื้อจลุินทรียควบคุมศัตรูพชื 


	แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว)  ตำบลสันทราย  ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 

