
แปลงใหญขาว หมู 4 ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน 

4. ทําแผนท่ีรายแปลง / zoning 

5. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต/โรงเรียน 

   เกษตรกรชาวนา 

6. จัดงาน Field day 2 คร้ัง 
โรงสี 3 แหง 

 1. โรงสีเปรมทิพย 

 2. โรงสีไทยอักริอินเตอรเทรด 

 3. วสช.โรงสีขาวชาวนาตราด 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตและเก็บเก่ียว                         

    รวมกับเกษตรกร 

2. ตั้งจุดรับซ้ือผลผลิตภายในพื้นที ่

 

 

ทําอะไร.... 

1. อบรมและตรวจ  

   รับรองการผลิตตาม      

    มาตรฐาน GAP 

2. ผลิตเมล็ดพันธุ 

    ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ทําอะไร....  

ตกลงซ้ือ-ขาย ขาวเปลือกหอมมะลิ 

105 ในราคาสูงกวาตลาด 

 

การตลาด 

      พื้นท่ี      
 ปลูกขาว 1,730 ไร   

   เปนพ้ืนที่ S1 = 1,679 ไร 

       S3 = 15 ไร และ N = 36 ไร    

 พ้ืนที่อยูในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

    สินคา 
 ขาวขาวดอกมะลิ 105 

    ผลผลิต 484  กิโลกรัม/ไร  

    ตนทุนการผลติ  2,790 บาท/ไร 

    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลิต 

ทําอะไร.... 

1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 

2. บริหารจัดการการตลาด 

3. บริหารจัดการการดูแลเคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก 

4. บริหารจัดการกองทุนปุย 

5. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 

การบริหารจัดการ 

ไดอะไร.... 

1. เกษตรกรจําหนายผลผลิต 

    ในราคาสูงขึ้น 

2. สรางความมั่นใจใหกับเกษตรกร 

3. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

    จากอาชีพเสริม 

ทําอะไร.... 

1. ใชพันธุดี ลดอัตราการใชพันธุ 

2. ใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

3. ผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

4. กองทุนปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5. รวมกลุมใชเคร่ืองหยอดขาว  

    บริหารงานโดยกลุมแปลงใหญ 

6. กําจัดศตัรูขาวโดยชีววิธ ี

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 

ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 2,790 บาท/ไร  

เปน  2,500 บาท/ไร  

(ลดลงประมาณรอยละ 12) 

ทําอะไร....  

1. ใชพันธุดี 

2. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

3. ปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอินทรีย 

6. ใชสารชีวภัณฑ 

 

 

เพิ่มผลผลิต 

ไดอะไร.... 

ผลผลิตเพ่ิมจาก 

484 กิโลกรัม/ไร 

เปน 510 กิโลกรัม/ไร 

(เพ่ิมขึ้นประมาณ 

รอยละ 5) 

          ทีมผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ   นางอรทัย สมใส 

  เกษตรตําบล นางสาวนภิาวรรณ ประสิทธินาวา 

  ประธานกลุม นายบรรเลง  ถอดรูป 

       คน 
 สมาชิก 56 ราย  

 Smart Farmer 50 ราย 
    ศูนยขาวชุมชน/ศจช./ศดปช. 

   กลุมผูผลิตปุยอินทรีย 

1. สนับสนุนชุดนิทรรศการลดตนทุน 

2. สนับสนุนถุงบรรจุขาวสาร  

 

 

        การตลาด 
1. รับซ้ือผลผลิตขาวเปลือก 

   ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่เพื่อลด   

   ตนทุนการขนสงของเกษตรกร 

2. กรณีเปนสมาชิกของ วสช. 

   โรงสีขาวชาวนาตราดจะไดรับคา   

   ขนสงตันละ 100 บาท และซ้ือ   

   นําตลาดในราคาตันละ 200 บาท 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

ตราด 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.ตราด 

โครงการ 
ชลประทานตราด 

1. ดุแลระบบบริหารจัดการนํ้าเพื่อ 

   การเกษตรภายในแปลงใหญ 

2. จัดต้ังกลุมผูใชนํ้า 

1. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

2. ปรับปรุงดินโดยใชนํ้าหมัก ไถกลบตอซัง 

   ปอเทือง ธนาคารปุยอินทรีย 

3. สนับสนุนตนพันธุมะพราวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

   

สถานีพัฒนา 

ที่ดินจังหวัด 

ตราด 

 
สํานักงาน 

ปศุสัตวจังหวัด 

ตราด 

สนับสนุนปุยคอกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

ธกส. 

สาขาตราด 

 

ประสานโรงสีรับซ้ือผลผลิต 

 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ชลบุรี 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. แปลงผลิตพันธุขาว 

3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว. 

กรมการขาว 

 

สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิตฯ ป 2559 

อบรมใหความรูการใชบัญชีตนทุนอาชีพ ตรวจบัญชีสหกรณ 

จ.ตราด 

กํานัน/ผูใหญบาน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

ไดอะไร.... 

1. ผลผลิตได  

   มาตรฐาน GAP 

2 .เมล็ดพันธุ 

   คุณภาพ 

 

 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อน 

 การดําเนินงาน  
อบต.หนองคันทรง 

สถานีประมงนํ้าจืด 

จังหวัดตราด 

 สนับสนุนพันธุปลานํ้าจีด/กุงกามกราม  

 เพ่ือเปนอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร 

สหกรณจังหวัด 

สุพรรณบุรี 
1. ประสานโรงสีรับซ้ือผลผลิต 

2. หาแหลงจําหนายผลผลิต 

ศูนยฯ อารักขาพืช 

ชลบรุ ี

 

สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัด 

ศัตรูพืชในนาขาว (ใหความรู + หัวเชื้อ) 

ไดอะไร.... 

1. มีตลาดรับซ้ือผลผลผลิต 

   แนนอน 

2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
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