
 
 

ท ำอะไร....  
1. ประกันราคารับซื้อข้าวโพดจากสมาชิก รวมกันขายโดยสหกรณ์ 
2. ท าบันทึกข้อตกลง ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด นครสวรรค์ 3 
     สหกรณ์รับซื้อสูงกว่าท้องตลาด 10 สตางค์/กก. 
3. สหกรณ์เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ใช้ 
    (สหกรณ์ผู้เล้ียงไก่ไข่, โคนม, โคขุน) 
4. สหกรณ์เชื่อมโยงกับบริษัทส่งออก, ไซโล, โรงงานอาหารสัตว์ 
5. ส่งเสริม แปรรูป ผลิตเป็นอาหารสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

กำรตลำด/ช่องทำงกำรตลำด 

            พื้นที่      
 ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 8,000 ไร่   
  เป็นพื้นที่  S1  , S2   
  แปลงย่อย   400   แปลง 
 ในเขตชลประทำนและเขตอำศัย 

น้ ำฝน 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

ประชำรัฐ  
(สห-บวร) 

ศักยภำพ 
ผู้จัดกำรแปลง 

ชุมชน/สหกรณ์เข้มแข็ง 

ท ำอะไร.... 
1. ยึดหลักการตลาดน าการผลิต โดยให้สหกรณ์ 
    เป็นเจ้าภาพหลัก 
2. รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันจัดการผลผลิตและปัจจัย 
    การผลิตโดยสหกรณ์ 
3. ปรับเปลี่ยนการผลิต จากการผลิตเป็นอาหารสัตว์ (grain) 
    เป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed) เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและแหล่งกระจายพันธุ์ดี 
4. วางแผนการผลิต/จัดรอบการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานในระบบประชารัฐในการจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน 

กำรบริหำรจัดกำร ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความม่ันใจในเรื่องราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชหมุนเวียน 

ท ำอะไร.... 
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
2. ใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
3. ปลูกพืชตระกูลถั่ว,ปุ๋ยพืชสด,ไถกลบตอซัง 
4. ใช้สารชีวภัณฑ,์ สาร พด. 
5. ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในอัตราต่อไร่ที่เหมาะสม,ราคายุติธรรม 
6. ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ/Q-shop 
7. ใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันจากสหกรณ์ 
8. รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันจัดการผลผลิตโดยสหกรณ์ 
9. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ไปปรับใช้ในครัวเรือนเกษตรกร 

ลดต้นทุนกำรผลิต 
ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 
ลดลงจาก  
3,792.50 บาท 
เป็น 2,555 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.63 

          ทีมผู้จัดกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรนิคมสหกรณ์แม่สอด  
  นำยบรรจง ชัยขุนพล 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
      นำงสำวล ำพึง  นำวีเสถียร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด 

 
 

 
 

กำรบริหำรจัดกำร 
1. ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 
ท่ีได้มำตรฐำนแก่สหกรณ์ 
2. สนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนกำรผลิต 
และกำรตลำดแก่สหกรณ์ 

กำรตลำด 
1. เชื่อมโยงกำรตลำดกบัสหกรณ/์เครือข่ำย 

ข้ำวโพดแปลงใหญ่ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

         คน 
สมำชิก 400 รำย  
Smart Farmer 40 รำย 

เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 669 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 900 กิโลกรัม/ไร่  
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.5) 

ท ำอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ดีท่ีผลิตโดยสหกรณ์ 
โดยการต่อยอดขยายผลงานวิจัยของทางราชการ 
2. ปลูกในระยะระหว่างแถว ระหว่างต้นที่เหมาะสม 
(70 ซม.x 20 ซม.) 
3. ใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมตามค าแนะน าควบคู่กับสารชีวภัณฑ ์
4. มีการจัดการแปลงปลูก และก าจัดวัชพืชที่ถูกต้อง 

เพิ่มคุณภำพผลผลิต/พัฒนำองค์ควำมรู้ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
คุณภาพมาตรฐาน 
2. เมล็ดพันธุ์ 
คุณภาพผ่านการ
รับรองจาก กวก. 

ท ำอะไร.... 
1. ปลูกในระยะที่เหมาะสม 
2. จัดรอบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ าต้นทุน 
3. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
4. จัดท าแปลงเรียนรู้, แปลงต้นแบบผ่านเกษตรกรแกนน า 
5. หน่วยงานบูรณาการของจังหวัดตากตรวจเยี่ยม แนะน า 
    เกษตรกรในระดับไร่นา 
6. แนะน าการดูแลรักษาแปลงปลูกและเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
7. รณรงค์ตัดยอดริดใบข้าวโพด และปลูกถั่วเขียวเป็นพืชแซมเพิ่มรายได้และปรับปรุงดิน 
8. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มรายได้ 

ขับเคล่ือนโครงกำรฯ โดย 
คณะท ำงำนขับเคลื่อน 6 มำตรกำร 
ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ( Single 
Command) จังหวัดตำก 6 คณะ 
ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายตาม
มาตรการที่ 1 (การลดต้นทุนและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร) 
2. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายตาม
มาตรการที่ 2 (การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม Zoning) 
3. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายตาม
มาตรการที่ 3 (ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่) 
4. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายตาม
มาตรการที่ 4 (เกษตรอินทรีย์) 
5. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายตาม
มาตรการที่ 5 (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) 
6. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายตาม
มาตรการที่ 6 (ธนาคารสินค้าเกษตร) 
 

 

ภำครัฐ 

แหล่งผลิต 
และกระจำยพันธุ์ดี 

(Seed hub/Seed bank) 

ตลำดน ำกำรผลิตโดยสหกรณ์ 

ภำคเอกชน 

  สหกรณ์ผู้ใช้ผลผลิตข้ำวโพด 

 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไกไ่ข่/ โคนม / โคขุน 
 แลกเปลี่ยนสินค้ำระหว่ำงกัน (ข้ำวโพด   
     – ไข่ไก่) 

    สินค้ำ พืชหลัก/พืชรอง 
 ผลผลิต 900  กิโลกรัม/ไร่  
 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุนครสวรรค์ 3 
 เมล็ดพันธ์ุข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ นว.3 
 ต้นทุนกำรผลิต  5.64 บำท/กก. 
 คุณภำพมำตรฐำนเมล็ดพันธ์ุ 
 ถ่ัวเขียวผิวมัน 

  สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ำกัด 

 วำงแผนกำรผลิตข้ำวโพด ต้นทำง – 
กลำงทำง - ปลำยทำง 
 ศูนย์รวบรวมผลผลิต และกระจำยสินค้ำ
เกษตร (CDC) ของ 5 อ ำเภอชำยแดน 
 แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลคำ่เพิม่ 


