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ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart 

Farmer 

3. สงเสริมวิสาหกจิชุมชน 

4. ทําแผนท่ี zoning 

5. อบรมโรงเรียนเกษตร 

6. จัดงาน Field day 

  

ทาขาวเจริญพาณิชย 

ทาขาวสายทองพัฒนา  

ทาขาว 3ป 

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลติและเก็บเก่ียว                         

 รวมกับเกษตรกร 
 

 

ทําอะไร.... 
1.ผลิตขาวตาม

มาตรฐาน GAP 

2.ผลิตเมล็ดพันธุขาว 

พันธุดี 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1.ตกลงซ้ือ-ขาย 

ขาวเปลือก GAP ใน

ราคาสูงกวาตลาด 

100-200 บาท/ตัน 

2.ตกลงซ้ือขายเมล็ด

พันธุดี ราคา 15,500 

บาท/ตัน  

 

การตลาด 

          พ้ืนที่      
 ปลูกขาว 1,334 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S1 และ S2     
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

               สนิคา 
 ขาวปทุมธาน ี1 และ กข.57 

    ผลผลิต 850  กิโลกรัม/ไร  

    ตนทุนการผลิต  4,470 บาท/ไร 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

 เมล็ดพันธุขาวพันธุด ี

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1.วางแผนและบรหิารจัดการ     

    ปจจัยการผลิต การผลิต 

2.บรหิารจัดการการตลาด 

3.บรหิารจัดการนํ้า 

4.สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 
ไดอะไร.... 
1.มผีลผลิตตามความตองการ 

     ของตลาด 

2.มคีวามมั่นใจในเรื่องราคา 

    และตลาด 

3.ใชนํ้าอยางรูคุณคา 

4.เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

    จากไรนาสวนผสม  

ทําอะไร.... 
1.ซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน 

2.ใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

3.ลดอัตราการใชพันธุ 

4.ใชสารชวีภัณฑ 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 4,970 บาท/ไร  

เปน 4,470 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 10) 

ทําอะไร....  
1.ใชพันธุดี 

2.ไถกลบตอซัง 

3. ปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

4.ใชปุยอนิทรยี 

 

 

 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

800 กิโลกรัม/ไร 

เปน 850 กิโลกรัม/ไร 

 ท่ี ความชื้น 25 % 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 5) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ   นางสุดา รุงเรอืง 

  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

       นายประกอบ จรเจรญิ 

 ประธานกลุมยอย 4  กลุม 4 คน 

       คน 
 สมาชกิ 50 ราย  

 Smart Farmer 19 ราย 

 เกษตรกรตนแบบ 1 ราย 

1.จัดทําขอมูลรายครัวเรอืน 

2.จับพกิัดรายแปลง 

 

 

      การตลาด 
รับซ้ือผลผลติขาวเปลอืก 

GAP  ทัง้หมดในราคาสูงกวา

ตลาด  100-200 บาท/ตัน 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

ปทุมธานี 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.ปทุมธานี 

โครงการสงนํ้า 
และบาํรุงรักษา 

รังสิตเหนือ 

 บรหิารจัดการนํ้าสูพื้นที ่

แปลงผลิตขาว  

1. สนับสนุนใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

3. ทําแผนท่ีรายแปลง 

   

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

ปทุมธานี 

 
สํานักงาน 

พาณชิยจังหวัด 

ปทุมธานี 

จัดหาสถานที่จําหนายขาวสาร

บรรจุถุง 

ธกส. 

หนองเสอื 

 

จัดหาสถานท่ีจําหนายขาวสารบรรจุถุง 

 

สศก.   

 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนยวิจัยขาว 

ปทุมธานี 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุขาว 

3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณปทุมธาน ี

 

บัญชีตนทุนอาชีพ 

พัฒนาและสนับสนุน 

การบรรจภุัณฑ 

สนง. 

อุตสาหกรรม 

จ.ปทุมธานี 

สนง.ประมง/

ปศุสัตว 

จ.ปทุมธานี 

1.สนับสนุนปลา สัตวนํ้า /ปศุสัตว 

2.อบรมใหความรู 

ไดอะไร.... 
1.ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP 

2.เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

 

1.อบรม/สนับสนุนอุปกรณผลติปุยอินทรี 

2.สนับสนุนสถานท่ีจําหนายขาวสาร 
ม.ราชมงคล 

ธัญบุรี 

อบต.บงึกาสาม 

สหกรณจังหวัด 

ปทุมธานี 

1. ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2. ใหความรูการรวมกลุม 

ศูนยฯ อารักขาพืช 

ชัยนาท 

 

สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑปองกัน

กําจัดศัตรูขาว (ใหความรู + หัวเช้ือ) 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายได

เพิ่มขึ้น 

ทําอะไร.... 
แปรรูป 

ขาวสาร 

จําหนาย 

(หอมปทุม) 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 
ไดอะไร.... 
มูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 

จาก 8,000 บาท/ตัน 

เปน 19,500 บาท 

(ขาวเปลือก 1 ตัน  

สีเปนขาวสาร 650 กก. 

ราคา กก.ละ 30 บาท 

ศูนยขาวชุมชนบงึกาสาม 

ผูแทนจําหนายเมล็ดพันธุ  

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลติและเก็บเก่ียว                         

 รวมกับเกษตรกร 

      การตลาด 
รับซ้ือเมล็ดพันธุขาวทัง้หมด  

ในราคา15,500 บาท/ตัน 

สนับสนุนการจัดประชุม

หนวยงานภาคี 
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