
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง  

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนากลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

4. จับพิกัดรายแปลงและจัดทําขอมูลราย

ครัวเรือน 

5. ถายทอดเทคโนโลย ี

6. จัดงาน Field day 

 (งบประมาณ 118,150 บาท) 

สถานวีทิยุไทยทวีสีชีอง 3 

สมาคมโรงสขีาวแหงประเทศไทย  

 การบรหิารจัดการ 
1. ประชาสัมพันธโครงการสงเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญขาวคุณภาพ 

จังหวัดปตตานี 

2. การตลาดเพื่อรองรับผลผลิตขาว 

 

 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุมาตรฐาน 

3. แปรรูปขาว GAP  

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. ตกลงซื้อ-ขาย ขาวเปลือกเพ่ือสีบรรจุ

ถุงกับกลุมเกษตรกร 

2. ขายขาวกับหนวยงานรัฐ ทหาร ตลาด

สุขภาพ และการบนิไทย 

3. ขายผานเว็บไซด 0nline มีการ

ตรวจสอบยอนกลับ QR code และ GAP  

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกขาว 1,000 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S1  ท้ังหมด   
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สินคา 
ขาวหอมปทุมธาน ี ขาวหอมมะลิแดง 

ขาวหอมชลสิทธิ์ ขาวหอมกระดังงา     

ขาวไรซเบอรี่ ขาวชบูิกันตัง 

    ผลผลิตเฉล่ีย 800  กิโลกรัม/ไร  

    ตนทุนการผลิต  3,500 บาท/ไร 

    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการการผลิต/ 

ปจจัยการผลิต 

2. บรหิารจัดการการตลาด 

3. บรหิารจัดการใชเครื่องจักรกล 

4. บรหิารจัดการใชตามคาวเิคราะหดิน 

5. บรหิารคุณภาพ และมาตรฐานสินคา 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตเพยีงพอกับ 

ความตองการของตลาด 

2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ของสินคา 

3. เกษตรกรมรีายไดอยางย่ังยืน 

4. กลุมมคีวามเขมแข็ง 

ทําอะไร.... 
1.ใชพันธุดี ลดอัตราการใชพันธุ 

2.ใชปุยเคมตีามคาวเิคราะหดิน 

3.ใชสารชวีภัณฑ ผลิตปุยใชเอง 

4. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5. ปลูกพชืตระกูลถ่ัวบํารุงดิน 

6. ซ้ือ/ใชปจจัยการผลิตรวมกัน 

    ปุย คาจางไถ 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 5,500 บาท/ไร  

เปน  3,500 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 30) 

ทําอะไร....  
1. ใชเมล็ดพันธุดี 

2. ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน 

3. ปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอนิทรยี 

6. ใชสารชวีภัณฑ 

 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

600 กิโลกรัม/ไร 

เปน 800 กิโลกรัม/ไร 

 ท่ี ความชื้น 25 % 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 33) 

          ทมีผูจัดการ 
 นายชางชลประทาน นายชนิวัฒน พรหมมานพ 

 เกษตรอําเภอ นางชนัญชดิา หนูสีคง 

 เกษตรตําบล น.ส. ณัฐชนา  วาโย 

 ประธานวิสาหกิจฯ นายมงคล  สังขสร 

 ประธานวิสาหกิจฯ นางวรรณด ี ทองเกล้ียง  

       คน 
 สมาชกิ 171 ราย  

 Smart Farmer 12 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

1.จัดทําขอมูลรายครัวเรือน/ จับพิกัดรายแปลง  

2. อบรมใหความรู (งบประมาณ 234,450) 

3. ประสานบูรณาการหนวยงาน 

 

 

 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

ปตตานี 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.ปตตานี 

โครงการสงนํ้า 
และบาํรุงรักษา 
และโครงการ
ชลประทาน 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. จัดทําแผนพัฒนาแปลงใหญ 

3. ปรับปรุงระบบชลทานในพ้ืนที่ตําบลดอน

รัก (งบประมาณ 1,450,000 บาท) 

4. ประสานแกไขปญหา/อุปสรรคการ

ดําเนนิงาน 

1. สนับสนุนใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดนิ 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดนิ 

3. ทําแผนที่รายแปลง และสนับสนุนการผลติและ

ใชปุยอนิทรีย (งบประมาณ 42,750 บาท) 

   

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

ปตตานี 

 
สํานักงาน 

พาณชิยจังหวัด 

ปตตานี 

บริหารจัดการลดราคาปุยเคมี 

และสารกําจัดศัตรูพืช การออกราน

จําหนายสนิคา 

สศก.   

 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนยวิจัยขาว 

ปตตานี 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาว 

3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวและ

เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณปตตานี 

 

อบรมการทําบัญชีตนทุนอาชีพ และ

ตดิตามผล (งบประมาณ 20,000 บาท) 

ใหความรูเร่ืองปุยและสารเคม ี

การบริหารจัดการปจจัยการผลติ การ

ตรวจสอบคุณภาพปุย 

ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร  

ปตตานี 

กํานันผูใหญบาน สนับสนุนการทํางาน ประสานความรวมมอื การ

รวมกลุม  

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

 

 สนับสนุนกจิกรรมงานของกลุม อบต.ตําบล 

ดอนรัก 

ที่ทําการปกครอง 

และหนวยงาน 

ความมั่นคง 

ประสานงานอํานวยการบริหารจัดการ 

แปลงใหญ ดูแลความเรียบรอยในพ้ืนท่ี 

สหกรณจังหวัด 

ปตตานี 
1. ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2. สนับสนุนบรรจุภัณฑ (งบ 9,000 บาท) 
ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 

3. ลูกคาพอใจในคุณภาพ 

มูลนธิชัิยพัฒนา และมูลนธิิ

อุทกพัฒนฯ  

การบรหิารจัดการ 
1. ถายทอดความรูในเรื่องการบรหิาร 

จัดการนํ้า 

2. สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 

 

ตลาดซื้อขายอ่ืน ๆ 

การบรหิารจัดการ 
สัญญาซ้ือขายลวงหนา Contract farming 

วางแผนการผลิตและการตลาด 

การตลาด 
รับซ้ือขาวเพื่อบรรจุถุง แปรรูปสินคา

เบ้ืองตน จําหนายสินคาแกสวนราชการ 

และเจาหนาท่ีทหาร และขาย online 

 

 

แปลงใหญประชารัฐตนแบบ (ขาว) ตําบลดอนรัก อาํเภอหนองจกิ จังหวัดปตตานี 


	แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบ (ข้าว) ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

