
แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลบ้านแป้ง อ.บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัดรายแปลง 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง/เก็บข้อมูลราย
แปลง 
9. สนับสนุนโรงสีข้าว/เครื่องซีล/บรรจุ
ภัณฑ์/เมล็ดพันธ์/ปุ๋ยเคมี 

ศูนยข์้าวชุมชนต าบลบ้านแป้ง 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความ
ต้องการของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเกี่ยวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

ท าอะไร.... 
1.ผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP 
2.ผลิตเมล็ดพันธุ์
ขา้ว 
พันธุด์ี 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 3,030   ไร่   

    เป็นพื้นที่  S1  ทั้งหมด   
 ในเขตชลประทานทั้งหมด 

               สินค้า 

ข้าวกข3 1 และ ชัยนาท1 
    ผลผลิต 750  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  4,200 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร.... 
1. ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
3. ลดการใช้สารเคมี 
4. ใช้บริการเคร่ืองจักรกล 
     ของชุมชน 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,700 บาท/ไร่ 
เป็น 4,200 บาท/ไร่ 
(ลดลงร้อยละ 10.64) 

ท าอะไร....  
1. ใช้พันธุด์ี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทอืง/ถ่ัวเขียวปรับปรุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่ม 
       จาก 700 กก. /ไร่  
       เป็น 750 กก. /ไร่  
      ที่ความช้ืน 25%  
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.14) 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ นางพวงทอง สาตรสมัย 
   เกษตรต าบลนางพรพรรณ จันทร์เนียม 
  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม 

       คน 
• สมาชิก 87 ราย  
•  Smart Farmer 21 ราย 
• คณะกรรมการบริหาร

กลุ่ม 11 คน และ  
          คณะกรรมการกลุ่ม
ย่อย 3 กลุ่ม 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

 
 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด/

อ าเภอบาง
ไทร 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

1. สนับสนุนใช้พืชปอเทือง/ถั่วเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  
1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ 

เทศบาลช้างใหญ่ 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

      การตลาด 
1. วางแผนการใชเ้มล็ด 
กข31 และ ชัยนาท1 , ที่
โรงสีต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์้าวที่
ได้มาตรฐานและจ าหน่าย
แก่สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นข้าวสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและ
สมาชิก 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

ท าอะไร....  
1. แปรรูปข้าวสารจ าหน่ายแก่สมาชิกและชุมชน 
2. โรงสีขา้วรับซือ้ในราคาตลาด 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 



แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลช้างใหญ่ อ.บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัดรายแปลง 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง/เก็บข้อมูลราย
แปลง 
9. สนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์/บรรจุ
ภัณฑ์ 

บริษัทโรงสไีฟนครหลวง จ ากัด 
และสหกรณ์การเกษตรในเขต

ปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่ 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความ
ต้องการของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเกี่ยวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

ท าอะไร.... 
อบรมและตรวจรับ
รอการผลิต 
ตามมาตรฐาน 
GAP 96 ราย  

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 3,052   ไร่   

    เป็นพื้นที่  S1  ทั้งหมด   
 ในเขตชลประทานทั้งหมด 

               สินค้า 

ข้าวปทุมธานี 1 และ ชัยนาท1 ,
พิษณุโลก2 

    ผลผลิต 900  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  2,700 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร.... 
1. ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
3. ลดการใช้สารเคมี 
4. ใช้บริการเคร่ืองจักรกล 
     ของชุมชน 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,297 บาท/ไร่ 
เป็น 2,700 บาท/ไร่ 
(ลดลงร้อยละ 36.90 ) 

ท าอะไร....  
1. ใช้พันธุด์ี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทอืงปรับปรุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่ม 
       จาก 800 กก. /ไร่  
       เป็น 900 กก. /ไร่ 
      (เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 30 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ นางพวงทอง สาตรสมัย 
   เกษตรต าบล นายพัฒนพล  หาพิพัฒน์ 
  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม 

       คน 
• สมาชิก 96 ราย  
•  Smart Farmer 50 ราย 
• วิสาหกิจชุมชน  1 กลุ่ม 
• สหกรณ์ 1 สหกรณ ์

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

 
 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด/

อ าเภอบาง
ไทร 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

1. สนับสนุนใช้พืชปอเทือง/ถั่วเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  
1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเครื่องโรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ บัญชีต้นทุนอาชีพ 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 30 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ  
ร้อยละ 10 

เทศบาลช้างใหญ่ 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

      การตลาด 
1. วางแผนการใชเ้มล็ด
พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 
ผลิตเพื่อสีข้าวบรโิภค 
ปทุมธานี 1 และ ชัยนาท1 
,พิษณุโลก2 ที่โรงสี
ต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์้าวที่
ได้มาตรฐานและจ าหน่าย
แก่สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นข้าวสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและ
สมาชิก 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร จ าหน่าย กก.ละ 20 -
25 บาท 
2. จัดท าข้อตกลงกับสมาคมโรงสีขา้ว ซือ้ผลผลิต
ราคาสูงกว่าตลาด  100– 200 บาท / ตัน 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 

สปก. 1. สนับสนุนพ้ืนท่ีด าเนินการ 
2. สนับสนุนโรงสีข้าว 
3. สนับสนุนความรู้/เทคโนโลยีการผลิต 

ประมง/ปศุสัตว์
จังหวัด วางแผนปลูกพืชผสมผสาน 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 



แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลหันสัง อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัดรายแปลง 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง/เก็บข้อมูลราย
แปลง 
9. สนับสนุนโรงสีข้าว/เครื่องซีล/บรรจุ
ภัณฑ์/เมล็ดพันธ์/ปุ๋ยเคมี 

โรงสีสหกรณ์การเกษตร
โพธิ์ทองและศูนย์ข้าวชุมชน

ต าบลหันสัง 
การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความ
ต้องการของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเกี่ยวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

ท าอะไร.... 
1.ผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP  
33 ราย 
2.ผลิตเมล็ดพันธุ์
ขา้วพันธุด์ี 20 ราย 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร จ าหน่าย กก.ละ 20 
บาท 
2. โรงสีข้าวรับซ้ือในราคาตลาด 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 3,000 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1 และ S2     
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

               สินค้า 
ข้าวปทุมธานี 1 และ กข.31 กข41 
    ผลผลิต 750  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  4,200 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร.... 
1.ซือ้ปัจจัยการผลิตรว่มกัน 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
4.ใช้สารชีวภัณฑ์ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,950 บาท/ไร่  
เป็น 4,200 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 15.15) 

ท าอะไร....  
1.ใช้พันธุด์ี 
2.ไถกลบตอซัง 
3. ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
650 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 750 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 25 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15.38) 

          ทมีผู้จัดการ 
•  เกษตรอ าเภอ นายวัฒนา มโนรัตน์ 
•  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
•  นายสุพจน์ นรพัลลภ  
• คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 

       คน 
สมาชิก 80 ราย  
Smart Farmer 33 ราย 
เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

 
 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด/

อ าเภอบาง
ปะหัน 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

1. สนับสนุนใช้พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
ปอเทือง/ถั่วเขียว ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  
1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 20 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ  
ร้อยละ 10 

อบต.ทับน้ า/หันสัง/ 
บางปะหัน 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

      การตลาด 
1. วางแผนการใชเ้มล็ด
พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 
ผลิตเพื่อสีข้าวบรโิภค
ข้าวพันธุ์ กข41 กข31  
ที่โรงสีต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์้าวที่
ได้มาตรฐานและจ าหน่าย
แก่สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นข้าวสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและ
สมาชิก 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 



แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาคเอกชน 

โรงสีหัวเวียง/ ลานตาก
เจ้าแปด/วิสาหกิจชุมชน
บ้านบบันไดช้างพอเพียง 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความ
ต้องการของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเกี่ยว
ให้ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

ท าอะไร.... 
1.ผลิตมาตรฐาน 
GAP 5 ราย  
pre GAP 50 ราย 
2.ผลิตเมล็ดพันธุ์
ขา้วพันธุด์ี จ านวน 
20 ราย 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 3,511 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1 
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

               สินค้า 
ข้าวปทุมธานี 1 และ กข.57 กข41 
    ผลผลิต 800  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  3,800 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1.ซือ้ปัจจัยการผลิตรว่มกัน 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
4.ใช้สารชีวภัณฑ์ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,800 บาท/ไร่  
เป็น 3,800 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 20.83) 

ท าอะไร....  
1.ใช้พันธุด์ี 
2.ไถกลบตอซัง 
3. ปอเทอืง/ถ่ัวเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
700 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 800 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 25 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 14.28) 

          ทมีผู้จัดการ 
•  เกษตรอ าเภอนายสุรสีห์ เรือนทอง 
•  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
•  นายนนท์ สมานหมู่ 
• คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 

       คน 
สมาชิก 115 ราย  
Smart Farmer 20 ราย 
เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 

 
 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 10 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพรอ้ยละ 
5 

 การตลาด 
1. วางแผนการใชเ้มล็ด
พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ผลิต
เพื่อสีข้าวบรโิภคข้าวพันธุ์ 
กข41 กข57 ตลาดต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์้าวที่ได้
มาตรฐานและจ าหน่ายแก่
สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นข้าวสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและสมาชิก 

ภาครัฐ 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ภาครัฐ 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัดรายแปลง 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง/เก็บข้อมูลราย
แปลง 
9. สนับสนุนโรงสีข้าว/เครื่องซีล/บรรจุ
ภัณฑ์/เมล็ดพันธ์/ปุ๋ยเคมี 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด/
อ าเภอ
เสนา 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

1. สนับสนุนใช้พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
ปอเทือง/ถั่วเขียว ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  
1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

อบต.หัวเวียง 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร จ าหน่าย กก.ละ 20-
22 บาท 
2. โรงสีข้าวรับซ้ือในราคาตลาด 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 



แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลโรงช้าง อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาคเอกชน 
ท าอะไร.... 
1.ผลิตมาตรฐาน 
GAP 55 ราย  
pre GAP 77 ราย 
2.ผลิตเมล็ดพันธุ์
ขา้วพันธุด์ี จ านวน 
20 ราย 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 3,080 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1 และ S2     
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

               สินค้า 
ข้าวปทุมธานี 1 และ กข 31 
กข.47 กข41 

    ผลผลิต 865  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  3,215 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1.ซือ้ปัจจัยการผลิตรว่มกัน 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
4.ใช้สารชีวภัณฑ์/น้ าหมักชีวภาพ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 730 บาท/ไร่  
เป็น 353 บาท/ไร่  
180 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 33.98) 

ท าอะไร....  
1.ใช้พันธุด์ี 
2.ไถกลบตอซัง 
3. ปอเทอืง/ถ่ัวเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
800  กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 865 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 25 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.13) 

          ทมีผู้จัดการ 
•  เกษตรอ าเภอนายพิพัฒน์ จันทนา 
•  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
•  นางสกุลณยี์  อุบลวัตร์ 
• คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 

       คน 
สมาชิก 109 ราย  
Smart Farmer 10 ราย 
เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 

 
 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 10 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพรอ้ยละ 
5 

ภาคเอกชน 
โรงสสีหกรณ์การเกษตร

มหาราช จ ากัด/โรงสเีต็กไถ่และ
ศูนยข์้าวชุมชนต าบลโรงช้าง 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความต้องการ
ของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเกี่ยวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

      การตลาด 
1. วางแผนการใชเ้มล็ดพันธุ์
ข้าวปทุมธานี 1 ผลิตเพื่อสี
ข้าวบรโิภคพันธุ์ กข41 กข
31/กข47  
ที่โรงสีต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์้าวที่ได้
มาตรฐานและจ าหน่ายแก่
สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นข้าวสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและสมาชิก 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ภาครัฐ 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัดรายแปลง 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง/เก็บข้อมูลราย
แปลง 
9. สนับสนุนโรงสีข้าว/เครื่องซีล/บรรจุ
ภัณฑ์/เมล็ดพันธ์/ปุ๋ยเคมี 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด/
อ าเภอ
มหาราช 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

1. สนับสนุนใช้พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
ปอเทือง/ถั่วเขียว ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  
1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
2. สนับสนุนตลาด/แปรรูป 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

เทศบาลโรงช้าง 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

ประมง/ปศุสัตว์
จังหวัด วางแผนปลูกพืชผสมผสาน 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร  
จ าหน่าย กก.ละ 20-23 บาท 
2. โรงสีข้าวรับซ้ือพันธุข์า้ว ราคา กก.ละ 10-12 บาท 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 



แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลตลาดเกรยีบ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาคเอกชน 
ท าอะไร.... 
1.ผลิตมาตรฐาน GAP  
22 ราย  
pre GAP 50 ราย 
2.ผลิตเมล็ดพันธุข์า้ว 
พันธุด์ี จ านวน 35 
ราย 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 3,097 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1 และ S2     
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

               สินค้า 
ข้าวปทุมธานี 1 และ กข 31 
กข41 

    ผลผลิต 900 กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  4,340 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1.ซือ้ปัจจัยการผลิตรว่มกัน 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
4.ใช้สารชีวภัณฑ์/น้ าหมักชีวภาพ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,900 บาท/ไร่  
เป็น 4,340 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 11.42) 

ท าอะไร....  
1.ใช้พันธุด์ี 
2.ไถกลบตอซัง 
3. ปอเทอืง/ถ่ัวเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
800  กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 900 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 25 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 12.50) 

          ทมีผู้จัดการ 
•  เกษตรอ าเภอนายบรรจง สิดารักษ์ 
•  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
•  นายคณพศ สุนทรานนท ์
• คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 

       คน 
สมาชิก 81 ราย  
Smart Farmer 45 ราย 
เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 10 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพรอ้ยละ 
5 

ภาครัฐ 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัดรายแปลง 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ี/เก็บข้อมูลรายแปลง 
9. สนับสนุนโรงสีข้าว/เครื่องซีล/เครื่อง
ลดความช้ือ/บรรจุภัณฑ์/เมล็ดพันธ์/
ปุ๋ยเคมี 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด/

อ าเภอบาง
ปะอิน 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 1. บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  
2. วางแผนการใช้น้ า 

1. สนับสนุนใช้พืชปอเทือง/ถั่วเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  
1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

อบต.ตลาดเกรียบ 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

ภาคเอกชน 

ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลตลาด
เกรียบ 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความ
ต้องการของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเกี่ยวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

      การตลาด 
1. วางแผนการใชเ้มล็ด
พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 
ผลิตเพื่อสีข้าวบรโิภค
ข้าวพันธุ์ กข47 กข31  
ที่โรงสีต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์้าวที่
ได้มาตรฐานและจ าหน่าย
แก่สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นข้าวสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและ
สมาชิก 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร  
จ าหน่าย กก.ละ 18-20 บาท 
2. โรงสีข้าวรับซ้ือในราคาตลาด 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 



แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาคเอกชน 
ท าอะไร.... 
1.ผลิตข้าวตาม 
มาตรฐาน GAP  
57 ราย  
pre GAP 50 ราย 
2.ผลิตเมล็ดพันธุข์า้ว 
พันธุด์ี จ านวน 21 
ราย 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 2,006.40ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1 
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

               สินค้า 

ข้าวปทุมธานี 1 และ พิษณุโลก2,
กข31,กข51,กข57,กข61, กข41 

    ผลผลิต 850 กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  2,800 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1.ซือ้ปัจจัยการผลิตรว่มกัน 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
4.ใช้สารชีวภัณฑ์/น้ าหมักชีวภาพ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 3,500 บาท/ไร่  
เป็น 2,800 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 20 ) 

ท าอะไร....  
1.ใช้พันธุด์ี 
2.ไถกลบตอซัง 
3. ปอเทอืง/ถ่ัวเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
750  กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 850 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 25 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.33) 

          ทมีผู้จัดการ 
• เกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง 
• นายโสภณ  น้ าจันทร์ 
•  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
• นายชัยสิทธิ์  ภักดีประเสริฐ 
• คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 

 คน 

สมาชิก 57 ราย  
Smart Farmer 57 ราย 
เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 10 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพรอ้ยละ 
5 
ร้อยละ 5 

ภาครัฐ 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart 
Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/ 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัด 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง 
9. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

1. สนับสนุนใช้พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
ปอเทือง/ถั่วเขียว ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
2. จัดหาสถานท่ีจ าหน่ายข้าวสารบรรจุ
ถุง 
 

สศก.   
 

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

อบต.สิงหนาท 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมกลุม่เกษตรกร 
4. ส่งเสริมการตลาด 
5. ท าแผนที่รายแปลง 

สปก. 

ภาคเอกชน 
บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เท

รด จ ากัด, โรงสีข้าวปทุมพร
วัฒนา, โรงสีข้าวเจริญสุขพาณิชย์ 
,วิชิตพันธุข์า้ว, สุริยาพันธุข์า้วและ

โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความต้องการ
ของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเก่ียวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

      การตลาด 
1. วางแผนการใช้เมล็ดพันธุ์
ขา้วปทุมธานี 1ผลิตเพื่อสีข้าว
บริโภคข้าวพันธุ ์กข41 
พิษณุโลก2โรงสีต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์า้วที่ได้
มาตรฐานและจ าหน่ายแก่
สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นขา้วสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและสมาชิก 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร จ าหน่าย กก.ละ 20 -
25 บาท 
2. จัดท าข้อตกลงกับสมาคมโรงสีขา้ว ซือ้ผลผลิต
ราคาสูงกว่าตลาด  100– 200 บาท / ตัน 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 



แปลงใหญ่ต้นแบบ ข้าว ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาคเอกชน 
ท าอะไร.... 
1.ผลิตมาตรฐาน GAP  
40 ราย  
2.ผลิตเมล็ดพันธุข์า้ว 
พันธุด์ี จ านวน 21 
ราย 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

          พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,070 ไร่  

  เป็นพื้นที่  S1 
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                           

               สินค้า 

ข้าวปทุมธานี 1 และ พิษณุโลก2,
ไรซ์เบอร่ี, กข41,กข61 

    ผลผลิต 850 กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  2,800 บาท/ไร่ 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต 

ท าอะไร.... 
1.ซือ้ปัจจัยการผลิตรว่มกัน 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
4.ใช้สารชีวภัณฑ์/น้ าหมักชีวภาพ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 3,500 บาท/ไร่  
เป็น 2,800 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 20 ) 

ท าอะไร....  
1.ใช้พันธุด์ี 
2.ไถกลบตอซัง 
3. ปอเทอืง/ถ่ัวเขียว 
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
750  กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 850 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 25 % 
(เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.33) 

          ทมีผู้จัดการ 
• หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สปก.

พระนครศรีอยุธยานางละออ ศรีผ่าน 
•  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
• นายชัยสิทธิ์  ภักดีประเสริฐ 
• คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 11 คน และ    
          คณะกรรมการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 

       คน 

สมาชิก 110 ราย  
Smart Farmer 110 ราย 
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 

ได้อะไร.... 
1.ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 10 
2.เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพรอ้ยละ 
5 

ภาครัฐ 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart 
Farmer 
3. ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน/ 
4. ท าแผนท่ี zoning/จับพิกัด 
5. อบรมโรงเรียนเกษตร 
6. จัดงาน Field day 
7. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP 
8. ท าแผนท่ีรายแปลง 
9. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 

1.จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 

ส านักงาน 
เกษตร
จังหวัด 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

1. สนับสนุนใช้พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
ปอเทือง/ถั่วเขียว ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. สนับสนุนปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 
   

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

1. ถ่ายทอดคามรู้เร่ืองตลาดข้าว 
2. จัดหาสถานที่จ าหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุง 

ธกส.  1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
2. จัดหาสถานท่ีจ าหน่ายข้าวสารบรรจุ
ถุง 
 

สศก.   
 

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนย์วิจัยข้าว 
พระนครศรีอยุธยา 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 
2. อบรมการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว/เครื่อง
โรยข้าวงงอก 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา 
 

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

อบต.สิงหนาท 

สหกรณ์จังหวัด 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 
2. ให้ความรู้การรวมกลุ่ม 

ศูนย์ฯ อารักขาพืช 
ชัยนาท 

 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

สนับสนุนการจัดประชุม
หน่วยงานภาคี 

ชลประทาน 
ในพื้นที่ 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ส่งเสริมกลุม่เกษตรกร 
4. ส่งเสริมการตลาด 
5. ท าแผนที่รายแปลง 

สปก. 

ภาคเอกชน 
บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เท

รด จ ากัด, โรงสีข้าวปทุมพร
วัฒนา, โรงสีข้าวเจริญสุขพาณิชย์ 
,วิชิตพันธุข์า้ว, สุริยาพันธุข์า้วและ
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลสิงหนาท 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตให้
สอดคล้อง  กับความต้องการ
ของตลาด 
2. วางแผนการเก็บเก่ียวให้
ผลผลิต  มีคุณภาพสูง 

      การตลาด 
1. วางแผนการใช้เมล็ดพันธุ์
ขา้วปทุมธานี 1 ไรซ์เบอร่ี 
ผลิตเพื่อสีข้าวบริโภคข้าว
พันธุ ์กข41 พิษณุโลก2โรงสี
ต้องการ 
2. รับซือ้เมล็ดพันธุข์า้วที่ได้
มาตรฐานและจ าหน่ายแก่
สมาชิก 
3. แปรสภาพเป็นขา้วสาร
จ าหน่ายแก่ชุมชนและสมาชิก 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ  
    การผลิต/ปัจจัยการผลิต/     
    การตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนการรวมกลุ่มใน 
    รูปแบบกลุ่ม 

การบริหารจัดการ 
ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตตรงความต้องการกับ 
     ตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกพืชผัก,ประมง, 
    ปศุสัตว์ 

ท าอะไร....  
1. เพิ่มมูลคา่แปรสภาพข้าวสาร จ าหน่าย กก.ละ 20 -
25 บาท 
2. จัดท าข้อตกลงกับสมาคมโรงสีขา้ว ซือ้ผลผลิต
ราคาสูงกว่าตลาด  100– 200 บาท / ตัน 
ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การตลาด 


