
 

ทีมผูจัดการ 
 เกษตรอําเภอ นายสุรพงษ ภักดี 
 เกษตรตําบล นางอารีรัตน  ชวงโพธิ ์
 คณะกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ 11 คน 
 เกษตรกรตนแบบ นายบรรจง  รุงอินทร  

 
 

   

ภาครัฐ 
 

 

การตลาด 
ทําอะไร... 
1. จัดทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา  
2. เมล็ดพันธุ (seed) ขายไดราคา 8.50 บาท/ก.ก 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนรับซ้ือผลผลิตสูงกวาโรงสี
(seed) 
4. โรงสีรับซ้ือขาวเปลือกราคาสูงกวาตลาด 300 
บาทตอตัน 
ไดอะไร... 
1. มีตลาดรับซ้ือแนนอน 
2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิม 
 

การบริหารจัดการ 
ทําอะไร...                   ไดอะไร... 
1. วางแผนและบริหารจัดการ     1. ผลผลิตตอไรสูงขึ้น (920 ก.ก/ไร) 
    การผลิต/ปจจัยการผลิตตลาด                           2. มีรายไดเพ่ิมขึ้น 1.13 ลานบาท 
2. รวมกันบริหารจัดการน้ํา                                  3. มีความมั่นใจเร่ืองราคาและตลาดรับซ้ือ 
3. สงเสริมอาชีพปลูกพืชในฤดูแลง        
    ถั่วเขียว200ไร,ถั่วเหลือง400ไร,ขาวโพดเล้ียงสัตว80ไร  
4. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจําหนายปุยอินทรียอัดเม็ด 100 ตัน/ป และเมล็ดพันธุขาวในกลุม 
5. จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศ/ประชาสัมพันธเผยแพร 
6. บริหารจัดการเคร่ืองจักรกล/บริหารสินเชื่อเพ่ือการผลิต 

 

พื้นที ่
- เปนพื้นที่ S1 จํานวน 1,762 ไร 
- แปลงยอย 129 แปลง 
- ในเขตชลประทานทั้งหมด 

ลดตนทุนการผลิต 
ทําอะไร...       ไดอะไร... 
1. ใชปุยอินทรียและปุยเคม ี     ตนทุนการผลติ 
ตามคาวิเคราะหดนิ        - นาหวานน้ําตม ลดลงจาก  
2. ซื้อปจจัยการผลติรวมกัน       4,486 บาท/ไร เปน 3,830 บาท/ไร  
   ในศูนยฯตําบล 100%   
3. ลดการใชอัตราเมล็ดพันธุตอไร 
จาก 30 ก.ก เหลือ 20 ก.ก/ไร โดยวิธีการหวาน 
4. ใชปุยชีวภาพ/สารชีวภัณฑ 
5. ไถกลบตอซัง/ปลูกปอเทือง 
6. บริหารจดัการเคร่ืองจักรกลในรูปกองทนุ  

 
 คน 

- สมาชิก 129 แปลง 70 ราย  
- Smart Farmer 35 ราย 
- วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
ทําอะไร...                ไดอะไร...  
- อบรม/ผลิตตามมาตรฐาน               - ผลผลิตผานมาตรฐาน GAP21ราย+34รายใหม 
GAP 55 ราย                                - เมล็ดพันธุคุณภาพ(seed) 200ไร 184 ตัน   
- ผลิตเมล็ดพันธุตามมาตรฐาน            - เมล็ดคุณภาพดี 1,562 ไร 1,437 ตัน  

  
  
 

สินคา 
1. ขาว กข.41 คุณภาพมาตรฐานGAP 55 ราย 
2. เมล็ดพันธุขาว(seed) 20 ราย 200 ไร 
จํานวน 184 ตัน   
3. เมล็ดคุณภาพดี 1,562 ไร 50 ราย 
1,562 ตัน   
(รวมจํานวนทั้งหมด 1,746 ตัน)  
  

เพิ่มผลผลิต 
ทําอะไร...           ไดอะไร... 
1. ใชพันธุด กข.-41          - ผลผลิตเพ่ิมจาก 812  
2. ใชปุยถูกตองและเหมาะสม         ก.ก เปน 920 ก.ก/ไร 
3.ปลูกโดยใชเคร่ืองโรยเมล็ด/ดํา     
4.ปองกันกําจัดโรค/แมลงแบบผสมผสาน(IPM) 

ภาคเอกชน 
 

(Grain) 
1. ชมรมโรงสีขาว 35%  
2. ทาขาวทรัพยอุดม      
    65 % 

(Seed) 
3. บริษัทชางแดงเมลด็    
    เมล็ดพันธุขาว 20% 
4. ศนูยขาวชุมชนฯ 80% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สนับสนุนการ
ผลิต 

1. การพัฒนาการผลิตให
ไดมาตรฐานตามที่ตลาด
ตองการรวมกับเกษตรกร 
2. วางแผนการเก็บเก่ียว
ในระยะเหมาะสม 

 1. บริหารจัดการแปลง 
 2. พัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer 
 3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 4. จับพิกัดรายแปลง 
 5. ศจช./ศดปช. 
 6. กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 อบรมการจัดทําบัญชี 
 ตนทุนการผลิต 

 1. วางแผนระบบการสงน้ํา 
 2. จัดทําแปลงเรียนรูการใชน้ํา 

 1. จัดตั้งธนาคารปุยหมัก 
 2. สนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
 โดยใชโดโลไมทและปอเทือง 

 1. เชื่อมโยงการตลาดสรางเครือขาย 
 2. จําหนายปุยเคมีใหแกสมาชิก 
  ในราคาตนทุน 

              สรางแปลงตนแบบเทคโนโลย ี
   การผลิตขาว 

   สํารวจภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน 
   รายครัวเรือน 

  สินเชื่อดอกเบ้ียต่ํา 

      1. เชื่อมโยงการตลาดและสรางเครือขาย 
                 2 . เจรจาธุรกิจ 

 
การตลาด 
ซ้ือขายแบบขอตกลง
ลวงหนา  

 

 
 

สํานักงาน 
เกษตร
จังหวัด
พิจิตร 

 

สถานี
พัฒนาทีด่ิน

พิจิตร 

โครงการ
ชลประทาน

พิจิตร 

ศูนยวิจัย
ขาว

พิษณุโลก 

สนง.ตรวจ
บัญชีจังหวัด

พิจิตร 

สนง.เกษตร
และสหกรณ
จังหวัดพิจิตร 

ธกส. 

สนง.
พาณิชย
จังหวัด

 

 สนง.
สหกรณ
จังหวัด
พิจิตร 

 
ประชารัฐ ศกัยภาพผูจ้ดัการแปลง ชุมชนเขม้แขง็ ตลาดนาํการผลิต 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 


