
แปลงใหญขาว ตําบลชะโนดนอย อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  

ภาคเอกชน 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP 

2. ผลิตเมล็ดพันธุ 

ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการการผลิต 

2. บรหิารจัดการการตลาด 

3. บรหิารจัดการใชเครื่องจักรกล 

4. บรหิารจัดการกองทุนปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตเพยีงพอกับตลาด 

2. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคา 

    และตลาด 

3. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

    จากการเล้ียงปลา เพาะเห็ด  

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ   นายชื่น คํามุงคุณ 

  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

       นางชษติา เชื้อเมอืงแสน 

 

 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

ภาครัฐ 
1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4. ทําแผนท่ี zoning 

5. โรงเรียนเกษตรกรชาวนา (งบประมาณ 

16,500 บาท) 

6. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติและ

คุณภาพผลผลติ (งบประมาณ 138,000 บาท) 

7. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

(งบประมาณ 2,000 บาท) 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

มุกดาหาร 

โครงการชลประทาน

มุกดาหาร 
บรหิารจัดการนํ้าสูพื้นที่แปลงผลิตขาว  

1. สาธติการทํานํ้าหมักชีวภาพ 1,200 ลติร  

2. อบรมใหความรูเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดิน  

3. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติและ

คุณภาพผลผลติ งบประมาณ 198,000 บาท 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

มุกดาหาร 

1.จัดทําขอมูลรายครัวเรือน 

2.จับพิกัดรายแปลง 

3.โครงการเตรียมความพรอมการปฏิบัตทิาง 

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม GAP สําหรับขาว 

(งบประมาณ 75,000 บาท) 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.มุกดาหาร 

สนง.พาณิชย 
จ.มุกดาหาร 

บริหารจัดการลดราคาปุยเคม ี
และสารกําจัดศัตรูพชื รอยละ 10 

ธกส.ดงหลวง ใหความรูเร่ืองสนิเช่ือและการตลาด 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง สศก.  

1. ประชุมวางแผนการผลติ 

2. สนับสนุนการรวมกลุมของสมาชิก 

เช่ือมโยงตลาดระหวางผูผลติแปลงใหญกับ

ผูประกอบการ งบประมาณ 6,800 บาท 

สหกรณ  

จ.มุกดาหาร 

1. แปลงสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว 200 ไร 
2. แปลงสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพดี 
3. สงเสริมกลุมชาวนาผูใชเคร่ืองจกักลการเกษตร 

ศูนยเมล็ด

พันธุขาว

กาฬสนิธุ 

1. สอนแนะการจัดทําบัญชรัีบ-จาย 
2 กาํกบัแนะนําการจดัทําบัญช ี
3. ตดิตามผลการจัดทําบัญช ี

สนง.ตรวจ

บัญชี

สหกรณ

มุกดาหาร 

ใหความรูเร่ืองปุยและสารเคม ี
การบริหารจัดการปจจัยการผลิต 

ศวพ. 

มุกดาหาร 

สนับสนุนการใชสารชวีภัณฑปองกันกําจัด 
ศัตรูพชืในนาขาว (ใหความรู + หัวเชื้อ) 

อารักขาพืช 

มุกดาหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตโคเน้ือ ไกงวง 
และอนุรักษและพัฒนาระบบการผลิตกระบอื  

ปศุสัตวจังหวัด

มุกดาหาร 

สนับสนุนกจิกรรมวันสาธติ งบประมาณ 10,000 
บาท 

เทศบาลตําบล 

ดงหลวง 

สนับสนุนกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู กํานันผูใหญบาน 

ทําอะไร....  
ตกลงซ้ือ-ขาย ขาวเปลือกขาว

ดอกมะลิ 105 และ กข.6ใน

ราคาสูงกวาตลาด 40บาท/ตัน  

 

การตลาด 

ทําอะไร.... 
1.ใชพันธุดี  

2.ใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

3.ใชสารชวีภัณฑ 

4.ใชปุยอนิทรยี 

5. ไถกลบตอซัง 

6. รวมกลุมใชเครื่องหยอดขาว 

7.หวานพชืปุยสด 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 4,750 บาท/ไร  

เปน  3,750 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 21) 

ทําอะไร....  
1. ใชเมล็ดพันธุดี 

2. ไถกลบตอซัง 

3. ปลูกพชืปุยสดปอเทือง 

     ปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ใชปุยอนิทรยี 

5. ใชสารชวีภัณฑ 

6.ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

418 กิโลกรัม/ไร 

เปน 450 กิโลกรัม/ไร 

 (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.66   ) 

       คน 
 สมาชกิ 287 ราย  

 Smart Farmer 10 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 2 กลุม 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 

สหกรณการเกษตร 

ดงหลวง  

การบริหารจัดการ 
1. บริการสนิเชื่อแกสมาชกิ 

2. วางแผนการผลติและการตลาด 

3. รับซ้ือขาวเปลอืกราคาสูงกวา 

ตลาดตันละ 400 บาท 

4.จําหนายปุยเคมรีาคาต่ํากวาตลาด 

แกสมาชกิกระสอบละ 20 บาท 

5. MOU รับซ้ือขาวเหนยีว 200 ตน 

ขาวเจา 1,000 ตัน 

 

   ตลาดซื้อขายอ่ืนๆ 
วสิาหกจิชุมชนขาวฮางงอก 

แกวมุกดา ซ้ือขาวเปลอืก 

เพื่อแปรรูปเปนขาวสารและขาว

กลอง 

      พ้ืนที่      
 เปนพ้ืนท่ี  S1 1,495 ไร  

  เปนพ้ืนท่ี  S2    483  ไร   
 เปนพ้ืนท่ี   N     540  ไร   

 ในเขตชลประทาน 1,978 ไร 

 นอกเขตชลประทาน 540 ไร                                                         

    สนิคา 
 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.6 

    แปรรูปเปนขาวสารและขาวกลอง  

    ผลผลิต 450 กก./ไร 
 ตนทุนการผลิต 3,950 บาท/ไร 

 คุณภาพมาตรฐาน GAP 190 คน 
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