
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลงใช ศพก.ขับเคลื่อน 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 224 ราย 

3. จัดทําแผนท่ีพิกัดรายแปลง 

4. กลุมศึกษาดูงานเช่ือมโยงเครือขายขาว 

5. ถายทอดเทคโนโลยี 

6. สนับสนุนปจจัยการผลติ 

7. จัดตั้งศูนยจัดการดินปุยชุมชนในกลุม 

8. จัดทําตลาดสนิคาเกษตร 

9 

หอการคารวมกับโรงสี 

สนับสนุนการรับซ้ือขาว

คุณภาพดใีนราคาสูง 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP 

2. ผลิตเมล็ดพันธุ 

ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

การตลาด ทําอะไร....  

เพ่ิมมูลคาสินคา โดยการแปรรูปขาวทุกระยะการ

ผลิต 

1. ตกกลาแปลงรวมเพ่ือจําหนาย 

2. เล้ียงกบ ปลาในนาขาวเพ่ือสรางรายได 

3. ระยะแรกจําหนายเปน “ขาวเมา” 

4. ระยะขาวนํ้านมสามารถนํามาผลิตทํา 

“ผลิตภัณฑนํ้านมขาว” จําหนาย 

5. ระยะตอมาแปรรูปจําหนายเปน “ขาวฮาง” 

6. แปรรูปเปนขาวกลองและขนมเพ่ือจําหนาย 

7. จัดตลาดสินคาเกษตรหนา สนง.กษอ.พังโคน 

8. เช่ือมโยงตลาดขาวคุณภาพดี 

      พ้ืนที่      
 ปลูกขาว 2,369 ไร   

 เปนพ้ืนท่ี  S1  2,299  ไร 

 เปนพ้ืนท่ี  S3  14 ไร 

 เปนพ้ืนท่ี N 56  ไร 

 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิคา 
 ขาวดอกมะลิ 105  จํานวน 831 ไร 

    กข6  จํานวน 1,317  ไร 

    กข6  ตนเต้ีย จํานวน 40 ไร 

    ไรซเบอรี่,มะลิทนแลง จํานวน 21 ไร 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. ใช ศพก.ขับเคล่ือนใหความรูในกลุม 

2. วางแผนและบรหิารจัดการการผลิต 

3. บรหิารจัดการการตลาดและเชื่อมโยงตลาด 

4. บรหิารจัดการใชเครื่องจักรกลเพื่อลดตนทุน 

5. บรหิารจัดการการเพิ่มมูลคาสินคาของกลุม 

6. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดรองรับท่ีแนนอน สามารถสราง 

รายไดใหเกษตรกร 

2. สามารถลดตนทุนการผลิต 

3. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ จากผลิตภัณฑ 

ท่ีแปรรูปจากขาวจากการเล้ียงกบ , 

 เล้ียงปลา ปลูกพชืหลังนา เพื่อเพิ่มรายได 

ทําอะไร.... 
1.ใชพันธุดี ลดอัตราการใชพันธุ 

2.ใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

3.ใชสารชวีภัณฑเพื่อลดการใชสารเคม ี

4. สงเสรมิการใชปุยพชืสดและทําปุย

หมักชวีภาพ 

5. รวมกลุมตอรองราคาเครือ่งจักรกล

ในการผลิตขาว 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 4,775 บาท/ไร  

เปน  3,775บาท/ไร  

ทําอะไร....  
1. ใชพันธุดี 

2. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

3. ปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอนิทรยี 

6. ใชสารชวีภัณฑ 

 

 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 
ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นทําให 

รายไดเพิ่มมากขึ้นจาก  

550 กิโลกรัม/ไร เปน 

590 กิโลกรัม/ไร 

 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ   นางกาญจนา  อนิธกิาย 

  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

       นายจํานง  สุโพธิ ์

 ประธานกลุม  นายโพธิ์ทอง โพธิ์ราช 

       คน 
 สมาชกิ 224 ราย  

 Smart Farmer 224 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

1. หัวหนาทมีบรหิารจัดการ 

2. สนับสนุนปจจัยการผลิต 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

สกลนคร/เกษตร

อําเภอพังโคน 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.สกลนคร 

โครงการสงนํ้า 
และบาํรุงรักษา 

นํ้าอูน 

1. ซอมแซมและพัฒนาคลองระบายนํ้า 

2. ทําแผนสงนํ้าใหกับพื้นทีแ่ปลงใหญ 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

สกลนคร 

สํานักงาน 

พาณชิยจังหวัด 

สกลนคร 

1. บริหารจัดการลดราคาปุยเคม ี

และสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 10 

2. เช่ือมโยงตลาดระหวางโรงสกีับกลุม

ผูผลติ ประมงจังหวัด

สกลนคร สนับสนุนพันธุปลา และพันธุกบ 

สศก.   

 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนยวิจัยขาว 

สกลนคร 

สนง. ตรวจบัญชี  

สหกรณสกลนคร บัญชีตนทุนอาชีพ 

ใหความรูเรื่อง ระบบมาตรฐาน GAP 

ปศุสัตว

จังหวัด

สกลนคร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา 

การเกษตร 

สกลนคร 

อบรมใหความรูกลุมผูเลี้ยงโคเน้ือเสริมใน

กลุมแปลงใหญ 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

 

สนับสนุนพาหนะและเคร่ืองจักรกล 

ทางการเกษตร 

เทศบาลตําบล 

ไฮหยอง 

ที่ทําการปกครอง 

จ.สกลนคร 
ควบคุมการเชาท่ีนาใหราคาเปนธรรม 

สหกรณจังหวัด 

สกลนคร 

1. จัดหาเมล็ดพันธุราคาถูก 

2. สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 

3. ใหความรูเร่ืองหลักการสหกรณ 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน 

ใหความรูการแปรรูปอาหาร 

ไดอะไร.... 

1. เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 

2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

1. สนับสนุนใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวเิคราะหดิน 

3. ทําแผนท่ีรายแปลง 

4. ธนาคารปุยอินทรีย 

5.ใหความรูในการปรับปรุงบํารุงดิน 

6. สงเสริมการไถกลบตอซัง 

   

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. ใหความรูในการผลิตขาว 

3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว 

4. จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาว 

โรงงานหลวงอาหาร

สําเร็จรูปท่ี 3 
สงเสริมและสนับสนุนพชื

หลังนา รับซ้ือมะเขอืเทศ

โรงงาน เพิ่มรายไดใหกับ

กลุม 

บรษิัท ราชาเกษตร 

สนับสนุนปุยอนิทรีย และ

ทําแปลงสาธิต 
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