
 ขาวแปลงใหญประชารัฐ (แปลงตนแบบ) อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4.  โรงสขีาวขนาดเล็กบรรจุภัณฑ เคร่ืองทําความสะอาด

เมล็ดพันธุ เคร่ืองช่ังดิจติอล เคร่ืองเย็บกระสอบ 

มหาวทิยาลัยหัวเฉยีว  

ภาคอุสาหกรรม หอการจังหวัดและ

ชุมชนจังหวดัสมุทรปราการ 

 

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตและการตลาดใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูบรโิภค 

ทําอะไร.... 
อบรมและตรวจรับรอง 

การผลิตตามมาตรฐาน GAP 

ไดอะไร.... 
ผลผลิต 100 % ไดมาตรฐาน GAP 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. สัญญาซ้ือ-ขาย ขาวสาร 

2. เพิ่มมูลคาขาวสารปทุมธานี 1 ขายราคา 28 – 

30 บาท/กิโลกรัม 

3. โรงสีซ้ือขาวเปลือกในราคาตลาด 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกขาว  1,726 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S1  ท้ังหมด   

  แปลงยอย 98  แปลง 
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิคา 
 ผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร  

 ขาวหอมปทุมธาน1ี แบรนด ขาวหอม
สมุทรปราการ 

 ราคาขาวสารกิโลกรัมละ 28-30 บาท 

 ราคาขาวสารกิโลกรัมละ 35-40 บาท 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการ  

    การผลิต/ปจจัยการผลิต/ 

    การตลาด 

2. รวมกันบรหิารจัดการนํ้า 

3. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

4. สนับสนุนวสิาหกิจชุมชนผลิตขาว 

การบรหิารจัดการ 
ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตเพยีงพอกับตลาด 

2. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคา 

    และตลาด 

3. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

    จากการเล้ียงเปดไข 

ทําอะไร.... 
1. ใชปุยเคมตีามคาวเิคราะหดิน 

2. ใชพันธุดี  

3. ลดอัตราการใชพันธุ 

4. ผลิตพันธุใชเอง 

5. ใชสารชวีภัณฑ 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 6,140บาท/ไร  

นาปรังเปน  4,571 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 26) 

นาปเปน  3,825 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 38) 

 

ทําอะไร....  
1. ใชพันธุดี 

2. ปรับปรุงบํารุงดิน 

3. จัดการนํ้า 

 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

700 กิโลกรัม/ไร 

เปน 800 กิโลกรัม/ไร 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 14) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ      น.ส. แจมจันทร ทองภริมย 

  เกษตรตําบล       นายสมนกึ องิขนอน 

               น.ส. วัลภา จารุมัศย 

 ประธานวิสาหกิจฯ  นายเสนาะ แดงนอย 

                 นายอารมณ โห 

 เกษตรกรตนแบบ  นายถนอม ยังเจรญิ 

       คน 
 สมาชกิ 98 ราย  

 Smart Farmer 98 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

อบรมการจัดทําบัญชตีนทุนอาชพี 
    (งบประมาณ 10,000 บาท) 

 

 

  การตลาด 
สงเสรมิการตลาดขาวสาร ขาวหอมสมุทรปราการ เพิ่มมูลคา

ขาวเปลือกจากตันละ 8,000 บาท เปนตันละ 14,000-

20,000 บาท 

โรงสวีจิติรธัญญา โรงสธัีญวณิชณ และ 

โรงสกีลุม 

วสิาหกจิชุมชน 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตใชพันธุขาวปทุมธานี1           ท่ี

ตลาดตองการ  

ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 

การตลาด 
สนับสนุนการรับซ้ือขาวเปลือก 

จากเกษตรกรในราคาตลาด 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

สมุทรปราการ 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.สมุทรปราการ 

โครงการสงนํ้า 
และบาํรุงรักษาพระองคไช

ยานุชติ 

 ขุดลอกคลองสงนํ้า    
(งบประมาณ 2,788,900 บาท) 

1. สนับสนุนการใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

3. ทําแผนท่ีรายแปลง 

   

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

สมุทรปราการ 

 
สํานักงาน 

พาณชิยจังหวัด 

สมุทรปราการ 

ถายทอดความรูเรื่องการตลาด 

ธกส.  

สมุทรปราการ 

และ ธกส.บางบอ 

 

1. ใหความรูเร่ืองสนิเช่ือและการตลาด 

2. สนับสนุนสถานท่ีจําหนายขาวสาร 

    ตลาดประชารัฐ 

3. สนับสนุนสินเช่ือใหสมาชิก 

แปลงใหญดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป 

 สํานักงาน 

เศรษฐกจิ 

การเกษตร   

 

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายแปลง 

สภาเกษตรกร 

จังหวัด 

สมุทรปราการ 

 

 ถายทอดความรูเร่ืองลดตนทุนการผลติขาว 

       (งบประมาณ 45,000 บาท) 

สนับสนุนศึกษาดูงาน 

เทศบาลตําบล 

คลองสวน 

 

สนับสนุนการประชุม/งบประมาณ 

โรงพยาบาล 

สมุทรปราการ 

และบางบอ 

 

สนับสนุนสถานท่ีจําหนายขาวสาร 

อบรมเรื่องการผลิตขาว 

สํานักงาน 

จังหวัด 

สมุทรปราการ 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว ปุยเคม ี

2. สนับสนุนคาไถเตรียมดิน 

3. เคร่ืองบรรจุสุญญากาศ ถุงบรรจุ 

    (งบประมาณ 1,370,000 บาท) 

กรมการขาว 

ปศุสัตวจังหวัด 

สมุทรปราการ 
สนับสนุนพันธุเปดไข 

สนง.ตรวจบัญชี 

สหกรณ 
อบรมจัดทําบัญช ีคกก. 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ชลบุรี 
สนับสนุนจัดทําแปลงเมล็ดพันธุ 


	 ข้าวแปลงใหญ่ประชารัฐ (แปลงต้นแบบ) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

