
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 3.5 ตัน 
5. สนับสนุนเคร่ืองบรรจุสุญญากาศ / ถุงบรรจุ 
6. สนับสนุนการผลิตสารชีวภัณฑ์ 
 

ท าอะไร.... 
1. ผลิตเมลด็พันธ์ุ 
   ตามมาตรฐาน 
2. อบรมและตรวจ 
   รับรองตามมาตรฐาน 
    GAP ข้าว 

เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร....  
- ตกลงซือ้-ขาย ขา้วเปลอืก 
  ในราคาสงูกว่าท้องตลาด 
  300-400 บาท/ตัน 
- เจรจาเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผูซ้ือ้   
  เพ่ือขยายตลาดรับซื้อ  
 
 

การตลาด 

      พ้ืนท่ี      
 ปลูกข้าว 5,844 ไร่   

  เป็นพ้ืนท่ี  S1  ท้ังหมด   
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิค้า 
  ข้าวขาว  4,254 ตัน 
  เมล็ดพันธุ์ข้าว (กข57) 40 ตัน 
  ข้าวแปรรูป (หอมมะลิ,ไรซ์เบอรี, 
    หอมนิล)  30 ตัน 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลติ 

ท าอะไร.... 
- วางแผนจัดหาปจัจัยการผลิตร่วมกัน 
- วางแผนและบริหารจดัการการผลติ 
- วางแผนบรหิารจัดการการตลาด 
- บริหารจัดการกองทนุกลุ่มนาแปลงใหญ ่
- วางแผนบรหิารจัดการน้า้ 

การบริหารจัดการ 

ได้อะไร.... 
- ลดตน้ทุนในเรื่องปัจจยัการผลติ 
- ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด 
-มีตลาดรับซือ้แน่นอน ได้ราคายุติธรรม 
- สมาชิกเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาถูก 
- สมาชิกมีน้้าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
 
 

ท าอะไร.... 
1. ผลิตเมลด็พันธ์ุไวใ้ช้เอง 
    โดยวธีิใชร้ถดา้นา  
2. กลุ่มให้บริการสมาชิกยืม 
     เมล็ดพันธ์ุไปใช้ก่อน 
3. ใช้พันธ์ุด ีลดอตัราการใช ้
     เมล็ดพันธ์ุ 
4. ใช้ปุย๋เคมีตามค่าวเิคราะหด์ิน 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 

ลดต้นทุนการผลิต 
ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,865 บาท/ไร่  
เหลือ  3,790 บาท/ไร ่
ลดได้  1,075 บาท/ไร่  

ท าอะไร....  
1. ใชพั้นธ์ุด ี
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ 
3. ไถกลบตอซงั 
4. ใช้ปุย๋อินทรีย ์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพ่ิมผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพ่ิมจาก 
878 กิโลกรัม/ไร ่
เป็น 1,000 กิโลกรัม/ไร ่
ที่ ความชืน้ 25 % 
(เพ่ิมขึน้ 14%) 

          ทีมผู้จัดการ 
 เกษตรอ าเภอ นายพัฒนศักด์ิ  พ่วงสมบัติ 
 เกษตรต าบล นายณรงค์  ภัทรขวัญ 
 ประธานวสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพ   

ต าบลคลองเข่ือน นายส าเริง  เนตรสาคร 
 เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ (ศพก.)            

นายสุชาติ  เสน่หา 

       คน 
สมาชิก 240 ราย  
Smart Farmer 180 ราย 
วสิาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 

1. ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล 
2. ประสานงานหน่วยงาน 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา 

โครงการส่งน  า 
และบ ารุงรักษา 
พระองค์ไชยานุชิต 

กลุ่มบริหารจัดการน  า  
ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

1. สนับสนุนปูนมาร์ล 1,750 ตัน 
2. เก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ 
   พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย 
3. จับพิกัดแปลง 
   

สถานีพัฒนา 
ที่ดินจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

ประสานงานระหว่างสมาคมโรงสีข้าว 
โดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต 

ธกส. 
ฉะเชิงเทรา 

 

1. สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียถูกให้กับ 
   สมาชิกแปลงใหญ่โดยเฉพาะ 
2. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุเมล็ด 
    พันธุ์ข้าว 
 

กรมการข้าว 
 

1. อบรมเร่ืองการลดต้นทุน 
2. อบรมและตรวจรับรอง 
3. การผลิตตามมาตรฐาน GAP 
4. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 
     11.6 ตัน 

สนับสนุนการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร อบต. 
คลองเข่ือน 

ได้อะไร.... 
1. ได้เมลด็พันธ์ุ 
   คุณภาพดี 
2. ผลผลิตได ้
   มาตรฐาน 
   GAP 

สนง.เศรษฐกิจ
การเกษตร ได้อะไร.... 

- มีตลาดรับซือ้แน่นอน 
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ 
- เกษตรกรม่ันใจ สามารถ 
  ขยายพืน้ทีป่ลูกได ้

จัดเก็บข้อมูลพื นฐานรายแปลง 

แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต าบลคลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สหกรณ์จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

 

1. ประสานงานด้านการตลาด 
2. จัดประชุมเช่ือมโยงตลาดผู้ประกอบการ
กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 
 

1. อบรมบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มให้กับ 
    สมาชิกแปลงใหญ่ ทุกราย 
2. จัดครูบัญชีดูแลสมาชิกแปลงใหญ่เป็น 
     เป็นกลุ่ม  

-  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     การบริหารจัดการ  วางแผนการผลิตใช้

พันธุ์ข้าว กข.31,กข.57,ปทุมธานี 1 
ตามที่ต้องการของตลาด 

    การตลาด  สนบัสนุนการรับซือ้
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคา
สูงกว่าราคาตลาด เกวียนละ 300 
บาท 

 
 
 

-  สภาหอการค้าจังหวัดฉะเชงิเทรา 
     การบริหารจัดการ  วางแผนการผลิตให้

สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค 

     การตลาด สนับสนุน/ช่วยเจรจา 
      หาสถานที่จ าหน่ายข้าวสารบรรจุถุง       
 
 


