
 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอบางบอ  
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คํานํา 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกลุม รวมพื้นท่ีผลิตสินคาชนิดเดียวกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายผลผลิต ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและบูรณาการของ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการเพิ่มใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณ และ
คุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ  สํานักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณีแปลงใหญตนแบบขาว อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึง
เปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติได 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 สิงหาคม 2559 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 

ความเปนมา 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการไดพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีจัดทําโครงการบูรณาการความรวมมือพัฒนา
เครือขายนํารอง : คลัสเตอรขาว ป 2555 - 2556 หมูท่ี 7 ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ ป 2558 ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในป 2557 และ 
ป 2559 ดําเนินกิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 50 ราย 
พื้นท่ี 1,000 ไร และหมู ท่ี 5 ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการใหการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการสงเสริมการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย กิจกรรมสนับสนุนการผลิตขาวใหมีคุณภาพปลอดภัยครบวงจร          
ป 2558 เกษตรกร 50 ราย พื้นท่ี 1,200 ไร ซึ่งเปนพื้นท่ีติดตอกันพรอมกับจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรท่ีตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ และศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนของท้ัง 2 ตําบลประกอบดวย ดินมี
ความเหมาะสมในการปลูกขาวและอยูในเขตชลประทานท้ังหมด โดยรับน้ําจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาไชยานุชิต 
 

สถานการณปจจุบัน 
 จังหวัดสมุทรปราการ ไดคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ จํานวน 1 แปลง ต้ังอยูท่ี
หมูท่ี 7 ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 48 ราย พื้นท่ี 477 ไร และ หมูท่ี 5 ตําบล
คลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ  เกษตรกร 50 ราย พื้นท่ี 1,249 ไร เกษตรกรรวม 98 ราย พื้นท่ีรวม 1,726 ไร เกษตรกร
ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการผลิตขาวเปลือก (GAP) จากกรมการขาวท้ังหมด 98 ราย   

ทีมผูจัดการแปลงใหญขาว มี 6 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกร  
 1. นางสาวแจมจันทร ทองภิรมย เกษตรอําเภอบางบอ ผูจัดการ  
 2. นายสมนึก อินขนร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน (เกษตรตําบลบางบอ) ผูชวยผูจัดการ  
 3. นางสาววัลภา จารุมัศย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 4. นายเสนาะ แดงนอย ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 5. นายอารมณ  โห ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน  ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ  
 6. นายถนอม ยังเจริญ  เกษตรกรตนแบบ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

 

เปาหมาย 
แนวทางท่ี 1 ลดตนทุนการผลิตขาว ไดแก  
         1.1 ลดอัตราการใช เมล็ดพันธุ ข าวจากไร ละ 35- 40 กิ โลกรั ม เหลือไร ละ 15- 25 กิ โลกรั ม  
ตามหลักวิชาการ (กรมการขาว)  
       1.2 ลดอัตราการใชปุยเคมี จากไรละ 40-50 กิโลกรัม เหลือไรละ 30-35 กิโลกรัม และตามคาวิเคราะหดิน 
       1.3 ลดอัตราการใชสารเคมีดวยการใชสารชีวภัณฑทดแทนและการตรวจวิเคราะหตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร 
       1.4 ลดการจางแรงงานโดยใชแรงงานในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
แนวทางท่ี 2 เพิ่มคุณภาพผลผลิต  
 - สงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) จากกรมการขาว 
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แนวทางท่ี 3 เพิ่มผลผลิต 
 -  สงเสริมใหเกษตรกรใชพันธุดี 
 -  สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน เชน การปลูกปอเทือง 
 -  จัดการน้ําโดยประสานกับชลประทานเพื่อกําหนดชวงเวลาปลอยน้ํา 
แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการ 
 -  วางแผนและบริหารจัดการการผลิต ปจจัยการผลิต การตลาด 
 -  รวมกันบริหารจัดการน้ํา 
 -  สงเสริมอาชีพเสริมรายได 
 -  สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตขาว 
แนวทางท่ี 5 การตลาด 
 -  จัดทํา MOU ซื้อขาย ขาวสาร  
 -  เพิ่มมูลคาขาวสารพันธุปทุมธานี 1 บรรจุถุงขาย  
 -  โรงสีซื้อขาวเปลือกในราคาตลาด 
  
กระบวนการทํางานแปลงใหญ  

 1. กําหนดแนวทางขับเคล่ือนสินคาขาวจากการวิเคราะหขอมูลสถานการณท่ีเกี่ยวของภายในจังหวัด  

 2. บูรณาการการทํางานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดสินคาขาว ไดแก   
  2.1 วิเคราะห คัดเลือกพื้นท่ี คน สินคา ท่ีดําเนินโครงการบูรณาการความรวมมือพัฒนาเครือขาย 
นํารอง: คลัสเตอรขาว ป 2555 – 2556 มีหนวยงานรวมพิธี MOU จํานวน 10 หนวยงาน ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก 
           1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการจัดประชุม จัดพิธีลงนาม MOU จัดงาน 
วันสาธิตการปลูกขาวโดยวิธีโยนกลา วิธีปกดํา และวิธีหวาน 

           2. ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว (พันธุหลัก) พันธุพิษณุโลก 2 จํานวน 500 
กิโลกรัม และประสานภาคเอกชนโยนกลาขาว 

           3. สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ สนับสนุนน้ํามันเช้ือเพลิงไถกลบตอซัง ปุยอินทรียชีวภาพ และ
วิเคราะหตัวอยางดิน 

           4. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี สนับสนุนสารชีวภัณฑ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

           5. ศูนยสงเสริมวิศวกรรมท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ใหการสนับสนุนรถแทรกเตอรไถกลบตอซังขาว 

           6. โครงการชลประทานสมุทรปราการ ใหการสนับสนุนจัดสรรน้ํา ตามแผนปลูกขาวของเกษตรกร 

           7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ (ธ.ก.ส.) สนับสนุน
สินเช่ือดอกเบ้ีย MLR 

              8. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนน้ํามันเช้ือเพลิงไถกลบตอซังขาว ศึกษาดูงานการ
ผลิตเมล็ดพันธุและการลดตนทุนการผลิต 

           9. เทศบาลตําบลคลองสวน สนับสนุนการจัดงานสาธิตวิธีปลูกขาว 

            10. รานศิริพจนพานิชย อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนลดราคาปจจัยการผลิตและ
รับซื้อเมล็ดพันธุขาว 
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  2.2 ประสานความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ไดแก 
            1. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ถายทอดความรูอบรมการจัดทําบัญชีตนทุน
อาชีพ 
            2. ศูนยเมล็ดพันธุขาวชลบุรี สนับสนุนการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 
            3. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จําหนายขาวสารในสหกรณ 
            4. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรปราการ ถายทอดความรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
            5. สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ ถายทอดความรูเรื่องการตลาด จัดสถานท่ีจําหนาย
ขาวสาร 
            6. สถานตากอากาศบางปู จําหนายขาวสารในรานคาสวัสดิการ 
            7. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนพันธุเปดไข 
            8. สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนพันธุกบและพันธุปลาปลอยในนาขาว 
            9.  สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ถายทอดความรู ประสานงานเรื่องการตลาดขาวสาร 
           10. ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สนับสนุนปจจัยการผลิต เมล็ดพันธุหลัก พันธุปทุมธานี 1 จํานวน 
500 กิโลกรัม 
           11. สมาคมชาวนาและโรงสีขาวไทย จัดเวทีถายทอดความรูเรื่องการผลิตและการตลาดขาว 
           12. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง สนับสนุนปจจัยการผลิตพรอมเครื่องมือและอุปกรณ เชน 
โรงสีขาว เครื่องซีลถุง เครื่องช่ัง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ เครื่องผสมปุย ถุงบรรจุขาวสาร 
           13. สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนปจจัยการผลิตพรอมเครื่องมือและอุปกรณ เชน 
เครื่องซีล เครื่องช่ัง ถุงบรรจุขาวสาร 
           14. ภาคอุตสาหกรรม (โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ) สนบัสนุนตลาดขาวสารบรรจุถุง 
           15. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับซื้อขาวสารบรรจุถุง 
           16. หอการคาจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการตลาดขาวสารบรรจุถุง  
           17. โรงสีวิจิตรธัญญา รับซื้อขาวเปลือก 
           18. โรงสีธัญวณิชณ รับซื้อขาวเปลือก 
           19. บริษัทโอพีจีเทค จํากัด รับซื้อขาวสารบรรจุถุง  
 3. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ  
  ทีมผูจัดการในพื้นท่ีจัดเวทีวิเคราะหและประเมินศักยภาพของตนเองและกลุมเกษตรกร  
พบปญหาการผลิตขาวมีตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากใชเมล็ดพันธุ ปุยเคมีเปนจํานวนมาก อีกท้ังเกษตรกรจางแรงงาน 
ทุกข้ันตอนการผลิต จึงกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน แผนการผลิตและการตลาด 

2. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
    เกษตรกรตนแบบนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร พรอมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูกับสมาชิกแปลงใหญและเช่ือมโยงตลาด 
3. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด  

     - ถายทอดความรูเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ เชน การลดตนทุนการผลิตขาว การผลิตและการใช
สารชีวภัณฑ เชน เช้ือราไตรโครเดอรมา เช้ือราบิวเวอเรีย 

 -  ถายทอดความรูเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
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 - ศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด  
จังหวัดตราด ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

4. สรุปความกาวหนาการดําเนินงานและรวมกันวางแผนการพัฒนาตามแนวทางการขับเคล่ือน
แปลงใหญท่ีกําหนด 

 

เทคนิคการบูรณาการการทํางาน 
 ยึดหลัก “เขาถึง เขาใจ รวมกันพัฒนา เพื่อความมั่นคงในอาชีพการทํานาอยางยั่งยืน” 
 1. วิเคราะหสถานการณการปลูกขาวและความเขมแข็งกลุมชาวนา ภายใต พื้นท่ี คน สินคา พบวา  
     - เปนพื้นท่ีไมประสบปญหาเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลระบาดรุนแรง ผลผลิตขาวอยูในเกณฑสูงเฉล่ีย 1 ตันตอไร          
ความช้ืน 25 – 28 % 

     - ใชเมล็ดพันธุขาวในนาหวานอัตราสูง 30 – 40 กิโลกรัมตอไร  
     - ใชปุยเคมีอัตราสูง 40 – 60 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไมสอดคลองกับคาวิเคราะหดิน 

     - ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

 2. การรวมดําเนินโครงการบูรณาการความรวมมือพัฒนาเครือขายนํารอง : คลัสเตอรขาวระหวางภาครัฐ 
หนวยงานทองถ่ิน ภาครัฐวิสาหกิจ เกษตรกร รานคาจําหนายปจจัยการผลิต โดยไมมีงบประมาณสนับสนุน 
 3. วิเคราะห SWOT Analysis ขอมูลการผลิตและการตลาดขาวในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ สรางความ
เขาใจกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเกษตรกรผูปลูกขาวใหปรับเปล่ียนทัศนคติการปลูกขาวตามแนวทางท่ีกําหนด 
 4. ประสานความรวมมือหนวยงานใหการสนับสนุนองคความรู ปจจัยการผลิต วัสดุ ครุภัณฑ เปนเครื่องมือ
ในการผลิตและแปรรูปขาวจําหนาย 

 5. ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหความสําคัญใหความรวมมือในกรจัดเวที MOU และการทําสัญญาซื้อ
ขายขาว 

 6. ความรวมมือของหนวยงานในการเพิ่มศักยภาพกลุมเกษตรกร ภายใตกลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง 
 

กลไกการขับเคลื่อน 
 1. มีแนวทางการขับเคล่ือนสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีแปลงใหญเปนเปาหมายใหเกษตรกรมีสวนรวม
ดําเนินการ ไดแก การลดตนทุนการผลิต การผลิตเมล็ดพันธุดี การแปรรูปเพิ่มมูลคาขาว การเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ
การเพิ่มผลผลิตขาว  
 2. มีคณะกรรมการกลุมดําเนินการเปนตนแบบในการเรียนรู ไดแก แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวตามมาตรฐาน
กรมการขาว การปรับเปล่ียนปลูกพันธุขาวเพื่อการแปรรูปจําหนาย การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน ฯ 
 3. การสนับสนุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหกับกลุมใชเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีกําหนด 
เชน โรงสี เครื่องคัดเมล็ดพันธุ เครื่องผสมปุย เครื่องช่ัง เครื่องซีล ถุงบรรจุขาวเปลือก ถุงบรรจุขาวสาร 
 4. มีตลาดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการรองรับผลผลิต ขาวเปลือก เมล็ดพันธุและขาวสารแปรรูป 
 

ผลลัพธตามเปาหมาย 

แนวทางท่ี 1 ลดตนทุนการผลิตขาว ไดแก  
 1.1 เกษตรกรใหความสําคัญปรับลดเมล็ดพันธุขาวในนาหวานจาก ไรละ 30 – 40 กิโลกรัมเหลือไรละ 15-25 กิโลกรัม 
ตามหลักวิชาการ (กรมการขาว)  กรณีนาปกดําใชเมล็ดพันธุ 8 – 10 กิโลกรัมตอไร  
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 1.2 ลดอัตราการใชปุยเคมี เหลือไรละ 30-35 กิโลกรัม หรือตามคาวิเคราะหดิน โดยสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ
ดําเนินการวิเคราะหอยางตอเนื่อง 
 1.3 ลดอัตราการใชสารเคมีดวยการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตและใชสารชีวภัณฑทดแทน และตรวจวิเคราะหแปลงขาว
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยจัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนใหความรูกับเกษตรกร 
 1.4 ลดการจางแรงงาน เชน การหวานปุย การกําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย 
แนวทางท่ี 2 เพิ่มคุณภาพผลผลิต  
 -  สงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลางและงบพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหเกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ 98 ราย 
ไดรับการรับรองมาตรฐานแหลงผลิตขาวปลอดภัย GAP จากกรมการขาว 
แนวทางท่ี 3 เพิ่มผลผลิต 
 1. แนะนําสงเสริมใหเกษตรกรใชเมล็ดพันธุดีโดยซื้อเมล็ดพันธุขาวช้ันพันธุขยายจากศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว
หรือแหลงผลิตเมล็ดพันธุท่ีนาเช่ือถือ เพื่อเพิ่มผลผลิตจาก 745 กิโลกรัม เปน 800 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืน 15 %) ตอไป 
 2. ประสานงานสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ สนับสนุนการปลูกปอเทืองปรับปรุงบํารุงดินและเพื่อการทองเท่ียว
เชิงเกษตร  
 3. จัดการน้ํา ประสานงานกับชลประทานในการจัดการน้ําใหเหมาะสมกับระบบการผลิต 
แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการ 
 -  วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
 จังหวัดสมุทรปราการตองมีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี กวา 700 ไร จึงจะเพียงพอกับพื้นท่ีปลูกขาวในจังหวัด 
21,600 ไร (อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร) ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุในพื้นท่ีแปลงใหญ จํานวน 15 ราย พื้นท่ี 
250 ไร แตยังไมผานการตรวจรับรองจากกรมการขาว ในการผลิตขาวนาป ป 2559/60 มีเกษตรกร จํานวน 6 ราย สมัครใจผลิต
เมล็ดพันธุขาวหอมปทุมธานี 1 จําหนายใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวชลบุรี พื้นท่ี 137 ไร ปลูกโดยวิธีปกดําจํานวน 37 ไร และวิธี
หวาน 100 ไร 
 -  ปจจัยการผลิต  ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุหลัก พันธุปทุมธานี 1 จากกรมการขาว 
 -  รวมกันบริหารจัดการน้ํา ประสานกับชลประทานจัดการน้ําใหเหมาะสมกับระบบการปลูกพืช 
 -  สงเสริมอาชีพเสริมรายได สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรทฤษฎีใหมหรือเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเส่ียง
จากการปลูกพืชเชิงเด่ียว เชน ปลูกพืชผักบนคันนา เล้ียงเปดเพื่อบริโภคไข เล้ียงกบ ปลอยปลาในนาขาว เปนตน 
 -  สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตขาว สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุม บริหารจัดการภายในกลุมกันเอง 
แนวทางท่ี 5 การตลาด 
 จังหวัดสมุทรปราการ แปรรูปขาวเปลือกพันธุปทุมธานี 1 เปนขาวสารบรรจุถุงจําหนาย ภายใตแบรนด “ขาวหอม
สมุทรปราการ พันธุปทุมธานี 1” ซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2557 โดยเกษตรกรนําขาวหอมพันธุปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในพื้นท่ีมา 
แปรรูปโดยโรงสีในชุมชน จําหนายไดราคากิโลกรัมละ 28-40 บาท (ขาวสารกิโลกรัมละ 28–30 บาท ขาวกลองกิโลกรัมละ 
40 บาท) สามารถเพิ่มมูลคาขาวเปลือกขายใหกับโรงสี จากตันละ 8,000-10,000 บาท เปนตันละ 14,000 – 20,000 บาท 
และถึงแมวา เกษตรกรทุกรายจะปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ในพื้นท่ีท้ังหมดจะมีผลผลิตขาวเปลือก 34,560 ตัน และผลผลิต
ขาวสาร 17,280 ตันตอป ก็ไมเพียงพอตอการบริโภคขาวสารของคนในจังหวัดสมุทรปราการกวา 180,000 ตันตอป 
(ประชากรจังหวัดกวา 1,800,000 คน บริโภคขาวสารคนละ 101 กิโลกรัมตอป) นอกจากนี้ ยังเจรจาซื้อขายขาวสาร 
บรรจุถุงโดยวางขายท่ีรานสวัสดิการสถานตากอากาศบางปู สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณรานคา
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปนตน 
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ผลกระทบ 
 1. ดานอุปสรรค ตนทุนการผลิตยังอยูในเกณฑสูงเกิน 3,000 บาทตอไร ขณะที่ปจจัยการผลิต คาเชานา 
ยังมีราคาสูง ชาวนาสวนใหญยังปลูกขาวเปนพืชเชิงเด่ียว ประกอบดวยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เกิด
ชุมชนเมืองมากข้ึน 
 2. ดานจุดแข็ง มีการรวมตัวของเกษตรกรในรูปของกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีและ
ปลูกขาวพันธุที่นํามาแปรรูปบรรจุถุงจําหนายในพื้นที่ มีตลาดรองรับขาวสาร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 1. สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุดีและแปรรูปขาวจําหนายตามขอมูล Demand และ Supply ตามความ
ตองการของผูบริโภคในจังหวัด 
 2. สงเสริมใหชาวนา ทําเกษตรทฤษฎีใหมหรือเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเส่ียงจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 
 1. ขอมูลสถานการณผลิตและความตองการสินคาขาวในจังหวัด 
 2. เกษตรกรรับรู ปรับทัศนคติรวมกลุมการปลูกขาวเพื่อจําหนายเมล็ดพันธุและแปรรูปเปนขาวสารบรรจุถุง 
 3. ความรวมมือของหนวยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวของดานการผลิตขาว การตลาด 

 4. ศักยภาพทีมผูจัดการแปลง 

 5. ตลาดนําการผลิต หาชองทางการตลาดท่ีชัดเจน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีมากกวา 8,000 โรงงาน 

 6. การวิเคราะหมาตรฐานคุณภาพขาว  
 

ปจจัยอุปสรรค  
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญขาว อายุมาก 
2. เกษตรกรผูปลูกขาวกวารอยละ 80 ไมไดเปนเจาของท่ีดิน จึงมีความเส่ียงตอการพัฒนาอาชีพ 
3. ปจจัยการผลิตราคาสูง 
4. ราคาผลิตขาวตกตํ่า 
 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 
1. สรางความเช่ือมั่นใหกลุมและสมาชิกในพื้นท่ีแปลงใหญ 
   ตามแนวทางขับเคล่ือนใหเกิดความสําเร็จ ไดแก ลดตนทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต และ

แปรรูปเพิ่มมูลคาขาวทําใหเกษตรกรลดรายจายและมีรายไดเพิ่มข้ึน เกิดผลเปนรูปธรรม 
2. ความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดสินคาขาวในการสนับสนุนเกษตรกรอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได 
3. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางเจาหนาท่ีและเกษตรกร เพื่อการแกไขปญหาและเกษตรกรใหมี

ความเขมแข็ง 
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