
ข�อมูลการผลิตและการตลาด แปลงใหญ� ป� 2559 

จํานวน 6 แปลง 

1. แปลงใหญ�ข�าว ต�นแบบ ตาํบลหนิมูล หมู� 9 อําเภอบางเลน
2. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลบางปลา (1) หมู� 11  อําเภอบางเลน
3. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลมหาสวัสดิ์ หมู� 4 อําเภอพทุธมณฑล
4. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลแหลมบัว หมู� 8 อําเภอนครชัยศรี
5.  แปลงใหญ�ข�าวโพดฝ:กอ�อน ตําบลทุ�งลกูนก อําเภอกําแพงแสน
6. แปลงใหญ�กุ�งขาว ตาํบลสระสี่มุม หมู� 1 อําเภอกาํแพงแสน 



แปลงใหญ�ข�าว ต�นแบบ ตําบลหินมูล หมู� 9 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2559)

- ประธานแปลง นายไพรัช เส็งเจริญ 
- พื้นที่ปลูก 1,399 ไร"  
- สมาชิก 58 ราย 
- Smart farmer 18 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 30 ราย 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค.-ส.ค เก็บเกี่ยว  ส.ค.-พ.ย.  
ผลผลิต 750 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ย.-ม.ค. เก็บเกี่ยว ก.ย.-เม.ย. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 2,098.50 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,260 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 11.9 ล.าน
บาท/ป<  

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. 900 กก./ไร" 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ไม"สามารถต"อรองราคาได.
แนวทางแก.ปCญหา : แปรรูปผลผลติ เก็บเมล็ดพันธุGใช.เอง 
ลดต.นทุนการผลิต 

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 1.43 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสี ส.สถิตกุล ปริมาณการขาย 1,468.95 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,800 บาท/ตัน
2) โรงสีท"าข.าวบางสาม ปริมาณการขาย 629.55 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,800 บาท/ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต.นทุนการผลิต เปNาหมาย
3260 บาท 
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
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-  ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุGสนง.ตรวจบัญชีสกรณA

จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

พาณิชยGจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลบางปลา (1) หมู� 11  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2559)

- ประธานแปลง นายกําจร เพชรยวน
- ผู.จัดการแปลง 
นายธีรพงษG เพชรแอน 
- พื้นที่ปลูก 3,176 ไร"  
- สมาชิก 122 ราย 
- Smart farmer 20 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ย.- ธ.ค. เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย.
ผลผลิต 800 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ค.-มิ.ย. เก็บเกี่ยว ส.ค.-ก.ย. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 5,081.6 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,200 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 13.33 ล.าน
บาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ไม"สามารถต"อรองราคาได.
แนวทางแก.ปCญหา : ผลิตข.าวให.มคีุณภาพ และตรง
ตามความต.องการของตลาด

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 3.4 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสี ส.สถิตกุล ปริมาณการขาย 1,468.95    
ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,800 บาท/ป<  
2) โรงสีท"าข.าวบางสาม ปริมาณการขาย 629.55 
ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,800 บาท/ป< 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  3,200 
บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 900 กก./ไร� 

ด�วยวิธีการ
1) ใช.เมล็ดพันธุGที่มีคุณภาพ ต.านทาน

โรคและแมลง
2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและป<  ตามความต.องการของตลาด 2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและ

ควบคุมการระบาดของโรค
- จําหน"ายผลผลิตได.เพิ่มขึ้นร.อยละ 10
1) มีการแปรรูปข.าว 
2) ผลติข.าวเพื่อสุขภาพ
3) ผลติข.าวให.ได.มาตรฐาน GAP อินทรียG 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
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-  ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลมหาสวัสดิ์ หมู� 4 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2559)

- ประธานแปลง :นายสุทัศนG สวัสดิ์จุ.น
- ผู.จัดการแปลง : นายพรภิรมยG อ"อนสัม

พันธุG 
- พื้นที่ปลูก 1064.25 ไร"  
- สมาชิก 51 ราย 
- Smart farmer 4 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 40 ราย อินทรียG   
3 ราย 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค.เก็บเกี่ยว  ส.ค.  ผลผลิต 
890 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 ธ.ค. เก็บเกี่ยว มี.ค.  ผลผลิต 
850 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 1,851 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 2,290 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 6.36     
ล.านบาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 12.21  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสีห.วยพลูประสงคGวิวัฒนG ปริมาณการขาย 800 
ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,600 บาท/ป<  
2) โรงสีนราภริมยG ปริมาณการขาย 451  ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,600 บาท/ป< 
- มีการแปรรูป บรรจุถุง 100 ตัน ราคาที่ขาย 33 
บาท/กิโลกรัม  แหล"งจําหน"าย ตลาดเพื่อสุขภาพ 
โรงพยาบาล สถานศึกษา 
- บริโภคเอง และจําหน"ายให.คนในชุมชน 400 ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต.นทุนการผลิต เปNาหมาย  
2,200 บาท/ไร" 
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  
- เพิ่มผลผลิต เปNาหมาย 900 กก/ 
ไร" 
1) ใส"ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน ใช.
อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ
ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. 900 กก./ไร" 
ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข.า
ร"วมโครงการร.อยละ 5 
1) แปรรูปผลผลิตจําหน"ายเอง
2) พัฒนาคุณภาพของผลผลิต
-พัฒนาสินค.าให.ผ"านมาตรฐาน 
GAP ปNาหมายร.อยละ 60 ของ
สมาชิก 
1) แก.ไขข.อบกพร"องของเกษตรกร
ในรายที่ไม"ผ"าน GAP 
2) ใช.สารเคมีให.ถูกต.องตาม
ระยะเวลา
3) จัดการเรยีนรู.ให.เกษตรกรแบบ
โรงเรียนเกษตรกร

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - ปศุสัตวGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ประมงจังหวัดนครปฐม 

ศวพ. นครปฐม
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-  ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลแหลมบัว หมู� 8 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2559)

- ผู.จัดการแปลง  
  นายวิจิตร โพธิ์ศรีดา
- พื้นที่ปลูกรวม 1087 ไร"  
- สมาชิกรวม 51 ราย
- Smart farmer – ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GAP 34 ราย 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< ผลผลติรวม 
1929.425 ตัน/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค. เก็บเกี่ยว ส.ค. ผลผลิตเฉลี่ย 
900 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 ส.ค.-พ.ย. เก็บเกี่ยว ธ.ค.-มี.ค. 
ผลผลิตเฉลี่ย 875 กก./ไร"
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม  

5,217,600 บาท/ป< 
- ต.นทุนการผลิต 4,800 บาท/ไร"/รอบ  
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส ค 900 ก ก /ไร"

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา :  ราคาขึ้นอยู"กับโรงสไีม"สามารถต"อรองราคาผลผลิต
ได. 

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 13.349 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
 โรงสีกิจประเสรฐิ 730 ตัน/ป< ราคาเฉลี่ย 7,000 บาท/ตัน
 โรงสีสหชัย 490 ตัน/ป< ราคาเฉลี่ย 7,000 บาท/ตัน
 โรงสีประเสริฐวิวัฒนG 687 ตัน/ป< ราคาเฉลีย่ 7,000 บาท/
ตัน
  แปรรูปเปRนข.าวสารจําหน"ายเอง 12.75 ตัน ราคา 50 
บาท/กก.

ความต.องการพัฒนาแปลง

-ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
4,200 บาท/ไร�
1) ลดค"าเมล็ดพันธุG
2) ลดค"าสารเคมี
- เพิ่มปริมาณผลผลิต เปCาหมาย 
950  กก./ไร�
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ควบคุมวัชพืช
- เพิ่มราคาผลผลิต เปCาหมาย 
ร�อยละ 1
1) ควบคุมสิ่งเจือปนในข.าว- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. 900 ก.ก./ไร" ได. 

แนวทางแก.ปCญหา : วางแผนการปลูก ลดต.นทุนด.านเมล็ด
พันธุGและสารเคมี และ แปรรูปเปRนข.าวสาร

1) ควบคุมสิ่งเจือปนในข.าว

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

ศวพ. นครปฐม
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-  ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าวโพดฝ:กอ�อน  ตําบลทุ�งลกูนก หมู� 11 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 (แปลงป� 2559)

-ผู.จัดการแปลง  นายสันติ ยี่ชวน
- พื้นที่ปลูกรวม 300 ไร"  
- สมาชิกรวม 50 ราย 

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP - ราย 
- ปลูกข.าวโพดฝCกอ"อน 4 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 ม.ค. เก็บเกี่ยว ก.พ.-มี.ค. ผลผลิต 
1.5 ตัน./ไร"
ครั้งที่ 2  เม.ย. เก็บเกี่ยว พ.ค.-มิ.ย.ผลผลติ 
1.5 ตัน/ไร" 
ครั้งที่ 3 ก.ค. เก็บเกี่ยว ส.ค.-ก.ย. ผลผลิต 
1.85 ตัน/ไร" 
ครั้งที่ 4 ต.ค. เก็บเกี่ยว พ.ย.-ธ.ค. ผลผลิต 
1.5 ตัน/ไร" 
- ผลผลิตรวม 6,350 ตัน/ป<

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 17.06 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต (ทั้งฝCก)
   พ"อค.าคนกลาง ปริมาณ 1,350 ตัน ราคา 3,750
บาท/ตนั 
 - แหล"งจําหน"ายผลผลิต (ฝCกกรีด)
   พ"อค.าคนกลาง ปริมาณ 500 ตนั ราคา 24,000 
บาท/ตนั

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต.นทุนการผลิต เปNาหมาย  
3,637 บาท/ไร"
1) ใช.ระบบน้ําหยด
2) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
-เพิ่มผลผลิต เปNาหมาย 1,600 
กก./ไร"
1) ใช.ปุOยอินทรียGและน้ําหมักชีวภาพ
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"าน
มาตรฐาน GAP 
1) สร.างการรับรู.
2) ชี้ให.เห็นความสําคัญผลผลิตรวม , ตัน ป<

- ต.นทุนการผลิต 4,637 บาท/ไร" /รอบ  
ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 507,330
บาท/ป<  

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ก.ค. 1,850 กก./ไร" 

ปCญหา : ราคาผลผลิตไม"แน"นอน
แนวทางแก.ปCญหา : วางแผนการผลิตให.ผลผลิตออกไม"
พร.อมกัน หาช"องทางตลาดใหม"ๆ

2) ชี้ให.เห็นความสําคัญ
3) ติดตามสมาชิกอย"างใกล.ชิด

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
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สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยGจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
 - ปศุสัตวGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน



แปลงใหญ�กุ�งขาว ตําบลสระสี่มุม หมู� 1 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2559)

- ประธานแปลงและผู.จัดการแปลง    :
นายสุทธิพงษG ฉลาดธัญกิจ

- พื้นที่ปลูก 804  ไร"  
- สมาชิก 59 ราย 
- Smart farmer - ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GAP 24 ราย 
- เลี้ยงกุ.ง 3 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 ม.ค.-เม.ย. เก็บเกี่ยว เม.ย. ปริมาณ
ผลผลิต 241.2 ตัน 
ครั้งที่ 2 พ.ค.-ก.ย. เก็บเกี่ยว ก.ย.     
ปริมาณผลผลติ 241 ตัน 
ครั้งที่ 3 ต.ค.-ธ.ค. เก็บเกี่ยว ธ.ค. ปริมาณ
ผลผลิต 241 ตัน 
- ผลผลิตรวม 723.6  ตัน/ป<
- ผลผลิต 900 กก./ไร" 
- ต.นทุนการผลิต 29,000 บาท/ไร"
- ต.นทุนการผลิตของกลุ"ม 6.99  ล.านบาท/

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาตกต่ํา  
แนวทางแก.ปCญหา : รวบรวมผลผลิตเอง ขายเอง 
มีการแปรรูปผลผลติเพื่อเพิ่มมูลค"า เพิ่มช"องทางการ

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 24.29  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) แพปลาสมุทรสาคร ปริมาณการขาย 241 ตนั/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 100 บาท/กก.
2) เครือข"ายสหกรณGอีสาน ปริมาณการขาย        
500 กก./ป<  ราคาที่ขายผลผลิต 200  บาท/กก.
3) สหกรณGอุตรดติถG ปรมิาณการขาย  500 กก./ป<    
ราคาที่ขายผลผลิต 200  บาท/กก.

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย       
27,550 บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) รวมกลุ"มซื้อปCจจัยการผลิต ได.แก" 
พันธุGกุ.ง อาหาร
2) ลดปริมาณการปล"อยกุ.ง 
3) เพิ่มออกซิเจน
4) เพิ่มแร"ธาตุปูนและอาหารเสริม 
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 990 กก/ไร� 
ด�วยวิธกีาร
1)  เพิ่มออกซิเจน เพิ่มแร"ธาตุปูนและ
อาหารเสริม เพือ่ให.กุ.งมีขนาดตัวใหญ"ขึ้น 
2) ลดปริมาณการปล"อยกุ.ง 
ราคาผลผลิตผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข�า

ต.นทุนการผลิตของกลุ"ม ล.านบาท
ป<  

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. -ก.ย.     

มีการแปรรูปผลผลติเพื่อเพิ่มมูลค"า เพิ่มช"องทางการ
จําหน"ายสินค.า  วางแผนให.สมาชิกเลี้ยงกุ.งในปริมาณที่
สม่ําเสมอ 

- ราคาผลผลิตผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข�า
ร�วมโครงการ ร�อยละ 20 ด�วยวิธกีาร 
1) เลี้ยงกุ.งให.มีขนาดตัวใหญ"ขนาด
สม่ําเสมอ ด.วยการลดปริมาณการปล"อย
กุ.ง 
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวธิีการ 
1) สร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐาน
สินค.า
2) ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวGน้ํา
3) ส"งเสริมและแนะแนวเพื่อเข.าสู.ระบบ
รับรองแบบกลุ"ม 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- ศวพ. นครปฐม
-- สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด ราคา 

ประมงจังหวัดนครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเพาะ
เลี้ยงกุ.ง
- แนะนําพันธGและแหล"งพันธุG
- ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธี
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวGน้ํา
- สนับสนุนปCจจัยการผลิต

สหกรณAจังหวัดนครปฐม
– จัดหาตลาด
- ส"งเสริมการรวมกลุ"ม 



ข�อมูลการผลิตและการตลาด แปลงใหญ� ป� 2560 
จํานวน 11 แปลง 

1. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลไผ�หชู�าง หมู� 7 อําเภอบางเลน 
2. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลนราภริมยA หมู� 9 อําเภอบางเลน
3. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลนครปฐม หมู� 1 อําเภอเมืองนครปฐม 
4. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลบางแก�วฟCา หมู� 1 อําเภอนครชัยศรี
5. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลสระพฒันา หมู� 2 อําเภอกําแพงแสน5. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลสระพฒันา หมู� 2 อําเภอกําแพงแสน
6. แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลคลองโยง หมู� 7 อําเภอพทุธมณฑล
7. แปลงใหญ�ไม�ดอกไม�ประดบั ตําบลบางพระ หมู� 4 อําเภอนครชัยศรี
8. แปลงใหญ�มะพร�าวน้าํหอม ตําบลบางช�าง หมู� 5 อําเภอสามพราน
9. แปลงใหญ�แปลงใหญ�ผกั ตาํบลห�วยด�วน-ดอนรวก อําเภอดอนตูม
10.  แปลงใหญ�ข�าว ตําบลบางปลา (2) หมู� 7 อําเภอบางเลน 
11. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลไผ�หูช�าง (1) หมู� 3 อําเภอบางเลน



แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลไผ�หูช�าง หมู� 7 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง  นายสมชาย เลิศรุ"งวิทยาชัย
- พื้นที่ปลูก 1028 ไร"  
- สมาชิก 28 ราย 
- Smart farmer 8 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP 

- ปลูก 1 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 ม.ค.  เก็บเกี่ยว ธ.ค.       
ผลผลิต 1,000 กก./ไร"
- ผลผลิตรวม  10,880 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 50,000 บาท/ไร" /

รอบ   
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม  54.40 

ล.านบาท/ป<  
- ผลผลิตออกมาที่สุด ส.ค.-ต.ค. 2000 

ไร" ป< 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 174.08 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1. บริษัทส"งออก ปริมาณ 21760 ตัน ราคาที่ขาย
ผลผลิต 80,000 บาท/ตัน  

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย    
48,000 บาท/ไร�/รอบ
1) ลดปริมาณการใช.สารเคมี
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 2,100 กก./ไร� 
1) ดูแลหมั่นสาํรวจแปลงเพื่อวาง

แผนการปNองกันกําจัดศัตรูพืช
2) ดูแลบํารุงรักษากล.วยไม.ในแปลง

กก.ไร"/ป< 

ปCญหา : ราคาผลผลิตตกต่ํา 
แนวทางแก.ปCญหา : พัฒนาคุณภาพสินค.า และรวมกลุ"มกันขายสินค.า

- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังเข�าร�วม
โครงการร�อยละ 5 
1) มีการรวมกลุ"มกันขายผลผลิต และ
ร"วมปCญหาร"วมกัน

การบูรณาการกับหน�วยงานภาครัฐ สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG การ

รวมกลุ"มเพื่อผลิตสารชีวภัณฑG  

ศวพ. นครปฐม
-ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการรับรอง
มาตรฐานการผลิต GAP กล.วยไม.
-ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สารปNองกัน
กําจัดแมลงศัตรูกล.วยไม.

สนง.ตรวจบัญชีสกรณAจังหวัด
นครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทําบัญชี
ครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด 



แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลนราภิรมยA หมู� 9 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2562)

- ประธานแปลง
นายพุฒิพงศG จงกิตติพิภัทรG
- พื้นที่ปลูก 808 ไร"  
- สมาชิก 20 ราย 
- Smart farmer 10 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน  GAP  20 ราย
- ปลูกกล.วยไม.  1 ครั้ง/ป< 
- ผลผลิต 2,000  กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม  8,080 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 50,000 บาท/ไร" /

รอบ
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 40 ล.าน
บาท/ป< 
- ผลลิตออกมากในเดอืน ส.ค. 2,000 

กก/ไร" 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตไม"แน"นอนขึ้นอยู"กบบริษัทที่มา
รับซื้อ
แนวทางแก.ปCญหา : พัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมกลุ"ม
กนขายผลผลิต หาช"องทางตลาดเพิ่มมากขึ้น

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 646.4 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต บริษัทรับซื้อเพื่อส"งออก
ต"างประเทศ รับซื้อ 8,080 ตัน/ป<  ราคาที่รับซื้อ 
80,000 บาท/ตัน

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย    
48,000 บาท/ไร�/รอบ
1) ลอปริมาณการใช.สารเคมี
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 2,100 กก./ไร� 
1) ดูแลหมั่นสาํรวจแปลงเพื่อวาง

แผนการปNองกันกําจัดศัตรูพืช
2) ดูแลบํารุงรักษากล.วยไม.ในแปลง
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังเข�าร�วม
โครงการร�อยละ 5 
1) มีการรวมกลุ"มกันขายผลผลิต และ
ร"วมปCญหาร"วมกัน

การบูรณาการกับหน�วยงานภาครัฐ สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG การ

รวมกลุ"มเพื่อผลิตสารชีวภัณฑG  สนง.ตรวจบัญชีสกรณAจังหวัด
นครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทําบัญชี
ครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด 

ศวพ. นครปฐม
-ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการรับรอง
มาตรฐานการผลิต GAP กล.วยไม.
-ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สารปNองกัน
กําจัดแมลงศัตรูกล.วยไม.



แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลนครปฐม หมู� 1 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง                  
นายเฉลิม  ศุภเอม
- พื้นที่ปลูกรวม 300 ไร"  
-สมาชิกรวม 20 ราย
--Smart farmer 1 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP อยู"ระหว"างเตรียมความ
พร.อมสู"มาตรฐาน 
- ผลผลิตรวมของกลุ"มทั้งป<  131,400 กระถาง 
- ผลผลิต 438 กระถาง/ไร"  
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม  10.16 ล.าน
บาท/ป<          
- ต.นทุนการผลิต 33,800 บาท/ไร"/รอบ  
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน มกราคม จํานวน 210 

กระถาง/ไร" 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- แนวทางแก.ปCญหาเรืองราคาหรือปริมาณ

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 34.164  
ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) จําหน"ายเอง 131,400 กระถาง ราคาที่จาํหน"าย 
260 บาท/กระถาง

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
23,600 บาท/ไร�/รอบ
1) สาํรวจแปลงสม่าํเสมอ 
2) ลดใช.สารเคมี โดยการผสมปุOยใช.
เอง
3) ใช.สารชีวภัณฑG 
-เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 500 
กระถาง/ไร� 
1) สาํรวจแปลงสม่าํเสมอ 
2) บํารุงต.นกล.วยไม.ให.สมบูรณG

ตลอดทั้งป<
ผลผลิตออกมามาก 
 1) จําหน"ายสินค.าทางออนไลนG 
2) รวมกลุ"มกันจําหน"ายสินค.า
3) จําหน"ายสินค.าในตลาดชุมชน 

ตลอดทั้งป<
3) จัดการระบบน้ํา
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเขา
ร�วมโครงการ ร�อยละ 30          
ด�วยวิธีการ
1) ผลิตกล.วยไม.ให.มีคุณภาพตรง
ตามความต.องการของตลาด
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"าน
มาตรฐาน GAP 
1) สร.างการรับรู.
2) ชี้ให.เห็นความสําคัญ
3) ติดตามสมาชิกอย"างใกล.ชิด

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด 

ศวพ. นครปฐม
-ให.คําแนะนําเรือ่งการขอ
การรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP กล.วยไม.
-ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สาร
ปNองกันกําจัดแมลงศัตรู
กล.วยไม.



แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลบางแก�วฟCา หมู� 1 อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

-ประธานแปลง  
นายสุวัฒนG จันทรGวิเมือง
- พื้นที่ปลูกรวม 425 ไร"  
-สมาชิกรวม 21 ราย
--Smart farmer 2ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 15 ราย 
-ผลผลิตรวม 191.25 ตัน/ป< 
- ต.นทุนการผลิต 60,000 บาท/ไร"/ป< 
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 

20,000,000บาท/ป<  
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค.-ก.ย.  375 

ก.ก./ไร"

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาตกต่ํา 
แนวทางแก.ปCญหา : รวมกลุ"มต"อรองราคากับ
ผู.ซื้อ  เปลี่ยนต.นพันธุGปลูกใหม"บางส"วน

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 40 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
   ตลาดต"างประเทศ 200 ตัน/ป< ราคา 40,000 บาท/ตัน
   ตลาดในประเทศ 200 ตัน/ป< ราคา 20,000 บาท/ตัน
   

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ผลผลิตเพิ่มขึ้น เปNาหมาย 465 
กก./ไร"
1) ปรับปรุงพันธุG 
2) ปรับโครงสร.างโรงเรือนให.
เหมาะสม ควบคุมคุณภาพน้ํา
 อากาศ
- เพิ่มราคาผลผลิต เปNาหมาย 
ร.อยละ 10 
1) ต"อรองราคาผลผลติกับผู.ซื้อ
2) กําหนดราคาขั้นต่าํ ขั้นสูง 
ของกลุ"มผู.ซื้อ  เปลี่ยนต.นพันธุGปลูกใหม"บางส"วน ของกลุ"ม
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"าน
มาตรฐาน GAP 
1) สร.างการรับรู.
2) ติดตามสมาชิกอย"างใกล.ชิด
3) ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย"าง
สม่ําเสมอพาณิชยAจ.นครปฐม 

– จัดหาตลาด 
การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอ
การรับรองมาตรฐานการผลิต 
GAP กล.วยไม.
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สาร
ปNองกันกําจัดแมลงศัตรู
กล.วยไม.



แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลสระพัฒนา หมู� 2 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง 
: นายจิรายุส ป̀นสุวรรณบุตร
- พื้นที่ปลูกรวม 407 ไร"  
-สมาชิกรวม 11 ราย
--Smart farmer 11 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP - ราย 
- ผลผลิตรวม 6,350 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 45,000 บาท/ครั้ง          
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 200,000

บาท/ป<  
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค.-ต.ค.  1,500  

ช"อ/ไร"/ครั้ง 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาต่าํ 
แนวทางแก.ปCญหา : จําหน"ายเปRนไม.ตลาด 
กําขายเอง

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 36.3 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
   บริษัทส"งออก 450 ตัน/ป< ราคา 60,000 บาท/ตัน
   พ"อค.าคนกลาง 150 ตัน/ป< ราคา 40,000 บาท/ตัน
   จําหน"ายเอง 5 ตัน/ป< ราคา 25,000 บาท/ตัน

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต.นทุนการผลิต เปNาหมาย  
43,000 บาท/ไร"
1) สาํรวจแปลงสม่าํเสมอ 
2) ลดใช.สารเคมี
3) ใช.สารชีวภัณฑG 
-เพิ่มผลผลิต เปNาหมายเพิ่มขึ้น 200 
กก./ไร"
1) สาํรวจแปลงสม่าํเสมอ 
2) บํารุงต.นกล.วยไม.ให.สมบูรณG
ตลอดทั้งป<
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"านกําขายเอง - พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"าน
มาตรฐาน GAP 
1) สร.างการรับรู.
2) ชี้ให.เห็นความสําคัญ
3) ติดตามสมาชิกอย"างใกล.ชิด

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

ศวพ. นครปฐม
-ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต 
GAP กล.วยไม.
-ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สาร
ปNองกันกําจัดแมลงศัตรู
กล.วยไม.



แปลงใหญ�กล�วยไม� ตําบลคลองโยง หมู� 7 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง นายธวัชชัย เจนวณิชวิทยG
- พื้นที่ปลูก 304 ไร"  
- สมาชิก 21 ราย 
- Smart farmer - ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP 

- ปลูก 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวผลผลิตได. 3 ป< 
- ต.นทุนในการผลิต 60,000 บาท/ไร"
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม  18.24 

ล.านบาท/ป< 
- ผลผลิต 1,700  กก./ไร"
- ผลผลิตรวม  516.8 ตัน/ป<
- ผลผลิตออกมาที่สุด ส.ค.-ต.ค.   
3,400กก.ไร"/ป< 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตตกต่ํา 
แนวทางแก.ปCญหา เปลี่ยนฤดูการผลิต เปลีย่นพันธุG

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 2.607 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1. สยามไชโย ปริมาณ 1 ตัน ราคาที่ขายผลผลติ 
4,000 บาท/ตัน  
2. ฟNาไทยแลนดG ปริมาณ 1 ตัน ราคาที่ขายผลผลิต 
4,000 บาท/ตัน 
3. ไทยอินเตอรG ปริมาณ 1 ตัน ราคาที่ขายผลผลิต 
4,000 บาท/ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย    
58,000บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ลดปริมาณการใช.สารเคมี
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 6,000 กก./ไร� 
ด�วยวิธีการ 
1) ดูแลหมั่นสาํรวจแปลงเพื่อวาง

แผนการปNองกันกําจัดศัตรูพืช
แนวทางแก.ปCญหา : เปลี่ยนฤดูการผลิต เปลีย่นพันธุG
ปลูกให.ตรงตามที่ตลาดนิยม

2) ดูแลบํารุงรักษากล.วยไม.ในแปลง
3) กางมุ.งแปลงกล.วยไม.
4) นําอุปกรณGแขนกลมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการฉีดพ"นปุOย
5) ฉีดพ"นสารเคมีและปุOยตอนกลางคืน
- พัฒนาคุณภาพสินค�าให�ผ�าน
มาตรฐาน GAP เปCาหมายร�อยละ 60 
ของสมาชกิทั้งหมด ด�วยวิธีการ
1) แก.ไขข.อบกพร"องของเกษตรกรในราย
ที่ไม"ผ"าน GAP 
2) ใช.สารเคมีให.ถูกต.องตามระยะเวลา

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด 

ศวพ. นครปฐม
-ให.คําแนะนําเรือ่งการขอ
การรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP กล.วยไม.
-ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สาร
ปNองกันกําจัดแมลงศัตรู
กล.วยไม.

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม



แปลงใหญ�ไม�ดอกไม�ประดับ ตําบลบางพระ หมู� 4 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง  
นายวินัย ปCกษาสขุ
-พื้นที่ปลูกรวม 305 ไร"  
- สมาชิกรวม 31 ราย
- Smart farmer – ราย
- สินค.าหลัก ดอกรกั มะลิ 

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP - ราย 
- ผลผลิตรวม 91.5 ตัน/ป< 
- ต.นทุนการผลิต 18,996 บาท/ไร"/ป< 
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 5,795,000 

บาท/ป<  
- ผลผลิตเฉลี่ยตลอดทั้งป< 300 ก.ก. /ไร"
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน เม.ย.- พ.ค. 600

ก.ก./ไร"

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา :  ราคาตกต่ํา เนื่องจากผลผลิตมีมากกว"าความ
ต.องการของผู.บริโภค
แนวทางแก.ปCญหา : ลดปริมาณผลผลิต โดยการลดการไว.
ดอก

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 27.45 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
   ตลาดในประเทศ 91.5 ตัน/ป< ราคา 300,000 บาท/ตัน
   

ความต.องการพัฒนาแปลง

- เพิ่มปริมาณผลผลิต เปCาหมาย 
305 กก./ไร�
1) ใช.เทคโนโลยี ความรู.ทางวิชาการ
- เพิ่มราคาผลผลิต เปNาหมาย 
ร.อยละ 5  
1) ควบคุมปรมิาณผลผลติ
 วางแผนการผลิต

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการ

ปรับปรุงบํารุงดิน สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
 - ปศุสัตวGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- ศูนยGวิจัยข.าวราบุรี
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ประมงจังหวัดนครปฐม 

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด

ศวพ. นครปฐม
-ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต 
GAP กล.วยไม.
-ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สาร
ปNองกันกําจัดแมลงศัตรู
กล.วยไม.



แปลงใหญ�มะพร�าวน้ําหอม ตําบลบางช�าง หมู� 5 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง นายมนัส บุญญนกน     
พื้นที่ปลูก 355 ไร"  

- สมาชิก 30 ราย 
- Smart farmer 10 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 23 ราย อินทรียG      
1 ราย 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตได. 18 ครั้ง/ ป< 
- ผลผลิตรวมทั้งป< 710,000 บาท
ผลผลิต 2,000 ตัน/ไร" 
- ต.นทุนในการดูแลรักษา 5,000 
บาท/ไร" /ป< 
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 1.78 ล.าน

บาท/ป<  
- ผลผลิตออกมาที่สุด ส.ค. 106,500 

ลูก

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ไม"มีปCญหาเรื่องราคา เนื่องจากราคาขึ้นลงตาม
ปริมาณผลผลติ ประมาณ 25 /

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 7.1 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1. พ"อค.าคนกลาง ปริมาณ 497,000 ลูก ราคาที่
ขายผลผลิต 15 บาท/ลกู  
2. บริษัทส"งออก ปริมาณ 142,000 ลูก ราคาที่ขาย
ผลผลิต 18 บาท/ลกู 
3. ตลาดและคนในชุมชน ปริมาณ  142,000 ลูก 
ราคาที่ขายผลผลิต 18 บาท/ลูก 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทนุการผลิต เปCาหมาย  4,000
บาท/ไร� 
1) ส"งเสริมให.ใช.สารชีวภัณฑGแทนการใช.
สารเคมี
2) ส"งเสริมการลดการใช.ปุOย
3)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- เพิ่มผลผลิตเปNาหมาย 2,500 ลูก /ไร"   
ด.วยวิธีการ 
1) ดูแลหมั่นสํารวจแปลงเพื่อวางแผนการ

ปNองกันกําจัดศัตรูพืช
2) ดูแลบํารุงรักษาต.นในแปลง
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้หลังเข�าร�วม

ปริมาณผลผลติ ประมาณ 6-25 บาท/ลูก 
ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้หลังเข�าร�วม

โครงการร�อยละ 20 ด�วยวิธีการ 
1) ส"งเสริมให.สมาชิกพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ให.ได.มาตรฐานตรงตามความต.องการของ
ตลาด 
- พัฒนาคุณภาพสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน 
GAP เปCาหมายร�อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด ด�วยวิธีการ 
1) แก.ไขข.อบกพร"องของเกษตรกรในรายที่
ไม"ผ"าน GAP 
2) สร.างสร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐานสินค.า
3) ติดตามให.คําแนะนําอย"างสม่ําเสมอ 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการรับรองมาตรฐาน
การผลิต GAP พืช
- ให.คําแนะนําเรือ่งการปNองกันกําจัดแมลงศัตรู
มะพร.าว

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.
นครปฐม 
– จัดหาตลาด  

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน



แปลงใหญ�แปลงใหญ�ผัก ตําบลห�วยด�วน-ดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง นายทองใบ บรรเทาวงศG    
พื้นที่ปลูก 300 ไร"  

- สมาชิก 50 ราย 
- Smart farmer 2 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 24 ราย 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตได. 5 ครั้ง/ ป< 
ครั้งที่ 1 ม.ค.-ก.พ. เก็บเกี่ยว ก.พ. ผลผลิต  
750 กก. /ไร"
ครั้งที่ 2 เม.ย.–พ.ค. เก็บเกี่ยว พ.ค. ผลผลิต  
750 กก. /ไร"
ครั้งที่ 3 ก.ค.-ส.ค. เก็บเกี่ยว ส.ค. ผลผลิต  
750 กก. /ไร"
ครั้งที่ 4 ต.ค.-พ.ย. เก็บเกี่ยว พ.ย. 1,000  กก.
ครั้งที่ 5 ธ.ค.-ม.ค. เก็บเกี่ยว ม.ค. 1,000  กก.
- ผลผลิตรวมทั้งป< 1,275  ตัน/ป<  
- ต.นทุนการผลิตของกลุ"ม 10.5  ล.านบาท/ป<       

ครั้ง

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 13.28  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1. บริษัท CP Retailink ปริมาณ 18 ตัน/ป<  ราคาที่ขาย
ผลผลิต 40,000 บาท/ตัน  
2. บริษัทชัชวาล ปริมาณ 30 ตัน/ป<  ราคาที่ขายผลผลิต 
30,000 บาท/ตัน 
3. ตลาดไท ปริมาณ 20  ตัน/ป<  ราคาที่ขายผลผลิต 
10,000 บาท/ตัน 
4. ตลาดทั่วไป ปริมาณ 1,200  ตัน/ป<  ราคาที่ขาย
ผลผลิต 10,000 บาท/ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทนุการผลิต เปCาหมาย  6,500
บาท/ไร� 
1) ส"งเสริมให.ใช.สารชีวภัณฑGแทนการใช.
สารเคมี
2) ส"งเสริมการให.ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
3)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 1.2 ตนั./ไร�   
ด�วยวิธีการ 
1) ดูแลหมั่นสํารวจแปลงเพื่อวางแผนการ

ปNองกันกําจัดศัตรูพืช
2) ดูแลบํารุงรักษาพืชผักในแปลง
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้หลังเข�าร�วม

- ต.นทุนการผลิต 7,000 บาท/ครั้ง/ไร" 
- ผลผลิตออกมาที่สุด พ.ย.-ก.พ. 1,000 กก./ไร" ปCญหา : ราคาผลผลิตและปรมิาณผลผลิตออกมามาก

แนวทางแก.ปCญหา : หาตลาดรองรบัผลผลิตให.
หลากหลาย 

ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้หลังเข�าร�วม
โครงการร�อยละ 40 ด�วยวิธีการ 
1) ส"งเสริมให.สมาชิกพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ให.ได.มาตรฐานตรงตามความต.องการของ
ตลาด 
2) เพิ่มช"องทางการจําหน"ายผักให.มีหลาย
ช"องทาง 
- พัฒนาคุณภาพสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน 
GAP เปCาหมายร�อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด ด�วยวิธีการ 
1) แก.ไขข.อบกพร"องของเกษตรกรในรายที่
ไม"ผ"าน GAP 
2) สร.างสร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐานสินค.า
3) ติดตามให.คําแนะนําอย"างสม่ําเสมอ 
4) สร.างความชัดเจนเรื่องราคาผลผลิตที่
ได.รับมาตรฐาน GAP

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีว

ภัณฑG การรวมกลุ"มเพื่อผลิตสาร
ชีวภัณฑG   สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม

- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการ

ปรับปรุงบํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต GAP 
พืช
- ให.คําแนะนําเรือ่งการปNองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชผัก
- ส"งเสริมและสนับสนุนการใช.
ไส.เดอืนฝอยสายพันธุGไทยปNองกัน
แมลงศัตรูพืชผัก
- ให.คําแนะนําเรือ่งการคัดบรรจุ
พืชผักสด

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาด

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ                                                                                                                                               



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลบางปลา(2) หมู� 7 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษG
- พื้นที่ปลูก 2,551 ไร"  
- สมาชิก 131 ราย 
- Smart farmer 25 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ย.- ธ.ค. เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย.
ผลผลิต 800 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ค.-มิ.ย. เก็บเกี่ยว ส.ค.-ก.ย. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 4,310.4 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,400 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 11.85   
ล.านบาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคา
ได.เอง

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 28.87 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) จําหน"ายให.กับโรงสีในพื้นที่  4,310.4  ตัน    
ราคาที่ขายผลผลิต 6,700 บาท/ป< 
4) มีการแปรรูปบรรจุถุง 5 กก./ถุง ๆละ 35 บาท 
ปริมาณ การขาย 300 กก/เดือน  จําหน"าย
โรงพยาบาล สมาชิกในกลุ"ม และคนในชุมชน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  4,000 
บาท/ไร"
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 900 กก./ไร� 
1) ใช.เมล็ดพันธุGที่มีคุณภาพ ต.านทาน

โรคและแมลง
2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและ

ควบคุมการระบาดของโรคล.านบาท ป<  
แนวทางแก.ปCญหา : ลดต.นทุนการผลิต

ควบคุมการระบาดของโรค

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลไผ�หูช�าง (1) หมู� 3 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2560)

- ประธานแปลง  นายวิชาญ ทองดอนโต
- พื้นที่ปลูก 1,849 ไร"  
- สมาชิก 80 ราย 
- Smart farmer 25 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP 

- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค.-ก.ค.  เก็บเกี่ยว ส.ค.-พ.ย.
ผลผลิต 900 กก./ไร"
ครั้งที่ 2  พ.ย.-ธ.ค.เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม  3,143.3 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,000 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 
14,792,000  ล.านบาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง
แนวทางแก.ปCญหา : แปรรูปข.าว เก็บเมล็ดพันธุGไว.ใช.
เอง ลดต.นทุนการผลิต 

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 2.04  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสี โชคถาวร ปริมาณการขาย 2,000   ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,500 บาท/ป<  
2) โรงสิดิลก อินเตอรGไรซG ปริมาณการขาย 1,143  
ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,500 บาท/ป<  

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย      
3,900 บาท/ไร�
1) ใช.เครื่องหยอดเมล็ดเพื่อลดปรมิาณ
การใช.เมล็ดพันธุG 
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4) เก็บเมล็ดพันธGไว.ใช.เอง
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 950 กก./ไร� 
1) ใช.เครื่องหยอดมล็ดพันธุG 
2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและ

ควบคุมการระบาดของโรค
3) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน

กําจัดศัตรูพืช
4) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏิรูปที่ดิน

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



ข�อมูลการผลิตและการตลาด แปลงใหญ� ป� 2561 
จํานวน 15 แปลง 

1. แปลงใหญ�โคนม 1 ตําบลทุ�งลูกนก หมู� 10 อําเภอกําแพงแสน
2. แปลงใหญ�โคนมกําแพงแสน 1 ตําบลทุ�งลูกนก หมู� 6 อําเภอกําแพงแสน
3. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลนิลเพชร หมู� 8 อําเภอบางเลน
4. แปลงใหญ�ส�มโอ ตําบลดอนแฝก หมู� 2 อําเภอนครชัยศรี
5. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลไร�ขิง หมู� 5 อําเภอสามพราน
6. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลสามง�าม หมู� 11 อําเภอดอนตูมแปลงใหญ�ข�าว ตําบลสามง�าม หมู� อําเภอดอนตูม
7. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลบ�านยาง หมู� 4 อําเภอเมืองนครปฐม
8. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลทุ�งขวาง หมู� 1 อําเภอกําแพงแสน 
9. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลไผ�หูช�าง (2) หมู� 3 อําเภอบางเลน
10. แปลงใหญ�กะเพรา  หมู� 13 ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน
11. แปลงใหญ�ไทรประดับ  หมู� 9 ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน
12. แปลงใหญ�มันเทศ  หมู� 9 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
13. แปลงใหญ�กุ�งก�ามกราม ตําบลดอนยายหอม หมู� 6 อําเภอเมืองนครปฐม
14. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลหินมูล 2 หมู� 11 อําเภอบางเลน
15. แปลงใหญ�ไก�ตะเภาทอง ตําบลบ�านยาง หมู� 1 อําเภอเมืองนครปฐม



แปลงใหญ�โคนม 1 ตําบลทุ�งลูกนก หมู� 10 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง :นายสมคิด  ศรีประทุม
- - จํานวนที่เลี้ยง 944  ตัว  
- สมาชิก 29 ราย 
- Smart farmer 29 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GAP 18 ราย 
- ผลผลิตน้ํานมของกลุ"มเฉลี่ยเดอืนละ 
3,575 
-ต.นทุนการผลิต 10-15 บาท/กก.
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน พ.ย. –ม.ค     

3,398 กก.

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : -
แนวทางแก.ปCญหา : - 

- สมาชิกรวมกันขายผลผลติ
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 61,160 บาท/วัน
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) สหกรณGโคนมกําแพงแสน จํากัด ปริมาณที่ขาย 
3,398/วัน ราคาที่ขายผลผลิต 18  บาท/กก.

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย       
ร�อยละ 5  ด�วยวิธีการ
1) หาพืชอาหารสัตวGเพิ่มเติมจาก
ท.องถิ่น
2).ลดการใช.ยาปฏิชีวนะ โดยการเน.น
การควบคุม ปNองกันโรค
3) ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมอย"าง
สม่ําเสมอ
4) ใช.เทคโนโลยีในการจัดการ
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมายเพิ่มขึ้น ๕ 

ด�วยวิธีการ% ด�วยวิธีการ
1) ให.อาหารคุณภาพสูงแก"สัตวG
2).เพิ่มปริมาณแม"โครีดนม
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข�า
ร�วมโครงการร�อยละ ๕ % ด�วย
วิธีการ
1) พัฒนาฟารGมให.เข.าสู"ระบบ
มาตรฐาน          
2) พัฒนาการคุณภาพน้ํานมให.เข.า
หลักเกณฑGคณุภาพของสหกรณG
โคนมนครปฐม จํากัด
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
1) อบรมให.ความรู.แก"เกษตรกร
2) ให.คําปรึกษา หาข.อบกพร"อง 
ปรับปรุงแก.ไข 

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐัและเอกชน 

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

สํานักงานปฏริูปที่ดิน
– ประสานงานเปRนผู.จัดการ
แปลง

สหกรณGจังหวัดนครปฐม
– จัดหาตลาด
- ส"งเสริมการรวมกลุ"ม 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ปศุสัตวAจังหวัดนครปฐม 
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเพาะเลี้ยง
- แนะนําพันธGและแหล"งพันธุG
- ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ
ทางการให.ได.มาตรฐาน
- สนับสนุนปCจจัยการผลิต



แปลงใหญ�โคนมกําแพงแสน 1 ตําบลทุ�งลูกนก หมู� 6 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง :นายนัยฤทธิ์ จําเล
- จํานวนที่เลี้ยง 821  ตัว  
- สมาชิก 31 ราย 
- Smart farmer 31 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GAP 17 ราย 
- ผลผลิตน้ํานมของกลุ"มเฉลี่ยเดอืนละ 
3,575 กก.
-ต.นทุนการผลิต 10-15 บาท/กก.
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน พ.ย. –ม.ค     

3,890 กก.

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : -
แนวทางแก.ปCญหา : - 

- สมาชิกรวมกันขายผลผลติ
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 70,000 บาท/วัน
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) สหกรณGโคนมนครปฐม จํากัด ปรมิาณที่ขาย 

3890/วัน ราคาที่ขายผลผลิต 18  บาท/กก.

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย       
ร�อยละ 5  ด�วยวิธีการ
1) หาพืชอาหารสัตวGเพิ่มเติมจาก
ท.องถิ่น
2).ลดการใช.ยาปฏิชีวนะ โดยการเน.น
การควบคุม ปNองกันโรค
3) ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมอย"าง
สม่ําเสมอ
4) ใช.เทคโนโลยีในการจัดการ
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมายเพิ่มขึ้น ๕ แนวทางแก.ปCญหา 

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐัและเอกชน 

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
– ประสานงานเปRนผู.จัดการ
แปลง

สหกรณAจังหวัดนครปฐม
– จัดหาตลาด
- ส"งเสริมการรวมกลุ"ม 

ปศุสัตวAจังหวัดนครปฐม 
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเพาะเลี้ยง
- แนะนําพันธGและแหล"งพันธุG
- ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ
ทางการให.ได.มาตรฐาน
- สนับสนุนปCจจัยการผลิต

% ด�วยวิธีการ
1) ให.อาหารคุณภาพสูงแก"สัตวG
2).เพิ่มปริมาณแม"โครีดนม
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข.าร"วม
โครงการร.อยละ ๕ % ด.วยวิธีการ
1) พัฒนาฟารGมให.เข.าสู"ระบบ
มาตรฐาน          
2) พัฒนาการคุณภาพน้ํานมให.เข.า
หลักเกณฑGคณุภาพของสหกรณG
โคนมนครปฐม จํากัด
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
1) อบรมให.ความรู.แก"เกษตรกร
2) ให.คําปรึกษา หาข.อบกพร"อง 
ปรับปรุงแก.ไข 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลนิลเพชร หมู� 8 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง นายสกล ยอดศรีคําบุญ
- พื้นที่ปลูก 1,353 ไร"  
- สมาชิก 57 ราย 
- Smart farmer 5 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- ปลูกข.าว 3 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 ม.ค.  เก็บเกี่ยว ม.ย. ผลผลิต 
800 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 เม.ย. เก็บเกี่ยว ก.ค. ผลผลิต 
800 กก./ไร" 
ครั้งที่ 3  ส.ค.เก็บเกี่ยว พ.ย.  ผลผลิต 
800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม  3,247.2 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,456 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง
แนวทางแก.ปCญหา : สร.างลานตากข.าวและรับซื้อ
ข.าวของสมาชิกกลุ"มเพื่อลดความชื้นให.ได. 15 % 
ก"อนจําหน"าย  

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 2.2  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสี เหลียงฮวก ปริมาณการขาย 3,247.2    
ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,800 บาท/ป<  

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย      
4,256 บาท/ไร"
1) ใช.เครื่องหยอดเมล็ดเพื่อลดปรมิาณ
การใช.เมล็ดพันธุG 
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4) เก็บเมล็ดพันธGไว.ใช.เอง
- เพิ่มผลผลิตเปNาหมาย 900 กก./ไร" 
1) ใช.เครื่องหยอดมล็ดพันธุG 
2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและ

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 18.08  
ล.านบาท/ป<  

ควบคุมการระบาดของโรค
3) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน

กําจัดศัตรูพืช
4) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีาร
ผลิตข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.

คุณภาพผ"านมาตรฐาน GAP 
อินทรียG 

- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็
พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา พาณิชยAจ.นครปฐม 

– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏิรูปที่ดินศวพ. นครปฐม

- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ส�มโอ ตําบลดอนแฝก หมู� 2 อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

-ประธานแปลง 
  นายมงคลวิทยG ธนัตแก"นจันทรG     
- พื้นที่ปลูกรวม 356 ไร"  
- สมาชิกรวม 37 ราย 
- Smart farmer 10 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GAP 9 ราย 
- เก็บผลผลิต ส.ค. ปริมาณผลิตรวม 154 
ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 8,576 บาท/ไร"/ป<  
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 1.89 ล.าน

บาท/ป<  
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. ปริมาณผลิต

รวม 154 ตัน/ป<

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตตกต่ํา 

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 13.7 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) บริษัทส"งออก ปรมิาณการขาย 100 ตัน/ป< 
ราคาผลผลิต 70,000บาท/ตัน 
2) พ"อค.าคนกลาง ปริมาณการขาย 50 ตัน/ป< 
ราคาผลผลิต 70,000บาท/ตัน 
3) จําหน"ายเอง ปริมาณการขาย 40 ตัน/ป< 
ราคาผลผลิต 80,000บาท/ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
8,076 บาท/ไร"
1) ลดการใช.สารเคมี
2) ผลิตปุOยอินทรียGใช.เอง
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 900   
กก./ไร�
1) ใช.สารชีวภัณฑG 
2) เพิ่มการดูแลรักษา ตรวจแปลง 
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"าน
มาตรฐาน GAP 
1) สร.างการรับรู.ปCญหา : ราคาผลผลิตตกต่ํา 

แนวทางแก.ปCญหา : ลดต.นทุนการผลิต วางแผนการผลติ จําหน"ายเอง

1) สร.างการรับรู.
2) ชี้ให.เห็นความสําคัญ
3) ติดตามสมาชิกอย"างใกล.ชิด

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต GAP ส.ม
โอ
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.สาร
ปNองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลไร�ขิง หมู� 5 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง :นายเสรี สุขถาวร
- พื้นที่ปลูก 777  ไร"  
- สมาชิก 37  ราย 
- Smart farmer 5 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 10 ราย อินทรียG   
3 ราย 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค.-มิ.ย. เก็บเกี่ยว  ส.ค. –ก.ย. 
ผลผลิต 850 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ย.-ธ.ค. เก็บเกี่ยว มี.ค. –เม.ย. 
ผลผลิต 850 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 660.45 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 3,225 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 5.01 ล.าน
บาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เกษตรกรไม"สามารถต"อรองราคาผลผลติได.
แนวทางแก.ปCญหา มีการปรับเปลี่ยนปลูกข.าวเพื่อส"ง

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 3.791 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสีสหชัย ปรมิาณการขาย 300 ตัน/ป< ราคาที่
ขายผลผลิต 6,300 บาท/ป<  
2) โรงสี ม.สหส"งแสง จก. ปริมาณการขาย 200 ตัน/
ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,300 บาท/ป< 
- มีการแปรรูป บรรจุถุง 50 ตัน  ราคาที่ขาย 40 
บาท/กิโลกรัม  แหล"งจําหน"าย ร.านค.าในชุมชน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
2,925 บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 900 
กก/ ไร� ด�วยวิธกีาร
1) ใส"ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน ใช.
อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ
ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ก.ย. 850-1000 
กก./ไร" 

แนวทางแก.ปCญหา : มีการปรับเปลี่ยนปลูกข.าวเพื่อส"ง
โรงสีเปRนข.าวเพื่อบริโภค
หรือผลิตข.าวเพื่อเปRนเมล็ดพันธุG 

ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข�า
ร�วมโครงการร�อยละ 8         
ด�วยวิธีการ
1) แปรรูปผลผลิตจําหน"ายเอง
2) พัฒนาคุณภาพของผลผลิต
3) ลดการปนเปlmอนของผลผลิต 
-พัฒนาสินค.าให.ผ"านมาตรฐาน
 GAP ปNาหมายร.อยละ 60 ของ
สมาชิก ด.วยวิธีการ 
1) สร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.
เห็นความสําคัญของการได.รับ
มาตรฐานสินค.า
2) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP แบบ
กลุ"ม 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏิรูปที่ดิน

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลสามง�าม หมู� 11 อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง : นายวิมล พุ"มพูล
- พื้นที่ปลูก 690  ไร"  
- สมาชิก 40  ราย 
- Smart farmer 2 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 24 ราย
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค. เก็บเกี่ยว  ก.ย. ผลผลิต 
690 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ย. เก็บเกี่ยว มี.ค. ผลผลิต 690 
กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 1,173 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,730 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 6.53 ล.าน
บาท/ป<  

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. และ ก.พ. 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา :เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง
แนวทางแก.ปCญหา : เลือกปลูกพันธุGข.าวที่โรงสีต.องการ
พัฒนาคุณภาพข.าว เก็บเกี่ยวข.าวในช"วงเวลาที่เหมาะสม 

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 3.791 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสีกิจประเสรฐ็ ปริมาณการขาย 1,100  ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,400 บาท/ป<  
2) โรงสี ดลิก ปริมาณการขาย 73 ตัน/ป< ราคาที่ขาย
ผลผลิต 6,400 บาท/ป< 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
4,490 บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ใช.ปุOยสั่งตัด
2) สํารวจแปลงก"อนใช.สารเคมี
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  และผลิต
เมล็ดพันธุGใช.เอง 
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 900-
950 กก/ ไร� ด�วยวิธีการ
1) ใส"ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน ใช.
อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ

850-900 กก./ไร" กําจัดข.าวดีด เพื่อเพิ่มผลผลิต ร"วมกันผลิตข.าวปลอดภัย
จําหน"ายเอง  

อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ
ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข.า
ร"วมโครงการร.อยละ 3 ด.วยวิธีการ
1) ใช.พันธุGข.าวอายุ 120 วัน ช"วย
ชลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร.อมกัน
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
1) สร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.
เห็นความสําคัญของการได.รับ
มาตรฐานสินค.า
2) แก.ไขจุดบกพร"องในการ
ปฏิบัติการผลิตข.าวให.ได.มาตรฐาน 
GAP 

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลบ�านยาง หมู� 4 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง : นายนําชัย ทองคํา   
- พื้นที่ปลูก 325  ไร"  
- สมาชิก 39  ราย 
- Smart farmer - ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ในระหว"างเตรียมความพร.อมเข.าสู"
มาตรฐาน GAP 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 ส.ค.-ก.ย. เก็บเกี่ยว  ธ.ค.-ม.ค. 
ผลผลิต 850 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 ก.พ.-มี.ค. เก็บเกี่ยว มิ.ย.-ก.ค. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 536.25 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 3,278 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 2.13 ล.าน
บาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง
แนวทางแก.ปCญหา : รวมกลุ"มกันผลิตข.าว รวมกลุ"มกัน

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 2.15 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสไีทยพัฒนา ปริมาณการขาย 176 ตัน/ป< ราคา
ที่ขายผลผลิต 7,800 บาท/ป<  
2) โรงสี สามพรานรับซื้อข.าว ปรมิาณการขาย 
100.25 ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลติ 7,800 บาท/ป< 
- แปรรูปบรรจุ ถุง 5 ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
3,500 บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ใช.ปุOยสั่งตัด
2) สํารวจแปลงก"อนใช.สารเคมี
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  และผลิต
เมล็ดพันธุGใช.เอง 
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 900 กก/ 
ไร� ด�วยวิธกีาร
1) ใส"ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน ใช.
อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ธ.ค. 850 กก./ไร" ซื้อปCจจัยการผลิต
อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ
ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต
2) ใส"ปุOยเคมีร"วมกับปุOยอินทรียG 
3) ทํานาด.วยวิธีปCกดํา 
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
1) สร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐาน
สินค.า
2) แก.ไขจุดบกพร"องในการปฏิบัตกิาร
ผลิตข.าวให.ได.มาตรฐาน GAP 

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลทุ�งขวาง หมู� 1 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

-ประธานแปลง 
  นางสาวอารมณG อุยเกตุ
- พื้นที่ปลูกรวม 433 ไร"  
- สมาชิกรวม 32 ราย 
- Smart farmer 1 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 20 ราย 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 มี.ค. เก็บเกี่ยว  ก.ค. ผลผลิต 
800 กก./ไร"
ครั้งที่ 2  ส.ค. เก็บเกี่ยว ธ.ค ผลผลิต 800 
กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 772 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 3,000 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 2.6 ล.าน
บาท/ป<  

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ธ.ค. 800 กก./ไร" 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 6.235 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสีดลิกพาณิชยG ปริมาณการขาย 250 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 7,500บาท/ป<  
2) โรงสีบ.านดอน ปริมาณการขาย 202 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 7,500 บาท/ป< 
3) โรงสีวัฒนาวานิช ปริมาณการขาย 302 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 8,500 บาท/ป< 
4) แปรรูปเปRนข.าวสารบรรจุถุง 3,800 กก. จําหน"ายได. 
125,000 บาท

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
2,500 บาท/ไร�
1) เก็บเมล็ดพันธุGข.าวไว.ใช.เอง
2) ลดอัตราหว"าน
3) ใช.สารชีวภัณฑGแทนสารเคมี
4) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
-เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 1,000 
กก./ไร�
1) ใช.ข.าวพันธุGดี ต.านทานโรค
2) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
3) สาํรวจแปลงนาเปRนประจํา ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ธ ไร" 

ปCญหา : เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง
แนวทางแก.ปCญหา : ขายข.าวตามคุณภาพ เกี่ยวข.าวในระยะพลับพลึง แปรรูป
เปRนข.าวสารบรรจุถุง

3) สาํรวจแปลงนาเปRนประจํา 
4) ทํานาด.วยวิธี เป<ยกสลับแห.ง

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - ปศุสัตวGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ประมงจังหวัดนครปฐม 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลไผ�หูช�าง (2) หมู� 3 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง นายสุนทร ก.อนทอง
- พื้นที่ปลูก 2,255 ไร"  
- สมาชิก 93 ราย 
- Smart farmer 30 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ค.- ก.ค. เก็บเกี่ยว ส.ค.-พ.ย.
ผลผลิต 900 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ย.-พ.ย. เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 3,833.5 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,500 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 8.3   ล.าน
บาท/ป<  
ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส ค 900 กก./ไร" 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรไม" สามารถ
กําหนดราคาได.เอง

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 2.44  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสี โชคถาวร ปริมาณการขาย 2,533 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,500 บาท/ป<  
2) โรงสีดลิก อินเตอรGไรซG ปริมาณการขาย      
1,200ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,500 บาท/ป< 
4) มีการแปรรูปบรรจุถุง 5,000  กก. ๆ ละ 30 
บาท /เดือน  จําหน"าย พ"อค.าคนกลาง

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  3,500
บาท/ไร�
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 950 กก./ไร� 
1) ใช.เมล็ดพันธุGที่มีคุณภาพ ต.านทาน

โรคและแมลง
2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและ

ควบคุมการระบาดของโรค
ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นร�อย - ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ส.ค. 900 กก./ไร" กําหนดราคาได.เอง

แนวทางแก.ปCญหา : ลดต.นทุนการผลิต แปรรูปข.าว 
เก็บเมล็ดพันธุGไว.ใช.เอง

- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นร�อย 5 
1) ส"งเสริมสมาชิกให.ผลิตข.าวให.มี
มาตรฐาน 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - ปศุสัตวGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ประมงจังหวัดนครปฐม 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�กะเพรา  หมู� 13 ตําบลบางปลา อาํเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง  นายมนตGชัย มีถาวร    
- พื้นที่ปลูก 217 ไร"  

- สมาชิก 44 ราย 
- Smart farmer 12 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ผลผลิตผ"านมาตรฐาน GAP 10 ราย
- ปลูกพืช 3 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค. เก็บเกี่ยว      
ม.ค.-เม.ย. ผลผลิต 4,000 กก./ไร"
ครั้งที่ 2 พ.ค.-มิ.ย. เก็บเกี่ยว        
ก.ค. - ต.ค. ผลผลิต 4,000 กก./ไร"
ครั้งที่ 3  ต.ค.  เก็บเกี่ยว พ.ย.-ธ.ค. 
ผลผลิต 4,000 กก./ไร"
- ผลผลิตรวม  2,604 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 30,000 บาท/ไร" /
รอบ  ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม  

ล.านบาท ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตไม"แน"นอน ผลผลิตล.นตลาด
แนวทางแก.ปCญหา : วางแผนการผลิตของกลุ"ม และ
วางแผนการปลูก

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 10.4 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) พ"อค.าคนกลาง ปริมาณ 2,604 ตัน ราคาที่ขาย
ผลผลิต 40,000 บาท/ตัน  

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
28,000 บาท/ไร� ด�วยวิธี
1) ลดปริมาณการใช.สารเคมี
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
เพิ่มผลผลิตเปNาหมาย 4,500 กก./ไร" 
1) ดูแลหมั่นสาํรวจแปลงเพื่อวาง

แผนการปNองกันกําจัดศัตรูพืช
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังเข�าร�วม

6,510,000 ล.านบาท/ป<  
- ผลผลิตออกมาที่สุด ม.ค.-เม.ย. 

4,000 กก.ไร"/ป< 

โครงการร�อยละ 10 ด�วยวิธี
1) มีการรวมกลุ"มกันขายผลผลิต และ
ร"วมปCญหาร"วมกัน
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"านมาตรฐาน 
GAP เปNาหมายร.อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด 
1) ส"งเสริมให.ความรู.เกษตรกรในการ
ปฏิบัติเพื่อให.ได.รับมาตรฐาน GAP 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.ความรู.เรื่องศัตรูข.าวและการ
ปNองกันกําจัดศัตรูพืช
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต GAP 
พืช

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด



แปลงใหญ�ไทรประดับ  หมู� 9 ตําบลบางปลา อาํเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง  นายช.อย สุขวิจิตร     
- พื้นที่ปลูก 487 ไร"  

- สมาชิก 72 ราย 
- Smart farmer 10 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP 

- ปลูก 1 ครั้ง/ป<  ใช.ระยะเวลาในการ
ดูแลต.น 12 เดือน ผลผลิต 1,200 
ต.น/ไร" 
- ผลผลิตรวม 584,400 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม     

3.89 ล.านบาท/ป<
- ต.นทุนการผลิต 8,000 บาท/ไร"  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตไม"แน"นอน

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 4.67 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) พ"อค.าคนกลาง ปริมาณ 584,400 ตัน ราคาที่ขาย
ผลผลิต 80 บาท/ต.น 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย 6,000
บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ลดปริมาณการใช.สารเคมี
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังเข�าร�วม
โครงการร�อยละ 10 ด�วยวิธีการ
1) มีการรวมกลุ"มกันขายผลผลิต และ
ร"วมปCญหาร"วมกัน

แนวทางแก.ปCญหา : วางแผนการผลิต
ของกลุ"ม และวางแผนการปลูก 
รวมกันจําหน"ายผลผลิตในนามกลุ"ม

2) พัฒนาคุณภาพผลผลิตให.ตรงตาม
ความต.องการของตลาด

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ศวพ. นครปฐม 

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด



แปลงใหญ�มันเทศ  หมู� 9 ตําบลลาํพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง  นายสมนึก สิงโตทอง     
- พื้นที่ปลูก 312 ไร"  

- สมาชิก 51 ราย 
- Smart farmer - ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ผลผลิตผ"านมาตรฐาน GAP 25 ราย
- ปลูกพืช 2 ครั้ง/ป<  อายุเก็บเกี่ยว   
6 เดือน 
- ต.นทุนการผลิต 4,500-5,000 
บาท /ไร" 
- ผลผลิต 3.5-4.5 ตัน/ไร"
- ผลผลิตรวมทั้งป<  14,00 ตัน 
- ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม  1.56 
ล.านบาท

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตไม"แน"นอน
แก.ปCญหา วางแผนการผลิตของกลุ"ม 

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 14 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) พ"อค.าคนกลาง ปริมาณ 1,400 ตัน  ราคาที่ขาย
ผลผลิต 10,000 บาท/ตัน  

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  3,000
บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ลดปริมาณการใช.สารเคมี
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต
- เพิ่มผลผลิตเปNาหมาย 5,000 กก./ไร" 
1) บํารุงดินให.มีความอุดมสมบูรณGเสมอ
2) ใส"ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังเข�าร�วม

แก.ปCญหา : วางแผนการผลิตของกลุ"ม 
และวางแผนการปลกู

โครงการร�อยละ 10 ด�วยวิธีการ
1) มีการรวมกลุ"มกันขายผลผลิต และ
ร"วมปCญหาร"วมกัน
- พัฒนาคุณภาพสินค.าให.ผ"านมาตรฐาน 
GAP เปNาหมายร.อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด 
1) ส"งเสริมให.ความรู.เกษตรกรในการ
ปฏิบัติเพื่อให.ได.รับมาตรฐาน GAP 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต GAP 
พืช

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน



แปลงใหญ�กุ�งก�ามกราม ตําบลดอนยายหอม หมู� 6 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลง :น.อ. วิชีย จําปาศรี
- พื้นที่ปลูก 974  ไร"  
- สมาชิก 41 ราย 
- Smart farmer 41 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GAP 1 ราย 
- เลี้ยงกุ.ง 2 ครั้ง/ป< 
- เก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดป< ผลผลติ     
379 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 370  ตัน/ป<
-ต.นทุนการผลิต 106,505 บาท/ไร"
- ต.นทุนการผลิตของกลุ"ม 20.74        

ล.านบาท/ป<  
- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน มิ.ย. -ก.ย.     

112.93  กก./ไร" 

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตไม"แน"นอน
แนวทางแก.ปCญหา : วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงปริมาณ

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 1.71  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) แพปลาในพื้นที่ ปริมาณการขาย 1,650 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 170-280 บาท/กก.
2) ห.องเย็นมหาชัย ปริมาณการขาย 50  ตัน/ป<    
ราคาที่ขายผลผลิต 200-300  บาท/กก.

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
11,000 -99,000 บาท/ไร� ด�วย
วิธีการ
1) ตรวจสอบคุณภาพพันธุGกุ.งเพื่อลด
ความเสี่ยงต"อการเกิดโรค 
2) ขยายฐานการผลิตและให.สมาชิกใช.
ปCจจัยการผลิต ที่เปRนจุรินทรียG         
ในรูปแบบการวมกุล"มเพื่อปรับ
สภาพแวดล.อมบ"อเลี่ยง 
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 50-100 แนวทางแก.ปCญหา วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงปริมาณ

ผลผลิตออกในช"วงที่มีผลผลิตออกในปริมาณมาก
เพิ่มช"องทางแหล"งจําหน"าย สาํหรบัตลาด Modern 
trade

เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 100 
กก/ ไร� ด�วยวิธกีาร
1) ลดความเสี่ยงการสญูเสียผลผลติ 
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
1) สร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐาน
สินค.า
2) ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวGน้ํา
3) ส"งเสริมและแนะแนวเพื่อเข.าสู.
ระบบรับรองแบบกลุ"ม 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ศวพ. นครปฐม 

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด ราคา 

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
– ประสานงานเปRนผู.จัดการ
แปลง

ประมงจังหวัดนครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเพาะเลี้ยงกุ.ง
- แนะนําพันธGและแหล"งพันธุG
- ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวGน้ํา
- สนับสนุนปCจจัยการผลิต

สหกรณAจังหวัดนครปฐม
– จัดหาตลาด
- ส"งเสริมการรวมกลุ"ม 



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลหินมูล 2 หมู� 11 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2562)

- ประธานแปลง : นายปรีชา เทสพันธG
พื้นที่ปลูก 532  ไร"  

- สมาชิก 33 ราย 
- Smart farmer - ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ในระหว"างเตรียมความพร.อมเข.าสู"
มาตรฐาน GAP 
- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 เม.ย.-พ.ค. เก็บเกี่ยว  ส.ค.-ก.ย. 
ผลผลิต 467  กก./ไร"
ครั้งที่ 2 ต.ค.-พ.ย. เก็บเกี่ยว ม.ค.-ก.พ. 
ผลผลิต 934 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม 744 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,469 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 4.75     
ล.านบาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาตกต่ํา  
แนวทางแก.ปCญหา : รวมกลุ"มกันผลิตข.าว รวมกลุ"มกัน
ซื้อปCจจัยการผลิต ผลิตข.าวให.ตรงกับความต.องการของ
ตลาด 

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 4.55  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) โรงสีดลิกอินเตอรGไรทG ปริมาณการขาย 744 ตัน/ป< 
ราคาที่ขายผลผลิต 6,118 บาท/ป<  

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย  
4,200บาท/ไร� ด�วยวิธีการ
1) ใช.ปุOยสั่งตัด
2) สํารวจแปลงก"อนใช.สารเคมี
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  และผลิต
เมล็ดพันธุGใช.เอง 
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย 1,000     
กก/ ไร� ด�วยวิธกีาร
1) ใส"ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน ใช.
อัตราส"วนเพียงพอกับความต.องการ

- ผลผลิตมากที่สุดเดอืน ก.ย. 875 กก./ไร" ของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต
2) ใส"ปุOยเคมีร"วมกับปุOยอินทรียG 
3) ทํานาด.วยวิธีปCกดํา 
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข�า
ร�วมโครงการร�อยละ 20 
1) ใช.พันธุGข.าวที่ดี ตรงตามกับความ
ต.องการของตลาด 
2) ผลติข.าวให.มีคุณภาพ
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
1) สร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐาน
สินค.า
2) แก.ไขจุดบกพร"องในการปฏิบัตกิาร
ผลิตข.าวให.ได.มาตรฐาน GAP 

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - ปศุสัตวGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน
- ประมงจังหวัดนครปฐม 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOย
ชีวภาพพีจีพีอารG-ข.าว และ
สนับสนุนปุOยชีวภาพให.สมาชิกของ
แปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ไก�ตะเภาทอง ตําบลบ�านยาง หมู� 1 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2561)

- ประธานแปลงและผู.จัดการแปลง    :
นายยอดแก.ว ยางสูง

- จํานวนที่เลี้ยง 1,978  ตัว  
- สมาชิก 43 ราย 
- Smart farmer 12 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

-ได.รับมาตรฐาน GMP 18 ราย 
- ต.นทุนการผลิต 125-135 บาท/กก.

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาตกต่ํา  
แนวทางแก.ปCญหา : หาตลาดเพิ่มมากขึ้น และ
ประชาสัมพันธGให.คนรู.จักไก.ตะเภาทองมากขึ้น 

- สมาชิกรวมกันขายผลผลติ
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 284,800  บาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1) พ"อค.าคนกลาง ปริมาณที่ขาย 3560 กก./วัน ราคา
ขายเฉลี่ย 80 บาท/กก 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย       
ร�อยละ 5  ด�วยวิธีการ
1) หาพืชอาหารสัตวGเพิ่มเติมจาก
ท.องถิ่น
2).ลดการใช.ยาปฏิชีวนะ โดยการเน.น
การควบคุม ปNองกันโรค
3) ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมอย"าง
สม่ําเสมอ
4) ใช.เทคโนโลยีในการจัดการ
- เพิ่มผลผลิต เปCาหมาย ร�อยละ  5 
ด�วยวิธีการ
1) ให�อาหารคุณภาพสูงแก"สัตวG1) ให�อาหารคุณภาพสูงแก"สัตวG
2) เพิ่มปริมาณสัตวG
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข�า
ร�วมโครงการร�อยละ ๕ % ด�วย
วิธีการ
1)พัฒนาฟารGมให.เข.าสู"ระบบมาตรฐาน          
2) ปรับปรุงระบบการจัดการฟารGมให.
สามารถขายเปRนระบบการเลี้ยงแบบ
ปลอดภัยต"อการใช.ยา
-พัฒนาสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน
 GAP ปCาหมายร�อยละ 60 ของ
สมาชิก ด�วยวิธีการ 
 1) อบรมให.ความรู.แก"เกษตรกร
 2) ให.คําปรึกษา หาข.อบกพร"อง 
ปรับปรุงแก.ไข

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐัและเอกชน 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- ศวพ. นครปฐม 
- สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทาน
นครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด ราคา 

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
– ประสานงานเปRนผู.จัดการ
แปลง

ปศุสัตวAจังหวัดนครปฐม 
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเพาะเลี้ยง
- แนะนําพันธGและแหล"งพันธุG
- ส"งเสริมและแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ
ทางการให.ได.มาตรฐาน
- สนับสนุนปCจจัยการผลิต

สหกรณAจังหวัดนครปฐม
– จัดหาตลาด
- ส"งเสริมการรวมกลุ"ม 



ข�อมูลการผลิตและการตลาด แปลงใหญ� ป� 2562 
จํานวน 4 แปลง 

1. แปลงใหญ�แปลงใหญ�ผัก ตําบลหนองงูเหลือม หมู� 3  อําเภอเมืองนครปฐม
2. แปลงใหญ�แปลงใหญ�กล�วย ตําบลบ�านยาง หมู� 6  อําเภอเมืองนครปฐม
3. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลนราภิรมยA หมู� 6 อําเภอบางเลน
4. แปลงใหญ�ข�าว ตําบลคลองโยง หมู� 8 อําเภอพุทธมณฑล



แปลงใหญ�แปลงใหญ�ผัก ตําบลหนองงูเหลอืม หมู� 3  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2562)

- ประธานแปลง นางเบญจา ริ้วทองชุ"ม
พื้นที่ปลูก 111 ไร"  

- สมาชิก 51 ราย 
- Smart farmer 3 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 23 ราย อินทรียG 2 ราย 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตได. 4 ครั้ง/ ป< 
ครั้งที่ 1 ม.ค.-มี.ค.. เก็บเกี่ยว ก.พ.-มี.ค. ผลผลิต  
900  กก. /ไร"
ครั้งที่ 2 เม.ย.–มิ.ย. เก็บเกี่ยว พ.ค. –มิ.ย. 
ผลผลิต  900  กก. /ไร"
ครั้งที่ 3 ก.ค.-ก.ย. เก็บเกี่ยว ส.ค.-ก.ย. ผลผลิต  
900 กก. /ไร"
ครั้งที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.เก็บเกี่ยว พ.ย. –ธ.ค.      
900 กก. /ไร"
- ผลผลิตรวมทั้งป< 400  ตัน/ป<  
- ต.นทุนการผลิตของกลุ"ม 1.154 ล.านบาท/ป<       

ครั้ง

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

- สมาชิกรวมกันขาย 
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 5.33 ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1. บริษัท ท็อป ปริมาณ 22 ตนั/ป<  ราคาที่ขาย
ผลผลิต 57,000 บาท/ตัน  
2. โรงพยาบาล ปริมาณ 4.8  ตัน/ป<  ราคาที่ขาย
ผลผลิต 80,000 บาท/ตัน (แปรรูป บรรจุถุง       
4.8 ตัน) 
3. ตลาดทั่วไป ปริมาณ 370  ตัน/ป<  ราคาที่ขาย
ผลผลิต 10,000 บาท/ตัน 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทนุการผลิต เปCาหมาย 2,100 
บาท/ไร� 
1) ส"งเสริมให.ใช.สารชีวภัณฑGแทนการใช.
สารเคมี
2) ส"งเสริมการให.ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
3)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต            
ใช.เครื่องจักร ร"วมกัน 
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 1.6 ตัน./ไร�   
ด�วยวิธีการ 
1) ดูแลหมั่นสํารวจแปลงเพื่อวางแผนการ

ปNองกันกําจัดศัตรูพืช
2) บํารุงดินให.อุดมสมบูรณGอยู"เสมอ 

- ต.นทุนการผลิต 2,600 บาท/ครั้ง/ไร" 
- ผลผลิตออกมาที่สุด ก.ย.-ก.พ. 1500 กก./ไร" 

ปCญหา : ราคาผลผลิตและปรมิาณผลผลิตออกมามาก
แนวทางแก.ปCญหา : หาตลาดรองรบัผลผลิตให.
หลากหลาย แปรรูปสินค.า รวมกลุ"มกันขายผลผลิต

บํารุงดินให.อุดมสมบูรณGอยู"เสมอ 
- พัฒนาคุณภาพสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน 
GAP เปCาหมายร�อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด ด�วยวิธีการ 
1) แก.ไขข.อบกพร"องของเกษตรกรในรายที่
ไม"ผ"าน GAP 
2) สร.างสร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐานสินค.า
3) ติดตามให.คําแนะนําอย"างสม่ําเสมอ 
4) มีการบูรณาการกับทุกภาคส"วนในการ
ขับเคลื่อนงาน

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต GAP 
พืช
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สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดหาตลาด

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน



แปลงใหญ�แปลงใหญ�กล�วย ตําบลบ�านยาง หมู� 6  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2562)

- ประธานแปลง น.ส. ศศิประภา แพ"งผล
พื้นที่ปลูก 186 ไร"  

- สมาชิก 30 ราย 
- Smart farmer 3 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- ได.รับมาตรฐาน GAP 1 ราย อินทรียG - ราย 
- ปลูก 1 ครั้ง/ ป<  (ปลูก พ.ค.-ก.ค.) อายุ 1 ป< 
จึงจะเก็บเกี่ยว 
- ผลผลิตรวมทั้งป< 200  ตัน/ป<  
- ผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร"
- ต.นทุนการผลิตของกลุ"ม 400,000 บาท/ป<

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : ราคาผลผลิตและปรมิาณผลผลิต
ออกมามาก
แนวทางแก.ปCญหา : หาตลาดรองรบัผลผลิต
ให.หลากหลาย แปรรูปสินค.า รวมกลุ"มกัน
ขายผลผลิต

- สมาชิกรวมกันขาย  และแยกกันขาย
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 700,000 บาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต
1. ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรปริมาณ 2.2 ตัน/ป<  
ราคาที่ขายผลผลิต 10,000 บาท/ตัน  
2. บริษัทคิงเชส ปริมาณ 3.5  ตัน/ป<  ราคาที่ขายผลผลิต 
15,000  บาท/ตัน
3. บริษัทฟรุตต.า ปริมาณ 17 ตัน/ป<  ราคาที่ขายผลผลิต 
13,000 บาท/ตัน 
4. ตลาด อ.ต.ก. ปริมาณ 40 ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 
13,000 บาท/ตัน
6. พ"อค.าทั่วไป ปริมาณ 137  ตัน/ป<  ราคาที่ขายผลผลิต 

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทนุการผลิต เปCาหมาย 12,000
บาท/ไร� ด�วยวิธีการ 
1) ส"งเสริมให.ใช.สารชีวภัณฑGแทนการใช.
สารเคมี
2) ส"งเสริมการให.ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน
3)  รวมกลุ"มกันซื้อปCจจัยการผลิต            
ใช.เครื่องจักร ร"วมกัน 
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 900 กก./ไร�     
ด�วยวิธีการ 
1) ดูแลหมั่นสํารวจแปลงเพื่อวางแผนการ
ปNองกันกําจัดศัตรูพืช ตัดแต"งหน"อและใบ
2) บํารุงดินให.อุดมสมบูรณGอยู"เสมอขายผลผลิต

6,000  บาท/ตัน
7. มีการแปรรูป เปRนกล.วยฉาบ 
- ปริมาณที่ขาย  100 กก. ราคาที่ขาย 100 บาท/กก.
- ปริมาณที่ขาย  50 กก. ราคาที่ขาย 80 บาท/กก.
8. แปรรูปเปRนกล.วยอบ 250 กก. ๆละ 100 บาท

บํารุงดินให.อุดมสมบูรณGอยู"เสมอ
- ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากเข.าร"วม
โครงการ ร.อยละ 15 
1) พัฒนาผลผลิตให.ได.รับมาตรฐาน GAP  
- พัฒนาคุณภาพสินค�าให�ผ�านมาตรฐาน 
GAP เปCาหมายร�อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด ด�วยวิธีการ 
1) แก.ไขข.อบกพร"องของเกษตรกรในรายที่
ไม"ผ"าน GAP 
2) สร.างสร.างความเข.าใจกับสมาชิกให.เห็น
ความสําคัญของการได.รับมาตรฐานสินค.า
3) ติดตามให.คําแนะนําอย"างสม่ําเสมอ 
4) มีการบูรณาการกับทุกภาคส"วนในการ
ขับเคลื่อนงาน
5) ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรที่ผ"านการ
รับรองมาตรฐาน GAP

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั                                                                                                                                               

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG   

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการขอการ
รับรองมาตรฐานการผลิต GAP 
พืชสนง.ตรวจบัญชีสกรณA

จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาด

หน�วยงานภาคีในการ
ประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
 - สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลนราภิรมยA หมู� 6 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2562)

- ประธานแปลง  นายสุภาพ ภิรมยGพูล
- พื้นที่ปลูก 1,638 ไร"  
- สมาชิก 72 ราย 
- Smart farmer 22 ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อยู"ระหว"างเรยีมความพร.อมตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP 

- ปลูกข.าว 2 ครั้ง/ป< 
ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.  เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย.
ผลผลิต 800 กก./ไร"
ครั้งที่ 2  พ.ค.-มิ.ย. เก็บเกี่ยว ส.ค.-ก.ย. 
ผลผลิต 800 กก./ไร" 
- ผลผลิตรวม  2,784.6 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 4,400 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 1.44 
ล.านบาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง

- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 2.04  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต   ให.กับโรงสีในพื้นที่ จํานวน  
2784.6  ตัน ขายในราคา 6700 บาท/ตัน

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต�นทุนการผลิต เปCาหมาย 4,200 
บาท/ไร�
1) ใช.เครื่องหยอดเมล็ดเพื่อลดปรมิาณ
การใช.เมล็ดพันธุG 
2) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี
4) เก็บเมล็ดพันธGไว.ใช.เอง
- เพิ่มผลผลิตเปCาหมาย 900 กก./ไร� 
1) ใช.เครื่องหยอดมล็ดพันธุG 
2) หมั่นสํารวจแปลงเพื่อสังเกตและปCญหา เกษตรกรไม" สามารถกําหนดราคาได.เอง

แนวทางแก.ปCญหา : แปรรูปข.าว เก็บเมล็ดพันธุGไว.ใช.
เอง ลดต.นทุนการผลิต 

ควบคุมการระบาดของโรค
3) ใช.สารชีวภัณฑGสลับสารเคมีปNองกัน

กําจัดศัตรูพืช
4) ใช.ปุOยน้ําชีวภาพสลับกับปุOยเคมี

การบูรณาการกับหน�วยงาน
ภาครัฐ

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศูนยAวิจัยข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยี
การผลิตข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.

คุณภาพผ"านมาตรฐาน 
GAP อินทรียG 

- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็
พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน โครงการชลประทานนครปฐม 

-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยAจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏิรูปที่ดิน

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

ศวพ. นครปฐม
- ให.คําแนะนําเรือ่งการใช.ปุOยชีวภาพ
พีจีพีอารG-ข.าว และสนับสนุนปุOย
ชีวภาพให.สมาชิกของแปลงใหญ"ข.าว
- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อปCจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่มีคณุภาพ
และถูกต.องตามกฎหมาย



แปลงใหญ�ข�าว ตําบลคลองโยง หมู� 8 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (แปลงป� 2562)

- ประธานแปลง : 
- นางวันทนา เอี่ยมสุวรรณ
- พื้นที่ปลูก 447 ไร"  
- สมาชิก 34 ราย 
- Smart farmer - ราย

ข.อมูลพื้นฐาน

- อย"ระหว"างเตรียมความพร.อมเข.าสู"
มาตรฐาน GAP 
- ปลูกข.าว 1 ครั้ง/ป< ในเดือน  ส.ค เก็บ
เกี่ยว  ธ.ค. ผลผลิต 500 กก./ไร"
- ผลผลิตรวม 223.5 ตัน/ป<
- ต.นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไร" /รอบ  

ต.นทุนการผลิตรวมของกลุ"ม 1.56 ล.าน
บาท/ป<  

ข.อมูลการผลิต ข.อมูลการตลาด

ปCญหา : เนื่องจากําข.าวฤดูเดียว ผลผลิตได.
น.อยกว"านาปรัง

ความต.องการพัฒนาแปลง

- ลดต.นทุนการผลิต เปNาหมาย  
3,260บาท/ไร" 
1) ใช.ปุOยตามค"าวิเคราะหGดิน 
2) ลดการใช.สารเคมี 
3) ผลิตสารชีวภัณฑGใช.ภายในกลุ"ม
4) ลดการใช.เมล็ดพันธุG  

- สมาชิกแยกกันขายผลผลิต
- รายได.จากจําหน"ายผลผลิตรวม 1.47  ล.านบาท/ป<
- แหล"งจําหน"ายผลผลิต โรงสีในพื้นที่ปริมาณ  223.5 
ตัน/ป< ราคาที่ขายผลผลิต 6,600 บาท/ป< 

แนวทางแก.ปCญหา : ใช.เวลาในผลิตน.อย 

การบูรณาการกับหน"วยงาน
ภาครฐั

สนง กษจ. นครปฐม
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาเปRน smart farmer 
- ปรับปรุงข.อมูลพื้นฐานรายแปลง 
- สนับสนุนเครื่องมือเพิ่มผลผลติ
- ให.ความรู.เรื่องการใช.สารชีวภัณฑG 

การรวมกลุ"มเพื่อผลติสารชีวภัณฑG  

สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม
- ตรวจวิเคราะหGดินรายแปลง
- ถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง

บํารุงดิน 

ศวพ. นครปฐม
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- ให.คําแนะนําเรือ่งการเลือกซื้อ
ปCจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและถูกต.องตามกฎหมาย

ศูนยAวิจัยข�าวราชบุรี 
- ให.ความรู.เรื่องเทคโนโลยกีารผลติ
ข.าว
- ส"งเสริมการผลติให.ได.คุณภาพผ"าน

มาตรฐาน GAP อินทรียG 
- ส"งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธุG

สนง.ตรวจบัญชีสกรณA
จังหวัดนครปฐม 
- อบรมและส"งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ธ.ก.ส. 
- สนับสนุนสินเชื่อ

โครงการชลประทานนครปฐม 
-วางแผนและบริหารจัดการน้ํา

พาณิชยGจ.นครปฐม 
– จัดตลาดนัดข.าว 

หน�วยงานภาคีในการประสานงาน
- เกษตรและสหกรณGจังหวัด
นครปฐม
- สหกรณGจังหวัดนครปฐม
- สํานักงานปฏริูปที่ดิน

สหกรณAจังหวัดนครปฐม
– ส"งเสริมการรวมกลุ"ม 
-  เปRนผู.จัดการผู.จัดการแปลง


