
 

 
 

แผนธุรกจิ 

กลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 

เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 

 

 

เรยีบเรยีงโดย ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

 



2 

 

ค าน า 

  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

สภาเกษตรกรจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร      

ยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่เกษตรกร

และองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด สภาเกษตรกรแห่ งชาติ เล็งเห็ นความส าคัญต่อการ

เสริมสร้างอาชีพเพื่อให้เกษตรกรภายในประเทศสามารถยืนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย

หน่วยงานภาครัฐ และลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง จึงมีนโยบายโครงการ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยให้ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการผลผลิตด้านการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทน า 1 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง      

คือ เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือ ให้รัฐ รักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร        

เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองอย่าง

ตอ่เนื่องได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

เสียในพ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 

เป็นล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว

คร้ังนัน้มุ่งเนน้ให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหา

ความต้องการต่าง ๆ ท่ีได้จากพ้ืนท่ีเหล่านัน้ถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

โดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านัน้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาตจึิงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

ต าบลขึน้มาด าเนนิการอีกคร้ัง      โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการ

จัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนา

ความร่วมมือในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพ

ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เร่ืองหลักให้บัง

เกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหา

ท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็น

ธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนนิการเร่ืองนี้ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แตง่ตั้งคณะท างานปฏิบัตกิารขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการ

แข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้

มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด าเนนิการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ท่ีสภา

เกษตรกรแห่งชาต ิ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนนิการอยู่ อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติเห็น
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ว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้นั้นต้ องมีการด าเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ ม       

และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาดเล็กระดั บหมู่บ้าน ต าบล 

ส่งเสริมให้ มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ในลั กษณะของ เกษตร

อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนัน้ได้ จ าเป็นตอ้งสนับสนุนให้

กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ใน

การวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถ

จัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท า

แผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการด าเนนิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญ

ให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล กับ

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรม

ภายใต ้ “โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน

พ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ตั้งแต่ตน้น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

บริบทต าบลจอมประทัด 
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ต าบลจอมประทัดถือก าเนดิขึน้มาประมาณ 200 ปี กล่าวคือ มีคลองเล็กท่ีแยกจากคลองประดู่ซึ่ง

เป็นคลองใหญ่แยกมาจากแม่น้ าแควอ้อม พ้ืนท่ีบริเวณปากคลองเล็กอยู่ตรงข้ามกับวัดประดู่ ท่ีปากคลองได้

มีจอมปลวกขนาดใหญ่และศาลเจ้าไม่ปรากฎแนช่ัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น แต่ก็เป็นท่ีเคารพและสักการะของ

คนในพ้ืนท่ีและคนท่ีสัญจรทางเรือผ่านไปมา ซึ่งตามเร่ืองราวดั้งเดิมท่ีเล่าต่อกันมาได้มีครอบครัวชาวจีน

ตระกูลแซ่เล้ามีอาชีพค้าขาย ซึ่งจะเดินทางไปมาค้าขายสินค้าระหว่ างปากคลองประดู่และปากคลองเล็กถึง

คลองปากท่อ เม่ือไปค้าขายประสบความส าเร็จกลับมาก็จะมากราบไหว้และแก้บนท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ โดย

วิธีการจุดประทัดทุก ๆ คร้ังท าให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้พบเห็นและเกิดความศรัทธาเชื่อถือในความ

ศักดิ์สิทธ์ิของศาลเจ้าจึงได้พากันนิยมจุดประทัดเพ่ือเป็นการสักการะบูชาหรือแก้บนตลอดมา จนเป็น

ประเพณีสืบต่อกันมา และได้มีชาวบ้านในละแวกนั้นได้เรียกจอมปลวกท่ีปากคลองเล็กว่า "จอมประทัด"   

สบืตอ่กันมาจนกลายเป็นชื่อของต าบล "จอมประทัด"  มาจนทุกวันนี้ 

ส่วนคลองเล็กต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คลองจอมประทัด" ตามชื่อของท่านขุนจอมประทัด ซึ่งมีท่ีมา

อยู่ว่า นายเจียม อรุณมณี ได้เป็นก านันคนแรกของต าบลจอมประทัดและมีบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่ใกล้กับ

คลองเล็ก    เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 และ

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์       ได้

เสด็จทางชลมารคโดยเรือพระท่ีนั่งมาจอดพักและผูกเรือพระท่ีนั่ง ณ ตน้สะเดาปากคลองจอมประทัด เพ่ือ

ท าครัวเสวยพระกายาหารเช้า ณ บริเวณนี้ นายเจียม อรุณมณี และชาวบ้านได้เข้าเฝ้าชื่นชมในพระบารมี

ของพระองค์ท่านจนตอ่มานายเจียม อรุณมณี ได้รับพระราชทินนามแต่งตัง้ให้เป็น "ท่านขุนจอมประทัด" อีก

ท้ังชาวบ้านในต าบลนี้จึงได้พร้อมกันเรียกชื่อคลองเล็กเป็น "คลองจอมประทัด" เพ่ือยกย่องในเกียรติประวัติ

ของวงศต์ระกูลของท่านขุนจอมประทัดมาจนทุกวันนี้ 
 

เนื้อท่ี  

     มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,555 ไร่ 
 

อาณาเขต 

ต าบลจอมประทัดตัง้อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวัดเพลงประมาณ  4  กิโลเมตร  

      ทิศเหนอื ตดิกับ ต าบลวัดเพลง และต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ 

      ทิศใต ้ตดิกับ ต าบลวัดยางงาม อ าเภอปากท่อ 

      ทิศตะวันออก ตดิกับ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

      ทิศตะวันตก ตดิกับ ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ 
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ภูมิประเทศ 

     มีสภาพท้องท่ีเป็นท่ีราบ เป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร ท านา ท าสวน ท าไร่ พ้ืนดิน มีความอุดมสมบูรณ์ 

ลักษณะพ้ืนท่ีสว่นใหญ่เป็นร่องสวน มีล าปะโดงไหลผ่าน 

สภาพอากาศ 

     ลักษณะอากาศ อากาศอบอุ่น ค่อนข้างร้อนและฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน 

ประชากร 

     มีประชากรท้ังสิน้ 3,459 คน แยกเป็นชาย 1,680 คน หญิง 1,779คน 

การเล้ียงสัตว์ 

ต าบลจอมประทัดมีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่  โคเนื้อ  ,  โคนม  ,  ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ 

1.  โคเนื้อมีเกษตรกรผู้เลีย้ง   61  ราย  จ านวนโคเนื้อ  869  ตัว  เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้มีมากใน

หมู่ท่ี  7  บ้านดอนกลาง  โคนม  45  ตัว  เพ่ือจ าหน่ายนมมีมากในหมู่ท่ี  5  บ้านปลายคลองเล็ก  ด าเนิน

กิจการใหม่เร่ิมศกึษา การเลีย้งดูและการให้นมของโค 

2.  ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ มีเกษตรกรผู้เลี้ยง 110 ราย จ านวนไก่พ้ืน  1,331 ตัว และเป็ดเทศ

จ านวน  1,110  ตัว  มีตลาดรองรับในท้องถิ่น 
 

สภาพการใช้ดิน  

ต าบลจอมประทัด มี พ้ืน ท่ี ท้ังหมด   6,555  ไร่  เป็นพ้ืน ท่ีการเกษตร  2,811  ไร่  หรือร้อย

ละ  96%   เป็นเกษตรกรรมหลักคือ  ท านา  2,811  ไร่  หรือร้อยละ  50%  ท าสวนมะพร้าวอ่อนและ

ม ะพ ร้ าว แ ก่ เป็ น พ้ื น ท่ี   1,663  ไ ร่   ห รื อ ร้ อ ยล ะ   26%  แ ล ะ พ้ื น ท่ี ท า ส ว น แ ล ะพ้ื น ท่ี ป ลู ก

ผัก  1,498  ไร่  หรือร้อยละ  24%  มีการเลี้ยงสัตว์ปีกคือไก่พ้ืนเมือ งและเป็ดเทศ   2,441  ตัว   โค

พ้ืนเมืองและโคลูกผสมบาร์มัน   869  ตัว  โคนม  45  ตัว  การประมงเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาไว้

ในร่องสวนไว้บริโภค 

 

การปลูกพืช 

1.  ข้าว  พ้ืนท่ีปลูกข้าว   2,811  ไร่  ข้าวท่ีปลูกเป็นพันธ์ุข้าวท่ีใช้คือพันธ์ุข้าวเหลอืงประทิว 123 

พันธ์ุข้าวพิษณุโลก1  ,  พันธ์ุข้าวชัยนาท 1  ปลูกโดยการหว่านข้าวงอกน้ าตม   ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 

อัตรา    25-50  กก./ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  8,500  กิโลกรัมต่อไร่  ฤดูนาปรังใช้พันธ์ุข้าวชัยนาท1  ผลผลิต

เฉลี่ยประมาณ  95  กิโลกรัมตอ่ไร่  

2.  มะพร้าวแก่เกษตรกรจะปลูกเป็นส่วนใหญ่  ราคาผลผลิตท่ีผ่านมา   2  ปีผลผลิตดีและราคา

จ าหน่ายจากสวนไม่ดผีลเล็ก ผลละ  2  บาท  ผลกลางผลใหญ่อยู่ราคาผลละ  4  บาท  ท าให้เกษตรกรไม่มี

ก าลังใจในการดูแลรักษาใส่ปุ๋ย เพราะราคาผลผลิตไม่ดี 
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การผลิตน้ าตาลมะพร้าว เกษตรกรจะท าเป็นบางส่วน ช่วงท่ีผ่านมานัน้ราคาน้ าตาลมะพร้าวราคาดี

กับผลผลิตน้ าตาลมากท าให้เกษตรกรมีรายได้พอสมควร  ตน้ทุนการผลิตน้ าตาลมะพร้าวตอ่ปีรายจ่าย 

26,994  บาท/ปีรายได้ของน้ าตาลปีบ/ปี  รายได้ของน้ าตาลปีบ/ปี  รายได้ของน้ าตาลปีบ/

ปี  38,550  บาท  ผลผลิตน้ าตาลปีบ  130  ปีบ/ปี/ไร่ 
 

การปลูกพชืผักเกษตรกรจะปลูกผัก  เช่น  พริก  คะนา้  ผักบุ้งจีน  แตงกวา  พ้ืนท่ีปลูกแบบยกร่อง

ลักษณะการปลูกแบบผสมผสานในแปลงเดียวกันแต่หลายชนิด เช่น แตงกวา , ถั่วฝักยาว , พริก , มะละกอ

คะนา้   รายละ  3-5  ไร่  ตน้ทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ  7,800  บาท  และรายได้จากขายผลผลิตเฉลี่ยไร่

ละ  18,00 
 

ด้านประมง 

            ต าบลจอมประทัดเกษตรกรส่วนมากจะปล่อยพันธ์ุปลาลงในร่องสวน เช่น พันธ์ุปลานลิ , พันธ์ุปลา

ตะเพียนขาว , พันธ์ุปลาย่ีสกเทศ  

            นอกจากเกษตรกรจะซื้อพันธ์ุปลาปล่อยร่องสวนแล้ว ยังมีพันธ์ุปลาแหล่งน้ าธรรมชาตเิข้ามาอาศัย

อยู่ในร่องสวนเป็นผลพลอยได้โดยไม่ลงทุน ซื้อพันธ์ุปลาและเกษตรกรได้ลดการใช้สารเคมีในพืชผักอีก

ด้วย  โดยหันมาใช้เชือ้ชีวภาพในแปลงเกษตร 

  

ด้านเศรษฐกิจ 

1. ขนาดการถือครองท่ีดิน 

2. เป็นท่ีดนิมรดกมีโฉนดท่ีดนิเป็นหลักฐาน 
 

แรงงาน  

  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม  แรงงานท่ีได้มาจากสมาชิกภายในครอบครัวญาตพ่ีิน้อง

และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง  นอกจากนียั้งใช้เคร่ืองทุ่นแรงและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

            ส าหรับภาคนอกเกษตรกรรม  ประชากรท่ีเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่จะไปท างานใน

โรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอเมืองราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 

เป็นตน้  ลักษณะการไปท างานมักไปเช้า – เย็นกลับ เนื่องจากการคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารวิ่งตลอดท้ัง

วัน 
 

บทที่ 2 

หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 
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 Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลั งคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้น

ธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากย่ิงขึน้ เหตุท่ีตอ้งเน้นค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคย

กับการท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมต้นธุรกิจท่ีดี 

ควรมี Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนั้นๆ และท าให้เรารู้และเข้าใจภาพรวม

ของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แตใ่นทางปฎิบัตแิล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาพรวมของ

ธุรกิ จได้อย่างครบถ้ วน Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือส าเร็จรูป ( template) 

โดย Alex Osterwalder เพ่ือมาเติมเต็มช่องว่างของโมเดลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็น

ภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิตมิากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ได้ขึ้น เป็นการตอบโจทย์ส าคัญของการท าธุรกิจ นั่นคือ ท าอย่างไรให้มี “ก าไร” Business Model Canvas จึง

เปรียบเสมือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการตลาด 4P คือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนยิมน ามาเป็นเคร่ืองมือ 

หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ดว้ยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการวางแผนในแตล่ะ

ส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc


10 

 

 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น 

ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบ

เทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 

2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความ

สนใจของลูกค้าได้แล้ว การตัง้ราคาขายยังเป็นเทคนคิอย่างหนึ่งท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภท

เดียวกันได้ เช่น ก าหนดให้มีสว่นลดเม่ือซื้อตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท าให้

เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไรให้

สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น 

การโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขายตรงโดยการ

น าเสนอของพนักงาน 

 

 

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึน้มาเพ่ือตอบโจทย์

ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤตกิรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 
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C ตัว ท่ี 1 มาจากค าว่า Consumer Wants and Needs 

หมายถึงความต้องการของผู้บ ริโภค การผลิต สิ นค้า ใน

ปัจจุบันตอ้งค านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ

นักการตลาดต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการสินค้า

แบบไหน 

C ตั ว ท่ี 2 มาจากค าว่ า Consumer’s Cost to satisfy 

หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้งราคาของผู้ผลิตต้อ ง

ค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าตน้ทุนของผู้ผลิต 

                C ตัว ท่ี 3 มาจากค าว่า Convenience to buy หมายถึง ความสะดวกในการซื้อ ผู้ประกอบการ

หรือนักการตลาดจะต้องค านึงถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นส าคัญ โดยอาจเพ่ิม

ช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

                C ตัว ท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ีดีจะ

ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต่ กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความตอ้งการของ

ลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนั้นเม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต 

นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของผู้ บริโภค

เกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตน ดังนัน้การ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤตกิรรมต่างๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ในการพัฒนาสินค้า 
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และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิตจีนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น

ครับ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 

1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศกึษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นตน้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุข้อมูลของคุณได้

ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อ

ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่นคุณต้องทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซื้อ  เช่น องค์ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ คุณสมบัตติัว

สินค้า ท่ีตรงตามความตอ้งการ ตราสินค้าต้องตรานี้เท่านัน้ เป็นต้น เพ่ือท่ีคุณจะน าไปปรับปรุงหรือส่งเสริม

สินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้าง

แบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกตา่งจากแบรนด์อื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต ์ซื้อท่ีตลาดขายสินค้า

เฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า 

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณสามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคตอ้งการซื้อ 

เราควรศึกษาถึงผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือตอบสนองตาม

ความตอ้งการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมเพ่ือเข้าสังคม และ การ

ซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อของเราเพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราตอ้งค านึงถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสินค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็นสินค้าท่ีขายได้

ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็นช่วงเทศกาล 

อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ต้องดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้องจัดการลด

โปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้ธุรกิจยังคง

ด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 

6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 
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บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ีมีผล

ครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

- ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท าการซื้อ 

- ผู้ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีสว่นในการเลอืกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อสินค้านี้นะ 

- ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ท่ีมีอ านาจตัดสนิใจซื้อหรือไม่ซือ้ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาต ิ พ่อและแม่ 

- ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

แผนธุรกิจของกลุ่ม 

ความเป็นมาของกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
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แนวคิดในการก่อตั้ง กลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

“ข้าว” เป็นธัญญาหารหลักของประชากรส่วนหนึ่งในโลก จัดเป็นพืชสายพันธ์ุเดียวกับหญ้าซึ่งนับได้

ว่าเป็นหญ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีความหลากหลายทาง  ชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่าย มีความ

ทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พ้ืนท่ีราบลุ่มน้้าท่วมถึงหรือ

กระท่ังบนเทือกเขาท่ีหนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่างทรหดอดทน ข้าวของไทยเป็นพืช

อาหารประจ้าชาติท่ีมีตา้นานประวัติศาสตร์มายาวนาน ปรากฏเป็นร่องรอยพร้อมกับอารยะธรรมไทยมาไม่

นอ้ยกว่า 5,500 ปี ปัจจุบันการปลูกข้าวในประเทศไทยคงมีเพียงเมล็ดป้อมท่ีพบมากในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ขณะท่ีข้าวเมล็ดยาวพบมากในภาคกลางและภาคใต้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกข้าว คิดเป็น45% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว

หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีท่ีสุดของโลก ข้าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ีแถบนี้จึงมักปลูกไว้เพ่ือขาย รองลงมา

คือ ภาคกลางและภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25% ทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าว

ท่ีผลิตออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสุด และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธ์ุข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาท

ของผู้สร้างตา้นานแห่งอารยะธรรมธัญญาหารของมนุษย์ชาติ 

"ข้าว" เป็นสินค้าส่งออกท่ีส้าคัญของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นไทย จีน และ เวียดนาม แตปั่จจุบัน

ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือ เวียดนาม เพ่ือ  เป็นการเตรียมตัวของประเทศไทยใน

การเปิดประตูสู่การเป็น AEC ข้อได้เปรียบทางการค้า ของสินค้าการเกษตรจ้าเป็นจะต้องน้ากลับมา

พิจารณาอีกคร้ัง การขนส่งท่ีดีประกอบกับ  การจ้ากัดพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจะท้าให้

ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ทางการส่งออกสินค้าเกษตรมากขึน้ ในกรณีของข้าวไทยแม้ว่าเวียดนามจะมี

บทบาทท่ีส าาคัญในการส่งออกข้าว ประเทศไทยเองก็ยังคงผลักดันให้ข้าวไทยกลายเป็นตัวเลอืก อันดับหนึ่ง

ในสายตาของชาวตา่งชาต ิแตอ่ย่างไรก็ตามประเทศไทยยังตอ้งพัฒนาเร่ืองความ หลากหลายของพันธ์ุข้าว

และรัฐบาลจ้าเป็นจะตอ้งมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรท่ี  ชัดเจนเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิตข้าวไทยในอนาคต  

 

 

 
 

ช่ือกิจการ  

กลุ่มผู้ปลูกข้าวจอมประทัด ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

แนวคิดในการก่อตั้ง กลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
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 ข้าวนับเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ ความต้องการข้าวเพ่ิมขึน้ท้ังจากความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มต าบลจอมประทัด  

1.นายวัยไชย เตมิตอ่    ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

2.นายมานะชัย พงษ์ประยูร   รองประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

3.นายประเสริฐ นาคสุขใส   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

4.นายเฟ่ือง รุ่งศรี    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

5.นายสนอง ทองจาด    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

6.นายสมบัต ิ เตมิตอ่    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

7.นายสุชาต ิเตมิตอ่    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

8.นายปลด บ่อมเท่ียงแต้   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

9.นายวิเชียร เตมิตอ่    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

10.นางไน ้สมประสงค์    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

11.นายบุญมี คงแคล้ว    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

12.นายศุภชัย ประพฤกิจ   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

13.นายชวฤทธ์ิ เตมิตอ่    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

14.นายจ าลอง สมพงษ์    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

15.นางภัทรา รุ่งศรี    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

16.น.ส.จ ารัส สมพงษ์    สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

17.นางละเมาะ คงแคล้ว   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

18.นางรัตน ์ จันทร์ประสิทธ์ิ   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

 

ท่ีตั้งกิจการ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  
 

 

 

วสัิยทัศน์ 

เป็นกลุ่มข้าวต าบลจอมประทัด ท่ีมีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และนกึถึงกลุ่ม

ข้าวอินทรีย์ต าบลจอมประทัดเป็นอันดับแรก 
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พันธกิจ 

 1.มุ่งเนน้ข้าวท่ีมีคุณภาพ มีความสดใหม่ และมีราคาเหมาะสม เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ลูกค้า 

 2.ส่งเสริมให้คนในต าบลจอมประทัดหันมาปลูกข้าวกันมากขึน้ 

 

แผนการผลิต 

ระยะเวลาในการปลูก 

ล าดับท่ี ชนิดของข้าว อายุการเก็บเกี่ยว 

1 ข้าวหอมปทุมธาน ี 1 อายุการเก็บเกี่ยว นาด า 113-126 วัน 

นาหว่านน้ าตม 104-114 วัน 
 

ช่วงฤดูในการปลูก 

ชนิด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าว     ปลูก เติบโต เก็บเกี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 

แผนการตลาด 

เป้าหมายทางการตลาด 
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 ทางกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ได้มีการวางแผนการตลาดโดย

กลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด น ามาจ าหนา่ยในตลาดนัดเกษตร 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มตลาดเป้าหมาย คือ ผู้บริโภค ประชาชนท่ัวไปทุกเพศ ท าให้ทางกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอม

ประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างท่ัวถึง และตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อย่างถูกตอ้ง 

ลักษณะเด่นของสินค้าและบริการ 

 ข้าวหอมปทุมเป็นข้าวท่ีผู้นยิมบริโภคมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีต าบลจอมประทัดและละแวกใกล้เคียง รวมถึง

ผู้บริโภคในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย  

 

 
 

 

 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ SWOT ANALYSIS 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน ( Weakness) 
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1.ต าบลจอมประทัดเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าว เป็นอับดับ

หนึ่งของอ าเภอวัดเพลง 

2.เกษตรกรมีความสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

1.เกษตรกรขาดความรู้ดา้นการท าพันธ์ุข้าว ท าให้

เกษตรกรไม่สามารถลดตน้ทุน 

2.เกษตรกรตอ้งจ้างรถเกี่ยวข้าว ส่งผลท าให้ตน้ทุน

การผลิตเพ่ิมสูงขึน้ 

3.เกษตรกรไม่ มีเคร่ือ งอบข้ าวท าให้ต้ องระบาย

ข้าวเปลือกออกเร็ว มมาก ท าให้ ไม่สามารถเพ่ิม

มูลค่าข้าวได้มากเท่าท่ีควร 

4.ผลผลิตตอ่ไร่ราคาต่ า แตต่น้ทุนการผลิตสูง 

5.กลุ่มเกษตรกรต้องพัฒนาการใช้บรรจุภัณฑ์ให้

เหมาะสมกับสินค้า 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1.ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย  

2. จังหวัดราชบุรีมีการก าหนดยุทธศาสตร์ข้าวอย่าง

ชัดเจน 

 

  

1. ใน เขตต าบ ลจอมป ระทั ด  ไม่ มี โรงสี ชุ มช น 

เกษตรกรใน พ้ืน ท่ี เลยต้อ ง ไปโรงสี ข้ าว  อ า เภ อ

ใกล้เคียง 

2.ต้นทุนการผลิตของไทยสูง ท าให้ราคาข้าวของ

ไทยค่อนข้างสูงกว่าราคาประเทศคู่แข่ง 

3.ต้นทุนในการผลิตมีแนวโนม้สูงขึน้ เช่น น้ ามัน ปุ๋ย 

ยา 

4.ภัยธรรมชาต ิ ฝนแล้ง น้ าท่วม 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
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ช่ือพันธุ์ - ปทุมธาน ี1 (Pathum Thani 1) 

ชนดิ - ข้าวเจ้า 

คู่ผสม - BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1 

ประวัติพันธุ์ - ได้ จากการผสมพั น ธ์ุระหว่ างสายพั น ธ์ุ BKNA6-18-3-2 กับสายพัน ธ์ุ 

PTT85061-86-3-2-1 ท่ีศู นย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2533 ปลูก

คัดเลอืกจนได้สายพันธ์ุ PTT90071-93-8-1-1 

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมตใิห้เป็นพันธ์ุรับรองเม่ือ

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2543 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร 

  - ไม่ไวตอ่ช่วงแสง 

  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน 

  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ท ามุม 45o กับคอ

รวง รวงอยู่ใตใ้บธง 

  - เมล็ดข้าวเปลอืกสีฟาง มีขน มีหางเล็กน้อย 

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์ 
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  - เมล็ดข้าวเปลอืก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.4 x 1.9 มิลลเิมตร 

  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.1 x 1.7 มิลลเิมตร 

  - ปริมาณอมิโลส 15-19 % 

  - คุณภาพข้าวสุก นุม่เหนยีว มีกลิ่นหอมอ่อน 

ผลผลิต - ประมาณ 650-774 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง 

  - คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธ์ุข้าวดอกมะลิ 105 

  - ตา้นทานเพลีย้กระโดดสีน้ าตาล และเพลีย้กระโดดหลังขาว 

  - ตา้นทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 

ข้อควรระวัง - ค่อนข้างอ่อนแอเพลีย้จักจ่ันสเีขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีสม้ 

พ้ืนท่ีแนะน า - เขตชลประทานในภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการผลิตข้าว 

1. การเลอืกพื้นท่ีปลูก 
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        เลอืกพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ติดต่อกัน และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาตค่ิอนข้างสูง 

ประกอบด้วยธาตุอาหารท่ีจ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพียงพอ มีแหล่งน้ าส าหรับการ

เพาะปลูก ไม่ควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือมีการ

ปนเป้ือนของสารเคมีสูง และห่างจากพื้นท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีการเกษตร ส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ี

มีพ้ืนท่ีถอืครองไม่มากและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันควรรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตข้าวอินทรีย์ 

2. การเลอืกใช้พันธ์ุข้าว 

        พันธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเตบิโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี

ปลูก และให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ต้านทานโรคและแมลง

ศัตรูข้าว และมีคุณภาพเมล็ดตรงกับความตอ้งการของผู้บริโภค  

3. การเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว 

        เลอืกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ท่ีได้รับการดูแลอย่างดี 

มีความงอกดี ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปราศจากโรค แมลงและเมล็ดวัชพืช 

หากจ าเป็นต้องป้องกันโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธ์ุอนุโลมให้น ามาแช่ในสารละลายจุนสี (จุนสี 1 กรัม

ตอ่น้ า 1 ลิตร) เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ าก่อนน าไปปลูก 

4. การเตรียมดิน 

        วัตถุ ประสง ค์หลักของการเต รียมดินคือส ร้างสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปลูกและการ

เจริญเตบิโตของข้าว ช่วยควบคุมวัชพืช โรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวบางชนิด การเตรียมดินมากหรือ

นอ้ยขึน้อยู่กับคุณสมบัติดิน สภาพแวดล้อมในแปลงนาก่อนปลูกและวิธีการปลูก โดยไถดะ  ไถแปร 

คราด และท าเทือก 

5. วิธีปลูก 

        การปลูก ข้ าว แบบ ปักด า จะเห มาะสม ท่ี สุ ดกั บก ารผลิต ข้าว  เพ ราะการเต รียมดิ น                

ท าเทือก การควบคุมระดับน้ าในนาจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้และการปลูกกล้าข้าวลงดินจะช่วยให้

ข้าวสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ ต้นกล้าท่ีใช้ปักด าควรมีอายุประมาณ 30  วัน เลือกต้นกล้าท่ี

เจริญเตบิโตแข็งแรงดี ปราศจากโรคและแมลงท าลาย เนื่องจากในการผลิตข้าวตอ้งหลีกเลี่ยงการใช้

สารสังเคราะห์ทุกชนดิโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี จึงแนะน าให้ใช้ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูกท่ีแนะน าส าหรับ

ปลูกข้าวโดยท่ัวไปเล็กนอ้ยคือ ระยะระหว่างตน้และแถว ประมาณ 20 เซนตเิมตร จ านวนต้นกล้า 

3-5 ตน้ตอ่กอ และใช้ระยะปลูกแคบกว่านี้หากดินนามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ในกรณีท่ีต้อง

ปลูกล่าหรือปลูกหลังจากช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมของข้าวแต่ละพันธ์ุ  และมีปัญหาเร่ืองการขาด

แคลนแรงงาน แนะน าให้เปลี่ยนไปปลูกวิธีอื่นท่ีเหมาะสม เช่น หว่านข้าวแห้ง หรือหว่านน้ าตม 

6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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เนื่องจากการปลูกข้าว  ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ ปุ๋ยเคมี การเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีดินมีความอุดม

สมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ จึงเป็นการเร่ิมต้นท่ีได้เปรียบ เพ่ือท่ีจะรักษาระดับผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี

นา่พอใจ นอกจากนี้ เกษตรกรยังตอ้งรู้จักการจัดการดินท่ีถูกต้อง และพยายามรักษาความอุดม

สมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว ให้ได้ผลดีและย่ังยืนมากท่ีสุด ค าแนะน าเกี่ยวกับการ

จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับการผลิตข้าวอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1) การจัดการดิน มีข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้

เหมาะสมกับการใช้ปลูกข้าว ดังนี้ 

1.การเผาฟางเป็นสิ่งตอ้งห้าม 

2.ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์เป็นสิ่งตอ้งห้าม 

3.ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา เพราะเป็นการท าลาย

อินทรียวัตถุและ จุลินทรีย์ดนิท่ีมีประโยชน์ 

4.ไม่น าชิ้นส่วนของพืชท่ีไม่ใช้ประโยชน์โดยตรงออกจากแปลงนา แต่ควรน าวัสดุ

อินทรีย์จากแหล่งใกล้เคียงใส่แปลงนาให้สม่ าเสมอทีละเล็กละนอ้ย 

5.เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วในท่ีว่างใน

บริเวณพ้ืนท่ีนาตามความเหมาะสม แล้วใช้อินทรียวัตถุท่ีเกิดขึน้ในระบบไร่นาให้เกิดประโยชนต์่อการ

ปลูกข้าว-ไม่ควรปล่อยท่ีดินให้ว่างเปล่าก่อนการปลูกข้าวและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว แต่ควร

ปลูกพชืบ ารุงดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า โสน เป็นตน้ 

6.ควรวิเคราะห์ดนินาทุกปี แล้วแก้ไขภาวะความเป็นกรดเป็นดา่งของดินให้เหมาะสม

กับการเจริญเตบิโตของตน้ข้าว (ประมาณ 5.5 – 6.5) ถ้าพบว่าดินมีความเป็นกรดสูงแนะน าให้ใช้

ปูนมาร์ล ปูนขาว หรือขีเ้ถ้าไม้ปรับปรุงสภาพดิน 

2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์

ธรรมชาติแทบทุกชนิดมีความเข้มข้นของธาตุอาหารค่อนข้างต่ า จึงต้องใช้ในปริมาณท่ีสูงมาก      

และอาจมีไม่พอเพียงส าหรับการปลูกข้าวและถ้าหากมีการจัดการท่ีไม่เหมาะสมก็จะเป็นการเพ่ิม

ตน้ทุนการผลิต จึงแนะน าให้ใช้หลักการธรรมชาติท่ีว่า “สร้างให้เกิดขึน้ในพ้ืนท่ี ใส่ทีละเล็กทีละนอ้ย

สม่ าเสมอเป็นประจ า” ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาตท่ีิควรใช้ ได้แก่ 

1.ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ได้แก่มูลสัตว์ตา่ง ๆ ซึ่งอาจน ามาจากภายนอก หรือจัดการ

ผลิตขึ้นในบริเวณไร่นา นอกจากนี้ท้องนาในชนบทหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมักจะปล่อยให้เป็นท่ี

เลี้ ยงสั ตว์โดยให้แทะเล็มตอซังและหญ้ าต่ าง ๆ มูลสัตว์ท่ีถ่ายออกมาปะปนกับเศษซากพืช             

ก็จะเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในนาอีกทางหนึ่ง 
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2.ปุ๋ยหมัก ควรจัดท าในพ้ืนท่ีนาหรือบริเวณท่ีอยู่ไม่ห่างจากแปลงนามากนักเพ่ือ

ความสะดวกในการใช้ ควรใช้เชื้อจุลิ นทรีย์ในการท าปุ๋ยหมักเพ่ือช่วยการย่อยสลายได้เร็วขึ้ น         

และเก็บรักษาให้ถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหาร 

3.ปุ๋ยพืชสด ควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมควรปลูกก่อนการปักด า

ข้าวในระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้ต้นปุ๋ยพืชสดมีช่วงการเจริญเติบโตเพียงพอท่ีจะผลิตมวลพืชสด

ได้มาก  มีความเข้ มข้นของธาตุไนโตรเจนสูงและไถกลบต้นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกข้ าวตาม

ก าหนดเวลา เช่น โสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) ควรปลูกก่อนปักด าประมาณ 70 วัน โดยใช้

อัตราเมล็ดพันธ์ุประมาณ 7 กิโลกรัมตอ่ไร่ หากจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วยเร่งการเจริญเตบิโต 

แนะน าให้ใช้หินฟอสเฟตบดละเอียดใส่ตอนเตรียมดินปลูก แล้วไถกลบตน้โสนขณะมีอายุประมาณ 

50-55 วัน หรือก่อนการปักด าข้าวประมาณ 15 วัน  

 4.น้ าหมักชีวภาพ หรือน้ าสกัดชีวภาพ (Bio Extract) ควรให้ท าใช้เองจากวัสดุเหลอืใช้

ในไร่นา ในครัวเรือน น ามาหมักร่วมกับกากน้ าตาล(Mollass) หรือน้ าตาลทรายแดงละลายน้ า  
 

 

การควบคุมวัชพืช 

        แนะน าให้ควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินท่ีเหมาะสม วิธีการท านาท่ีลดปัญหา

วัชพืช การใช้ระดับน้ าควบคุมวัชพืช การใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมือ วิธีเขตกรรมตา่ง ๆ การใช้

เคร่ืองมือ รวมท้ังการปลูกพชืหมุนเวียน เป็นตน้ 
 

การป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช 

        หลักการส าคัญของการป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์มี

ดังนี้ 

1) ใช้ข้าวพันธ์ุต้านทาน 

2) การปฏิบัติ ด้านเขตกรรม เช่น การเตรียมแปลง  ก าหนดช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม             

ใช้อัตราเมล็ดและระยะปลูกท่ีเหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค 

แมลงและสัตว์ศั ตรูข้าว การรักษาคว ามอุดมสมบูรณ์ของดินและสมดุลของธาตุอาหารพืช          

การจัดการน้ า เพ่ือให้ต้นข้าวเจริญเตบิโตดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการท าลายของโรค 

แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวได้ส่วนหนึ่งข้าวอินทรีย์ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงโดยใช้หลักความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินและมีความสมดุลของธาตุอาหารพืช 

3) จัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้ เหมาะสมกับการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ ศั ตรูข้าว               

เช่น การก าจัดวัชพืช การก าจัดเศษซากพืชท่ีเป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรือก ามะถันผงท่ีไม่ผ่ าน

กระบวนการทางเคมี  
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4) รักษาสมดุลทางธรรมชาต ิโดยส่งเสริมการแพร่ขยายปริมาณของแมลงท่ีมีประโยชน์ เช่น ตัวห้ า 

ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาตเิพ่ือช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว 

5) ปลูกพชืขับไล่แมลงบนคันนา เช่น ตะไคร้หอม 

6) หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม และใบแคฝร่ัง     

เป็นตน้  

7) ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนยีว 

8) ในกรณีท่ีใช้สารเคมีก าจัดควรกระท าโดยทางอ้อม เช่น น าไปผสมกับเหย่ือล่อในกับดักแมลงหรือ

ใช้สารพิษก าจัดสัตว์ศัตรูข้าว ซึ่งจะตอ้งใช้อย่างระมัดระวัง และต้องก าจัดสารเคมีท่ีเหลอืรวมท้ังศัตรู

ข้าวท่ีถูกท าลายโดยเหย่ือพิษอย่างถูกวิธี หลังจากปฏิบัตเิสร็จแล้ว 
 

การจัดการน้ า 

        ระดับน้ ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเตบิโตทางล าตน้และการให้ผลผลิตของข้าวโดยตรง   ใน

ระยะปักด าจนถึงแตกกอถ้าระดับน้ าสูงมากจะท าให้ต้นข้าวสูงเพ่ือหนนี้ าท าให้ตน้อ่อนแอและล้มง่าย 

ในระยะนี้ควรรักษาระดับน้ าให้อยู่ท่ีประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าต้นข้าวขาดน้ าจะท าให้ วัชพืช

เตบิโตแข่งขันกับตน้ข้าวได้ ดังนัน้ระดับน้ าท่ีเหมาะสมตอ่การปลูกข้าวอินทรีย์ ตลอดฤดูปลูกควรเก็บ

รักษาไว้ท่ีปริมาณ 5-15 เซนตเิมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน จึงระบายน้ า

ออกเพ่ือให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน และพ้ืนท่ีนาแห้งพอเหมาะตอ่การเก็บเกี่ยว 
 

การเก็บเกี่ยว การนวดและการลดความช้ืน  

        เก็บเกี่ยวข้าวหลังจากออกดอก ประมาณ 28-30 วัน สังเกตจากเมล็ดในรวงข้าวสุกแก่

เมล็ดเปลี่ยนเป็นสีฟาง เรียกว่า ระยะพลับพลึงรวงข้าวในระยะพลับพลึงซึ่งเหมาะในการเก็บเกี่ยวนา

ข้าวอินทรีย์ในกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัดท่ีพร้อมส าหรับเก็บเกี่ยว การตากแดดลดความชื้น

ฟ่อนข้าวจากการเกี่ยวด้วยมือ 
 

รถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

1) การเกี่ยวโดยใช้เคียว ต้องตากฟ่อนข้าวในนาประมาณ 2-3 แดด แล้วจึงรวมกอง ท าการนวด

ตอ่ไป  

2) การเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวด เมล็ดข้าวยังมีความชื้นสูง ต้องตากบนลาน ในสภาพท่ีแดด

จัด เป็นเวลา 1-2 วัน  พลิกกลับเมล็ ดข้าววันละ 3 -4 ค ร้ัง ให้ความชื้นเหลือ  14 เปอร์เซ็นต์      

หรือต่ ากว่า เพ่ือให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษา และท าให้มีคุณภาพการสีดีการตากข้าวเพ่ือลด

ความชืน้ให้ไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ 
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การเก็บรักษาข้าวเปลือก 

        เม่ือลดความชื้นให้ต่ ากว่า 14 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงน าเมล็ดข้าวไปเก็บรักษาในยุ้งฉางหรือใส่ใน

ภาชนะท่ีแยกตา่งหากจากข้าวท่ีผลิตโดยวิธีอื่นยุ้งฉางในระดับธุรกิจท่ีถูกสุขลักษณะเหมาะส าหรับ

เก็บผลผลิตข้าวอินทรีย์การเก็บรักษาผลผลิตข้าวอินทรีย์ในกระสอบพลาสตกิสานท่ีถูกสุขลั กษณะ  

ยุ้งฉางในระดับครัวเรือนท่ีถูกสุขลักษณะเหมาะส าหรับเก็บผลผลิตข้าวอินทรีย์ 
 

กระสอบข้าวในโรงเก็บ 

1.การสี ต้องแยกสีต่างหากจากข้าวท่ัวไป โดยท าการใช้ข้าวเปลอืกอินทรีย์สีล้างเคร่ืองการแยกสี

และแบ่งสายการบรรจุระหว่างข้าวอินทรีย์กับข้าวท่ัวไป 

2. การบรรจุหีบห่อเพ่ือการค้า ควรบรรจุข้าวกล้องหรือข้าวสารในถุงขนาดเล็กตั้งแต ่ 1 กิโลกรัม ถึง 

5 กิโลกรัม โดยบรรจุ 
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-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ปลูกข้าวหอมปทุม 

-แปรรูปข้าวเปลอืกหอม

ปทุม เป็นข้าวสาร

จ าหนา่ย 
 

 

-ข้าวหอมปทุม 

-สมาชิกภายในกลุ่มท่ีมี

ความช านาญ ในการปลูก

ข้าวหอมปทุม 

-มุ่งเน้นการปลูกข้าวที่มี

คุณภาพ 

-ส่งถึงมือผู้บริโภค 

-สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค

ข้าวคุณภาพของกลุ่ม 

-ผู้บริโภคท่ัวไป 

-คนราชบุรี 

-แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุ

ถุงจ าหนา่ยให้แก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

 

- ค่าเมล็ดพันธ์ 

-ค่าดูแลรักษา 

-ค่าสารก าจัดศัตรูพืช 

-ค่าแปรรูปแป้นข้าวสาร 

-แรงงานของสมาชิก 

 

 

- จ าหนา่ยข้าวเปลอืก 

- จ าหนา่ยข้าวสารถุง 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกขา้วต าบลจอมประทัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพบรรยากาศการจัดต้ังกลุ่ม 
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แปลงข้าว กลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลจอมประทัด 

 

 
 



 


