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แปลงใหญขาว เกษตรสมัยใหม  ตําบลเดมิบาง อําเภอเดมิบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวสิาหกจิชุมชน 

4. ทําแผนท่ี zoning 

5. ถายทอดเทคโนโลยี 

6. จัดงาน Field day 

 (งบประมาณ 47,500 บาท) 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ 

(CP)  

การบรหิารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตและเก็บเก่ียว                          

    รวมกับเกษตรกร 

2. ทําแปลงสาธติปรับพื้นท่ีและ 

    ปกดําเพื่อควบคุมนํ้า วัชพชื  

    และศัตรูพชืในนาขาวอยางม ี 

    ประสิทธภิาพรวมพื้นท่ี 20 ไร  

    (2 แปลงๆ ละ 10 ไร) 

3. สํารองจายคาปกดําไรละ  

    1,200 บาท 
 

 

ทําอะไร.... 

1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลติตาม

มาตรฐาน GAP 

2. ผลติเมล็ดพันธุ 

ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  

ตกลงซ้ือ-ขาย ขาวเปลอืก

ปทุมธาน1ี ในราคาสูงกวาตลาด 

300 บาท/ตัน  

 

การตลาด 

      พื้นท่ี      
 ปลูกขาว 4,955 ไร   

  เปนพื้นที่  S1  ท้ังหมด   
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิคา 
 ขาวปทุมธาน ี1 

    ผลผลิต 900  กโิลกรัม/ไร  

    ตนทุนการผลิต  3,200 บาท/ไร 

    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 

1. วางแผนและบริหารจัดการการผลติ 

2. บริหารจัดการการตลาด 

3. บริหารจัดการใชเคร่ืองจักรกล 

4. บริหารจัดการกองทุนปุยตามคาวเิคราะหดนิ 

5. สงเสริมอาชีพเสริมรายได 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 

1. มีผลผลติเพยีงพอกับตลาด 

2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 

    และตลาด 

3. เกษตรกรมีรายไดเสริม 

    จากการเลี้ยงปลา เพาะเห็ด  

ทําอะไร.... 

1.ใชพันธุด ีลดอัตราการใชพันธุ 

2.ใชปุยเคมีตามคาวเิคราะหดนิ 

3.ใชสารชีวภัณฑ ผลติปุยใชเอง 

4. กองทุนปุยตามคาวเิคราะหดนิ 

5. รวมกลุมใชเคร่ืองหยอดขาว  

    บริหารงานโดยกลุมแปลงใหญ 

6. ใชเคร่ืองจักรกลท่ีสหกรณ  

    ใหบริการในราคาถูกกวาท่ัวไป 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 

ตนทุนการผลติลดลง 

จาก 4,500 บาท/ไร  

เปน  3,200 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 29) 

ทําอะไร....  

1. ใชพันธุด ี

2. ใชปุยตามคาวเิคราะหดนิ 

3. ปอเทอืงปรับปรุงบํารุงดนิ 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอนิทรีย 

6. ใชสารชีวภัณฑ 

 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 

ผลผลติเพิ่มจาก 

800 กิโลกรัม/ไร 

เปน 900 กิโลกรัม/ไร 

 ท่ี ความช้ืน 25 % 

(เพิ่มข้ึนรอยละ 12.5) 

          ทีมผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ   นางมณ ี อิ่มสมบัติ 

  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

       นางปุญชรัสม์ิ ปล่ังด ี

 ประธานกลุมยอย 9 กลุม 19 คน 

       คน 
 สมาชิก 173 ราย  

 Smart Farmer 52 ราย 

 วสิาหกจิชุมชน 3 กลุม 

1.จัดทําขอมูลรายครัวเรือน 

2.จับพกิัดรายแปลง 

 

 

  การตลาด 
รับซื้อผลผลติขาวเปลอืก 

ปทุมธาน ี1   ทัง้หมดในราคาสูง

กวาตลาด  300 บาท/ตัน 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.สุพรรณบุรี 

โครงการสงนํ้า 

และบํารุงรักษา 

บรมธาตุ 

 บริหารจัดการน้ําสูพื้นท่ี 

แปลงผลติขาว  

1. สนับสนุนใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดนิ 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวเิคราะหดนิ 

3. ทําแผนท่ีรายแปลง 

4. ธนาคารปุยอินทรีย 

   

สถานพัีฒนา 

ท่ีดนิจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

 
สํานักงาน 

พาณิชยจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

บริหารจัดการลดราคาปุยเคมี 

และสารกําจัดศัตรูพชื รอยละ 10 

ธกส. 

เดมิบางนางบวช 

 

ใหความรูเร่ืองสนิเช่ือและการตลาด 

 

สศก.   

 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนยวจัิยขาว 

สุพรรณบุรี 
 

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการใชน้ํา 

3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว. 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณสุพรรณบุรี 

 

บัญชีตนทุนอาชีพ 

ใหความรูเร่ืองปุยและสารเคมี 

การบริหารจัดการปจจัยการผลติ 

ศูนยวจัิยและ

พัฒนาการเกษตร  
สุพรรณบุรี 

กํานันผูใหญบาน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ไดอะไร.... 

1. ผลผลติได

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

 

 สนับสนุนกจิกรรมงานวันสาธติ 

       (งบประมาณ  10,000 บาท) 
เทศบาลตําบล 

เดมิบางนางบวช 

ที่ทําการปกครอง 

อ. เดมิบางนางบวช 

1. ประธานคณะทํางานการผลติ 

2. ประสานงานอํานวยการบริหารจัดการ 

     แปลงใหญ 

สหกรณจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

1. ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2. สนับสนุนรถเกี่ยวราคาถูกกวาท่ัวไป 

ศูนยฯ อารักขาพชื 

สุพรรณบุรี 

 

สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัด 

ศัตรูพืชในนาขาว (ใหความรู + หัวเช้ือ) 

ไดอะไร.... 

1. มีตลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 


	แปลงใหญ่ข้าว เกษตรสมัยใหม่  ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

