
แปลงใหญขาวเกษตรสมัยใหม  ตําบลดงครั่งนอย ตําบลดงครั่งใหญ อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอด็ 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาคุณภาพอบรมติดตามแนะนํา GAP 

5. อบรม /ศึกษาดูงานเขาสูมาตรฐานอนิทรีย 

6. จัดเวทแีลกเปลี่ยนลดตนทุนการผลติ 

7.พัฒนากลุมสมาชิก 

(งบประมาณ  184,000 บาท) 

สหกรณการเกษตรเกษตรวสิัย จํากัด 

 

การบรหิารจัดการ 
1.บันทึกความรวมมอื ปจจัยการ

ผลิตในราคาค่ํา ทุนหมุนเวยีนใหแก

สมาชกิโดยไมคดิดอกเบ้ีย 

2.วางแผนการผลิตและการตลาด 

 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจสอบ

รับรองมาตรฐาน GAP  

2. เมล็ดพันธุมาตรฐาน 

3. การเก็บเก่ียวระยะ

พลับพลึง 

4.อบรมการผลิตขาว

อนิทรยี 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. ทําบันทึกขอตกลงความรวมมอื รับซ้ือผลผลิตขาวเปลือกใน

ราคาแนนอนสูงกวาราคาตลาด 0.20-2 บาท/ก.ก. (ขาวอนิทรยี 

3 บาท/ก.ก) 

ไดอะไร.... 

1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกขาว 10,576 ไร   

  เปนพื้นที่ S2  

  แปลงยอย  580 แปลง/500 ราย 

 นอกเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิคา 
 ขาวหอมมะลิ 105 
มาตรฐาน GAP  

 ตนทุน 2,250  บาท/ไร  

 ผลิต 500 กิโลกรัม/ไร 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. บรหิารจัดการใชเครื่องจักร

การเกษตร (ระดมทุนซ้ือเครื่องหยอด

ขาวเพิ่มเติม) 

2. บรหิารจัดการการผลิตและ

การตลาด. 

3. บรหิารจัดการกลุมธนาคารปุย

อนิทรยี กลุมธนาคารโค - กระบือ 

4. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 

ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตท่ีมคีุณภาพและเพยีงพอ

กับตลาด 

2. มคีวามมั่นใจเรื่องราคาและตลาด 

3. มเีครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน 

4. เกษตรกรมรีายไดเสรมิจากการ

เล้ียงโค เล้ียงปลาในนาขาว และอาชพี

อื่นๆ 

ทําอะไร.... 
1.การใชเครื่องจักรกลการเกษตร 

รถไถ รถเก่ียวขาว  เครื่องหยอด 

2. ลดการใชเมล็ดพันธุ (การทํานา

แบบประณีตโดยใชเครื่องหยอดขาว

แหง 

3. ธนาคารปุยอินทรยี ปุยหมัก

ชวีภาพ 

4.ปลูกพชืปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 

5.ปองกันกําจัดศัตรูขาวแบบ

ผสมผสาน 

 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 
ลดตนทนุการผลติ

ลดลงจาก 3,980 

บาท/ไร เปน 

2,250 บาท/ไร 

ลดลง 1,730 

บาท คดิเปนรอยละ 

43.46 

ทําอะไร....  
1. ใชเมล็ดพันธุดี 

3. ปลูกพชืปุยสดเพื่อ                             

ปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอนิทรยี 

6. ใชสารชวีภัณฑ ,นํ้าหมักชวีภาพ 

 

 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 434 

กิโลกรัม /ไร เปน 500 

กิโลกรัม/ไร คดิเปนรอย

ละ 13.2(เพิ่มจากเดิม 

66 กก./ไร 

          ทมีผูจัดการ 

  เกษตรอําเภอ  นายวินัย ลือชา 

 นางบุญเกดิ ภานนท ผูจัดการสหกรณการเกษตร

เกษตรวิสัย 

 นายไชยภพ อุตสาหะ ประธานกลุมเกษตรนาแปลง

ใหญตําบลดงครั่งใหญ 

 นายสุวรรณ บุญสงกา ประธานกลุมเกษตรกรนา

แปลงใหญตําบลดงครั่งนอย 

 
 

       คน 
 สมาชกิ 500 ราย  

 Smart Farmer 129 ราย 

 ศูนยขาวชุมชน 2 กลุม 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

รอยเอ็ด 

1. สนับสนุนการโดโลไมทและปลูกพืชปุยสด

ปรับปรุงบํารุงดนิ/ไถกลบตอซัง 

2. การวิเคราะหดนิ/ฝกอบรมเร่ืองการปรับปรุง

บํารุงดนิ/รณรงคไถกลบตอซัง 

3. ธนาคารปุยอนิทรีย 

4. การทําน้ําหมักชีวภาพ/สารอนิทรีย 

5. ขุดสระน้ําในไรนา 

(งบประมาณ 2,499,950 บาท) 

   

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

รอยเอ็ด 

 

ศูนยเมล็ดพันธ

ขาวรอยเอ็ด 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุด ี

2. สนับสนุนเคร่ืองหยอดขาว 8 แถว 1 เคร่ือง 

3.จัดตั้งกลุมปุยอนิทรียชีวภาพ 

4.ถายทอดเทคโนโลยกีารทํานาแบบประณตี/จัดทําแปลง

สงเสริม/แปลงเรียนรูการทํานาแบบประณตี 

5.พัฒนากลุมบริหารจัดการศัตรูขาว/โรงเรียนเกษตรกร/ประชุม

ตลาด 

(งบประมาณ 635,000 บาท) 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณรอยเอ็ด 

 

อบรมบัญชีตนทุนอาชีพ 

(งบประมาณ 32,720บาท) 

1. สนับสนุนเล้ียงปลาในนาขาว 

2.สนับสนุนเล้ียงปลาหลดในนาอนิทรีย 

2. สนับสนุนเล้ียงปลาเชิงพาณชิย 

(งบประมาณ 140,000 บาท) 

1.บริหารจัดการ 

2.จัดทําขอมูลพ้ืนฐานภาวะเศรษฐกิจ 

3. สงเสริมสนบัสนุนฝกอบรมอาชีพเกษตรครบวงจร  

4.สนับสนุนปจจัยการผลติ  อาชีพเกษตรครบวงจร 

(เมล็ดพันธุดี,พันธพืช) 

งบประมาณ  607,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 

 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP  

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

3.เตรยีมการ

ปรับเปล่ียนการผลิต

ขาวอนิทรยี 

1.จัดทําขอมูลแผนท่ีรายแปลง 

2. สรางและพัฒนาเกษตรรุนใหมในพื้นท่ี สปก. 

3.สรางเกษตรปราดเปร่ืองในเขตพื้นท่ี สปก. 

สหกรณจังหวัด 

รอยเอ็ด 
1.ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2.การจัดต้ัง/การรวมกลุมของสมาชิก 

 

สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณ

จังหวัด

รอยเอ็ด 

สนง.ปศุสัตว  

จ.รอยเอ็ด 

 

สนับสนุนอาชีพเสริมเล้ียงโค- กระบอื   จัดตั้งสมาชิก

กลุมผูเล่ียงโค (นาแปลงใหญ) 

(งบประมาณ 6,100,000 บาท) 

ตลาดซ้ือขายอื่นๆ 

 

 

การตลาด 
รับซ้ือผลผลิตขาวเปลือกสมาชิกในราคา

แนนอนสูงกวาราคาตลาด 0.10-

0.15 บาท /ก.ก.ความชื้น 25-

30% และขาวอนิทรยี 3 บาท/ก.ก 

 สํานักงาน

ประมงจังหวัด

รอยเอ็ด 

สปก.จังหวัด

รอยเอ็ด 

 

ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระ

เกยีรตฯิรอยเอ็ด 

 

สนับสนุนการเลีย้งไหมวัยแก-วัยออน 

ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรฯ

(ศูนยจักรกลการเกษตร)ร 

 

1.อบรมชางเกษตรกร 50 ราย 

2.ไถกลบตอซัง 235 ไร 

(งบประมาณ  30,000 บาท) 

 

1.อบต.สนับสนุนงบประมาณจัดงานField day 

2.อบต.สนับสนุนบุคลากรชวยทํางาน 

3 อบจ อบรมดงานการผลติขาวอนิทรียมาตรฐาน

อบต 

 อบจ. 
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