
ระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญขาว  ตาํบลนาซาว  อําเภอเชยีงคาน  จังหวัดเลย 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

๑. บริหารจัดการแปลง 

๒. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

๓. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

๔. จับพิกัดรายแปลงและทําแผนท่ี zoning 

๕. จัดงาน Field day 

๖. สนับสนุนการใชสารชีวภัณฑ 

รานบุญสงการเกษตร อ.วังสะพุง 

 

โรงสขีาวนาเบน อ.เชยีงคาน 

ทําอะไร...... 
๑. อบรมและตรวจ

รับรองมาตรฐาน GAP 

๒. ตรวจสอบคุณภาพ

เมล็ดพันธุ 

 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ทําอะไร......  
๑. ผลิตเมล็ดพันธุขาวขายปละ ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม  

ราคา ๒๔ บาท/กิโลกรัม 

๒. มกีารประสานทํา MOU กับราน/โรงสีผูรับซ้ือพันธุขาว 

๓.มกีารประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย 

 

                          ไดอะไร......  
                          ๑. มตีลาดแนนอน 

                          ๒. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกขาว ๑,๐๕0 ไร   

  เปนพื้นที่ S๒ ทั้งหมด 

 นอกเขตชลประทานท้ังหมด  

 ม ีศพก. และ ศจช. ในพ้ืนท่ีแปลงใหญ  

 เตรยีมเขาสูแปลงใหญโคเนื้อ                                                         

    สนิคา 
 เมล็ดพันธุขาว  ๓๐ ตัน 

            - กข ๑๒ 

            - กข ๖ 

            - หอมมะลิ ๑๐๕ 

 คุณภาพเมล็ดพันธุขาวมมีาตรฐาน 

 คุณภาพ GAP  

 ธนาคารเมล็ดพันธุขาว 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

    ทําอะไร...... 
๑.วางแผนและบรหิารจัดการการผลิตการตลาด 

(ผลผลิตท้ังหมด ๕๐๐ ตัน เปนเมล็ดพันธุจําหนาย  

๓๐ ตัน เมล็ดพันธุใหสมาชกิ/เกษตรกรกูยืม ๒๐ ตัน 

 ผลิตภัณฑแปรรูป ๕ ตัน เก็บไวบรโิภค ๔๔๕ ตัน ) 

๒. แตงต้ังคณะทํางานฝายควบคุมการผลิตและ 

ตรวจสอบคุณภาพ 

๓. การติดตามสอบถามความพงึพอใจในสินคา 

๔. ธนาคารเมล็ดพันธุขาว 

๕,จัดต้ังกองทุนการผลิตขาว 

๖. สงเสรมิการปลูกพชืหลังนา  ไดแก พชืผัก ถ่ัวเหลือง ขาวโพด 

การบรหิารจัดการ 

       ไดอะไร...... 
๑. มผีลผลิตเพยีงพอกับตลาด 

๒. มคีวามมั่นใจเรื่องคุณภาพ ราคาและตลาด 

๓. มกีารกระจายเมล็ดขาวพันธุดีใหเกษตรกร 

๔. เกษตรกรสามารถกูยืมเงินกองทุนได 

๕. เกษตรกรมรีายไดเสรมิจากการขาย พชืผัก 

ถ่ัวเหลือง ขาวโพด 

ทําอะไร........ 
๑. ผลิตเมล็ดพันธุใชเอง 

๒.ใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ 

๓. ลดการใชเมล็ดพันธุ 

๔. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

๕. ใชสารชวีภัณฑทดแทนสารเคมี 

๖. ใชพชืสมุนไพรในการควบคุมและปองกัน 

    กําจัดศัตรูพชื 

 

 

ลดตนทุนการผลติ 

ไดอะไร....... 
ลดตนทนุ (บาท/ไร) 

จาก ๕,๔๐๐ บาท 

ระดับจังหวัดลดได ๓,๙๗๓บาท  

แปลงใหญลดได ๓,๒๙๓ บาท 

อนาคต ๒,๗๕๐ บาท  

           (ลดลงรอยละ ๑๖.๕๐) 

ทําอะไร....  
๑.ใชเมล็ดพันธุดี 

๒.ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน 

๓.ใชปุยอนิทรยี 

๔.ปลูกปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

๕.ไถกลบตอซัง 

 

 

เพิ่มผลผลติ 
ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

 ๓๙๒ กิโลกรัม/ไร 

เปน ๔๗๕ กิโลกรัม/ไร  

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ  นายกองสิน  อวนดํา 

  เกษตรตําบล นายชาตชิาย  พรมขดัจา 

  คณะกรรมการแปลงใหญ 

 นายทําเนียบ อารยะศลิปะธร 

 นายสายทอง  ตันนะลา 

 นางรัตนาภรณ ประสงค 

 นายพนม พรมมาวันนา 

       คน 
 สมาชกิ ๑๑๐ ราย  

 Smart Farmer  ๑๘ ราย 

 วิสาหกิจชุมชน ๑ กลุม 

 

 

 

 

 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

 

๑.อบรมการปรับปรุงบํารุงดิน      

๒.สนับสนุนการใชปอเทือง/โดโลไมท 

๓. สาธติการทํา/การใชนํ้าหมักชีวภาพ  

๔.เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

๕.ใหคําแนะนําการจัดการดิน-นํ้า-พืช 

 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

 

สํานักงาน 

พาณชิยจังหวัด 

๑. บริหารจัดการปรับลดราคาปุยเคมี 

๒. ประชาสัมพันธแหลงจําหนาย ราคา 

ระยะเวลาในการลดราคาปุย 

ธกส. ใหความรูเร่ืองสนิเช่ือและการตลาด 

โครงการ 

ชลประทานเลย 

 

ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาว 

อุดรธานี 

 

สนง.ตรวจบัญชี 

และสหกรณ 

๑. อบรมการผลติเมล็ดพันธุขาว/ ขาว GAP 

๒.สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว/ เคร่ืองหยอด/

เคร่ืองทําความสะอาดเมล็ดพันธุ/ เคร่ืองเย็บ

กระสอบ/ เคร่ืองวัดความช้ืน/ ตราช่ัง 

๓. ตรวจรับรอง GAP/มาตรฐานเมล็ดพันธุ 

๔.จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุขาว 

๑. บริหารจัดการแปลง 

๒. จัดทําขอมูลรายครัวเรือน 

๓. ตดิตามประเมนิผล 

ไดอะไร...... 
๑. ผลผลิตได   

    มาตรฐาน GAP  

๒. เมล็ดพันธุมี 

    คุณภาพมาตรฐาน 

สนับสนุนบุคลากร/อุปกรณในการจัดงาน อบต.นาซาว 

สํานักงาน 

สหกรณจังหวัด 

๑.ใหความรูเร่ืองอุดมการณ หลักการ 

วิธกีารสหกรณ 

๒.การรวมกลุมและบริหารจัดการกลุม 

สนง.เกษตร

และสหกรณ

จังหวัด 

ศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ

การเกษตร 

อบรม/ สาธติ/ สนับสนุนการใชพืชสมุนไพร 

ในการควบคุมและปองกันกําจัดศัตรูพืช 

การบรหิารจัดการ 
มกีาร MOU ส่ังซ้ือส้ินคาเปน LOTS 

 ไปจําหนาย 

  การตลาด 
รับซ้ือเมล็ดพันธุ ราคา ๒๔ บาท/กิโลกรัม 

ตลาดซ้ือขายอื่นๆ 

 

 

การตลาด 
๑. เกษตรกรท่ัวไปในชุมชนและในพื้นท่ี 

    ใกลเคยีง 

๒. กลุมศูนยขาวชุมชนอื่นภายในจังหวัด 

ส ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร 

๑.อบรมการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 

๒.สํารวจตนทุนการผลติ 

๑. การเลอืกซ้ือปจจัยการผลติ 

๒.โครงการสานพลังประชารัฐฯ 

สํานักงาน 

ปศุสัตวจังหวัด  

กอสรางระบบนํ้าและขุดลอกลําหวย 

๑.อบรม/สนับสนุนการเลี้ยงไกชี 

๒.เตรียมการจัดทําแปลงใหญโคเนื้อ 

ส อบรม/สนับสนุนการเลี้ยงปลา และกบ สํานักงาน

ประมงจังหวัด  

สศก. อบรมการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ใหความรูกฎหมาย/การปกครอง มท. / กห. 


	ระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว  ตำบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

