
แปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลมะขามลม อาํเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4. ทําแผนท่ี zoning 

5.  ถายทอดเทคโนโลยี 

    (งบประมาณ 149,200 บาท) สมาคมโรงสขีาวจังหวัดสุพรรณบุร ี

และโรงสขีาวในพื้นที่ (ต.ทวรีุงเรอืง) 

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตและเก็บเก่ียว                 

รวมกับเกษตรกร 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP 

2. ผลิตเมล็ดพันธุ 

ตามมาตรฐาน 

เพิ่มมูลคาผลผลติ 

ทําอะไร....  
1. ตกลงซ้ือ-ขาย ขาวเปลือกใน

ราคาสูงกวาตลาด  200 – 300 

บาท/ตัน  

2. เมล็ดพันธุขายได           

ราคา 10 บาท/กิโลกรัม 

 

การตลาด 

      พ้ืนที่      
 ปลูกขาว 3,000 ไร   

  เปนพ้ืนท่ี  S1  ท้ังหมด   

  แปลงยอย   200   แปลง 
 ในเขตชลประทานท้ังหมด                                                           

    สนิคา 
 ผลผลิต 885  กิโลกรัม/ไร  
 ขาวขาว กข41 และปทุมธาน1ี 

 เมล็ดพันธุขาว กข41 

 ตนทุนการผลิต  3,300 บาท/ไร 

 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการการผลิตท้ัง  

     2 รอบ ผลิตในเดือน ม.ิย.และ ธ.ค. 

2. บรหิารจัดการการตลาด 

3. บรหิารจัดการใชเครื่องจักรกล 

4. บรหิารจัดการกองทุนปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 
ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตเพยีงพอกับตลาด 

2. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคา 

    และตลาด 

3. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

    จากการเล้ียงเปด เล้ียงปลา  

    เพาะเห็ด  

ทําอะไร.... 
1.ใชพันธุดี ลดอัตราการใชพันธุ 

2.ใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

3.ใชสารชวีภัณฑ ทําปุยใชเอง 

4. กองทุนปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5. ใชบรกิารเครื่องจักรกลของชุมชน 

(คณะกรรมการบรหิารจัดการ

เครื่องจักรกลประจําตําบล) 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก 4,500 บาท/ไร  

เปน  3,300 บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ 27) 

ทําอะไร....  
1. ใชพันธุดี 

2. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

3. ปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอนิทรยี 

6. ใชสารชวีภัณฑ 

 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

785 กิโลกรัม/ไร 

เปน 885 กิโลกรัม/ไร 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 13) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ  นายณรงค แจมประเสรฐิ 

  เกษตรตําบล   นายฐติิภัทร    มบุีบผา 

 ประธานกลุมยอย 4 กลุม 4 คน 

       คน 
 สมาชกิ 200 ราย  

 Smart Farmer 52 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 3 กลุม 

1.Single Command 

2.จัดทําขอมูลรายครัวเรอืน 

3.จับพกิัดรายแปลง 

 

 

  การตลาด 
 รับซ้ือผลผลิตขาวเปลือกในราคา              

สูงกวาตลาด 200 บาท/ตัน 

  

สหกรณการเกษตร 

บางปลามา จํากัด 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข41 

ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ 

การตลาด 
สนับสนุนการรับซ้ือเมล็ดพันธุขาว 

จากเกษตรกรในราคา 10 บาท/กิโลกรัม 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

สนง. เกษตร 

และสหกรณ 

จ.สุพรรณบุรี 

โครงการสงนํ้า 
และบาํรุงรักษา 

โพธิ์พระยา 

 บรหิารจัดการนํ้าสูพื้นที ่

แปลงผลิตขาว  

1. สนับสนุนการใชปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหดิน 

3. ทําแผนท่ีรายแปลง 

4. ธนาคารปุยอินทรีย 

   

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

 
สํานักงาน 

พาณชิยจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

บรหิารจัดการลดราคาปุยเคมี 

และสารกําจดัศตัรูพชื รอยละ 10 

ธกส.บางปลามา 

 

ใหความรูเร่ืองสนิเช่ือและการตลาด 

 

สศก.   

 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง 

ศูนยวิจัยขาว 

สุพรรณบุรี 

 

1. ตรวจรับรอง GAP 

2. แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการใชนํ้า 

3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว 

. สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณสุพรรณบุรี 

 

บัญชีตนทุนอาชีพ 

ใหความรูเรื่องปุยและสารเคมี 

การบรหิารจดัการปจจัยการผลิต 

สํานักงาน 

จังหวัด 

สุพรรณบุรี 

1. สนับสนุนปุยเคมี 

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกล 

3. สนับสนุนการจัดการศัตรูขาว 

    (งบประมาณ 6,766,965 บาท) 

ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร  

สุพรรณบุรี 

กํานันผูใหญบาน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 

1.สนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกล 

2.สนับสนุนกจิกรรมงานวันสาธติ 

       (งบประมาณ  8,000 บาท) 

อบต. 

มะขามลม 

ท่ีทําการปกครอง 

อ. บางปลามา 

1. ประธานคณะทํางานการผลติ 

2. ประสานงานอํานวยการบริหารจัดการ 

     แปลงใหญ 

สหกรณจังหวัด 

สุพรรณบุรี 

1. ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2. สนับสนุนโรงสีขาวขนาดเล็ก 

ศูนยฯ อารักขาพืช 

สุพรรณบุรี 

 

สนับสนุนการปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 


	แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบข้าว ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

