
แปลงใหญตนแบบ (ขาว) บานตาอ็อง  ตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

4. จับพิกัดรายแปลงและทําแผนท่ี zoning 

5. โรงเรียนเกษตรกรชาวนา 

6. อบรมและสนับสนุนการใชสารชีวภัณฑ 

7. จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายแปลง รวมกับ

หนวยงานภาคี 

บริษัท สุรินทรรุงโรจน จํากัด 

การตลาด 
1. รับซ้ือเมล็ดพันธุขาว 

ราคา 20.60 บาท/กิโลกรัม 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ

มาตรฐาน 

3. แปรรูปขาว GAP 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ทําอะไร....  

1. สัญญาซ้ือขายลวงหนา Contract farming เมล็ดพันธุขาว  

ราคา ..... บาท/กิโลกรัม, ขาวคุณภาพดี ราคา...........บาท/กิโลกรัม 

2. เมล็ดพันธุขาว, ขาวคุณภาพดีและขาวสารสงองคกรเกษตรกร  

ตลาดชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  

ไดอะไร.... 

1. มีตลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 

การตลาด 

      พื้นท่ี      
• ปลูกขาว 5,000 ไร   

• แปลงยอย  318 แปลง 

• นอกเขตชลประทานทัง้หมด                                                           

    สินคา 
 เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 105 / กข 15 

ขาวคุณภาพ GAP 

 แปรรูปเปนขาวสาร 

 ตนทุน 3,129  บาท/ไร (นาหยอด) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการผลิต 

ทําอะไร.... 

1. บริหารจัดการใชเคร่ืองจักรการเกษตร 

2. วางแผนและบริหารจัดการ 

การผลิตและการตลาด 

3. บริหารจัดการธนาคารปุย 

4. สงเสริมอาชีพเสริมรายได 

การบริหารจัดการ 
ไดอะไร.... 

1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 

2. มีความมั่นใจเร่ืองราคาและตลาด 

3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน 

4. เกษตรกรมีรายไดเสริมจากการขาย

ผลิตภัณฑจากดานปศุสัตว, ประมง,

หมอนไหม เปนตน 

ทําอะไร.... 

1. ใชพันธุดี ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ 

2. รวมกลุมใชเคร่ืองหยอดขาวแหง

บริหารงานโดยกลุมแปลงใหญ 

3. ใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร รถไถ 

รถเก่ียวขาว 

4. ธนาคารปุยอินทรียสูตร

พระราชทาน 

5. ปลูกพืชตระกูลถั่วบํารุงดิน 

6. ใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

7. ใชสารชีวภัณฑ 

 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 
ลดตนทุนจาก 3,874 
บาท/ไร 
เหลือ  
นาหยอดตนทนุ 
3,129 บาท/ไร 
(คิดเปนรอยละ 19) 

ทําอะไร....  

1. ใชเมล็ดพันธุด ี

3. ปลูกถั่วพรา ปอเทือง 

ปรับปรุงบํารุงดิน 

4. ไถกลบตอซัง 

5. ใชปุยอินทรีย 

6. ใชสารชีวภัณฑ 

 

 

เพิ่มผลผลิต 

ไดอะไร.... 

ผลผลิตเพ่ิมจาก 450 ก.ก. /ไร 

เปน  500 ก.ก./ไร  

          ทีมผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ  นายดํารง สอนตะคุ 

 เกษตรตําบล  นายยอดเพชร เจือจันทร 

 ประธานกลุม  นายจิรภัทร วิเศษศรี 
 

       คน 
 สมาชกิ 289 ราย  

 Smart Farmer 20 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

 

 

 

 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด 

สุรินทร 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุปุยพืชสด จํานวน 1 ตัน 

2. สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับการผลิตปุยหมักสูตร 

    พระราชทานฯ จํานวน 1 ตัน 

3. สนับสนุนนํ้าหมักชีวภาพ พรอมท้ังถังหมักและกากนํ้าตาล 

หมายเหตุ : สนับสนุนเพื่อใหเปนกองทุนเพื่อจัดต้ังเปนธนาคาร

ปุยหมัก, นํ้าหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ 

สถานีพัฒนา 

ท่ีดินจังหวัด 

สุรินทร 

 

สนง.พาณิชย 

จังหวัดสุรินทร 
1. ใหความรูเรื่องการตลาด 

2. ประสานงานเรื่องการตกลงรับ-ซ้ือขาว 

ธกส.สุรินทร 

 
ใหความรูเรื่องสินเชื่อและการตลาด 

 

สศก.   

 
อบรมจัดเก็บขอมลูพื้นฐานรายแปลง 

ศูนยวิจัยขาว 

สุรินทร 

 

สนง. ตรวจบัญชี 

สหกรณสุรินทร 
ถายทอดความรู เรื่อง การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ 10 ตัน/จุด 

2. สนับสนุนเครื่องหยอด 8 แถว จํานวน  1 เครื่อง/จุด 

3. สนับสนุนเครื่องคัดทําความสะอาดเมล็ดพันธุ จํานวน      

   1 เครื่อง/2จุด 

4. สนับสนุนแปลงเรียนรู 20 ไร/จุด 

6. ตรวจรับรอง GAP จํานวน 1 กลุม/จุด 

7. จัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายแปลง รวมกบัหนวยงานภาคี 

1. สนับสนุนพันธุหมอน 

2. ใหความรูเรื่องการแปรปูผลิตภัณฑ 

ดานหมอนไหม 

ไดอะไร.... 

1. ผลผลิตไดมาตรฐาน 

GAP 

2. เมล็ดพันธุคุณภาพ 

3. ขาวสารคุณภาพ 

ใหความรูเร่ืองการตลาด 

หอการคา 

สหกรณจังหวัด 

สุรินทร 
1. ประสานงานดานการตลาดคาขาว 

2. สนับสนุนโรงสขีาวขนาดเล็ก 

ศูนยหมอนไหมเฉลิม

พระเกียรติฯ สุรินทร 

ปศุสัตว  

จ.สุรินทร 
ใหความรูดานวิชาการปศุสัตว 

สหกรณการเกษตรลูกคา ธกส. (สกต.) 

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตและการตลาด 

การตลาด 
รับซ้ือเมล็ดพันธุขาว 

ราคา 20.60 บาท/กิโลกรัม 

รับซ้ือขาวคุณภาพดี 

ราคา 11 บาท/กิโลกรัม 

ตลาดซื้อขายอื่นๆ 

 

 

การตลาด 
1. โรงสีขาวในทองถิ่น 

รับซ้ือขาวคุณภาพดีราคา 10 บาท/ก.ก. 

สนับสนุนพันธุปลา และใหความรูดาน

วิชาการประมง 

ประมง  

จ.สุรินทร 

สนง.เกษตร 

และสหกรณ  

จ.สุรินทร 

 

1. ประสานหนวยงานภาคีในระดับจังหวัด 

2. อบรมจัดเก็บขอมูลสภาวะรายครัวเรือน 

สนง.อุตสาหกรม

จังหวัดสุรินทร 
1. ใหความรูเรื่องการตลาด 

2. ประสานงานเรื่องการตกลงรับ-ซ้ือขาว 

ใหความรูและบริหารจัดการนํ้าสูพื้นท่ี 
โครงการชลประทาน

จังหวัดสุรินทร 

อยูระหวางเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 

อยูระหวางเช่ือมโยงการตลาด 
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