แนวทางการพัฒนาข้าว อาเภออู่ทอง ปี 2560-2564
แนวทางพัฒนา อาเภออู่ทอง
1. ลดต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร 2. เพิ่ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรให้ ไ ด้
โดยลดจากเดิมได้ 20%
มาตรฐาน GAP
- ค่าเมล็ลพันธุ์ลดลง 150 บาท/ไร่
- เป้าหมายสมาชิกแปลงใหญ่
- ค่าสารเคมีลดลง 400 บาท/ไร่
11 แปลง สมาชิกจานวน
- ค่าปุ๋ยเคมีลดลง 200 บาท/ไร่
407 ราย พื้นที่ 4,519 ไร่ 1 งาน
รวม 750 บาท/ไร่
3. การตลาด Smart Group จานวน 5 กลุ่ม
1) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธัญญาหารซองเดอร์
3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพลินข้าวบ้าน
4) วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น
5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตแปรรูปเกษตรปลอดสารพิษ

ศพก.
อาเภออู่ทอง

ต้นทุนการผลิตข้าว
ค่าเตรียมดิน
ค่าเมล็ดพันธุ์ 30 กก.
ค่าสารเคมีกาจัดวัชพืช/โรค/แมลง
ค่าฮอร์โมน
ค่าแรงงานพ่นสารเคมี/หว่านข้าว/หว่านปุ๋ย
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเก็บเกี่ยว
ค่าขนส่ง
ค่าปุ๋ยเคมี

รวม

4,057 บาท

600 บาท
450 บาท
650 บาท
48 บาท
665 บาท
300 บาท
500 บาท
120 บาท
724 บาท

ปัญหา
1. โครงสร้างพื้นฐาน
 น้า การบริหารจัดการน้า
 สภาพพื้นที่ ลุ่ม, ดอน
2. ด้านเศรษฐกิจ
 ทุน มีการตกเขียว เช่น
เงินทุน/ปัจจัยการผลิต
จากร้านค้า 70%
 ราคาผลผลิตตกต่า
 การใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้น
 ไม่ผลิตข้าวบริโภคเอง
 ต้นทุนการผลิตสูง

องค์ความรู้

นวัตกรรม

1. ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
- ลดการใช้สารเคมี
2. เพิ่มมูลค่าผลผลิต
- แปรรูป
3. พัฒนาคุณภาพสินค้า
- รับรองมาตรฐานสินค้า
GAP

- การใช้เครือ่ งหยอด
- โยนกล้า
- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
- การปลูกข้าวแบบเปียก
สลับแห้ง

เป้าหมาย
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
1. ฐานะทางสังคม
(ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและ
สังคมยอมรับ)
2. รายได้เพิ่มขึ้น/หนี้สินลดลง

เกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)
ในเขตรับผิดชอบ จานวน 58 ราย
- เป็นของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
จานวน 24 ราย คือ
(cell ตันกาเนิด 11 ราย, กลุ่มพร้อมปาน
กลาง 6 ราย, กลุ่มพร้อม 7 ราย
ชุมชนเครือข่าย
1. วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
2. วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงแพะเนื้อ
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4. ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 7 ต. เจดีย์
5. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลเจดีย์
6. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตาบลอู่ทอง
7. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอน
8. วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น
9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธัญญาหารซองเดอร์
10. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลดอนคา
11. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลสระยายโสม
12.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 1 ต.ยุ้งทะลาย
13. นาแปลงใหญ่บ้านสะแกลาย
14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านโข้ง
15. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลสระพังลาน
16. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน

จัดทาข้อมูล
Zoning by Agri Map
ส่งเสริมนาแปลงใหญ่
จานวน 11 แปลง สมาชิกจานวน
407 ราย พื้นที่ 4,519 ไร่ 1 งาน
Smart Farmer 407 ราย
Smart Group 35 กลุ่ม
จัดทามาตรฐานสินค้าเกษตร
- เกษตรอินทรีย์ 20 ราย
- GAP ข้าว 407 ราย
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 99 ราย
พื้นที่ 223 ไร่
โครงการ 5 ประสาน 58 ราย
ส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร
11 แปลง สมาชิกจานวน
407 ราย พื้นที่ 4,519 ไร่ 1 งาน

การบริหารจัดการน้า

ระบบการถ่ายทอดความรู้และเยี่ยมเยียน (Training And Visiting System : T&V System)
ถ่ายทอดองค์ความรู,้ บริหารจัดการข้อมูล, การเยีย่ มเยียน

ตัวช่วย
 กรมพัฒนาที่ดิน
 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ
 กรมชลประทาน
 กรมวิชาการเกษตร
 ธกส.
 โรงสีในพื้นที่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์
การศึกษาทวารวดี อู่ทอง
 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี

สิ่งที่ต้องทา
1. ต้นทุนการผลิตลดลง 20%
- ข้าว 750 บาท/ไร่
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การรับรองมาตรฐาน GAP
- มีตลาดรองรับ
3. แปรรูปข้าว

