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แปลงใหญ่ข้าวตาํบลหนองโดน

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB 400 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลสร่างโศก

สมาชิก 32 ราย พื?นทีB 720.5 ไร่

แปลงใหญ่เผือกหอมตาํบลหรเทพ

สมาชิก 192 ราย พื?นทีB 4103.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลบางโขมด

สมาชิก 30 ราย พื?นทีB 305 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ หมู่ 7 ตาํบลพุแค

สมาชิก 51 ราย พื?นทีB 1225.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลผึ?งรวง 

สมาชิก 36 ราย พื?นทีB 615.25  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลดงตะงาว (กลุ่มโคกโพธิVสามคัค)ี

สมาชิก 36 ราย พื?นทีB 795.25  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลดอนพุด

สมาชิก 77 ราย พื?นทีB 2,689 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลพุแค

สมาชิก 77 ราย พื?นทีB 1499.8 ไร่

นาแปลงใหญ่ชาวดงเข้มแข็ง

สมาชิก 74 ราย พื?นทีB 1,545.8 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลหนองยาว

สมาชิก 53 ราย พื?นทีB 1088.5  ไร่

แปลงใหญ่ปาล์มนํ?ามนัตาํบลหนองหมู

สมาชิก 55 ราย พื?นทีB 3336 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลบ้านลาํ

สมาชิก 90 ราย พื?นทีB 2443.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลเจริญธรรม

สมาชิก 67 ราย พื?นทีB 1,475.5 ไร่

แปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทาํนาวหิารแดง

สมาชิก 47 ราย พื?นทีB 1,109.8 ไร่

วหิารแดง 4 แปลง

เฉลิมฯ 3 แปลง

ดอนพุด 3 แปลง

บ้าน
หมอ 3 แปลง

เมือง 1 แปลง

หนอง

โดน 1 แปลง



หนองแซง 7 แปลง

หนองแค 6 แปลง

วังม่วง 6 แปลง

การส*งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ*จังหวัดสระบุรี จัดตั้งป> 59-64 (77 แปลง)

3

สหกรณ์การเกษตรหนองแค

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB 1,270 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลโคกแย้

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB  921 ไร่
แปลงใหญ่ข้าวตาํบลห้วยขมิ?น 

สมาชิก 69 ราย พื?นทีB 2,698ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลไก่เส่า

(กลุ่มบ้านใหม่พฒันา)

สมาชิก 192 ราย พื?นทีB 4103.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลหนองแซง

สมาชิก 88 ราย พื?นทีB 1918.3 ไร่

นาแปลงใหญ่ตาํบลหนองจรเข้

สมาชิก 58 ราย พื?นทีB 1,572 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ 

ตาํบลแสลงพนั

สมาชิก 48 ราย พื?นทีB 2378 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลโคกสะอาด

สมาชิก 99 ราย พื?นทีB 3108.5  ไร่

แแปลงใหญ่ข้าวตาํบลไก่เส่า (กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่)

สมาชิก 72 ราย พื?นทีB 1,712  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลไก่เส่า (กลุ่มเกษตรพฒันา)

สมาชิก 62 ราย พื?นทีB 1,476  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลม่วงหวาน

สมาชิก 85 ราย พื?นทีB 2,225.5 ไร่แปลงใหญ่ไก่พื?นเมืองอาํเภอหนองแซง

เลี?ยงไก่พื?นเมือง

สมาชิก 100 ราย พื?นทีB 41.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลไผ่ตาํ

สมาชิก 51 ราย พื?นทีB 1,634.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลวงัม่วง

สมาชิก 46 ราย พื?นทีB 1,299.8 ไร่

แปลงใหญ่มนัสําปะหลงัตาํบลวงัม่วง

สมาชิก 76 ราย พื?นทีB 2392 ไร่

แปลงใหญ่มนัสําปะหลงั

ตาํบลคาํพราน

สมาชิก 31 ราย พื?นทีB 600.5 ไร่

กลุ่มอ้อยโรงงานตาํบลวงัม่วง

สมาชิก 72 ราย พื?นทีB 2,791.8 ไร่

กลุ่มผู้เลี?ยงปลาดุกแปลงใหญ่อาํเภอวงัม่วง

สมาชิก 42 ราย พื?นทีB 98  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลหนองแขม

สมาชิก 60 ราย พื?นทีB 1,402.5 ไร่



พระพุทธ
บาท 9 แปลง
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แปลงใหญ่มนัสําปะหลงัตาํบลหินซ้อน

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB 985 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตาํบลธารเกษม

สมาชิก 33 ราย พื?นทีB 797 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลธารเกษม

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB 965 ไร่

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดเลี?ยงสัตว์
ตาํบลสองคอน
สมาชิก 31 ราย พื?นทีB 763.75 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลหินซ้อน

สมาชิก 54 ราย พื?นทีB 2580.5  ไร่

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท)

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB 1007  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวบ้านเขาแย้ ตาํบลห้วยแห้ง

สมาชิก 40 ราย พื?นทีB 779.75  ไร่

วสิาหกจิชุุมชนศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวชุมชน
ตาํบลห้วยแห้ง
สมาชิก 32 ราย พื?นทีB 776.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลท่าคล้อ 

สมาชิก 54 ราย พื?นทีB 2,805 ไร่

แปลงใหญ่ปลาดุกตาํบลหนองแก
สมาชิก 35 ราย พื?นทีB  921 ไร่

แปลงใหญ่การพฒันาเครือข่ายเกษตรกร

เลี?ยงไก่พื?นเมือง ตาํบลห้วยแห้ง

สมาชิก 50 ราย พื?นทีB 62.9 ไร่

แปลงใหญ่กระบือ ตาํบลชะอม

สมาชิก 30 ราย พื?นทีB 522.9  ไร่

ต.หนองแก

กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาํบลพุกร่าง

สมาชิก 32 ราย พื?นทีB 725.75 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์
ตาํบลพุคาํจาน

สมาชิก 33 ราย พื?นทีB 1220.8 ไร่

กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาํบลห้วยป่าหวาย

สมาชิก 32 ราย พื?นทีB 391 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลเขาวง
สมาชิก 32 ราย พื?นทีB 753 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์
ตาํบลนายาว
สมาชิก 38 ราย พื?นทีB 1080.5 ไร่

แก่งคอย 8 แปลง
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แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ?าการเกษตร

ตาํบลสวนดอกไม้

สมาชิก 44 ราย พื?นทีB 1,037.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวสันประดู่รวมใจตาํบลบ้านยาง

สมาชิก 44 ราย พื?นทีB 977.75 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ?าชลประทาน

การเกษตรตาํบลเมืองเก่า

สมาชิก 115 ราย พื?นทีB 2,167.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ?าชลประทานการเกษตร

ตาํบลเริงราง

สมาชิก 59 ราย พื?นทีB 894 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ?าชลประทานเกษตร

ตาํบลม่วงงาม

สมาชิก 111 ราย พื?นทีB 1924.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ?าชลประทานการเกษตร

ตาํบลเสาไห้

สมาชิก 50 ราย พื?นทีB 987.5 ไร่

กลุ่มผลติข้าวนาแปลงใหญ่ช้างไทยงาม

ตาํบลท่าช้าง

สมาชิก 35 ราย พื?นทีB 997  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลเมืองเก่า

สมาชิก 67 ราย พื?นทีB 1,797ไร่

แปลงใหญ่ข้าวตาํบลบ้านยาง

สมาชิก 46 ราย พื?นทีB 643.75  ไร่

อ.เสาไห้ แปลง

แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ผู้ใช้นํ?าเสาไห้ จาํกดั ตาํบลต้นตาล

สมาชิก 87 ราย พื?นทีB 2,226  ไร่
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แปลงใหญ่มนัสําปะหลงัตาํบลลาํพญากลาง

สมาชิก 52 ราย พื?นทีB 1769 ไร่

แปลงใหญ่อ้อยตาํบลลาํพญากลาง

สมาชิก 46 ราย พื?นทีB 1523.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลลาํพญากลาง

สมาชิก 48 ราย พื?นทีB 2,215.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลหนองย่างเสือ 

สมาชิก 38 ราย พื?นทีB 2,097.5 ไร่

แปลงใหญ่ผู้มนัสําปะหลงัตาํบลลาํสมพุง

สมาชิก 74 ราย พื?นทีB 2673.3 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลลาํสมพุง

สมาชิก 40 ราย พื?นทีB 1118 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลมวกเหลก็

สมาชิก 31 ราย พื?นทีB 995 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลซับสนุ่น ปี 60

สมาชิก 58 ราย พื?นทีB 4,514 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลซับสนุ่น ปี 61

สมาชิก 40 ราย พื?นทีB 780 ไร่

แปลงใหญ่พืชผกัตาํบลหนองย่างเสือ

สมาชิก 50 ราย พื?นทีB 157 ไร่

แปลงใหญ่แพะตาํบลลาํสมพุง

สมาชิก 30 ราย พื?นทีB 439 ไร่

แปลงใหญ่นํ?านมโคตาํบลลาํพญากลาง

สมาชิก 50 ราย พื?นทีB 12128 ไร่

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลาํพญากลาง) จาํกดั

ตาํบลมติรภาพ สมาชิก 30 ราย พื?นทีB 2,000  ไร่

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จาํกดั ตาํบลซับสนุ่น 

สมาชิก 25 ราย พื?นทีB 628  ไร่

สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปทีBดนิซับสนุ่น จาํกดั ตาํบลซับสนุ่น

สมาชิก 22 ราย พื?นทีB 634  ไร่

สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั

สมาชิก 20 ราย พื?นทีB 306  ไร่

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มติรภาพ) จาํกดั

ตาํบลมติรภาพ สมาชิก 29 ราย พื?นทีB 1,059  ไร่

อ.มวกเหลก็
แปลง



ปศุสัตว( 11 แปลงพืชผัก 3 แปลงข5าว 33 แปลง

จำนวน 8 แปลง
สหกรณ&การเกษตร

บจก. เสาไห0ไรซ&มิล
บจก.พืชสุวรรณรุ:งเรือง

หจก.ถาวรโชคชัย
บจก.โรงสีคูเจริญ

ฯลฯ

พืชไร9 27 แปลง ปาล(มน้ำมัน 1 แปลง

GAP 6 ราย

จำนวน 13 แปลง
บจก.เบทาโกรฯ

บจก. เจริญโภคภัณฑ&ฯ
สหกรณ&โคนมไทย-เดนมาร&ค

โรงงานน้ำตาลสระบุรี
หจก.เกียรติถาวร

ฯลฯ

จำนวน 1 แปลง
บจก. ไทยอีสเทรินฯ

จำนวน 2 แปลง
บจก. เอสแอนด&พี

ตลาดสี่มุมเมือง
บจก.พีดีไอ

จำนวน 7 แปลง
สหกรณ&โคนมไทย-เดนมาร&ค

สหกรณ&โคนมมวกเหล็ก
สหกรณ&โคนม ในเขต สปก.

สวนจิตรลดา
บ.ฟรีแลนด&คัมพนิ:า

บ.อายิโนะโมโตVะ ฯลฯ

ตลาดสุวพันธ&

จำหน:ายเองในชุมชน

ประมง 2 แปลง

ลดต1นทุน 574บาท ร1อยละ 13.63
เพ่ิมผลผลิต 119 กก./ไรH ร1อยละ 15.72

ลดต1นทุนเฉล่ีย 12..43%
เพ่ิมผลผลิตเฉล่ีย 16.43%

ลดต1นทุน 750 บาท/ไรH ร1อยละ 5.00
เพ่ิมผลผลิตเพ่ิม 300 กก./ไรH ร1อยละ 9.10

ลดต1นทุนเฉล่ีย 17.48%
เพ่ิมผลผลิตเฉล่ีย 13.69%

ลดต1นทุนเฉล่ีย 6.79%
เพ่ิมผลผลิตเฉล่ีย 42.39%

ลดต1นทุน 3 บาท/กก. ร1อยละ 12
เพ่ิมผลผลิต 3000 กก./ไรH ร1อยละ 10

GAP 26 ราย

สินเช่ือ 1 แปลง
3.00 ล:านบาท

สินเช่ือ 9 แปลง
58.3 ล:านบาท

GAP 293 ราย GAP 45 ราย

รวมท้ังหมด 77 แปลง
สมาชิก 4,154 ราย

พ้ืนท่ีท้ังหมด
113,056.94 ไรH

สินเช่ือ 1 แปลง

10 ล:านบาท

ครุภัณฑXเพ่ือพัฒนาแปลงใหญH
1. เคร่ืองจักรกลการเกษตร

2. โกดัง

3. ลานตาก
4. เคร่ืองช่ัง 

การจดบัญชีรายบุคคล
เป̂าหมาย 389 ราย

จดบันทึก 251 ราย

ไมHจดบันทึก 138 ราย

Yong Smart Farmer 25 ราย
Smart famer  1,894 ราย

วิสาหกิจชุมชน  23 กลุHม/แปลง

สหกรณX  9 กลุHม/แปลง
นิติบุคคล ตามกฎหมายแพHงและพาณิชยX   

20 กลุHม   

การบริหารจัดการ



แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ หมู่ 7 ตาํบลพุแค

สมาชิก 51 ราย พื?นทีB 1225.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลสร่างโศก

สมาชิก 32 ราย พื2นทีE 720.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลพุแค

สมาชิก 77 ราย พื2นทีE 1499.8 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลหินซ้อน

สมาชิก 54 ราย พื2นทีE 2580.5  ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลท่าคล้อ 

สมาชิก 54 ราย พื2นทีE 2,805 ไร่

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดเลี2ยงสัตว์
ตาํบลสองคอน
สมาชิก 31 ราย พื2นทีE 763.75 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตาํบลนายาว

ยาว                    สมาชิก 38 ราย พื2นทีE 1080.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลธารเกษม

สมาชิก 35 ราย พื2นทีE 965 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลพุคาํจาน           

จาน สมาชิก 33 ราย พื2นทีE 1220.8 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี?ยงสัตว์ตาํบลเขาวง
สมาชิก 32 ราย พื?นทีB 753 ไร่

กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาํบลห้วยป่าหวาย

สมาชิก 32 ราย พื2นทีE 391 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลซับสนุ่น 

ปี 60สมาชิก 58 ราย พื2นทีE 4,514 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตาํบลซับสนุ่น

ปี 61 สมาชิก 40 ราย พื2นทีE 780 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบล

มวกเหลก็ สมาชิก 31 ราย พื2นทีE 995 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลลาํสมพุง

สมาชิก 40 ราย พื2นทีE 1118 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี =ยงสัตว์ จงัหวัดสระบุรี จาํนวน 20 แปลง

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลวงัม่วง

สมาชิก 46 ราย พื2นทีE 1,299.8 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ 

ตาํบลแสลงพนั สมาชิก 48 ราย พื2นทีE 2378 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลหนองย่าง

เสือ สมาชิก 38 ราย พื2นทีE 2,097.5 ไร่

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์ตําบลลาํพญา

กลาง สมาชิก 48 ราย พื2นทีE 2,215.5 ไร่

กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาํบลพุกร่าง

สมาชิก 32 ราย พื2นทีE 725.75 ไร่

แหล่งรับซื+อผลผลติ 20 แห่ง

อ.พระพทุธบาท 7 แห่ง (หจก.อุดมชยัฟาร์ม, ทรัพย์

พนูผลไซโล,ซีเคการเกษตร,กฤษณา,ไร่แสนสุข

การเกษตร,บจ.ศรีพนัธุ์พืชผล,หจก.สมบูรณ์พืชผล)

อ. เฉลิมฯ 3 แห่ง (ป.แสงพืชผล2,ลานจินดาพร,ลาน

บุญเกิดเกษตรรุ่งเรือง)

อ.มวกเหลก็ 2 แห่ง (สมานพืชผล,ประจวบพืชผล)

อ.แก่งคอย 2 แห่ง (เตียวสมบูรณ์กิจ,ลานหินซอ้น

พืชผล)

อ.วงัม่วง 3 แห่ง (มิตรวงัม่วงพืชผล,บจ.สยามนํUามนั

ละหุ่ง,ส.เจริญวฒันา)

แหล่งรับซืUอนอกจงัหวดั 3 แห่ง 

บ.เบทาโกร (มหาชน) จาํกดั, สหกรณ์โคนมปากช่อง, 

บ.ซีพี อลัย์ จาํกดั(มหาชน)
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02

03

04

การใช&โดรนในการฉีดพ-นสารป0องกันกำจัดศัตรูพืช

การดัดแปลงเคร่ืองพ0นสารป3องกันกำจัดศัตรูพืช
ใช;หัวพ0นแบบกรวย ปรับหัวพ0นให;ตรงกันต;นพืช

การเก็บสายน้ำหยดด;วยเคร่ืองม;วนสายติดรถไถ

การใช;ปุHยท่ีถูกต;องตามค0าวิเคราะหLดิน 
และใช;เคร่ืองผสมปุHย

05 ระบบการให;น้ำ น้ำพุง น้ำหยด สปริงเกลอรL

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีนำมาใชMในแปลงใหญ*ขMาวโพดเลี้ยงสัตวP



ปฏิทินการผลิต

ปาลXมน้ำมัน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แหล0งรับซื้อ 4 แห0ง

อำเภอหนองแค 2 แห,ง

•ลานเทสมอทอง
•ลานเทพิชัยปาล0มน้ำมัน

อำเภอวิหารแดง 1 แห,ง

ลานเทชาวสวนปาล0มน้ำมันรพีพัฒน0
นอกพ้ืนท่ีจังหวัด 1 แห,ง

บริษัท ไทยอีสเทิร0น จังหวัดชลบุรี ช"วงเวลาปลูก

ช"วงเวลาเก็บผลิต

แปลงใหญ(ปาล*มน้ำมันตำบลหนองหมู
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

3. ใช;ปาลLมน้ำมันในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล



แหล$งรับซื้อผลผลิต 12 แห$ง

สหกรณ&โคนมไทย-เดนมาร&ค

วิสาหกิจชุมชนบ0านหนองบอน
อ.พระพุทธบาท 4 แห:ง 

(กฤษณา,ไร:แสนสุขการเกษตร,บจ.ศรีพันธุ&พืชผล, 
หจก.สมบูรณ&พืชผล)

อ. เฉลิมพระเกียรติฯ 3 แห:ง 

(บจก.อาหารสัตว&ไทย,ลานจินดาพร,ลานบุญเกษตรรุ:งเรือง)
อ.มวกเหล็ก 2 แห:ง (สมานพืชผล,ประจวบพืชผล)

อ.แก:งคอย 2 แห:ง (เตียวสมบูรณ&กิจ,ลานหินซ0อนพืชผล)
อ.วังม:วง 1 แห:ง (ส.เจริญวัฒนา)



แปลงใหญ(เผือกหอมตำบลหรเทพ อำเภอบEานหมอ

ปฏิทินการ

ปลูก
เผือกหอม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ช"วงเวลาเพาะปลูก
ช"วงระยะเก็บเกี่ยว

ต้นทาง
กลาง

ทาง

กลาง

ทาง
กลาง
ทาง

การปลูก
ยกระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน
การแปรรูปจำหน,ายตลาด Modern Trade

วิสาหกิจชุนชน

กลุ$มแม$บ<านเกษตรกร

สมาชิก 192 ราย

พ้ืนท่ี 4103.3 ไร$

ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กก./ไร$

ราคาเฉลี่ย 20 บาท/กก. 

ลดต<นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ



แปลงใหญ(ข*าวจังหวัดสระบุรี 

ปฏิทินการ

เพาะปลูก
ข1าวนาปq

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ช"วงเวลาเพาะปลูก

ช"วงเวลาเก็บเก่ียว

01

นวัตกรรมทีIนํามาใช้ พฒันาคุณภาพผลผลิต เพืIอสร้างมูลค่าเพิIม                         

เครื่องสีข<าว

02 เครื่องอบลดความช้ืนข<าวเปลือก

03 เครื่องยิงสีข<าว

04 แปรรูปข<าวสารบรรจุถุงสูญญากาศ

01 02

03 04



แปลงใหญ่ออ้ย จงัหวดัสระบุรี

Innovation and Technology

เครื%องจกัรกลทางการเกษตร

ระบบนํ4า นํ4าหยด


