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การนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใช้ในการดำเนนิงาน 
วันที่  17  สิงหาคม  2564 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ประวัติความเป็นมา 
 ที่ตั้ง  เลขที่ 147 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ประธานศูนย์ นายสมหมาย โอสถานนท์ มีพ้ืนที่การเกษตร 30 ไร่ 
 จุดเด่น เป็นศูนย์ที่มีการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม มาใช้ในการ 
 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน 
 สภาพทั่วไป  สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ประกอบด้วย 5, 6 และ 7 ต.โคกปีบ 
 พ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวเกษตรกร ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพ 

ในการทำนา โดยอาศัยนาน้ำฝน กลไกการผลิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติ บางปี 
ก็จะพบกับปัญหาภัยแล้ง หรือขาดน้ำ พ้ืนที่มีข้อจำกัด ขุดลึกได้ไม่เกิน 3 เมตร  
เนื่องจากมีสภาพเป็นกรด หรือเป็นน้ำเปรี้ยว ไม่สามารถแก้ไข 
ปัญหาในการขุดบาดาลมาใช้ได้ ปัญหาเรื่องน้ำมีผลต่อการผลิตข้าว  
เมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็จะประสบอุทกภัย พ้ืนที่นาส่วนใหญ่เป็น 
พ้ืนที่นาเช่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ประมาณ 2,000 ไร่ เศษ  
ค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาท ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยที่ควบคุม  
ไม่ได้มีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง กลไกการตลาด 
ด้านราคาขึ้นอยู่กับโรงสีหรือผู้ประกอบการในท้องถิ่นท่ีรับซื้อ 
 เกษตรกรที่ทำนาต้องมีการวางแผนการผลิต ต้องมีแนวคิด 
และแนวทางการพัฒนาการผลิตเชิงระบบที่ครอบคลุมหลายด้าน 
จึงจะผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
ศพก. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี

นายสมหมาย โอสถานนท์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านข้าว 
ตามชนิดสินค้าหลัก 13 ชนิด ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน โดยมีกลไกในการทำงานขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรระดับอำเภอ และมีศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 10 ศูนย์ โดยมี 4 องค์ประกอบ เกษตรกรต้นแบบที่
ประสบความสำเร็จ, หลักสูตรการเรียนรู้, ฐานการเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ 
 
 

สรุปผลการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ปี 2564 

http://www.research.doae.go.th/ALC/LOGO/LOGO%20È¾¡.eps
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsiamrath.co.th%2Fn%2F4681&psig=AOvVaw0B5zXqxXSx1V5iOx3g_V5o&ust=1629536634688000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPCnopSfv_ICFQAAAAAdAAAAABAI
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2. แรงจูงใจในการดำเนินการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใช้ในการดำเนินงาน 
 1. นำข้อจำกัดของพ้ืนที่มากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนากำหนดแนวทางการผลิต เช่น การแก้ปัญหา
ด้านอุทกภัย, ด้านผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เช่น การทำนา 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 โดยทำนาปีช่วงฤดูกาลผลิต เดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม (ลักษณะการผลิตเป็นการหว่านสำรวยหรือหว่านรอฝน เป็นการหว่านข้าวแห้ง ช่วงเมษายน 
ถึงเดือนพฤษภาคม) ครั้งที่ 2 การทำนาปรังรูปแบบการหว่านน้ำตม ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม โดยมีช่วงทาง 
การผลิต กันยายน – เมษายน  ในช่วงที่ม่ีน้ำหล่อเลี้ยงกระทงนา โดยการทำนาทั้ง 2 ครั้ง นั้น ใช้พันธุ์ข้าวนาปรัง 
กข.41, 3G, 89 กข.61 (อายุเก็บเก่ียว 120 วัน) สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ จากการใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้น
หลีกเลี่ยงเรื่องฤดูน้ำหลาก และเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ตอบสนองต่อพ้ืนที่ ประกอบกับการทำนา 2 
รอบ ก็สามารถได้ผลผลิต 2 ครั้ง สืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากการมีน้ำต้นทุนในฤดูฝนที่หล่อเลี้ยง
กระทงนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพนาหว่านสำรวยหรือหว่านแห้ง                           ภาพนาหว่านน้ำตม 
 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแก้ปัญหาด้านแรงงานในกระบวนการผลิต ที่ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมข้ึน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตข้าว เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร, โดรน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทรกเตอร์ในการเตรียมดิน                             โดรนเพ่ือใช้ในการพ่นยากำจัดวัชพืช,                   
                                                                 โรคและแมลงและพ่นฮอร์โมน  
   

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1768558643203337&imgrefurl=https%3A%2F%2Far-ar.facebook.com%2Funilife.co.th%2Fposts%2F1768558763203325%2F&tbnid=7nMdSuJRNcIlqM&vet=12ahUKEwipl9Wuo7_yAhXVieYKHcXLBL8QMygfegUIARDqAQ..i&docid=h6FbkadeQ6c5yM&w=960&h=720&itg=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87&ved=2ahUKEwipl9Wuo7_yAhXVieYKHcXLBL8QMygfegUIARDqAQ
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3. การลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมี, สารเคมี โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                น้ำหมักชีวภาพเพ่ือการเตรียมดิน                         น้ำหมักจาวปลวกเพ่ือการเตรียมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ปลูกปอเทืองและไถกลบเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ             เครื่องกลั่นสมุนไพรเพื่อการฉีดพ่นไล่แมลง 

                                                                 และป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ข้าว  
 
3. ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร, เจ้าหน้าที่จาก

กรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลในเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าว, การจัดการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่การเกษตรของตนเอง 

4. การบริหารจัดการในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จะส่งผลให้ข้อจำกัดของการผลิตที่เป็น
ปัญหาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและแก้ไข ทำให้มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น  

5. มีการผลิตในแนวทางระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) 
ส่งผลให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยและสินค้า (ข้าว) ได้รับรองคุณภาพตามระบบ GAP สามารถรองรับหรือสร้าง
โอกาสทางการตลาดได้มากข้ึน  
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(ปีปฏิทินเดิม) (ปีปฏิทินใหม่) 

(ตลอดฤดูกาลผลิต) 

3. วิธีการดำเนินงาน 
1. จัดทำปฏิทินการผลิตในวงรอบการผลิต 1 ปี เพ่ือทราบทิศทางการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปลูกถึงการเก็บ

เกี่ยวว่าต้องใช้ปัจจัยการผลิต, การจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตช่วงใดตามปฏิทินการผลิต 
รายละเอียดการดำเนินงาน มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. หมาย 

             เหต ุ
1. ไถดะ (แทรกเตอร์)              
2. ไถแปร (แทรกเตอร์)              
3. หว่านข้าวแห้ง (โดยหว่านสำรวย)              
4. คราดกลบโดยใช้โรตารีปั่น              
5. สำรวจวัชพืช/กำจัดวัชพืช (วัชพืช
มี 2-3 ใบ รีบกำจดั) ใช้ยาโกมิน 
และเรนโบว ์ประเภทดูดซึม ฉดีพน่
โดยใช้โดรน 

             

6. ให้น้ำเข้าแปลงนาหลังฉีด 
พ่นยา 2 วัน 

             

7. อายุข้าวได้ 15 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที ่
1 สูตร 16-20-0 

             

8. สำรวจโรคแมลงศัตรูพืช (ถ้ามีก็
ฉีดพ่นยา) 

             

9. อายุข้าว 45 วัน หว่านปุ๋ยส่งรวง 
ใส่ครั้งที่ 2 สตูร 16-20-0 

             

10. อายุข้าว 60 วัน ฉีดพ่น
ฮอร์โมน โดยใช้โดรน  
- ด้วยไลฟ์ (like) หวีทอง ฮอร์โมนไข่ 
- โปรดที FT 

             

11. อายุข้าว 70-80 วัน ระยะขา้ว
ตั้งท้องฉีดพ่นฮอร์โมนโดยใช้โดรน
เพื่อกระตุ้นการออกดอกพร้อมกัน 

             

12. อายุข้าว 70-80 วัน ระยะขา้ว
ตั้งท้องฉีดพ่นฮอร์โมนอะมูเร่ ป้องกัน
เชื้อราโดยใช้โดรน 

             

13. การเก็บเกีย่วโดยใช้รถเกีย่วขา้ว              
14. ทำนา รอบ 2 เตรียมดินตีเลน 
ปั่นดิน และใส่นำ้หมักชีวภาพ เช่น 
น้ำหมักจาวปลวก โดยใช้รถ
แทรกเตอร์ 

             

15. การจัดการทำนารอบ 2 วิธี
ปฏิบัติเหมือนกับ รอบที่ 1 

             

 
 2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมหลังจากการเก็บเก่ียว โดยมีการใช้ประโยชน์จากฟางในการอัดฟ่อน โดยรถ
แทรกเตอร์ลากจูงเครื่องอัดฟาง สร้างรายได้จากการจำหน่ายฟางอัดฟ่อนได้ ไร่ละ 30 ฟ่อนๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 
120 บาท/ไร่ โดยเฉลี่ย 
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 3. แปรรูปข้าว โดยให้บริการสีข้าวให้กับเกษตรกรในชุมชนในพ้ืนที่  
  3.1 การสีข้าวเพื่อนำมาบริโภคลดการพ่ึงพาจากภายนอกชุมชน โดยมีการบริหารจัดการภายใน
ของ ศพก. โดยขอสนับสนุนผลพลอยได้จากรำ, ปลายข้าว และการขอสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการโรงสีเท่านั้น  
  3.2 แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าข้าวบริโภคท่ีเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ข้าว กข.43, ข้าวหอมมะลิ 
105 จำหน่าย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และราคาที่จำหน่ายได้สูงข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงสีข้าว แปรรูปข้าว เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
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 4. การลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยใช้เครื่องกลั่นสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช 
ทดแทนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
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 5. การไถกลบปอเทืองและการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับโครงสร้างดินในการเตรียมดินให้ความพร้อมใน
การเพาะปลูกข้าว เช่น การทำน้ำหมักจาวปลวก การปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ เพื่อเพ่ิมอินทรีย์วัตถุ 
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4. ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการทำงาน 
 ศพก. ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้, สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้กิจกรรมภายใต้โครงการ ศพก. ประสบความสำเร็จ โดยมีหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุน ดังนี้ 
 - ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 
 - ศูนย์พัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 
 - สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
 - สำนักงานเกษตรอำเภอ 
 - สำนักงานประมงจังหวัด 
 - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 - สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
 - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 
 - บริษัท กระทิงแดง (สนับสนุนเถ้ากะลาปาล์มเพ่ือปรับปรุงดิน) 
 - บริษัท NEC.Drone. (จ.ฉะเชิงเทรา) 
 - บริษัท สมคิดการช่างสระบุรี (รถแทรกเตอร์พ่นยากางแขน) 
 - กศน. (ส่งเสริมอาชีพ) การแปรรูปจากฟางข้าว 
 - งบพัฒนาจังหวัด (ผวจ.) 
 - โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สามารถลดต้นทุนการผลิต, การลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สั้นลง เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ได้
แม่นยำและชัดเจน  
 2. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้น  
 3. มีความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 4. ทดแทนแรงงาน 
 5. สามารถเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น  
6. เป้าหมายการพัฒนาลำดับถัดไป 
 การปรับพื้นที่นาให้เสมอ เพื่อควบคุมระดับน้ำในกระทงนาและกำจัดวัชพืช เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวให้ดีขึ้น เพ่ือส่งผลการผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 
7. ปัจจัยความสำเร็จ 
 การได้รับความรู้จากส่วนราชการที่เก่ียวข้องและการศึกษาดูงานและนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับข้อจำกัดบริบทของพื้นที่  
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8. สิ่งดีๆ ที่คาดไม่ถึง 
 - เพ่ิมช่องทางหารายได้เป็นอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงกบเพื่อจำหน่าย, การเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตสบู่ชันโรง, 
โลชั่นชันโรง, ขยายรังชันโรง เพ่ือจำหน่ายให้กับผู้สนใจ โดยมีรายได้เสริม 40,000 – 50,000 บาท/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        การเพาะปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน โดยต้นทุนการผลิตต่ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำจากโซล่าเซลล์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
9. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1. ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ 
 2. ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการผลิต ไม่สามารถควบคุมจัดการได้ 
 3. ปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น 
 4. สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลการต่อการส่งออกข้าวในประเทศ มีผลให้ราคาข้าวใน
ประเทศตกต่ำเกษตรกรจำหน่ายไปยังตลาดท้องถิ่นได้ราคาต่ำ จากเดิมเกวียนละ 8,400 บาท ลดลงเหลือ 
6,300 บาท (1,000 กิโลกรัม)  
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 แนวทางแก้ไข 
 1. ใช้สารชวีภัณฑ์ทดแทนสารเคมีเพ่ือลดต้นทุน 
 2. ดำเนินการตามมาตรการภาครัฐกำหนด 
 3. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและประธานเครือข่ายแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ เพื่อให้มีแนวทางการ
บริหารจัดการน้ำร่วมกัน 
10. การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 
 มีการขยายผลวิธีการผลิตและการจัดการ, การปฏิบัติที่คล้ายกัน เช่น หมู่ที่ 5, 6, 7 ตำบลโคกปีบ และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ตำบลไผ่ชะเลือด และตำบลคู้ลำพัน  
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