
 
 

รายงานผลการถอดบทเรียน ป 2564 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

 อําเภอศรีประจนัต จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จัดทําโดย 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุร ี

กรมสงเสริมการเกษตร 

ขอมูลท่ัวไป 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรอําเภอศรีประจันต 

 (ศพก. อําเภอศรีประจันต) 

ประวัติความเปนมา 

เกษตรกรตนแบบ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ชื่อ   นายอนุสรณ  สุพรรณโรจน 

เกิด  วันท่ี  27 มกราคม  พ.ศ. 2516                 

อายุ  48  ป 

ท่ีอยู 24/1 ม.4 ตําบลบางงาม  อําเภอศรีประจันต    

จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปท่ี 6 

สถานภาพ  สมรส  

คูสมรส นางสุภัค  สุพรรณโรจน มีบุตร 3 คน 

อาชีพ  เกษตรกร 

ตําแหนงทางสังคม  

- สมาชิก อบต. 

- หมอดินอาสตําบล 

- ครูบัญชีอาสา 

- ประมงอาสา 

- ประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบางงาม 

- ประธานศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลบางงาม 

- ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอศรีประจันต 



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  

       (จัดตั้งในป 2557 โดยกรมสงเสริมการเกษตร) 

สถานท่ีตั้ง : บานทาคอย หมูท่ี 4 ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  

พิกัด : Zone 47  X : 611231  Y : 1587253   

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายอนุสรณ สุพรรณโรจน 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 24/1 หมูท่ี 4 ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

เบอรโทรศัพท : 089 - 0665085 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบางงาม ประกอบอาชีพทํานา  

ประมาณรอยละ 90 ซ่ึงเกษตรกรทํานาติดตอกันเปนเวลานาน ไมมีการพักดิน  

มีการใชปุยเคมี - สารเคมีในปริมาณมาก มีการใชแบบผิดวิธี สงผลตอระบบนิเวศน  

และราคาปจจัยการผลิตตางๆ มีราคาสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน จึงนําวิธีการทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน 

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพ่ือความปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบริโภค  



พรอมท้ังลดตนทุนการผลิต 

แนวทางการพัฒนา :  ลดตนทุนการผลิตขาวและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 

 1. ลดตนทุนการผลิตขาว (3 ลด 1 เพ่ิม 2 ปฏิบัติ) และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

 2. เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานเรียนรู : 

- ฐานเรียนรูท่ี 1 การลดการใชใชปุยเคมี 

- ฐานเรียนรูท่ี 2 การลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

- ฐานเรียนรูท่ี 3 การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ  

- ฐานเรียนรูท่ี 4 การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 

- ฐานเรียนรูท่ี 5 เศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนยเครือขาย : 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวปาริชาติ กลิ่นพุฒซอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    

เบอรโทรศัพท : 088 - 4597259 

 
ประเด็นการถอดบทเรียน 

การนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

 

แรงจูงใจในการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 
 

นายอนุสรณ สุพรรณโรจน เกษตรกรตนแบบ ศพก. อําเภอศรีประจันต กลาววา จากการท่ีเกิด

มาเปนลูกชาวนา ตั้งแตจําความไดก็เห็นพอและแมทํานารายไดหลักท่ีเลี้ยงครอบครัวก็คือ ทํานาสิ่งใดท่ีพอจะ

ชวยเหลือแบงเบาภาระพอแมไดก็ทํา เม่ือประมาณ 30ปท่ีแลว ตอนนั้นอายุประมาณ 10 ขวบ แรงงานท่ีใชใน

ครอบครัวสวนใหญเปนแรงงานคน ชวยกันดํานา ดายหญา เก่ียวขาวและชวงโรงเรียนปดก็ยังไปรับจางดํานา 

งานละ 30 บาท ชวงฤดูเก่ียวขาวก็จะไปเก็บขาวท่ีลวงหลนอยูตามทองนา (เราเรียกกันวาเก็บขาวตก) นําไป

นวดแลวฝดดวยกระดงนําไปขายถังละ 27-30 บาท เงินท่ีไดก็ไปกินโรงเรียนบาง ไปฝากธนาคารบาง อันท่ีจริง

ครอบครัวเปนครอบครัวใหญมีพ่ีนอง 7 คน แตกลับไมมีใครยึดอาชีพทํานาเลยตางก็ไปทํางานกันหมด       เปน

ขาราชการบาง ทํางานบริษัทบาง แมแตตัวเราก็ไมคิดวาจะทํานาเพราะชีวิตท่ีผูกพันกับการทํานามาตั้งแตเด็กรู

ถึงความทุกขยาก ความลําบากของชีวิตชาวนาจึงพยายามเรียนและไปหางานทําในกรุงเทพแตก็เกิดปญหา

สุขภาพจึงตองกลับมาอยูบานและยึดอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักมาตั้งแต ป 2547 

 

 
 

หมู ตําบล X Y

1 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน 2 บานกราง 620649 1618229 นายสุพจน เพ็งสุวรรณ 3720500090368 0810059889

2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟรชฟน อื่นๆ 7 ปลายนา 629869 1623454 นายปยะ กิจประสงค 1729900038217 0834470319

3 ศูนยเรียนรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ศูนยเรียนรูดานประมง 6 วังน้ําซับ 619986 1622303 นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ 5730600001363 0811907471

4 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังยาง ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 3 วังยาง 626153 1609695 นายสงบ ลาภปญญา 3409900354339 0890769339

5
ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินและปุย ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 6 มดแดง 622991 1613433 นายอํานาจ แกวประหลาด 3720500172208

0866422689

6 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน

7 ดอนปรู 625159 1624032 นายบุญมา มะลิวัลย 3720500296268 0830661129

7 กลุมสงเสริมผลิตเชื้อเห็ดนางฟาภูฐาน ศูนยเรียนรูพืชผัก 6 ศรีประจันต 629165 1614332 นายนรินทร มณีวงษ 3720500584492 0806622252

8 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบางงาม ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 4 บางงาม 613600 1614122 นายอนุสรณ สุพรรณโรจน 3720500492512 0890665085

9 กลุมสมาชิกเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อชุมชน ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 5 มดแดง 620486 1611816 นายธงชัย พุมดารา 3720500167603 0836515192

10 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลปลายนา ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 4 ปลายนา 631161 1621726 นางสมพิศ ขวัญปลอด 3720500360373 0861259697

ที่ ชื่อศูนยเครือขาย
ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนย

เครือขาย

ที่ตั้งศูนย พิกัดที่ตั้งศูนย ชื่อ-นามสกุล

ประธานศูนยเครือขาย

เลขบัตร

ประจําตัวประชาชน

เบอรโทรศัพท

ประธานศูนยเครือขาย



       จากคําพูดท่ีวา “อยาไปทําเลยนา ทํามาตั้งแตโครตพอโครตแมยังไมรวยเลย ไปทํางานดวยกัน

ดีกวา” จึงเปนเหมือนแรงผลักดันหรือเปนสิ่งกระตุนเตือนใจอยูเสมอ ก็พอแมเรายังทําเลี้ยงเรามาได ทําไมเรา

จะทําไมได เราจะตองเลี้ยงครอบครัวใหไดและครอบครัวตองอยูเย็นเปนสุข ซ่ึงจากการทํานาแบบดั้งเดิม     

คือการทํานาตามบรรพบุรุษ พอแมบอกอยางไร เพ่ือนบานบอกอยางไร รานขายยาบอกอยางไร ก็ทําอยางนั้น 

ใหใสปุยก็ใสปุย ใหฉีดยาก็ฉีดยา ทุกอยางก็ตองซ้ือท้ังนั้นไมเรียนรูวาชวงเวลานี้ตองทําอยางไรกับตนขาว ตองใส

ปุยอะไรเทาไร ขาวตอนนี้เปนโรคอะไรตองทําอยางไร ไมรูถึงเวลาก็ใสปุยถึงเวลาฉีดยา ทําอยูแบบนั้นจนเปน

ความเคยชิน จึงทําใหตนทุนในการทํานาสูง เม่ือตนทุนสูงกําไรท่ีไดก็นอยลงหรือซํ้ารายหากปใดเกิดภัยพิบัติ 

ฝนแลง น้ําทวม โรคแมลงระบาด ราคาขายตกต่ํา ก็ขาดทุน 

       จึงเริ่มปรับเปลี่ยนมาศึกษาเรียนรูมาฝกอบรมวิธีการทํานา เราจะทํานาอยางไรใหลดตนทุนและ

เม่ือลดตนทุนแลวผลผลิตตองไมลดลง และจะทําอยางไรใหขาวเรามีคุณภาพ มีมูลคาเพ่ิม มีการทําสารชีวภาพ 

สารชีวภัณฑมาใชทดแทนสารเคมี มีการนําดินไปตรวจวิเคราะหแลวใสปุยตามคาวิเคราะหดินและท่ีสําคัญอยาง

ยิ่งคือการนอมนําหลัก ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรที่นํามาใชในการดําเนินงาน 

1. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน มีการเก็บตัวอยางดินและนําดินไปตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร 

ปกตทํิานาจะใสปุย 3 ครั้งตอฤดูกาล 

ครั้งท่ี 1 ปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 15 กก./ไร  

 ปุยสูตร 46-0-0  จํานวน 10 กก./ไร  

ครั้งท่ี 2 ปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 15 กก./ไร 

 ปุยสูตร 46-0-0  จํานวน 10 กก./ไร 

ครั้งท่ี 3 ปุยสูตร 15-5-25 จํานวน 25 กก/ไร 

ตนทุนคาปุยเคมีอยูท่ี 1,050 บาท/ไร 

ซึ่งปจจุบันมีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ครั้งท่ี 1 ปุยสูตร 18-46-0 จาํนวน 9 กก./ไร 

 ปุยสูตร 0-0-60  จํานวน 6 กก./ไร 

 ปุยสูตร 46-0-0  จํานวน 4 กก./ไร 

ครั้งท่ี 2 ปุยสูตร 46-0-0  จํานวน 10 กก./ไร 



ตนทุนคาปุยเคมีอยูท่ี 380 บาท/ไร เม่ือเปรียบเทียบตนทุนคาปุยเคมีสามารถลดลงได 670 บาท/ไร

และเม่ือเปรียบเทียบผลผลิตไมแตกตางกัน ผลผลิตเฉลี่ย 850 กก./ไร 

 

 

2. การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต

ขาว 

จากคําถามท่ีวาทําไมชาวนาทํานาตองซ้ือขาวปลูก ทําไมชาวนาตองซ้ือขาวกิน จึงเกิดการปรับเปลี่ยน

วิธีคิดวิธีทําใหม โดยการแบงพ้ืนท่ีทํานา10 ไร เปน 4  สวน 

 1.ผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง 1 ไร หากเราซ้ือเมล็ดพันธุเราจะจายเงิน 375 บาท/ไรแตหากเราเก็บเมล็ด

พันธุไวใชเองซ่ึงมีตนทุน 250/ไรสามารถลดตนทุนได 125 บาท/ไร 

 2.การปลูกขาวไวบริโภค 1 ไรจากท่ีเราตองซ้ือขาวเพ่ือบริโภคปละ 15,000 บาทเม่ือเราปลูกขาวไว

บริโภคเองสามารถลดคาครองชีพไดปละ 5,000 บาท 

 3.การแปรรูปขาวไวจําหนาย 3 ไร หากเราจําหนายโรงสีท้ังหมดจะได 850 กิโลกรัมๆ ละ 7 บาทเปน

เงิน 17,850 บาท หักตนทุน 9,600 บาท มีกําไร 8,250 บาท หากเราสีขาวจําหนายจะมีรายได 30,600 บาท 

หักตนทุน 15,000 บาทจะมีกําไร 15,600 บาท 

 4.ทํานาแบบปลอดภัยและลดตนทุนในพ้ืนท่ีนา 5 ไรมีรายได 29,750 บาท หักตนทุน 16,000 บาท        มี

กําไร 13,750 บาท 

 เม่ือเปรียบเทียบการทํานาแบบท่ัวไป 10 ไร ไดผลผลิต 8,500 กิโลกรัมๆ ละ 7 บาท  



เปนเงิน 59,500บาท หักตนทุน 45,000 บาท กําไรสุทธิ 14,500 บาท แตหากเราทํานาแบบเพ่ิมประสิทธิภาพ

เราจะมีกําไรอยูท่ี 38,350บาท 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 ศพก. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ อยางนอยปละ 4 ครั้ง เพ่ือขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามบทบาทของ ศพก. ระดับอําเภอ และประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด อยาง

นอยปละ 4 ครั้งเชนกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนและรวมกันแกไขปญหาขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. ในจังหวัด

สุพรรณบุรี โดยนอกจากคณะกรรมการ ศพก. ซ่ึงหลายทานท่ีมีบทบาทเปนเกษตรกรผูนํา YSF ประธานแปลง



ใหญ แลวจะมีหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบันการศึกษา และองคการปกครองสวนทองถ่ิน

เขารวมประชุมเปนบางครั้งเม่ือมีสถานการณ หรือประเด็นท่ีตองใหพ้ืนท่ี/ชุมชนรับทราบรวมกัน 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. ความรูดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรท่ีทาง ศพก. ไดดําเนินการและเผยแพร สามารถ

แกปญหาดานตนทุนการผลิตใหเกษตรกรได 

2. เกิดเครือขายการทํางาน สงผลใหการดําเนินงานของ ศพก. อําเภอศรีประจันต เกิดประสิทธิภาพ

ท่ีดียิ่งข้ึน 

เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

          การทําการเกษตรอยางย่ังยืน zero waste 3210 

 3 ลด  1) ลดปุยเคมี 

   2) ลดเมล็ดพันธุ 

   3) ลดสารเคมี 

 2 เพ่ิม  1) เพ่ิมผลผลิต 

   2) เพ่ิมมูลคาผลผลิต 

 1 ปฏิบัติ1) ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 0 zero west     การทําการเกษตรของเหลือเปนศูนย      

                           ฟางขาวเลี้ยงวัว ปลายขาวเปนอาหารสัตว 

                                                                                       รําขาวเปนอาหารปลา แกลบทําปุย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ คือการปรับเปล่ียน 

 1.ปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากการท่ีเราทําการเกษตรแบบเดิม คือ รอคอยความชวยเหลือสนับสนุนจาก

ภาครัฐ เราตองปรับเปลี่ยนทัศนคติตองศึกษาหาความรูเทคนิคเทคโนโลยีใหมๆ มาใชมีการวางแผนการผลิต

โดยใชหลักการตลาดนําการผลิต 

 2.ปรับเปลี่ยนวิธีทํา จากการท่ีเราทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือ ทํานาอยางเดียวกวาจะมีรายได     

ก็ประมาณสี่เดือนจึงปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือใหมีรายไดรายวัน รายสัปดาห รายเดือน

และรายป 



 3.ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

 

สิ่งดีดีที่คาดไมถึง จากการเปนวิทยากรในหลายอําเภอนอกจากพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง สงผลใหแนวคิดและ

วิธีปฏิบัติของตนเองเปนตนแบบใหกับเกษตรกรหลายคนท่ีพรอมและอยากจะปฏิบัติตาม  

ปญหาและอุปสรรค จากการทํานาทุกวันนี้จะประสบกับปญหาเรื่องแรงงานเปนหลัก เชน แรงงานหายาก

คาจางแรงงานสูง หากจะทําเองก็ไมสามารถทําไดเพราะอุปกรณเครื่องมือบางอยางราคาแพง ในการแกไข

ปญหาดานแรงงานเรายังตองใชการจางเครื่องจักรแทนแรงงานคน นําเทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช

เชน การทํานาแบบเปยกสลับแหง การตรวจวิเคราะหหรือแมแตการใชเครื่องจักรในการฉีดพนสารเคมี          

ก็สามารถลดคาจางแรงงานลงได แตเกษตรกรสวนใหญยังขาดความม่ันใจในการใชเทคโนโลยี และยังยึดติด

การวิธีปฏิบัติทางการเกษตรแบบเดิม 

แนวทางแกไข สรางความรูความเขาใจใหกับชาวนาหรือเกษตรกรใหตระหนักวาทําอาชีพใดๆ ควรตองมี

การศึกษาเรียนรูในอาชีพนั้นๆ มีการวางแผนโดยเฉพาะอยางยิ่งแบบอยางท่ีเรามีอยูแลว คือ การนอมนําหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติและประยุกตใชควบคูกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรท่ีมีในปจจุบัน 

การขยายผลสูพ้ืนท่ีใกลเคียง การเปนวิทยากรใหความรูเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ตามท่ีไดรับการเชิญ คิดวาแนวทางปฏิบัติจะเปนตัวอยางใหคนอ่ืนลองปฏิบัติ ซ่ึงตัวเองไดลองปฏิบัติแลวไดผล

ลัพธท่ีดี และหากไดผลเชนกันก็ดีกับตัวเขาเอง ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

 


