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ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย  
ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 



            จังหวัดหนองคายได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ขึ้นต้ังแต่ปี  8552  ในพื้นท่ี  9 อ าเภอ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียน รู้ด้านการเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขปัญหาของชุมชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของ ชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้น
การเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรใน
ประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วน ร่วมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกร สอน
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรท่ีมาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจาก ศพ. ไป
ประยุกต์ใช้เพื่ อลด ต้นทุนการผลิต เพิ่ มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้ าท่ีค านึ งถึง
สภาพแวดล้อม มีระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังยังเป็นจุดท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร อีกท้ังยัง ใช้เปน็จุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าท่ี
กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง ปัจจุบันมีศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่ายครอบคลุมใน
พื้นท่ี  9 อ าเภอ จ านวนรวมทั้งส้ิน 110 ศูนย์ 
             เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล การด าเนินงานของศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่สารธารณะชน จังหวัดหนองคายจึงได้ดำเนินการถอดบทเรียน
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ท่ีได้ จากการถอดบทเรียน ศพก. ของจังหวัดหนองคายเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกร และ ผู้ท่ีสนใจ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และมีความ ภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรต่อไป 



 

ถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ 

ศนูยเ์รียนรกูารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.)
อ าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย 

ประวัติความเปนมา 

ชื่อ นางจรัสศรี  เพชรภูมี อายุ 57 ป เกิดวันท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2507  
ที่อยูปจจุบัน บานเลขท่ี 66 หมท่ีู 1 บานหินโงมเหนือ ต าบลหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา (ปวช.) 
เป็นคนบ้านหินโงมโดยก าเนิด โดยยึดอาชีพท าการเกษตรเปนหลัก ปลูกข้าวและพืชผักตาง ๆ      
สืบทอดต่อมาจากรุ่น ปู่ย่า ตายาย 

สถานภาพทางครอบครัว 
สมรสกับนาย ชุติพงค์  เพชรภูมี อายุ 57 เกิดวันท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2507 จบการศึกษา

สูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกัน มีบุตรธิดาด้วยกันจ านวน 1 คน คือ   
 นางสาวชุติมา เพชรภูมี อายุ 32 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพยาบาลท่ีศูนย์หัวใจสิริกิ ต์
ขอนแก่น 

แรงจูงใจในการท าการเกษตร 

  เนื่องด้วยปู่ย่าตายายประกอบอาชีพท าการเกษตรและปลูกข้าวเป็นหลักมีรายได้จากการขายข้าว
สามารถสร้างบ้านและเล้ียงดูลูกหลายคนได้ท าให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ด้วยลักษณะของดินของพื้นท่ีท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมในการปลูกข้าว มีน้ าท่ีเพียงพอตลอดฤดูการผลิตข้าวท าให้ผลผลิต
ต่อไร่สูง และในปี พ.ศ 2560 ได้มีการจัดต้ังโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าหินโงมโมเดลเป็นการบริหารจัดการ
น้ าโดยต้ังสถานีสูบน้ าไฟฟ้าเพื่อสูบน้ าโขงเข้าสู่คลองส่งน้ าและเก็บกักน้ าให้เกษตรกรได้ใช้ เมื่อ การ
ชลประทานท่ีดีมีน้ าเพียงพอท าให้สมารถท่ีจะท านาได้ปีละสองครั้ง  ท าได้ท้ังนาปีและนาปรัง ท าให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น และในการจ าหน่ายข้าวเป็นข้าวดิบและข้าวแห้งได้ท าให้สะดวกมากขึ้นมีแหล่งรับซื้อ
ข้าวและมีโรงสีอยู่ในชุมชน ไม่ต้องขนส่งไปขายท่ีอื่นท าให้ลดต้นทุนในการขนส่ง  

ความเปนผนู าและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
1. ความเป็นผู้น า 
     - เป็นผู้ใหญ่บ้านหินโงมด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านปีท่ี 10 
     - เป็นประธานศูนย์ด ารงธรรมระดับหมู่บ้าน 
     - เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน 
     - เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับหมู่บ้าน   
     - เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่หินโงม 
     - เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าหินโงมโมเดล 
2. ความเสียสละเพื่อส่วนรวม 
     - ร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆในชุมชน  
     - ร่วมเป็นจิตอาสาท าความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลท่ี 10 
     - รวมบริจาคเงินสรางศาลาวัดบ้านหินโงม 
     - รวมบริจาคทรัพยเพื่อบ ารุงและพัฒนาโรงเรียนในชุมชน 



 

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     - ผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันก าจัดทดแทนการใช้สารเคมีได้แก่ เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า      
เช้ือราบิวเวอร์เรีย 
     - การท าน้ าหมักชีวภาพโดยการหมักเศษผลไมและเศษผักตางๆ เพื่อเปนปยุใชในพืชผักต่างๆ 
     - การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาและหมักเศษฟางข้าวโดยการใชสารเรง พด .๑ พด .๒ ใน
การหมักเพื่อปรับ โครงสรางดินให เหมาะสมในการปลูกข้าว 
     - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าเกษตร 

วิธีการด าเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลาในการท าการเกษตรไดนอมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 

เงื่อนไข ของสมเด็จ พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9 มาประยุกตใช ดังนี้ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
ห่วง 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิตข้าวและการท าเกษตรอื่นๆท าตามอัตราก าลังท่ีตนเองท าได้ ไม่ต้องไปกู้มาลงทุน 
ห่วง 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ เช่น การตัดสินใจซื้อเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท าการเกษตร การใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและให้ผลผลิตต่อไร่สูง 
ห่วง 3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ   
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
เช่น มีการขุดสระเพื่อให้มีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตรส าหรับปีไหนท่ีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสามารถ 
สูบน้ าจากสระมาท าเกษตรได้   และในสระเล้ียงปลาหลากหลายชนิด รอบๆสระปลูกไม้ผลและพืชผักสวน
ครัว และมีการวางแผนการผลิต การตลาดและการจ าหน่าย   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เง่ือนไข 
1. เง่ือนไข ความรู้ ประกอบด้วย การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆจาก
หน่วยงานต่างๆ และศึกษาดูงานจากบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในการท่ีจะพัฒนาด้านการเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านเพื่อท่ีท าให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูง ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
2. เง่ือนไข คุณธรรม มีความตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรม มีความช่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน      
มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

ผลผลิตข้าวต่อไร่ท่ีสูง รวมท้ังสามารถรถต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ได้ลดลง มีรายได้จากการท านา
ต่อไร่มากขึ้น มีรายได้จากการท ากิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน เพราะวามีการจัดการพื้นท่ีและพื้นท่ีมี
ความสมบูรณ นอกจากนี้ก็อาศัยจากประสบการณการท านาเลยท าใหไดรับความรูจากการแลกเปล่ียน
ชาวนา ดวยกันท้ังในเขตต าบล เขตอ าเภอหรือตางจังหวัดไดรับการศึกษาดูงาน       และถายทอดความรู
จากทางภาครัฐ เชน กรมสงเสริม การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมประมง ท่ีมาให
ความรูท้ังในพื้นท่ีและเขารับการอบรมจากสวนตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน  จนท าใหการบริหารจัดการปลูก
ข้าวประสบผลส าเร็จเกินคาด นอกจากนี้ยังมีปจจัยดาน อื่น ๆ ท่ีสงเสริม ความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรม เช่น  

๒ 



 

1. ใช้การผลิตท่ีถูกหลักการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม  )PAG (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องไดออกมาปฏิบัติงานให้ค าแนะน าส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงข้าวใน การ
ปฏิบัติจริง ให้ถูกหลักการของความปลอดภัยจากสารเคมี และมีการอนรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่เป็นประจ า 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ได้รับการตรวจประเมินแปลงเพราะพันธุ์ข้าวท่ีใช้ปลูกในพื้นท่ีเป็นพันธุ์ข้าวท่ีไม่ได้  
การรับรองจากกรมการข้าวแต่ได้น าหลักการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมไปปฏิบัติจริง 
2. การบริหารการจัดการผลิตและการตลาดท่ีดี การวางแผนการผลิตและการตลาดยึดหลักการปฏิบัติตาม
ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาจากหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงการเก็บเกี่ยวในแต่ละป ีโดยอาศัยหลักวิชาการและ
ประสบการณภูมิปัญญาทองถิ่นมา ผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง ส่วนการวางแผนการตลาด
นอกจากจะขายเป็นข้าวดิบแล้ว บางส่วนจะตากและเก็บไว้ขายในช่วงท่ีราคาข้าวแพงหรือเข้าร่วมโครงการ
ของรัฐเพื่อชะลอการขายข้าวนอกจากนี้มีการขายเพื่อน าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ มีการแปรรูปข้าวปลอดภัย
ขายให้กับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  
3. การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิตปัจจุบันไดมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี หลังจากในอดีต 
นั้นท าการเกษตรแบบตามบรรพบุรุษ ไมมีการน าเทคโนโลยีท่ีเป็นตัวเอื้อส าหรับการท าการเกษตรในยุค  
ปัจจุบัน ซึ่งก็ไดน ามาประยุกต์ใช้ไมว่าจะเป็นระบบการให้น้ าการให้ปุย วิธีการท านาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
การดูแลรักษาตลอดจนระบบการตลาด ท่ีจะสามารถเอื้ออ านวยความสะดวกต่อตัวเองและลูกค้าใน 
ด้านการบริการสินคา  

ผลงานและความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจของความยั่งยืนในอาชีพ 

 ความต่อเนื่องของการท านาท าให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น มีการขยาย
พื้นท่ีการท านามากขึ้นจากท านาของตนเองจ านวน 44 ไร่ ได้เช่าท่ีนาเพื่อท าเพิ่มอีกจ านวน  40 ไร่ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นสามารถส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จ สามารถซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าเกษตรรวมท้ังเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ (รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องเหยียบ
ฟางเพื่อหวานข้าวสวนตอซัง) สามารถท านาได้ได้เร็วและได้จ านวนมากขึ้น  

การขยายผล 
 สามารถเผยแพร่ขยายผลให้ส่วนรวมน าไปปฎิบัติได้ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการภายใน

แปลง หรือ ท่ีจุดนัดหมายเพื่อจ าหนายสินคาหรือการประชุมอบรม การบรรยายเพื่อใหความรูและ    
ถายทอดประสบการณ์ของตนเองใหเกษตรกรท่ัวไปไดรับทราบ และน าไปสูการปฏิบัติไดตอไป  

 หลังจากท่ีไดท านาและเกษตรผสมผสานแลวก็มีรายไดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีฐานะความเปนอยูดีขึ้น 
เพราะมีประสบการณในการท านา ท าใหการลงทุนนอยลงแตมีรายไดเพิ่มขึ้น ไดรับการสนับสนุนทักษะ
ทางวิชาการและ เทคโนโลยีใหม ๆ ในดานการผลิตจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะส านักงาน
เกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคายดวยดีตลอดมา มีการปรับปรุงบ ารุงดิน
โดยใชวิธีการทางชีวภาพเขาชวยท าใหดินการใช้สารชีวภัณฑ์ ในนาข้าวเพื่อลดการใช้สารเคมียึดหลักการ
ท าเกษตรปลอดภัยท าให้ข้าวมีคุณภาพ ปลอดภัย และผลผลิตเป็นท่ีต้องการของตลาด ท้ังในชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียง 
การบริหารจัดการในแปลงข้าว 

 ข้าว เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าท่ีสามารถกินเมล็ดได้ ถือเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวเช่นเดียวกับหญ้า  
มีอายุปีเดียว ล าต้นต้ังตรง ล าต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้องกลวง ช่วงโคนต้นมีข้อและปล้องส้ัน
กว่า และยาวขึ้นเรื่อย ๆ มีเปลือกหนา มีขนหยาบๆปกคลุม ต้นมีสีเหลืองนวล ผลเป็นเมล็ด อยู่เป็นช่อ  
มีลักษณะทรงรีเล็ก ๆ 

๓ 



 

1. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกข้าว 
     ข้าวเป็นพืชท่ีปลูกง่าย เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ดินท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวคือ 
ดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียว เป็นท่ีราบลุ่ม และสามารถอุ้มน้ าได้ดี ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 
เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง) pH ระหว่าง 5.0-6.5 มีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม เฉล่ีย 3.55 0.22 และ 1.8 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 20-30 
องศาเซลเซียส มีแสงแดดจัด มีน้ าเพียงพอส าหรับใช้ตลอดฤดูการปลูก  
2. พันธุ์ที่ปลูก คือข้าวพันธุ์ กข 6 และ กข 10  
  - ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ต้นเต้ีย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่    
ท่ีเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แบบการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อรวมยีน โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการ
คัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่เป็นข้าวนาปีท่ีมีความไวต่อช่วงแสง 
สามารถต้านทานต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง มีขนาดล าต้นสูงเฉล่ีย 130 เซนติเมตร ท าให้สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเครื่องจักร มีการแตกกอดี ล าต้นมีความแข็งแรง จึงมีความทนทานต่อลมแรง ลด
ปัญหาการหักล้ม เมล็ดเรียวยาว เมื่อน ามาหุงต้ม มีคุณภาพและความเหนียวนุ่มคล้ายพันธุ์ กข 6 มีผลผลิต
ข้าวแห้งเฉล่ีย 700-800 กิโลกรัมต่อไร่  
  - ข้าวพันธุ์ กข 10 เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง      
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ทรงกอต้ังตรง ล าต้นสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างกว้าง รวงอยู่ใต้ใบธง ระยะ
พักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห ์เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ผลผลิตประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะ
เด่น  เมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย  คุณภาพหุงต้มและรับประทานดีข้อควรระวังไม่ต้านทานโรคไหม้           
ไม่ ต้ านทานแมลงบั่ ว และเพ ล้ียกระ โดดสีน้ าตาล  พื้ น ท่ี แนะน าภ าคเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. การปลูกข้าวปลูกข้าวโดยวิธีท านาโยน ขั้นตอนการท านาโยน พอสรุปได้ ดังนี้ 
    ๓.๑ เตรียมถาดเพาะกล้าพันธุ์ 

๓.1.1 ย่อยดินท่ีแห้งให้ละเอียด โดยให้เม็ดดินท่ีย่อยมีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร โดยประมาณ 
ดินนั้นต้องไม่มีเมล็ดข้าวและวัชพืชปนอยู่ด้วย 

๓.๑.2 วางเรียงถาดเพาะกล้านาโยนส าหรับใส่เมล็ดพันธุ์เป็นแถวตอนยาว 
๓.๑.๓ หว่านดินท่ีย่อยไว้แล้วลงไปในหลุมถาดเพาะกล้า ประมาณ 50% ของหลุม 
๓.๑.4 หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตราประมาณ 3 ถึง 4 กิโลกรัม ต่อ 50 ถึง 60 ถาด )ต่อไร่(  
๓.๑.5 หว่านดินตามลงไปใช้เกรียงปาดดินให้เต็มเสมอปากหลุมพอดี ระวังอย่าให้ดินล้นปากหลุม 

เพราะจะท าให้รากข้าวพันกันเวลาโยนต้นกล้า มันจะไม่กระจายตัว 
๓.๑.6 เตรียมหน้างาน หรือลานแปลง ส าหรับวางแผงถาดเพาะกล้า ให้เสร็จเรียบร้อย 

 ๓.๑.7 วางแผงถาดเพาะกล้าลงบนหน้างาน หรือลานแปลง  
 ๓.๑.8 ให้น้ าแล้วน าสแลนมาคลุม จะต้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอท้ังเช้า กลางวัน เย็น ถ้าฝนไม่ตก
โดยจะต้องรดน้ าทุกวันจนกว่าข้าวจะขึ้นและยาวพอท่ีจะได้เวลาหว่านโดยจะต้องหยุดให้น้ าก่อนวันท่ี
น าไปใช้หว่านประมาณ 8-3 วัน  
    ๓.๒ การโยนกล้าข้าว  

พอข้าวกล้าอายุได้ 12 ถึง 16 วัน ก็สามารถน าไปโยนได้ทันที ซึ่งความยาวต้นกล้าท่ีได้จะสูง
ประมาณ 3 ถึง 5 นิ้ว ซึ่งก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะกล้า 

 
 
    

๔ 



 

ภาพที่ 1 -4 เตรียมถาดเพาะกล้าพันธุ์ และการโยนกล้าข้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

4. การดูแลรักษา เทคนิคด้านต่าง ๆ 
    4.1 การใช้น้ าเกลือคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยท่ัวไป เกษตรกรจะคัดเลือกโดยวิธีการน าไปแช่น้ าในคลองจากนั้นแยกเมล็ดท่ีลอย
น้ าออกทิ้ง ให้เหลือแต่เมล็ดท่ีสมบูรณ์เท่านั้น แต่มีภูมิปัญญาชาวบ้านของนางจรัสศรี เพชรภูมี  มีวิธีการคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีสมบูรณ์ ท่ีส าคัญช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวต้านทานโรค โดยการใช้ความ
เค็มในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ท่ีเกษตรกรสามารถท าได้เองง่าย  ๆ วิธีการใช้ความเค็มคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นเดือนเมษายนระยะแดดจัด เกษตรกรเอาพันธุ์ข้าวมาคัดเพื่อหาเมล็ดท่ีสมบูรณ์
ไว้หว่าน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

๔.๑.๑ น าภาชนะถังน้ าขนาดใหญ่ 50 ลิตร (2 ใบ บรรจุน้ าเปล่าครึ่งถัง 1 ใบ  
๔.๑.๒ น าเกลือแกงเทลงประมาณ 3 กิโลกรัมในถังท่ีมีน้ า ให้ได้ความเค็มพอดี หากไม่แน่ใจให้เอา

ไข่ไก่ดิบวัดความเค็ม หากไข่ไก่จมแสดงว่าความเค็มยังไม่พอดี ต้องใหไ้ข่ไก่ฟูลอยขึ้นแสดงว่าความเค็มพอด ี
๔.๑.๓ น าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัดไว้เทลงน้ าท่ีความเค็มได้ท่ี ท้ิงไว้ 10 นาที แยกเมล็ดข้าวที่ฟูออกท้ิง   

อย่าเทน้ าออกท้ิงให้ระบายใส่ถังเปล่าอีกใบหนึ่งเพื่อใช้ต่อ แล้วน าเมล็ดท่ีจมก้นถัง ซึ่งเป็นเมล็ดสมบูรณ์ออก
พึ่งแดดให้แห้ง แล้วเก็บเป็นพันธุ์ดีท่ีคัดไว้ จะได้ความสมบูรณ์เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ จากนั้นน าพันธุ์ข้าวลงแช่
ในถังอีกใบ คัดเมล็ดพันธุ์อีก ท ากลับไปกลับมาจนได้เมล็ดพันธุ์ตามท่ีต้องการ ใช้เวลาไม่มากนักก็จะได้
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ซึ่งประโยชน์การใช้ความเค็มคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว มีหลายประการ ได้แก่ 

๑) ได้เมล็ดพันธุ์ท่ีเต็มทุกเมล็ด เมื่อได้เมล็ดสมบูรณ์แล้วจะต้านทานโรคได้มากกว่าเมล็ดท่ีไม่ได้
ตรวจวัดด้วยความเค็ม 

๒) ปัญหาโรคถอดฝักดาบของข้าว ในข้าวหอมมะลิ ข้าวพันธุ์หนัก และข้าวพันธุ์ กข.15 ข้าวเจ้า
พันธุ์เบา จะหายไป 100 %  
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 ๓) การแช่พันธุ์ข้าวก่อนหว่าน ต้องแช่ในภาชนะจะดีกว่าแช่ในล าน้ าหรือในคลองน้ าท่ีมีน้ ามาก
เพราะการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวในภาชนะจะคงความสมบูรณ์ของเมล็ดไว้ได้คงท่ีเสมอตัว 

4.2 การท านาโยน สลับกับการหว่านสวนตอซัง  
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปล่ียนวิธีการท านาโดยในฤดูนาปีจะใช้วิธี  

ท านาโยน เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว และลดปัญหาแรงงาน พอเกี่ยวข้าวเสร็จเกษตรกรต้นแบบจะใช้
วิธีการหว่านข้าวสวนตอซังโดยไม่มีการไถคราด แต่จะใช้อีขลุบท่ีแต่งให้มีปลายแหลมวิ่งเหยียบฟางข้าวให้
ฟางชิดดินพร้อมท้ังเจาะรูให้เมล็ดข้าวที่หว่านสวนตอซังลงไปถึงพืน้ดินได้  

ภาพที่ ๕ เครื่องมือย่ าฟาง หรือ อีขลุบ ท่ีเกษตรกรต้นแบบดัดแปลงใช้ในการท านาสวนตอซัง 
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วิธีการนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตในนาปีให้เหลือไร่ละ 3,2๖๔ บาท และนาปรัง เหลือเพียง     
ไร่ละ 2,830 บาท ดังตาราง 

ปริมาณ บาท ปริมาณ บาท
รายได้
ขายขา้วเปลือก 12,000 กก. * 8 บาท 96,000.00                     12,000 กก. * 10 บาท 120,000.00                   

     รวมรายได้ 96,000.00                     120,000.00                   

หัก ตน้ทนุ/คา่ใช้จ่าย

ขั้นตอนระหว่างการผลิต
คา่จา้งรถไถ (เตรียมดิน) 15 ไร่/700 บาท 10,500.00                     15 ไร่/700 บาท 10,500.00                     
คา่พนัธุ์ขา้ว (8 กก./1 ไร่) 120 กก.*18 2,160.00                       120 กก.*18 2,160.00                       
คา่เพาะกลา้   (1,050 แผง) 4 วนั*300 บาท 1,200.00                       4 วนั*300 บาท 1,200.00                       
คา่จา้งแรงงานโยนขา้ว 300 บาท/10 คน*4 วนั 12,000.00                     300 บาท/10 คน*4 วนั 12,000.00                     
คา่ปุ๋ ยเคมี 15 ไร่*740 บาท 11,100.00                     15 ไร่*740 บาท 11,100.00                     
คา่แรงตนเอง (หวา่นปุ๋ ย) 15 ไร่ / 300 บาท *5 วนั 1,500.00                       15 ไร่ / 300 บาท *5 วนั 1,500.00                       
คา่จา้งรถนวดขา้ว 15 ไร่*600 บาท 9,000.00                       15 ไร่*600 บาท 9,000.00                       
คา่จา้งรถขนขา้ว 5 เท่ียว *300 บาท 1,500.00                       5 เท่ียว *300 บาท 1,500.00                       

รายจ่ายสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย/รอบการผลิต

     รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 48,960.00                     48,960.00                     

หัก ตน้ทนุการผลิตคงเหลือ
    (ปุ๋ ย,ยาก าจดัวชัพืช,พนัธุ์พืชฯ)

ต้นทุนการผลิตทั้งส้ิน 48,960.00                     48,960.00                     

ก าไร 47,040.00                     71,040.00                     

ต้นทุน/กก. 4.08                               4.08                               

ต้นทุน/ไร่ 3,264.00                       3,264.00                       

ก าไร/กก. 3.92                               5.92                               

ผลตอบแทน/ไร่ 3,136.00                       4,736.00                       

สรุปผล    ผลผลิตปี 2563 ไดผ้ลตอบแทนน้อยกวา่ ปี 2562  เน่ืองจากปี 2562 ราคาขา้วสูงกวา่ปี 2563  เหตุผลท่ีเลือกท านาโยน

                ท  านาโยน  ลดคา่ใช้จ่ายในการถอนกลา้ และการปักด า  ผลผลิตการท านาโยนไดม้ากกวา่นาปักด า

                ท  านาปักด า  ขาดแรงงานถอนกลา้มีคา่ใช้จ่ายในการถอนกลา้  และผลผลิตไดน้้อยกวา่

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

                         ประจ าศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอเมืองหนองคาย

ศพก.เครือขา่ยดา้นการผลิตขา้ว  (นางจรัสศรี  เพชรภูมี)

ต้นทุนประกอบอาชีพ ท านาโยน (ข้าวนาปี)   กข.พนัธ์ุเตีย้แม่โจ้ พืน้ทีจ่ านวน   15  ไร่

รายการ
(ระหว่างเดือนมถุินายน-พฤศจิกายน) ปี 2563 (ระหว่างเดือนมถุินายน-พฤศจิกายน) ปี 2562
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ปริมาณ บาท
รายได้
ขายขา้วเปลือก 2,000 กก. * 10 บาท 20,000.00                               

     รวมรายได้ 20,000.00                               

หัก ตน้ทนุ/คา่ใช้จ่าย

ขั้นตอนระหว่างการผลิต
คา่พนัธุ์ขา้ว (20 กก./1 ไร่) 60 กก.*15 บาท 900.00                                     
คา่น ้า (5 รอบ ) 3 ไร่*60 บาท*5 รอบ 900.00                                     
คา่คราดดิน 3 ไร่ * 400 บาท 1,200.00                                  
คา่หวา่นขา้ว 3 ไร่ * 100 บาท 300.00                                     
คา่ยาฆ่าหญา้ 3 ไร่*80 บาท 240.00                                     
คา่แรงตนเอง (ฉีดพ่น) 3 ไร่ * 150 บาท 450.00                                     
คา่ปุ๋ ยเคมี  3 ไร่*1,000 บาท 3,000.00                                  
คา่แรงหวา่นปุ๋ ย (หวา่น 2 รอบ) 3 ไร่ *150 บาท * 2 รอบ 900.00                                     
คา่จา้งรถนวดขา้ว 3 ไร่ * 500 บาท 1,500.00                                  
คา่จา้งรถขนขา้ว 1 เท่ียว *300 บาท 300.00                                     

รายจ่ายสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย/รอบการผลิต

     รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 9,690.00                                  

หัก ตน้ทนุการผลิตคงเหลือ
    (ปุ๋ ย,ยาก าจดัวชัพืช,พนัธุ์พืชฯ)

ต้นทุนการผลิตทั้งส้ิน 9,690.00                                  

ก าไร 10,310.00                               

ต้นทุน/กก. 4.85                                          

ต้นทุน/ไร่ 3,230.00                                  

ก าไร/กก. 5.16                                          

ผลตอบแทน/ไร่ 3,436.67                                  

สรุปผล  การท านาไถคราด  3  ไร่  เน่ืองจากพ้ืนท่ีท านายงัมีรอยรถเก่ียวขา้ว ท าให้นาเป็นร่องเป็นหลุม  พ้ืนท่ีไมเ่รียบ
             สม ่าเสมอจึงตอ้งไถคราดดินก่อนท านาปรัง

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

ศพก.เครือขา่ยดา้นการผลิตขา้ว  (นางจรัสศรี  เพชรภูมี)

ต้นทุนประกอบอาชีพ ท านาปรัง (คราดดิน) กข.10 พืน้ทีจ่ านวน   3  ไร่

รายการ
(ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน) ปี 2563

ประจ าศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอเมืองหนองคาย
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ปริมาณ บาท
รายได้
ขายขา้วเปลือก 8,500 กก. * 10 บาท 85,000.00                                 

     รวมรายได้ 85,000.00                                 

หัก ตน้ทนุ/คา่ใช้จ่าย

ขั้นตอนระหว่างการผลิต

คา่พนัธุ์ขา้ว (20 กก./1 ไร่) 240 กก.*15 บาท 3,600.00                                    
คา่น ้า (5 รอบ ) 12 ไร่*60 บาท*5 รอบ 3,600.00                                    
คา่หวา่นขา้ว 12 ไร่ * 100 บาท 1,200.00                                    
คา่ยาฆ่าหญา้ 12 ไร่*80 บาท 960.00                                       
คา่แรงตนเอง (ฉีดพ่น) 12 ไร่ * 150 บาท 1,800.00                                    
คา่ปุ๋ ยเคมี  12 ไร่*1,000 บาท 12,000.00                                 
คา่แรงหวา่นปุ๋ ย (หวา่น 2 รอบ) 12 ไร่ *150 บาท * 2 รอบ 3,600.00                                    
คา่จา้งรถนวดขา้ว 12 ไร่ * 500 บาท 6,000.00                                    
คา่จา้งรถขนขา้ว 4 เท่ียว *300 บาท 1,200.00                                    

รายจ่ายสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย/รอบการผลิต

     รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 33,960.00                                 

หัก ตน้ทนุการผลิตคงเหลือ
    (ปุ๋ ย,ยาก าจดัวชัพืช,พนัธุ์พืชฯ)

ต้นทุนการผลิตทั้งส้ิน 33,960.00                                 

ก าไร 51,040.00                                 

ต้นทุน/กก. 4.00                                            

ต้นทุน/ไร่ 2,830.00                                    

ก าไร/กก. 6.00                                            

ผลตอบแทน/ไร่ 4,253.33                                    

(ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน) ปี 2563

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

ศพก.เครือขา่ยดา้นการผลิตขา้ว  (นางจรัสศรี  เพชรภูมี)

ต้นทุนประกอบอาชีพ ท านาปรัง (หว่านตอซัง) กข.10 พืน้ทีจ่ านวน   12  ไร่

ประจ าศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอเมืองหนองคาย

รายการ
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คณะผู้จัดท า 
 

1. นางส าเนียง ขันพิมล   เกษตรจังหวัดหนองคาย 
8. นางวศินาฏ ทองบุดดี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
3. นายปรีดา บุตรดีวงศ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 


