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กรมสงเสริมการเกษตร 



 
ประเด็นการถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

 

1. ประวัติความเปนมา 

 - เกษตรกรตนแบบ 

 นางสาวนพวรรณ สุนทรานนท อายุ 42 ป ปจจุบันอยูบานเลขที่ 9/2 หมูที่ 1 ตําบลตลาดเกรียบ

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทํานา หลังจากสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีจึงไดไปทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร และเน่ืองจากถึงจุด

อ่ิมตัวกับงานประจํา จึงกลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตรที่บานเกิดตัวเอง 

- ศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

ศพก. บางปะอิน ต้ังอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิถีอาชีพของประชากรสวนใหญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันจะประกอบอาชีพทํานาเปนสวนใหญ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน จึงใหการสงเสริมศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรและนาแปลงใหญในพ้ืนที่อําเภอบางปะอิน ภายใตการนําของ นางสาวนพวรรณ สุนทรานนท ประธาน

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบางปะอิน 

เพ่ือให ศพก.อําเภอบางปะอิน มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงมีการดําเนินการดังน้ี 

1. เปนแปลงใหญของอําเภอบางปะอิน 

2. เปนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เปนสถานที่สําหรับต้ังแปลงพยากรณศัตรูพืชในชุมชนและรวมให

คําปรึกษาแกเกษตรกรในพ้ืนที่ เมื่อประสบปญหาทางดานการระบาดศัตรูพืช 

3. เปนศูนยจัดการดินปุยชุมชน เปนสถานทีส่ําหรับใหบริการตรวจวิเคราะหดิน คําแนะนําการจัดการ

ดินและการใชปุยเบ้ืองตน จัดหาปุยคุณภาพดีใหแกสมาชิกศดปช. กลุมเกษตรแปลงใหญ และเกษตรกรทั่วไป 

และบริการผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน 

4. เปนวิสาหกิจชุมชนฅนทําขาว เปนการรวมกลุมเพ่ือการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร 

 

2. แรงจูงใจในการนาํนวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใชในการดําเนนิงาน 

มีแนวคิดอยากทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จึงเริ่มศึกษาหาความรู และเขารับการอบรมกับทาง

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน และหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ืองและเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการเกษตร

อยางยั่งยืน จึงไดใชสถานที่บานของตนเองจัดต้ังเปน ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

เพ่ือที่จะไดเปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูการทําการเกษตรในรูปแบบใหมๆ ทําใหตนเองเกิดการพัฒนาขึ้น

ตามลําดับ  

 

วิธีการและเทคโนโลยทีี่ใชในการปลูกขาว 



ในอดีตการปลูกขาวในเขตภาคกลางสวนมากจะปลูกโดยการหวานนํ้าตม โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 25-

30 กก./ไร ซึ่งถือเปนปจจัยการผลิตที่สําคญั ทั้งคาเมล็ดพันธุ ปุยเคมี สารเคมี อีกทั้งยังเปนตัวกระตุนใหเกิด

ปญหาอ่ืนๆตามมาโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล โรคแมลงระบาดและขาวพันธุปน (ขาวดีดและขาวเมล็ด

แดง) ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากการจางตัดพันธุปน 

เกษตรกรจึงหันมาใชเครื่องปกดํา เพ่ือกําจัดขาวพันธุปนและการระบาดของโรคแมลงไดระดับหน่ึง แต

ปญหาที่ตามมาคือเครื่องปกดํามีตนทุนสูง (1,200-1,400 บาท/ไร) และลาชาในการจองคิวปกดํา เกษตรกรจึง

หันมาปลูกขาวโดยการหวานดวยเครื่องพนหวานเพ่ือลดตนทุนและอัตราการใชเมล็ดพันธุ แตการปลูกขาวดวย

เครื่องพนหวาน การดูแลรักษาคอนขางลําบาก เพราะตนขาวขึ้นไมเปนแถวเปนแนว  

ผลทีเ่กิดขึน้จากการใชเทคโนโลย ี

จากการที่เรานําเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวรุนดัดแปลงสําหรับนานํ้าตมมาใชในการทํานา 

ในพ้ืนที่แปลงใหญ และแปลงสาธิตของศพก. จากเดิมที่ตองใช เมล็ดพันธุ 25-30 กก./ไร แตเมื่อใชเครือ่งโรย

ขาวงอกน้ี ทําใหใชเมล็ดพันธุลดลงเหลือเพียง 8-10 กก./ไร มีตนทุนการปลูกอยูที่ประมาณ 300 บาท/ไร 

นอกจากน้ี เมื่อจํานวนตนขาวนอยลง ปลูกไดเปนแถวเปนแนว ขาวเจริญเติบโตสม่ําเสมอแตกกอดี ไมแยง

อาหารกัน ตนขาวแข็งแรง การจัดการดูแลรักษา ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาวก็ทําไดดีขึ้น การใชปุยและ

สารเคมีก็ลดลงตามไปดวย ในกรณีที่ปลูกเปนแปลงเมล็ดพันธุสามารถทําการตรวจพันธุปนและปองกันกําจัด

วัชพืชไดงาย 

 

สําหรบัวิธีการใชเครื่องโรยขาวงอก 

1. กอนอ่ืนตองเตรียมเมล็ดพันธุขาว โดยนํามาแชนํ้าไว 1 คืน และบมในที่รมตออีก  1 วัน เพ่ือกระตุน

ใหเมล็ดพันธุขาวงอกจากน้ันนําไปเทลงในเครื่องโรยขาวงอก 

2. ติดต้ังเครื่องโรยขาวงอกกับรถไถ เมล็ดขาวก็จะโรยลงในนาตามรูทอที่เจาะไว ซึ่งเมล็ดขาวจะอยู

รวมกันเปนกลุมๆ ระยะหางเทาๆ กัน เรียงเปนแถวมีระเบียบ เมื่องอกเปนตนขาวก็เปนกอเชนเดียวกับการปก

ดําทั่วไป ขาวแตกกอไดดี แตวิธีการปลูกขาวดวยเครื่องโรยขาวงอกน้ี ใชแรงงานคนเพียงคนเดียวเทาน้ัน โดย

ภายในครึ่งช่ัวโมงสามารถปลกูขาวไดถึง 5 ไร ประหยัดทั้งแรงงานและเมล็ดพันธุ 

 

3. วิธีการดําเนินงาน 

การเตรียมดิน เปนขั้นตอนที่สําคัญ ตองมีการเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน โดยหามเผาตอซัง ใหทําการ

ไถกลบตอซัง และหมักฟางขาวในชวงเตรียมดิน โดยอาจใชนํ้าหมักชีวภาพ  พด.2 รวมดวย เพ่ือชวยในการยอย

สลายฟางขาวใหเร็วขึ้น หรืออาจหวานเมล็ดพันธุปุยพืชสด สวนใหญจะเปนพืชตระกูลถั่ว ไดแก ปอเทือง ถั่ว

เขียว ถั่วพุม โสน ฯลฯ โดยปุยพืชสดจะใหธาตุไนโตรเจนสูง ยอยสลายงาย โดยเฉพาะเวลาออกดอก 

การเตรียมพันธุ จะตองคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพดี ใหผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพอากาศ มีการ

เจริญเติบโตดีสม่ําเสมอ สามารถแขงขันกับวัชพืช และมีความตานทานโรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในทองถิ่น



ได นอกจากน้ีอัตราการใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสมจะชวยลดตนทุนการผลิตลงได และยังสามารถลดการระบาด

ศัตรูพืชได โดยใชอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไร 

การใสปุย มีการใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยนํ้าหมักชีวภาพที่ไดผลิตเอง โดยการนําเศษฟางขาว 

ผักตบชวา ผักผลไม และเศษอาหารมาหมักจนเนาเปอย สามารถนําไปใสในนาขาว เพ่ือลดตนทุนการผลิตได 

การผลิตฮอรโมนและน้ําหมัก มีการผลิตฮอรโมนเพ่ือใชในการบํารุงขาว รวมทั้งควบคุมศัตรูพืช อาทิ การ

ทําฮอรโมนไข การทํานํ้าหมักชีวภาพ จะทําใหขาวมีผลผลิตสูงขึ้น และสามารถปองกันศัตรูพืชไดบางสวน 

การปฏิบัติดูแลรักษา ใชหลักการผลิตขาวปลอดภัยจากสารพิษใชศัตรูธรรมชาติควบคุมกันเอง มีการใชเช้ือ

ราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคขาว ซึ่งไดรับการถายทอดความรูจากสํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน 

การกําจัดวัชพืช        ใชวิธีการเตรียมดินที่ดี และการควบคุมระดับนํ้าใหได และมีการตัดหญารอบแปลงนา

อยูเสมอ เพ่ือไมใหเปนที่อาศัยของแมลงศัตรูขาว 

การปองกันกําจัดศัตรูพืช       เนนการปองกันโดยใชสารชีวภัณฑในการกําจัดศัตรูพืชมากกวา การใชสารเคมี 

โดยมีการอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ ไตรโครเดอมา และบิวเวอรเรีย สําหรับไวใชในแปลงนาในกรณีที่เกิดการ

ระบาดของศัตรูพืช 

การเก็บเก่ียว จะเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม  โดยใชรถเกี่ยว 

การสรางมูลคา    นอกเหนือจากการขายขาวใหกับโรงสีกลุมสมาชิกยังมกีารแปรรูปสําหรับจําหนายดวย 

4. ปจจัยที่แหงความสาํเร็จ 

1. เกษตรกรตนแบบจะลงมือทดลองและปฏิบัติเองจึงสงผลใหไดเรียนรูถึงปญหาตางๆและวิธีที่จะ

แกปญหาได 

2. เกษตรกรตนแบบมีพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนของตนเอง จึงไมมีปญหาตอการที่จะเปลี่ยนแปลงและ

วิธีการตางๆในการทําการเกษตร 

3. มีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน โดยบูรณาการของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5. ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข 

1. ปญหาทางดานแรงงานโดยปจจุบันคนที่จะมารับจางทางการเกษตรคอนขางนอย เน่ืองจากเด็กยุคใหม

ไมคอยสนใจทําการเกษตร จึงทําใหแรงงานทางดานการเกษตรขาดแคลน เกษตรกรจึงตองวางแผน

กอนที่จะเริ่มหวานขาว และใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทําการเกษตร 

2. ปญหาดานสภาพแวดลอม เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนพ้ืนที่ลุมรับนํ้าทุก

ปจึงเปนอุปสรรคในการทําการเกษตรเน่ืองจากปญหานํ้าทวม การแกปญหาคือตองมีการวางแผนใน

การทําการเกษตร กอนที่ฤดูนํ้าหลากจะมาถึงเพ่ือใหทันการเก็บเกี่ยวในรอบการผลิต   



3. พ้ืนที่ทําการเกษตรเริ่มลดลง เน่ืองจากมีนิคมอุตสาหกรรม มีหมูบานจัดสรรเขามาแทนที่พ้ืนที่ทํา

การเกษตรเกษตรกรจึงตองรวมตัวกันจัดต้ังเปนรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือที่จะไดสรางความเขมแข็งใหแก

กลุมเกษตรกรที่มีใจรักในอาชีพทางการเกษตร และเปนแบบอยางแนวทางทําการเกษตรใหประสบ

ความสําเร็จ     

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม 

 เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาราคาขาวตกตํ่าอยูทุกป จึงเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากที่

เกษตรกรทํานาตองขายผลผลิตขาวใหโรงสีอยางเดียว เปลี่ยนมาเปนรวมกลุมกัน แพคบรรจุถุงขายเพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหผลผลิตไดอีกทาง การดําเนินงานของ ศพก.ตําบลตลาดเกรียบ ก็เปนแนวทางหน่ึงที่มีสวนในการ

สงเสริมและผลักดันให สมาชิก ศพก. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานวิชาการและทางดานเทคโนโลยีจึงทําให

สมาชิกกลุมภายใต ศพก.ดําเนินอยูไดอยางเขมแข็งและย่ังยืนตอไป 

 

7.  การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ 

 มีการจัดอบรมจากหนวยงานภาครัฐ ในการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 



 

      

      

      

                  

        



        

        

         

      


