
การถอดบทเรียน  

การใช�ปุ�ยผสมสูตรสูง สูตร 25-5-20 ในสวนยางท่ีเป�ดกรีดแล�ว 

ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสะเดา 

 
1. ชื่อ: ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสะเดา 

ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแห�งชาติที่ต�องการให�มีศูนย�เรียนรู�ด�านการเกษตรในระดับชุมชนที่เป�นเครื่องมือช�วยแก�ไขป�ญหา

ให�กับชุมชน สร�างความรู�ความเข�าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให�ได�เรียนรู�จากผู�ร�วมอาชีพเดียวกันที่ประสบ

ความสําเร็จ ช�วยเหลือและเรียนรู�ร�วมกัน เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกร กลุ�มเกษตรกรและชุมชน  

2. แผนที่ต้ังศูนย�เรียนร�ู หม�ูที่ 3 ตําบลสํานักแต�ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสะเดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. สถานการณ�ของพื้นที่  
อําเภอสะเดา มีพื้นทีป่ลกูยางพารา จํานวน  424,810 ความเหมาะสม N จํานวนพื้นที่ปลกู  

26,885 ไร� S1 จํานวนพื้นทีป่ลกู 131,125 ไร�  S2 จาํนวนพื้นที่ปลกู 81,799  S3 จํานวนพื้นที่ปลูก  

185,001ไร�  เกษตรกรส�วนมากประกอบอาชีพทําการเกษตร ซึ่งเป�นอาชีพหลัก คือการทําสวนยางพารา ซึ่ง

จํานวนพื้นที่ปลูกใน S 3 จํานวนมาก  และผลผลิตยางพาราก็ได�น�อย พร�อมกบัราคาผลผลิตตกต่ํา จงึ

จําเป�นต�องให�เกษตรกรเพิ่มผลผลิตโดยการใช�ปุ�ยผสมสูตรสูง  เพื่อให�เกษตรกรได�ผลผลิตมากขึ้น โดยการใช�ปุ�ย

ผสม จึงทําให�เกษตรกรลดรายจ�ายในการซื้อป�จจัยการผลิต  

4. ประวัติเกษตรกรต�นแบบเพื่อถอดบทเรียน 

นายสมศักดิ์  หมัดสะแหล�ะ อย�ูบ�าน 30/6  หมู�ที่ 3 ตําบลสํานักแต�ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เบอร�โทรศัพท�: 098-0137-739มีอาชีพทําการเกษตรโดยมีพื้นที่ทั้งหมด45ไร� ทําสวนยางพารา 40 ไร�สวน
ไม�ผล 5 ไร� และเป�นเกษตรกรต�นแบบเจ�าของแปลงเรียนร�ูที่เป�น Smart Farmer แบบเต็มตัว เป�นเกษตรกรที่
มีความรู�ความสามารถ และมีทักษะในการถ�ายทอดความรู�ในด�านการลดต�นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางพารา ทําให�ต�นทุนการผลิตยางพาราลดลง โดยการปรับปรงุบํารงุดินด�วยปุ�ยอินทรีย� และการใช�ปุ�ย
ผสมสูตรสูง 25-5-20สามารถลดต�นทุน 

  5. การเรียนร�ูจากประสบการณ� 

 ตั้งแต�การทําการเกษตรมาประมาณ 45 ป� นายสมศักดิ์ หมัดสะแหล�ะ ได�ใช�ปุ�ยที่จําหน�ายใน

ท�องตลาดมาตลอด พอได�คัดเลือกมาเป�นหมอดินอาสาจงึได�รู�ว�าปุ�ยทีจ่ําหน�ายในท�องตลาดมีธาตุอาหารที่ไม�เต็ม

100 จึงหันมาใช�ปุ�ยผสมในสวนผลไม� และในสวนยางพารา หลังจากนั้นมีการแนะนําจากเจ�าหน�าที่ส�งเสริม

การเกษตรให�ใช�ปุ�ยผสมสูตรสูง 25-5-20 ในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํายางโดยผสมใช�เองในปริมาณ 1 

กิโลกรัม/ต�น/ป� และได�มีการเก็บข�อมูลการใช�มาตลอดในพื้นที่สวนยางพารา 7 ไร� เพิ่มจากเดิมเมื่อป� 2557 มี

ปริมาณน้ํายาง 270 กิโลกรัม /ไร�/ป� แต�หลังจากการใช�ปุ�ยผสมสูตรสูง 25-5-20 ไปประมาณ 2 ป� ทําให�ลํา

ต�นแข็งแรงกิ่งไม�เปราะง�ายปริมาณน้ํายางเพิ่มขึ้น 25-30 กิโลกรัม/ไร�/ป� ทําให� มีรายได�เพิ่มขึ้น จากสวน

ยางพารา 1,250บาท/ไร�/ป�และเมื่อใช�ปุ�ยผสมสูตรสูง 25-5-20 เมื่อมาคิดต�นทุนการผลิต แล�วสามารถลด

ต�นทุนการผลิตได� 132 บาท/ไร� ทําให�สามารถลดรายจ�ายเพิ่มรายได�ให�กับตัวเองได� และหลังจากนั้นได�แนะนํา

ถ�ายทอดความรู�ให�กับเกษตรกรที่สนใจนําปุ�ยผสมสูตรสูง 25-5-20 ไปใช�ในสวนยางที่เป�ดกรีดแล�ว 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการผสม 

ปุ�ยผสมสูตร  25-5-20   
สําหรับยางพาราเป�ดกรีดแล�ว 

ขนาด  50  กิโลกรัม 
ไดเเอมโมเนียมฟอสเฟต    18-46-0     =  5.5  กิโลกรมั 
ยูเรีย 46-0-0    =  25  กิโลกรัม 

โพแทสเซยีมคลอไรท� 0-0-60       =  16.75 กิโลกรมั 

ปุ�ยผสมสูตร  25-5-20   
สําหรับยางพาราเป�ดกรีดแล�ว 

ขนาด  50  กิโลกรัม 
ไดเเอมโมเนียมฟอสเฟต 18-46-0   =   5   กิโลกรัม 
ยูเรีย 46-0-0     = 12.5  กิโลกรัม 

โพแทสเซยีมคลอไรท�0-0-60     =  20  กิโลกรัม 

ซูเนีย30-0-0      = 12.5  กิโลกรัม 

 

 

 

 



6.การสรุปความรู�ที่ได�จากบทเรียน  

     ป�จจัยที่ทําให�การประกอบอาชีพการเกษตรประสบความสําเร็จ 

 1. ค�นคว�า หาความรู�ใหม�ๆ จากผู�รู� จากสื่อต�าง ๆ เพื่อพฒันาจนบรรลุผลสําเรจ็ได� 

 2. ศึกษาดูงานจากแหล�งต�าง ๆ เพื่อนํามาประยกุต�ใช�ในการประกอบอาชีพ  

 3. ปฏิบัติจริง โดยนําความรู�ที่ได�รบัมาปรบัให�เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ภูมิความร�ูของตนเอง 

 4. อดทน ขยัน จริงจงัทําอย�างต�อเนื่อง 

 5. ผสมผสานความรู�ทางวิชาการที่ได�รบัมาปรับใช�กบัตัวเองให�เกิดความสําเร็จและถ�ายทอดความรู�

ให�กับเกษตรกรทีส่นใจ 

7. แนวทางการพัฒนา 
 1. ให�เกษตรกรได�ใช�ปุ�ยอย�างถูกวิธีและเกิดประโยชน�มากทีส่ดุ 

2.เพิ่มปรมิาณผลผลิตยางพาราให�มีคุณภาพ 

3. ลดค�าใช�จ�ายในการผลิต 

4 เพิ่มรายได�ให�เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 
 

รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ  
นายมนตรี ธรรมโร ประธานศนูย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอนาหม�อม จังหวัดสงขลา 
เรื่อง การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินในสวนยางพาราที่เป�ดกรีดแล�ว 

 

  
 

กรมส�งเสริมการเกษตรมีการส�งเสริมการเกษตรโดยใช�ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค�าเกษตรเป�นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  เพื่อเป�นแหล�งศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ของเกษตรกร 

สามารถ นําไปพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองให�มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

อําเภอนาหม�อม จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 88,817 ไร� เป�นพื้นที่ทําการเกษตร 49,317 ไร�  
เกษตรกรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราปานกลาง (S2) จํานวน 
59,581 ไร� มีความเหมาะสมเล็กน�อย (S3) จํานวน 2,254 ไร� และพื้นที่ไม�เหมาะสม (N) สําหรับการปลูก
ยางพารา จํานวน 28,152 ไร� และเป�นลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรจึงมีรายได�จากสวนยางพาราเพียง
อย�างเดียว เมื่อเกิดภาวะยางพาราตกต่ําจึงส�งผลกระทบต�อรายได�ของเกษตรกรเป�นอย�างมาก ศูนย�เรียนรู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตรอําเภอนาหม�อม มีสินค�าหลกั คือ ยางพารา มีการปลูกสละอินโดร�วมกับยางพารา 
เพื่อใช�พื้นที่ในสวนยางพาราให�เกิดประโยชน�สูงสดุ ทําให�สามารถเพิ่มรายได�นอกจากการทําสวนยางพาราเพียงอย�าง
เดียว และยังมีการใช�ปุ�ยอินทรีย�และปุ�ยเคมีตามค�าวิเคราะห�ดิน เพื่อลดรายจ�ายในการทําสวนยางพารา จึงสามารถ
เป�นแหล�งเรียนรู�และเป�นต�นแบบให�แก�เกษตรกรผู�สนใจเข�ามาศึกษาเรียนรู� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําสวน
ยางพาราของตนเองได� 
 
เกษตรกรต�นแบบ 

 นายมนตรี ธรรมโร ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค�าเกษตรอาํเภอนาหม�อม 
จังหวัดสงขลา มีอาชีพหลัก คือ รับราชการครู ในตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน แต�มีความรักและสนใจในการทํา
การเกษตร จึงใช�เวลาว�างหลังจากงานประจํามาทําการเกษตร  
 
ที่ต้ังศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอนาหม�อม จังหวัดสงขลา ต้ังอย�ู ณ 

บ�านเลขที่ 1/8 หม�ูที่ 1 ตําบลพิจิตร อําเภอนาหม�อม จังหวัดสงขลา มีฐานการเรียนรู� จํานวน 6 ฐาน ได�แก� 

1. การปลูกพืชร�วมยาง  



๒ 

 

 
 

 
 

 
 

2. การป�องกันและกําจัดโรคยางพารา  

 
 

 



๓ 

 

 
 

3. การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน  

 
 

4. การเลี้ยงไก�ไข�  

 
 

5. การเลี้ยงปลาในบ�อซีเมนต�  

 
 



๔ 

 

 
 

6. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

แนวคิดในการพัฒนาการเกษตร 
นายมนตรี ธรรมโร เกษตรกรต�นแบบ เจ�าของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า

เกษตร อําเภอนาหม�อม จังหวัดสงขลา แม�จะมีอาชีพรับราชการครู แต�มีความสนใจในการทําการเกษตร โดยร�วมกับ

ภรรยา คือ นางจรวย ธรรมโร ซึ่งเป�นแม�บ�าน และยังมีเวลาว�างหลังจากการทํางานบ�าน  ทําสวนยางพารา จํานวน 

5 ไร� เดิมทําสวนยางพาราเพียงอย�างเดียว ต�อมามีแนวความคิดว�าในสวนยางพารายังมีพื้นที่ว�างที่สามารถใช�

ประโยชน�ได� จึงได�ศึกษาข�อมูลการปลูกพืชร�วมยาง และได�นําสละอินโด จํานวน 300 ต�น มาปลูกร�วมในสวน

ยางพารา ซึ่งในช�วงแรกผลผลิตยังไม�ดีเท�าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู�ในการปลูกสละอินโด ต�อมาได�มีหน�วยงาน

เข�ามาศึกษาวิจัย และให�ความรู�ในการปลูก และการดูแลรักษา ทําให�มีผลผลิตเพิ่มขึ้นตามลาํดับ และมีรายได�เพิ่มขึ้น 

39,000 บาท/ป� นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการใช�ปุ�ยอินทรีย� เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เนื่องจากดินมีความเสื่อมโทรม 

และเป�นดินร�วนปนทราย แต�การใช�ปุ�ยอินทรีย�เพียงอย�างเดียวไม�เพียงต�อความต�องการธาตุอาหารของพืช และการ

ซื้อปุ�ยสูตรสําเร็จมีการเติมสารเติมเต็ม ทําให�ได�เนื้อปุ�ยไม�เต็มที่ จึงได�มีการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน โดยนําดินใน

สวนยางพารามาตรวจวิเคราะห� แล�วผสมปุ�ยใช�เองตามค�าวิเคราะห�ที่ได� ทําให�ยางพาราได�รับธาตุอาหารตามความ

ต�องการ และยังสามารถลดต�นทุนจากการซื้อป�ุยเคมีเฉลี่ย 310 บาท/ไร� 

 

การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินในสวนยางพาราที่เป�ดกรีดแล�ว 

นายมนตรี ธรรมโร ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอนาหม�อม 

มีการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินในสวนยางพารา ซึ่งเป�นสวนยางพาราที่มีการปลูกสละร�วมยางพารา โดยต�องมีการ

เก็บตัวอย�างดินที่ถูกต�อง เพื่อให�มีผลการวิเคราะห�ที่ถูกต�องนําไปคํานวณแม�ปุ�ย และผสมป�ุยตามค�าวิเคราะห�ดิน ให�

เหมาะสมตามความต�องการธาตุอาหารของยางพารา มีวิธีการเก็บตัวอย�างดินและวิเคราะห�ดิน ดังนี้ 

   1. ถางหญ�าหรือกวาดเศษพืชและใบไม�ที่คลุมดินออก แล�วใช�จอบหรือเสียมหรือพลั่วขุดหลุมเป�น

รูปตัว V ลึกประมาณ 6 นิ้วฟุต หลังจากนั้น จึงแซะเอาดินข�างด�านหนึ่งหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุม 

ขนานลงไปตามหน�าดินที่ขุดไว�ลึกถึงก�นหลุมแล�วงัดขึ้น เอาดินนี้ใส�ภาชนะไว� ทําเช�นนี้ประมาณ 10 จุด กระจายทั่ว

แปลง 



๕ 

 

 
 

  2. นําดินที่ได�มาทุบให�ละเอียด คลุกเคล�าให�เข�ากัน แล�วแบ�งดินออกประมาณ 1 กิโลกรัม ผึ่งให�

แห�งสนิท แต�ห�ามตากแดด แล�วใส�ภาชนะไว�รอวิเคราะห� 

 3. นําดินที่เตรียมแล�วไปวิเคราะห�ด�วยชุดทดสอบ เพื่อหาธาตุอาหารในดินในรูป N P K 

 4. นําผลการวิเคราะห�ดินที่ได�ไปเปรียบเทียบกับตาราง 

 5. ผสมปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินที่ได� 

  

 

 



องค์ความรู้ในการปลูกถัว่พู 1 ต้น เพื่อให้ได้ผลผลติ 500 ฝักต่อ 1 รอบการเก็บเกี่ยว 
ของนายโกศล จันทรจิตร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 1.8 เมตร จ านวน 7 ต้น 
2. ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ระยะห่างลวดประมาณ 10 เซนติเมตร หน้าตัดประมาณ 4 เมตร 
3. เชือกไนล่อน 
4. เมล็ดพันธุ์ถั่วพู 

วิธีการปลูก 
1. ปักเสาไม้ ขนาดความสูง 1.8 เมตร ลงจุดที่จะปลูกถ่ัวพู  
2. ปักเสาที่เหลือให้ห่างจากจุดที่จะปลูกถั่วพู ระยะห่าง 2 เมตร ปักในลักษณะ ดังรูปที่ 1 และ 2 
 
 
 

 

     รูปที่ 1 ภาพตัดขวาง        รูปที่ 2 ภาพมุมมองด้านบน 

3. ปลูกถ่ัวพูจุดตรงกลาง 

4. เมื่อถั่วพูอายุได้ 20 วัน หรือมีความสูง 50 เซนติเมตร ให้ขึงเชือกไนล่อน จากจุดที่ปลูกถั่วพูไปยังเสา 

    ที่อยู่รอบๆ  และตาข่ายเหล็กที่อยู่ด้านบน ดังรูป ที่ 3 

 

 

    รูปที่ 3  การขึงเชือกไนล่อน 

 

5. เมื่อถั่วพูอายุได้ประมาณ 3 เดือน จะเริ่มให้ผลผลิต โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ  6 เดือน 

              

              รูปที่ 4-6 กิจกรรมในฐานของศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เทพา 

จุดที่ปลูก 
ถ่ัวพู 

เสาไม้ 

ตาข่ายเหล็ก 

เชือกไนล่อน 

ระยะห่าง 2 เมตร 

จุดที่ปลูกถ่ัวพู 



      รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นายป�ญญา  แก�วทอง 

ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค�าเกษตร (ศพก.)  อําเภอกระแสสินธ�ุ   
จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตร 

อําเภอกระแสสินธุ� ตั้งอย�ูในเขตพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระของจังหวัดสงขลา  ติดทะเลสาบสงขลา  เป�นพื้นที่ราบลุ�ม
ทะเลสาบ เกษตรกรส�วนใหญ�มีอาชีพทําการเกษตรคือ  ทํานา  มีพื้นที่ปลูกข�าว  ๒๘,๘๔๖  ไร�  ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก
ประกอบด�วย  พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง  (S๑)  ๒๗,๒๖๐  ไร�  ความเหมาะสมปานกลาง  (S๒)  ๑๘  ไร�  ความเหมาะสมต่ํา  (S๓) 
๖๑  ไร�  ไม�มีความเหมาะสม  (N)  ๑,๕๐๗  ไร�  ในสภาวการณ�ป�จจุบัน  เกษตรกรประสบป�ญหาต�นทุนการผลิตสูง  คือใช�เมล็ด
พันธ�ุต�อไร�สูง  เมล็ดพันธ�ุในพื้นที่มีน�อย  ทําให�ราคาเมล็ดพันธ�ุในพื้นที่สูง  และต�องพึ่งพาป�จจัยการผลิตภายนอก  อีกทั้งความไม�
แน�นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร  จึงทําให�เกษตรกรขาดทุนหรือได�กําไรไม�เท�าที่ควร  แนวทางการแก�ไขป�ญหาเหล�านี้ทาง
หนึ่งคือการลดต�นทุนการผลิต  ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตข�าวโดยใช�เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่  ตั้งแต�การ
เลือกใช�เมล็ดพันธ�ุคุณภาพดี  การปรับปรุงดินให�สมบูรณ� การเตรียมดิน การปลูก การใช�ปุ�ยสั่งตัด การใช�สารเคมี  ตลอดจนถึงเก็บ
เกี่ยว การลดต�นทุนการผลิตอันจะนําไปสู�  การเพิ่มผลผลิต  และเพิ่มรายได�สุทธิให�กับเกษตรกรต�อไป 
ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

นายป�ญญา  แก�วทอง  เกิดวันที่  12  ตุลาคม  2515  ป�จจุบันอายุ  46  ป�  บ�านเลขที่  122/1  หมู�ที่ 3 

ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ� จังหวัดสงขลา  เบอร�โทร 065- 7299544  จบการศึกษาปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร�

บัญฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่การพัฒนาท�องถิ่น  เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันการเรียนรู�เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

            เมื่อป� พ.ศ.2554 ได�มีโอกาสฝ�กอบรมหลักสูตรเสริมสร�างสมรรถนะการเป�นวิทยากรประจําท�องถิ่น  จึงมี

ความคิด  ที่จะจัดตั้งศูนย�ข�าวชุมชนของตําบลเชิงแส  เพื่อช�วยเหลือพี่น�องชาวนาในเขตอําเภอกระแสสินธ�ุ  ในเรื่องของการ

ทํานาและการสนับสนุนเมลด็พันธุ�ข�าว เครื่องมือ  อุปกรณ�  รวมทั้งการฝ�กอบรมให�ความรู�แก�สมาชิก  และมีการศึกษาดูงาน



ตามสถานที่ต�างๆ  โดยร�วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธ�ุ  จังหวัดสงขลา  และได�รับเลือกให�เป�นประธานศูนย�ข�าว

ชุมชนตําบลเชิงแส  มีการผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าวต�างๆหลากหลายสายพันธ�ุ  เช�น  สุพรรณบุรี 1  ดอกมะลิ 105  หอมนิล 

หอมปทุมธานี ไรซ�เบอร�รี่  และอื่นๆ  มีการส�งเสริมให�สมาชิกผลิตข�าวสารเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน  และจําหน�ายแก�

บุคคลทั่วไป  เพื่อเป�นรายได�ให�กับครอบครัว และลดรายจ�ายจากการซื้อข�าวสารในตลาดมาบริโภค  อีกทั้งยังมั่นใจว�า

ข�าวสารที่ผลิตเองปลอดสารพิษ  ทําให�ลดป�ญหาสุขภาพที่อาจตามมา  จากการส�งเสริมและพัฒนาอย�างจริงจัง  ทําให�

สมาชิกมีรายได�จากการจําหน�ายข�าวสารและเมล็ดพันธ�ุ เพิ่มมูลค�าของข�าวได�  เพิ่มรายได�ที่มากขึ้น  พึ่งตนเองได�ในระดับ

หนึ่ง  ไม�ต�องจําหน�ายข�าวในราคาถูกให�กับโรงสี  หรือพ�อค�าคนกลาง  เป�นการทําเอง  ขายเอง  ใช�เอง 

ในฐานะเจ�าของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร  อําเภอกระแสสินธ�ุ  มีความมุ�งมั่นที่จะ

พัฒนาการทํานา  และคุณภาพชีวิตของสมาชิกให�สําเร็จ มีความเสียสละ  อุทิศเวลาให�กับศูนย�ข�าวชุมชน  ในการร�วม

ประชุมเดินทางศึกษาดูงานตามสถานที่ต�างๆ  เพื่อเก็บเกี่ยวความรู�ในเรื่องของการทํานา  นํามาถ�ายทอดให�กับสมาชิกและ

คนในชุมชน  โดยไม�มีเงินเดือนหรือค�าตอบแทนใดๆ  ซึ่งหลายครั้งเป�นการเสียสละจากทุนทรัพย�ของตนเองในการเดินทาง

นําสมาชิกไปเรียนรู�ดูงาน  แต�ก็มีความภาคภูมิใจ ที่ได�เป�นผู�นําและได�เป�นผู�ที่สามารถพัฒนาอาชีพทํานาให�ยั่งยืนสืบต�อไป 

ทั้งยังเป�นรายได�หลักของครอบครัวและเป�นอาชีพของคนในชุมชน จึงมีความตั้งใจ  มุ�งมั่น  ที่จะทําหน�าที่ในตําแหน�ง

ประธานศูนย�ข�าวชุมชน  อย�างซื่อสัตย�  สุจริต  เพื่อเป�นประโยชน�แก�พี่น�องชาวนาในชุมชน  จนศูนย�ข�าวชุมชนได�รับการ

สนับสนุนเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ�  กระสอบบรรจุข�าวเปลือกและอุปกรณ�เย็บกระสอบ  บรรจุภัณฑ�สูญญากาศและเครื่อง

ซีลสูญญากาศจากงบพัฒนาจังหวัด  และป� 2559 ส�งเสริมให�สมาชิกและเกษตรกรใกล�เคียง  จํานวน 30 รายเข�าร�วม

กิจกรรมโครงการพัฒนาสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน GAP และได�เข�าร�วมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา กับ

ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  และได�รับการพัฒนาเป�นศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรพืชข�าว

ของอําเภอกระแสสินธุ�  ได�รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ�ุปอเทือง  จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา  โครงการส�งเสริมการ

ปลูกพืชป�ุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน  นอกจากนี้ยังได�นําผลิตภัณฑ�ข�าวสารของกล�ุมไปแสดงสินค�าในวันจัดทําแผนการจัดทํา

งบประมาณและแผนงานกิจกรรมการพัฒนาการทํานาข�าวอินทรีย�  ของกลุ�มเครือข�ายชาวนา 5 อําเภอ  จังหวัดสงขลาด�วย 

 ป�จจุบันได�จัดตัง้เป�นศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.)  โดยมีนายป�ญญา  แก�วทอง)  
ประธาน  เพื่อพฒันาการผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพดี  ตรงตามความการของตลาด  ลดต�นทุนการผลิต  เพิ่มมลูค�าผลผลิต  
และสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรผู�ผลิตข�าว  โดยมีแปลงเรียนรู�  หลักสูตรการเรียนรู�  และฐานการเรียนรู�  ดังนี้ 
 

1. แปลงเรียนร�ู  
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร อําเภอกระแสสินธุ� มีนายป�ญญา แก�วทอง เป�นเจ�าของ
แปลงเรียนรู�และให�ความรู�เกี่ยวกับการลดต�นทุนการผลิต  เพิ่มมูลค�าสินค�าข�าว  การผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพดี   โดยกรม
ส�งเสริมการเกษตรได�ใช�ประโยชน�แปลงเรียนรู�เป�นจุดสาธิตการผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพ  ให�แก�เกษตรกรในพื้นที่อําเภอ
กระแสสินธ�ุ รวมทัง้ หน�วยงานราชการต�าง ๆ ที่เข�าศึกษาเรยีนรู� 

2.หลักสูตรเรียนร�ู  
 คณะกรรมการศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร อําเภอกระแสสินธุ� ร�วมกบัเจ�าหน�าทีส่�งเสริม
การเกษตรประจําตําบล ได�ร�วมกันกําหนดหลกัสูตรการเรียนรู�ของศพก. กระแสสินธุ� โดยแบ�งเป�น 3 หลักสูตร ดังนี้  
 2.1  หลักสูตรหลัก 
  - การลดต�นทุนการผลิตข�าว 
  - การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 
        - การผลิตสารชีวภัณฑ�และการป�องกันกําจัดศัตรูข�าว 
 2.2  หลักสูตรบังคับ 
  - เศรษฐกิจพอเพียง 
  - เกษตรทฤษฏีใหม� 
 2.3  หลักสูตรเสริม 
  - การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
  - เกษตรผสมผสาน  
  - การแปรรปูข�าว 
  - การทําบัญชีครัวเรือน 

3. ฐานการเรียนร�ู 

 ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร อําเภอกระแสสินธุ� มีฐานการเรียนรู� 5 ฐาน เพื่อเป�นจุดให�

เกษตรกร และหน�วยงานต�างๆ เข�ามาใช�ประโยชน� ดังนี ้

3.1  ฐานลดต�นทุนการผลิต ประกอบด�วยหลักสูตร 

 - การตรวจวิเคราะห�ดิน เพื่อใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 

 - น้ําหมักชีวภาพ โดยการทําน้ําหมักจากเศษผลไม�ที่เน�าเสีย และกากน้ําตาล ไว�ใช�เอง 

 - สามารถลดต�นทุนการผลิตได�ถึง 700 กิโลกรมัต�อไร� 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ฐานการผลิตข�าวคุณภาพ ประกอบด�วยหลักสูตร 

 - การเตรียมเมล็ดพันธุ�คุณภาพ 

 - การเลือกพื้นทีเ่หมาะสมสําหรบัปลูกข�าว  

 - การตัดข�าวพันธุ�ปน เพื่อให�ได�เมล็ดพันธุ�คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  ฐานการป�องกันกําจัดศัตรูข�าว  ประกอบด�วยหลักสูตร 

 - การทําสารชีวภัณฑ� เช�น การทําเชื้อราไตรโคเดอร�มา 

 - การทําน้ําหมักกําจัดศัตรูข�าวจากยาสูบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  ฐานการแปรรูปข�าวเพื่อเพิ่มมูลค�า  ประกอบด�วยหลกัสูตร 

 - การแปรรปูข�าว เพื่อเพิม่มลูค�า (วิธีการซีน) 

 - การแปรรปูเมล็ดพันธุ�ข�าว เพื่อจําหน�ายศูนย�เมล็ดพันธุ�ข�าวป�ตตานี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5  ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด�วยหลักสูตร 

 - การเลี้ยงเป�ดไข� เลี้ยงไก�ไข� เพื่อจําหน�ายและบริโภคในครัวเรือน 

 - การทําบัญชีครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน 

๑. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 

นายป�ญญา  แก�วทอง เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�ฯ  มีหน�าที่ในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับ

การผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพดี ให�แก�เกษตรกรในชุมชน โดยการลองก�อน แล�วจึงนํามาถ�ายทอดให�เกษตรกร 

๒. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความร�ูให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

     ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอกระแสสินธุ� จังหวัดสงขลา จะมีทีมชุดปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห�และให�คําแนะนําแก�สมาชิก ตามหลักสูตรที่กําหนดไว�แต�ละหลักสูตร เช�นการวิเคราะห�ดิน จะมีทีมศูนย�

จัดการดินปุ�ยชุมชนอําเภอกระแสสินธุ� (ศูนย�เครือข�าย ศดปช.ต.กระแสสินธุ�) ทําการวิเคราะห�ดินให�กับเกษตรกรเบื้องต�น 



เพราะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห�ดินเบื้องต�น  และมีศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเชิงแส  แนะนําการจัดการศัตรูพืชในนา

ข�าว  การใช�สารชีวภัณฑ�  เกษตรกรต�นแบบเจ�าของศูนย�เรียนรู�ไปเข�ารับการอบรมมาก็จะนําองค�ความรู�ที่ได�รับไปปฏิบัติใน

แปลงของตนเอง ถ�าได�ผลลัพธ�ที่พึงพอใจแล�วก็จะมาถ�ายทอดให�ความรู�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

๓.  การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 

     ๓.1  จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู� ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณมีีป�ญหาสามารถเรียก

ประชุมได�ตลอดเวลา 

      ๓.2  จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 

      3.๓  พิจารณาจัดทําแผนขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณดําเนินงานของศูนย� ฯ ในส�วนที่ขาด หรือต�องการ

เพิ่มเตมิจากหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน 

๔.  เครือข�ายของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอกระแสสินธ�ุ 

      - ศูนย�ข�าวชุมชนตําบลโรง 

     - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงตําบลโรง 

     - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโรง 

     - ศูนย�ข�าวชุมชนตําบลเชิงแส 

     - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเชิงแส 

     - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านเชิงแส 

     - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนบ�านรัดปูน       -  

     - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงเครือข�ายมหาลัยชีวิต 

     - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงตําบลเกาะใหญ� 

     - ศูนย�เรียนรู�ด�านยางพารา 

๕.  การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร   

     1) ประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 

     2) ใช�วิธีบอกต�อ 

     3) ประชาสัมพันธ�หอกระจายข�าวหมู�บ�าน      

              4) จัดทําแผ�นพับเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

    5) ทาง facebook  และ เพจ 

 ๖. การบูรณาการหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ 

     คณะกรรมการต�างๆ ที่แต�งตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรยีนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค�าเกษตร 

(ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือ และบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุกๆ หน�วยงานในการดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ต้ังแต�

การวิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให�บริการต�างๆ 

ของ ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงาน จะมีการบูรณาการการทํางานที่แตกต�างกันไป ตามแต�ละบทบาทและภารกิจของหน�วยงาน

นั้นๆ ซึ่งนอกจาก คณะกรรมการดังกล�าวแล�ว ยังมีหน�วยงานจากภายนอกที่ไม�ใช�หน�วยงานภายในกระทรวงเกษตรและ



สหกรณ� ได�เข�ามาร�วมบูรณาการการทํางานและให�ความรู�ภายใน ศพก.อีกด�วย เช�น สภาเกษตรกร และการศึกษา นอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  พัฒนาชุมชน  เป�นต�น ซึ่งผลสําเร็จจากการบูรณาการการทํางานร�วมกันของ 

คณะกรรมการต�างๆ และหน�วยงานภาคี ส�งผลให� ศพก. มีการขับเคลื่อนการดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง มีความ เข�มแข็ง 

และเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนร�ูและให�คําปรึกษาแก�เกษตรกรในพื้นที่ได�    

ป�จจัย 

 การดําเนินงาน ศพก อําเภอกระแสสินธ�ุ ประสบความสําเร็จได�เพราะเจ�าหน�าที่ส�งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกรต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาส�วนตัวในการทางาน นอกจากนี้ความสัมพันธ�กับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องในพื้นที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เช�น กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข�าว กรมปศุสัตว� กรมประมง กรม
ชลประทาน ฯลฯ  และกระทรวงอื่นๆ  เช�น  กรมพัฒนาชุมชน  สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)  ฯลฯ  มาทํางานร�วมกันสนับสนุนวิชาการ งบประมาณ โดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบมีความรู� 
ความสามารถ เป�นผู�ที่เสียสละ มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร และดําเนินงานให�ชุมชนมีแหล�งความรู� และแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ซึ่งกันและกัน  

  ศพก.มีข�อมูลฐานเรียนรู� และองค�ความรู� ต�องตรงกับสภาพพื้นที่และความต�องการของเกษตรกร                 
มีหลักสูตรการเรียนรู�ต�องชัดเจน และถูกต�องเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได�จริงในพื้นที่นาข�าวของตนเอง ประกอบกับ
เกษตรกรต�องยอมรับให� ศพก.เป�นแหล�งเรียนรู�ที่สามารถนําไปปฏิบัติได� คณะกรรมการในการขับเคลื่อน เจ�าหน�าที่ และ
เกษตรกร มีความพร�อมและมีความเข�มแข็งในการขับเคลื่อน ศพก. มีหน�วยงานภาคีในพื้นที่  ให�ความร�วมมือในการ
ขับเคลื่อนการทํางานร�วมกัน 
การดํารงตําแหน�งในป�จจุบัน 

     1.สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชิงแสและเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเชิงแส 

     2.ประธานศูนย�ข�าวชุมชนตําบลเชิงแส 

     3.ประธานกลุ�มทํานาผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าว ให�กับศูนย�เมล็ดพันธ�ุข�าวป�ตตานี 

     4.ผู�แทนเกษตรกรตําบลเชิงแสและคณะทํางานด�านข�าว จังหวัดสงขลา ( สภาเกษตร ) 

     5.ประธานกรรมการประจําคลองส�งน้ํา ชลประทานเทศบาลตําบลเชิงแส 

     6.คณะกรรมการเครื่องสูบน้ํา ชลประทาน ตําบลเชิงแส  

     7..คณะกรรมการสมาคมเกษตรชาวนาไทย จังหวัดสงขลา 

     8.อาสาสมัครเศรษฐกิจเกษตรอาสา 

ประวัติผลงานและการการฝ�กอบรม 

     1.ได�รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด�นสาขาอาชีพทํานาระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา 

ประจําป� 2558  

     2..อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของชุมชน  

     3.ศึกษาเตรียมความพร�อมสถาบันการเรียนรู�เพื่อปวงชน 



 4.หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของผู�บริหาร สมาชิกสภาและข�าราชการองค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น แนวทางการตรวจสอบของ สตง. เทคนิคการประชุมสภา การสื่อสารสมัยใหม� และการเตรียมเข�าสู�ประชาคม

อาเซียน 

     5..หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) รุ�น 59 เกษตรรุ�งเรือง 

 
องค�ความรู�ในการผลิตเมล็ดพนัธุ�ข�าวคณุภาพด ี

 
ของนายป�ญญา  แก�วทอง  ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค�าเกษตร 

อําเภอกระแสสนิธุ�  จังหวัดสงขลา 
 

1.  การเลือกสถานที่หรือพื้นที่ในการปลูก แปลงนาข�าวของนายป�ญญา แก�วทอง มีทั้งหมด 5 ไร� มีคันนาล�อมรอบ
ทั้งหมด สามารถกักเก็บน้ําได� ด�านข�างติดกับเหมืองส�งน้ํา ทําให�สามารถสูบน้ําเข�านาและปล�อยน้ําออกได�โดยไม�ผ�านที่นา
ของเกษตรกรรายอื่น มีลักษณะดินค�อนข�างมีความอุดมสมบูรณ�โดยธรรมชาติ เนื่องจากมิได�ผ�านการทํานาแบบใช�สารเคมี
มากนัก ส�วนใหญ�จะทํานาป�ละ 1 ครั้ง ในช�วงนาป� 
 2.  พันธ�ุข�าวและการเตรียมเมล็ดพันธ�ุข�าวที่ใช�ปลูก นายป�ญญา แก�วทอง ให�ความสําคัญกับการเลือกพันธุ�ข�าวมา
ปลูกเป�นอย�างมาก โดยพันธุ�ข�าวที่นํามาปลูกในแปลงนี้ได�แก� พันธุ�ข�าวไรซ�เบอรี่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี คือ เป�นพันธุ�ที่ไม�ต�องการ
ปุ�ยเคมีมากนัก ลําต�นแข็งแรง ไม�ล�มง�าย แตกกอดี ให�ข�าวสารสี ม�วง-ดํา ให�คุณค�าทางโภชนาการสูงและเป�นที่นิยมของ
ผู�บริโภค มีความต�านทานโรคและแมลง ที่สําคัญให�ผลผลิตดีแม�ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ�ค�อนข�างต่ํา การเตรียมเมล็ด
พันธุ�ข�าว ใช�เมล็ดพันธ�ุข�าวที่เตรียมไว�เองและผ�านการคัดเลอืกพันธ�ุ โดยการตัดพันธุ�ปนเพื่อไว�ใช�ทําเมล็ดพันธ�ุในป�ต�อไป และ
คัดเมล็ดพันธ�ุผ�านเครื่องคัดเมล็ดของศูนย�ข�าวชุมชนตําบลเชิงแส ไม�มีการใช�สารเคมีในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ�ุและคลุก
เมล็ดพันธ�ุก�อนปลูก 
 3.  การเตรียมดิน ก�อนการปลูกข�าวมีการไถดะและหว�านเมล็ดพันธ�ุปอเทือง เพื่อใช�ปรับปรุงบํารุงดิน เมื่อปอเทือง
อายุ 60 วัน หรือออกดอกได�ประมาณ 80 %  ทําการไถกลบต�นปอเทือง ทิ้งไว� 7 วัน แล�วสูบน้ําเข�าให�ท�วมดินในแปลงนา
ทั้งหมด และทําการไถตีดินด�วยจอบหมุนอีกครั้ง เพื่อเร�งการย�อยสลายของปอเทือง พร�อมกับการใส�ปุ�ยมูลไก� จํานวน 50 
กิโลกรัมต�อไร� ทิ้งไว�  3 วัน ใช�คราดที่ติดกับรถไถนาเดินตามคราดดินให�จมน้ําทั้งหมด และทิ้งไว�อีก 7 วัน  หลังจากนั้นอีก 
3 วัน ให�เตรียมเมล็ดพันธ�ุข�าวเพื่อรอการหว�าน 
 4.  การปลูกและการหว�านเมล็ดพันธ�ุ ใช�เมล็ดพันธ�ุไร�ละ 10 กิโลกรัม โดยแบ�งใส�กระสอบ กระสอบละ 15 
กิโลกรัม นําไปแช�น้ําไว� 24 ชั่วโมง จากนั้นนําขึ้นจากน้ําวางไว�ที่ร�ม เป�ดปากกระสอบไว�อีก 48 ช่ัวโมง เมล็ดพันธ�ุข�าวจะ
งอกเป�นต�ุมเล็กๆ ซึ่งสามารถนําไปหว�านได�ทันที  ระหว�างการแช�เมล็ดพันธ�ุ ให�ทําการเป�ดน้ําในแปลงนาออกระดับหนึ่ง และ
ปรับระดับความสม่ําเสมอของดินในแปลงนา โดยใช�รถไถนาเดินตามที่มีที่ปรับระดับดิน ซึ่งหากเป�ดน้ําออกจากแปลงนา
หมด การปรับระดับดินทําได�ยาก หลังจากปรับที่นาได�สม่ําเสมอแล�วเป�ดน้ําในแปลงนาทิ้งให�หมด แล�วทําร�องน้ําที่ชาวบ�าน
เรียกว�า ร�องลมหรือร�องน้ํา ให�มีระยะระหว�างร�องประมาณ 3 เมตร เพื่อใช�เป�นทางเดินของน้ําไหลออกให�น้ําในแปลงนา
แห�งสนิท จากนั้นให�รีบหว�านเมล็ดพันธ�ุข�าวที่เตรียมจนงอกเป�นต�ุมๆ ไว�ทันทีเพราะถ�าช�าไปดินจะแห�งเมล็ดข�าวงอกไม�ทัน 
หลักจากหว�านเมล็ดพันธุ�ข�าวแล�ว 12-15 วัน ข�าวสูงประมาณ 15 เซนติเมตร  ให�เอาน้ําเข�านาทันทีให�ความสูงระดับน้ํา
ประมาณ  5 เซนติเมตร เพื่อควบคุมวัชพืช ถ�าช�ากว�านี้วัชพืชจะงอกขึ้นมา และควรรักษาระดับน้ําไว�ในช�วงนี้ ห�ามมิให�น้ําใน



นาแห�งโดยเด็ดขาดให�เติมน้ําตลอด หรือสามารถเพิ่มระดับน้ําได�ถึง 10 เซนติเมตร หรือมากว�านี้เล็กน�อย และถ�ามีวัชพืชข้ึน
ให�ทําการถอนออกเพื่อไม�ให�วัชพืชมากเกินไป 
 5.  การใส�ปุ�ย เมื่อข�าวอายุได� 25 วัน หว�านปุ�ยอินทรีย�ชีวภาพอัดเม็ด ที่ผ�านการรับรองมาตรฐาน จํานวน 50 
กิโลกรัมต�อไร� หว�านครั้งที่ 2 เมื่อข�าวอายุได� 60 วัน ในอัตราเดิม และหว�านอีกครั้ง เมื่อข�าวอายุได� 85-90 วัน ในอัตรา 
25 กิโลกรัมต�อไร� พร�อมฉีดน้ําหมักที่ได�จากการทําน้ําหมักจากปลาและเศษปลา ซึ่งผ�านกระบวนการหมักที่สมบูรณ�แล�ว 
เพื่อให�ต�นข�าวสมบูรณ� พร�อมที่จะตั้งท�องและออกรวง  ในระยะนี้ ตรวจสอบว�ามีแมลงศัตรูข�าวทําลาย โดยเฉพาะแมลงสิง
หรือไม� ถ�าพบในปริมาณมากใช�น้ําส�มควันไม�ฉีดพ�นไล�แมลง ถ�าพบในปริมาณไม�มากไม�ต�องฉีดพ�น แต�ควรเฝ�าระวังเป�นอย�าง
มาก  

6.  การตัดข�าวปน (เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าว)  การตรวจตัดข�าวปน เป�นวิธีการกําจัดต�นข�าวที่เกิดจากเมล�ดพันธ�ุ
ข�าวอื่นๆที่ปนมากับเมล็ดพันธ�ุข�าวที่ปลูก  การเกิดพันธุ�ข�าวปนอาจเกิดจากเมล็ดพันธุ�ที่ติดมากับเครื่องจักรที่ใช�เก็บเกี่ยวมา
จากแปลงที่ปลูกข�าวพันธุ�อื่นๆ  หรือจากการเปลี่ยนพันธุ�ข�าวที่ปลูก  และคงมีเมล็ดพันธุ�ข�าวเดิมที่ตกหล�นเป�นข�าวเรื้อในนา 

 วิธีการตรวจตัดข�าวพันธุ�ปนในแปลงปลูกข�าวควรทําร�องทางเดินไว�สําหรับการลงตรวจแปลงไว�ด�วย  การ
ตรวจแปลงปลูกข�าวจะต�องตรวจแปลงอย�างสม่ําเสมอ  เมื่อพบว�ามีข�าวพันธุ�อื่นปน  จะต�องตัดข�าวที่ปนออกทั้งต�น  หรือทั้ง
กอถ�าข�าวแตกกอแล�ว  การตัดข�าวพันธุ�ปนให�ตัดโคนต�น  หรือถอนทั้งกอ 

 ขั้นตอนการตรวจข�าวพันธุ�ปน 
สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพ  ควรลงตรวจตัดข�าวพันธุ�บน  4-5  ครั้ง  ตามระยะการเจริญเติบโตของข�าว  ดังนี้ 
  - ระยะกล�า  ดูความแตกต�างของของสีใบ  ความสูง  หรือเป�นโรค 
  - ระยะแตกกอ  ดูความแตกต�างของของสีของต�น  ความสูง   
  - ระยะออกดอก  ดูเวลาออกดอกก�อนหรือหลังเปรียบเทียบกับพันธุ�หลักที่ปลูกดูสีของรวงที่ต�างออกไป  
ความสูงที่ต�างจากข�าวที่ปลูก  รวมทั้งทรงกอที่ต�างกัน 
  - ระยะโน�มรวง  ดูสีเมล็ด  ดูหาง  รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงข�าวที่แตกต�างกัน 
  - ระยะก�อนเก็บเกี่ยว  ดูต�นข�าวที่มีลักษณะแตกต�างออกไปอีกครั้งก�อนเก็บเกี่ยว 

7.  การเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวข�าวได�อายุประมาณ 130-135 วัน ซึ่งต�องให�ข�าวสุกดีเสียก�อน เพราะถ�าข�าวสุกไม�ดี
จะทําให�สีของเมล็ดข�าวสารไม�สม่ําเสมอ   
 
 8.  การลดความชื้นเมล็ดพันธ�ุ 
 -  การตากข�าวเป�นลานปูนและใช�ตาข�าย  ผ�าใบพลาสติก  กระสอบปุ�ย  อีกช้ันหนึ่ง 
 -  นําข�าวมาตากบนลาน  อย�าให�ข�าวหนาเกินไป  ตากประมาณ  5  ชั่วโมง 
 -  เวลาตากข�าวต�องพลิกกลับถึงด�านล�างกองทุกครั้ง  เพื่อให�อากาศได�ผ�าน  พื้นที่ที่มีข�าวเป�ยกหรือความชื้นอย�ู
อากาศจะช�วยไล�ความชื้นได�ส�วนหนึ่ง 
 -  กลับข�าวที่ตากไว�จากด�านล�างขึ้นด�านบนบ�อยๆหลายๆรอบ 
 -  ถ�ามีแดจัดๆใช�ระยะเวลาในการตากประมาณ 2 – 3  วัน  ก็ใช�ได� 
 -  เมื่อข�าวแห�งสนิทดีแล�วก็ทําการเก็บรวบรวมใส�ในกระสอบป�ุยได� 
 -  ส�วนข�าวเปลือกที่ยังไม�ตากให�นํามากองไว�ที่ร�ม  ควรเป�นที่ยกพื้นสูง  เพื่อให�อากาศถ�ายเทได�ตลอดข�าวจะไม�เสีย 
(ยืดอายุได�ประมาณ  10 – 15 วัน)  แต�ถ�าใส�กระสอบป�ุยไว�  จะเก็บไว�ได�ประมาณ 3 – 4 วัน 
  
 



9.  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพดี 
 -  บรรจุเมล็ดพันธ�ุข�าวไว�ในกระสอบที่ไม�มีรอยฉีกขาด  ไม�เป�ยกชื้น  โดยเย็บหรือมัดปากกระสอบให�แน�น  ติดป�าย
บอกบอกรายละเอียด  เช�น  ช่ือพันธ�ุ  วัน/เดือน/ป�  ที่เก็บเกี่ยว 
 -  ทําความสะอาดพื้นที่ส�วนต�างๆของโรงเก็บ  ที่ระบายอากาศได�ดี  ไม�ชื้นแฉะ  โรยปูนขาวให�ทั่ว 
 -  เรียงกระสอบที่บรรจเุมล็ดพันธุ�ข�าวไว�ให�เป�นระเบียบ  วางสูงจากพื้น  10  เซนติเมตร  ห�างจากผนังโรงเก็บด�าน
ละเมตร 1 เมตร 
 หมั่นทําความความสะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บอย�างสม่ําเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียน  

การลดต�นทุนการผลิตยางพารา โดยการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 

ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอบางกล่ํา 

 

 
 

1. ชื่อ: ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอบางกล่ํา 

ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้น เพือ่ใช�เป�นแหล�งเรียนรู�การ

ทําการเกษตรด�านยางพารา เพื่อแก�ป�ญหาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่  ลดต�นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิต/

ประสิทธิภาพการผลิต และเพิม่รายได�จากกจิกรรมเสริม 

 

2. ที่ตั้งศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอบางกล่ํา   

หมู�ที่ 10 ตําบลท�าช�าง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

 
 



3. สถานการณ�ของพื้นที่  

 อําเภอบางกล่ํามพีื้นที่ทัง้หมด 92,369 ไร�  พื้นที่ทําการเกษตร 42,205  ไร� เกษตรกรส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ซึ่งมพีื้นที่โซนนิ่ง S1 จํานวน 12,562 ไร� S2 จํานวน 5,207 ไร� S3 จํานวน 
18,312 ไร�  และ N จํานวน 1,305 ไร� จากสถานการณ�ราคายางพาราตกต่ํา ต�นทุนการผลิตสงู  การจัดการ
ดูแลรักษาสวนยางพารายงัไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร  ทําให�เกษตรกรผู�ปลูกยางพาราได�รบัผลกระทบเป�น
อย�างมาก  

 

4. ประวัติเกษตรกรต�นแบบเพื่อถอดบทเรียน  
 นายวิชาญ  ขวัญช�วย อายุ 52 ป�  บ�านเลขที่ 9 บ�านยางงาม หมู�ที่ 10  ตําบลท�าช�าง อําเภอบาง

กล่ํา  จังหวัดสงขลา เบอร�โทรศัพท� 089-9782179 มีอาชีพทําการเกษตร โดยมีพื้นทีท่ั้งหมด 25 ไร� ทํา

สวนยางพาราเป�นหลกั  และเป�นเกษตรกรต�นแบบเจ�าของแปลงเรียนรู�ทีเ่ป�น Smart Farmer แบบเต็มตัว เป�น

เกษตรกรทีม่ีความรู�ความสามารถ และมีทกัษะในการถ�ายทอดความรู�ในด�านการลดต�นทุนการผลิต การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ทําให�ต�นทุนการผลิตยางพาราลดลง   

 
5. การเรียนร�ูจากประสบการณ� 
 จากการเป�นเกษตรกรมานานกว�า 10 ป� นายวิชาญ ขวัญช�วย  ได�มองเห็นถึงสภาพป�ญหาการผลิต
ของชุมชนที่มีต�นทุนการผลิตสูง  เนื่องจากการใช�ปุ�ยเคมซีึ่งมรีาคาค�อนข�างสูง  จงึได�มีการรวมกลุ�มกันเพื่อผลิต
ปุ�ยใช�เอง  โดยได�รับคําแนะนําจากเจ�าหน�าทีส่�งเสริมการเกษตร ในเรื่องการตรวจวิเคราะห�ดิน และการใช�ปุ�ย
ตามค�าวิเคราะห�ดิน  ซึ่งการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน สามารถลดต�นทุนได�  

1. การใช�ปุ�ยก�อนมีการวิเคราะห�ดิน  
- ยางพารา 1 ไร� (ต�นยางพารา 70 ต�น/ไร�)   
- ใส�ปุ�ยสูตร 20-8-20  จํานวน 1 กิโลกรัม/ต�น/ป�  
- ดังนั้นใน 1 ป� ยางพารา 1 ไร� ใช�ปุ�ย 70 กิโลกรัม 
- ราคาปุ�ย 870 บาท/กระสอบ 50 กิโลกรมั ( 17.4 บาท/กโิลกรัม) 
- ต�นทุนการผลิต เท�ากับ 1,218 บาท/ป�/ไร� 

2. การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 
- ค�าดินที่วิเคราะห�ได�  คือ ต่ํา-ต่ํา-ต่ํา 
- ปริมาณปุ�ยที่ใช� 
N = 20 กก. ราคา 11.2 บาท/กก.  เท�ากับ 224 บาท 
P = 8   กก. ราคา 17.2 บาท/กก.  เท�ากับ 137.6 บาท 
K = 14 กก. ราคา 12 บาท/กก.     เท�ากับ 168 บาท 
รวม 529.6 บาท/42 กิโลกรัม 
เฉลี่ย 12.60 บาท/กิโลกรมั 

- ยางพารา 1 ไร� (ต�นยางพารา 70 ต�น/ไร�)   ใส�ปุ�ยจํานวน 1 กิโลกรมั/ต�น/ป� 
- ต�นทุนการผลิต เท�ากับ 882 บาท บาท/ไร�/ป� 
ดังน้ัน ต�นทุนการผลิตลดลง เท�ากับ 1,218-882 = 336 บาท/ไร�/ป� 



6. การสรุปความรู�ที่ได�จากบทเรียน  
 ป�จจัยที่ทําให�การดําเนินกิจกรรมด�านการเกษตรประสบความสําเร็จ 

1. ความมุ�งมั่นและความตั้งใจของเกษตรกร 

2. การศึกษา ค�นคว�า หาความรู�และข�อมูลใหม�ๆ  จากแหล�งความรู�ต�างๆ 

3. ผสมผสานความรู�ทางวิชาการที่ได�รบัมาปรับใช�กบัตัวเองให�เกิดความสําเร็จและถ�ายทอดความรู�

ให�กับเกษตรกรทีส่นใจ 

4. ความร�วมมือของคนในชุมชน 

 
7. แนวทางการพัฒนา 
 1. ให�เกษตรกรในชุมชนได�ใช�ปุ�ยอย�างถูกวิธีและเกิดประโยชน�มากที่สุด 

2. สามารถลดต�นทุนการผลิตได� 

3. เกษตรกรสามารถเก็บตัวอย�างดินเพื่อใช�ในการตรวจวิเคราะห�ได�อย�างถูกต�อง 

 

 

 

 

 



รายงานการถอดบทเรียน 

การเลี�ยงแพะในสวนยางพารา 

นายดลอะซีด บินโส๊ะ ศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรอาํเภอคลองหอยโข่ง 

� . ความเป็นมา 

 ภาคการเกษตร เป็นแหล่งรายไดข้องประเทศและแหล่งอาหารเลี�ยงปากทอ้งคนไทยมาอยา่งต่อเนื�อง

และยาวนาน แต่ในภาวะปัจจุบนัเกษตรกรตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ อาทิ ตน้ทุนการผลิตสูง พื�นที�ขาดความ

อุดมสมบูรณ์ รวมทั�งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช ทาํใหผ้ลผลิตที�ไดรั้บมีปริมาณน้อย คุณภาพ

ตํ�า เกษตรกรส่วนใหญ่ จึงประสบกบัภาวะขาดทุน เกิดปัญหาหนี� สินจนไม่สามารถพึ�งพาตนเองได ้

 จากการวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก.อาํเภอคลองหอยโข่ง ซึ�งเป็นศูนยกิ์จกรรมดา้นการผลิตยางพารา  

อาํเภอคลองหอยโข่ง มีพื�นที�ทั�งหมด � � � ,� � � ไร่ พื�นที�ถือครองการเกษตร � � � ,� � �  ไร่ พื�นที�ทาํการเกษตร 

87,� � �  ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา พื�นที� � � � ,� � �  ไร่ เกษตรกรชาวสวนยางพารา

ในพื�นที�อาํเภอคลองหอยโข่งส่วนใหญ่ทาํสวนในลกัษณะการปลูกพืชเชิงเดี�ยว โดยการปลูกยางพาราเพียง

อยา่งเดียว ทาํใหไ้ม่มีรายไดอ้ื�นๆ นอกเหนือการทาํสวนยางพารา จากสภาวะปัจจุบนัเกษตรกรประสบปัญหา

ยางพาราตกตํ�า เกษตรกรได้รับผลกระทบ ทาํให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ดังนั�นการใช้พื�นที�สวน

ยางพาราใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดตน้ทุนการผลิตจึงเป็นแนวทางหนึ�งที�จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา นายดลอะซีด บิลโสะ  เห็นว่า ในพื�นที�สวนยางพารา ยงัมีพื�นที�ที�สามารถทาํประโยชน์ไดอ้ีก จึงได้

ชกัชวนสมาชิกในชุมชนที�เขา้ร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเทา้พ่อภายใตร่้มพระบารมี เพื�อการพฒันาการ

เกษตรอย่างย ั�งยืน จาํนวน 10 ราย  ดาํเนินกิจกรรมการเลี� ยงแพะในสวนยางพารา เพื�อให้มีกิจกรรมที�

หลากหลายมากขึ�นในสวนยางพารา 

 

 

 

 



2. การเลี�ยงแพะในสวนยางพารา 

 2.1 สถานที� โรงเรือนที�ใช้เลี �ยง  

 มีการเตรียมโรงเรือนเลี�ยงแพะก่อนนาํเขา้มาเลี�ยง พื�นที�ตั�งสูงกว่าพื�นดินประมาณ � -�  เมตร และมี

บนัไดทางขึ�นคอกทาํมุม � �  องศา เพื�อแพะสามารถเดินเขา้ออก พื�นโรงเรือนทาํเป็นร่องเวน้ระยะห่าง � .�  

เซนติเมตร เพื�อให้มูลหรือปัสสาวะของแพะร่วงลงมายงัพื�นดา้นล่าง จะไดท้าํให้พื�นคอกแห้งและมีความ

สะอาดตลอดเวลา ผนงัคอกสร้างใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และใชค้วามสูงประมาณ � .�  เมตร เพื�อป้องกนั 

ไม่ใหแ้พะกระโดดขา้ม  สาํหรับหลงัคาโรงเรือน หลงัคาโรงเรือนสูงจากคอกประมาณ �  เมตร  

    

 พื�นที�ในการเลี�ยงแพะ แพะแต่ละตวัตอ้งการพื�นที�ส่วนตวัละ� -�  ตารางเมตร หรือแลว้แต่ขนาดตวั

ของแพะ แบ่งคอกในโรงเรือนไดต้ามการใชง้านต่างๆอาทิ คอกแม่แพะอุม้ทอ้ง, คอกสาํหรับคลอดลูกแพะ, 

คอกสาํหรับลูกแพะ  

 

 

 



\ 2.2 พ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ 

 ซื�อพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์ จากแหล่งที�เชื�อถือได ้ทางกลุ่มไดซื้�อมาจากเกษตรกรผูเ้ลี�ยงแพะในตาํบล

ปาดงัเบซาร์ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 29 ตวั เป็นพ่อพนัธุ ์จาํนวน 6 ตวั และแม่พนัธุจ์าํนวน 6 ตวั 

และลูกแพะจาํนวน 17 ตวั  โดยที�พ่อพนัธแ์ละแม่พนัธุที์�นาํมาเลี�ยงมีอายปุระมาณ 1.5 ปี นํ� าหนกั 23 กิโลกรัม

ขึ�นไป ซึ�งซื�อขายในนํ� าหนกักิโลกรัมละ 150 เพื�อนาํมาเลี�ยงต่อไป 

 2.3 การเลี�ยง 

 - เมื�อแพะมาถึงโรงเรือน มีการคดักรองสุขภาพของแพะก่อนเขา้โรงเรือนก่อน เพื�อดูว่า มีแพะตวั

ไหนบา้งที�มีการอาการเจ็บป่วย และไดค้ดัแยกดูอาการก่อน หากอาการปกติ ก็สามารถเขา้สู่โรงเรือนได ้ 

 

 - อาหารและนํ� า การเลี�ยงแพะในสวนยางพารา สามารถใหแ้พะกินหญา้ในสวนยางพาราเป็นอาหาร

ได ้เพื�อประหยดัตน้ทุน และเป็นการใชท้พัยากรที�มีอยู่ และมีการเสริมดว้ยหญา้ที�มีโปรตีนสูงในคอกแพะ  

การใหแ้พะกินหญา้ในสวนยางพารา จะปล่อยในช่วงเวลา 15.30 -18.00 น. 

 - การตรวจสุขภาพ มีการตรวจอาการแพะทุกวนั โดยสาํรวจอาการ สุขภาพ ในระหว่างที�นาํแพะเขา้

คอกตอนเวลา 18.00 น. หากตวัใดมีอาการที�ผดิปกติ จะแยกดูเพื�อสงัเกตอาการต่อไป 

 

 - การฉีดวคัซีน  มีการฉีดวคัซีนเพื�อป้องกนัพยาธิ และป้องกนัโรคต่างๆ ซึ�งไดรั้บความร่วมมือจาก

สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอใหก้ารสนบัสนุนเรื�องวคัซีน รวมทั�งวิชาการดา้นปศุสตัว ์



 2.4 การจดัจาํหน่าย 

 - เมื�อแพะมีนํ� าหนักประมาณ 20 กิโลกรัมขึ�นไป สามารถจาํหน่ายได ้โดยปัจจุบนัจาํหน่ายเป็นตวั 

โดยคิดที� นํ� าหนกักิโลกรัมละ 150 บาท สาํหรับการแปรรูปในแบบเนื�อชาํแหละ จะขายเมื�อมีการสั�งซื�อ ตลาด

ที�จดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคเนื�อแพะอยู่ในพื�นที� ชุมชนบา้นเก่าร้างและบา้นควนกบ ซึ�งนิยมรับประ

ทาเนื�อแพะ 

 2.5 ผลพลอยได้ 

 - การเลี�ยงแพะในสวนยางพารา ทาํให้เกษตรกรสามารถใชพ้ื�นที�ไดคุ้ม้ค่ามากที�สุด เพราะที�ดินเป็น

ปัจจยัคงที� ถึงแมไ้ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในพื�นที�ว่าง แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นตน้ทุนส่วนหนึ�งในการทาํ

กิจกรรมสวนยางพาราแลว้ การเลี�ยงแพะในสวนยางพาราถือว่าเป็นการใชท้รัพยากรที�มีประสิทธิภาพมากขึ�น  

 - เนื�องจากโรงเรือนมีการออกแบบใหม้ีพื�นที�ตั�งสูงกว่าพื�นดินประมาณ � -�  เมตร และพื�นโรงเรือน

ทาํเป็นร่องเวน้ระยะห่าง � .�  เซนติเมตร เพื�อให้มูลหรือปัสสาวะของแพะร่วงลงมายงัพื�นดา้นล่าง ทาํให้

เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากมูลแพะไวใ้ชง้าน เกิดการประหยดัตน้ทุนปุ๋ย ซึ�งเกษตรกรไดน้าํปุ๋ย

อินทรียจ์ากมูลแพะนําไปใส่ในต้นยางพาราและไมผ้ล และหากมีเหลือ เกษตรกรได้นํามาจัดจาํหน่าย

กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ�งเป็นการเพิ�มรายไดจ้ากการเลี�ยงแพะในสวนยางพาราอีกทางหนึ�งดว้ย 

  

 

 

เกษตรกรตน้แบบ นายดลอะซีด บินโส๊ะ 

ถอดองคค์วามรู้โดย : สาํนกังานเกษตรอาํเภอคลองหอยโข่ง 

 

 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นางปราณี ช�วยมณี 

ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) อําเภอสทิงพระ 
อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

........................................................................... 
 

 

   

สถานการณ�ด�านการเกษตร 
อําเภอสทิงพระ ตั้งอย�ูในเขตพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระของจังหวัดสงขลา ติดทะเลทั้ง 2 ฝ��ง โดยทิศตะวันออกติดอ�าว

ไทย ทิศตะวันตกติดทะเลสาบสงขลา สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป�นที่ราบ ทิศตะวันตกเป�นพื้นที่ราบลุ�ม โดยพื้นที่ส�วน
ใหญ�มีความเหมาะสมมากในการปลูกข�าว (S1) เกษตรกรส�วนใหญ�จึงทํานาเป�นอาชีพหลัก โดยปลูกข�าวเพื่อจําหน�ายและ
เก็บไว�บริโภคในครัวเรือนบางส�วน แต�ประสบป�ญหาต�นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตข�าวตํ่า ไม�ค�ุมกับการลงทุน  ทําให�
พื้นที่ทํานาและเกษตรกรที่ทํานาลดลงเรื่อย ๆ และมีนาร�างเพิ่มขึ้นทุกป�    แนวทางหนึ่งที่จะช�วยในการแก�ไขป�ญหาเหล�านี้
คือการลดต�นทุนการผลิต การใช�เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งแต�การเลือกใช�เมล็ดพันธ�ุคุณภาพดี การปรับปรุง
บํารุงดิน  การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว อันจะส�งผลให�ลด
ต�นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได�สุทธิให�กับเกษตรกรต�อไป 

ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 
นางปราณี ช�วยมณี เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2502  อายุ 58 ป�  อาศัยอย�ูบ�านเลขที่ 15 ม.7 ต.ท�าหิน  อ.

สทิงพระ จ.สงขลา หมายเลขโทรศัพท� 087 – 289 7068 จบการศึกษา ปวส.ด�านผ�าและเครือ่งแต�งกาย จาก

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ป� 2525 

แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค�าเกษตร (ศพก.) 

นางปราณี  ช�วยมณี  มีภูมิลําเนาอย�ูที่ ม.7 ต.ท�าหิน เมื่อสมรสในป� 2530 ก็ได�สร�างครอบครัวอย�ูที่ ม.7  ต.ท�า

หิน เหมอืนเดิม และเริ่มทํานาเป�นอาชีพตัง้แต�ป� 2530 เป�นต�นมาจนถึงป�จจุบัน โดยเริ่มแรกทํานาประมาณ 15 ไร� 

และได�เพิ่มพื้นที่การทํานาข้ึนเรื่อย ๆ ประกอบกับในป� 2549 ได�ซื้อรถไถนาเป�นของตนเอง จงึทําให�พื้นที่ทํานายิ่ง

เพิ่มขึ้นไปอกี ป�จจุบันทํานาทั้งหมด 37 ไร� อย�ูในพื้นที่ ม.6 , 7 ต.ท�าหิน อ.สทงิพระ จ.สงขลา เป�นนาอาศัยนํ้าฝน

เพราะไม�มีระบบชลประทาน ปลูกข�าวเจ�าพันธุ�ส�งเสริม เช�น ชัยนาท1 และพันธ�ุ กข ต�าง ๆ โดยวิธีการหว�านสํารวยหรอื

หว�านน้ําตมแล�วแต�สภาพอากาศในแต�ละป� และเนื่องจากเป�นนาอาศัยนํ้าฝนจึงมักประสบป�ญหาภัยธรรมชาติทัง้น้ํา

ท�วมและภัยแล�งอยู�เสมอ 



การทํานาในป� 2530 – 2553 ใช�วิธีการทํานาเหมือนบรรพบรุุษได�กระทํามา คือปลกูข�าวเจ�าพันธุ�ส�งเสรมิ เช�น 

ชัยนาท1 โดยวิธีการหว�านสํารวย ใช�เมล็ดพันธ�ุในอัตราสูง (25 – 30 กก./ไร�)  และใส�ปุ�ยเคมี จํานวน 2 ครั้ง คือ ปุ�ย

สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร� และ 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร� รวม 50 กก./ไร� โดยไม�ทราบว�าข�าวต�องการทัง้ชนิด

และอัตราของปุ�ยที่ใส�หรือไม� มกีารเผาฟางข�าวและไม�มีการปรับปรงุบํารุงดิน ทําให�ต�นทุนการผลิตสงู ผลผลิตต่ํา ส�งผล

ให�ประสบภาวะขาดทุนอย�างต�อเนือ่ง แต�ด�วยความรักในการเป�นชาวนาจึงทํานามาตลอดและพยายามค�นหา

เทคโนโลยีใหม� ๆ มาปรบัใช� และใช�ประสบการณ�ในการทํานาแต�ละป�มาเป�นบทเรียนในการทํานาป�ต�อไป เพื่อให�การ

ประกอบอาชีพทํานามีความมั่นคงและยั่งยืนสามารถสร�างรายได�ให�ครอบครัวได� 

ป� 2554 ได�รับการอบรมจากสํานกังานเกษตรอําเภอสทิงพระในเรื่องดิน ปุ�ย การใช�ปุ�ยพืชสดปรับปรุงบํารงุ

ดิน การไถกลบตอซังข�าว การใช�อัตราเมล็ดพันธุ�ข�าวที่เหมาะสม การเกบ็ตัวอย�างดินเพือ่ตรวจวเิคราะห� การวิเคราะห�

ตัวอย�างดินด�วยเครื่องมอืวิเคราะห�ดินอย�างง�าย (Soil Test Kit) และการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน/การใช�ปุ�ยเคมอีย�าง

มีประสิทธิภาพ จงึได�นํามาปรบัใช�กับการทํานาของตนเองตัง้แต�ป� 2554 – ป�จจุบัน โดยการเกบ็ตัวอย�างดินในแปลงนา

มาตรวจวิเคราะห�ก�อนและใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินซึ่งเป�นแม�ปุ�ยทัง้หมดทําให�ลดจํานวนปุ�ยเคมีลงเหลอืไม�เกิน 22 

กก./ไร� ลดอัตราเมล็ดพันธ�ุเหลือไม�เกิน 20 กก./ไร� ผลปรากฏว�าต�นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 400 กก./ไร� 

เป�น 450 – 500 กก./ไร�  ส�งผลให�มีรายได�เพิ่มขึ้น อีกทัง้ยังช�วยลดแรงงานและเวลาในการหว�านข�าวและใส�ปุ�ยอกีด�วย 

จากผลการทํานาดังกล�าวทําให�นางปราณี  ช�วยมณี พบว�าอาชีพการทํานากเ็ป�นอาชีพทีม่ีความมั่นคง ย่ังยืน

และสามารถสร�างรายได�เลี้ยงครอบครัวได� นางปราณี  ช�วยมณี จึงได�พยายามเผยแพร�ผลการดําเนินงานของตนเอง

ให�กับเกษตรกรคนอื่น ๆ ได�นําไปปรบัใช�เพื่อลดต�นทุนในการทํานามาโดยตลอด แต�ไม�ค�อยประสบผลสําเรจ็เท�าที่ควร

เนื่องจากเกษตรกรส�วนใหญ�รู�สึกว�าย�ุงยากในการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว จึงทํานาตามแบบดั้งเดิม ยกเว�นเกษตรกรของ

ศูนย�ข�าวชุมชนตําบลท�าหิน จํานวน 30 ราย ที่ได�นําไปปฏิบัติและได�รับผลเช�นเดียวกับนางปราณี  จนกระทั่งป� 2557 

กรมส�งเสริมการเกษตรมีนโยบายจัดตัง้ศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร(ศพก.) ใน 882 อําเภอ

ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเป�นแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน�นพืชหลักของพื้นทีเ่ป�นหลักเพือ่ให�

เกิดการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรใน 3 ด�าน คือ การลดต�นทุน การเพิม่ผลผลิต และ การพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต โดยทีม่าของศูนย�ต�องมาจากการใช�เวทีชุมชนในการวิเคราะห�ป�ญหา กําหนดประเด็นพัฒนา ซึง่นางปราณี  

ช�วยมณี ได�เข�าร�วมเวทีดังกล�าวและร�วมกบัชุมชนในการวิเคราะห�ป�ญหาในการทํานาของพื้นที่ ซึง่พบว�าต�นทุนการผลิต

สูง(จากอัตราเมล็ดพันธ�ุและอัตราการใช�ปุ�ยเคมี) ผลผลิตต่ํา(350 – 400 กก./ไร�) และราคาผลผลิตต่ํา ส�งผลให�

เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนอย�างต�อเนื่อง ทําให�เกษตรกรที่ทํานาและพื้นที่ทํานาลดลงเรื่อย ๆ และจากเวทีชุมชน

ดังกล�าวทําให�ได�ประเด็นในการพัฒนาการทํานาของพื้นที่ คือ การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตข�าวโดยเน�นการลดต�นทุน

(โดยลดอัตราเมล็ดพันธ�ุและใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน) และเวทีได�เลือกนางปราณี  ช�วยมณี เป�นเกษตรกรต�นแบบของ

ศูนย�ฯ และจัดตั้งศูนย�ฯ เพื่อใช�เป�นแหล�งถ�ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตข�าวให�กับเกษตรกรในพื้นที่ และได�จัดทําเป�น

หลักสูตรและฐานเรียนรู� ดังนี้  

1. หลักสูตรหลกั : การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข�าว(การลดต�นทุน) ประกอบด�วย 
  - การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ�ุข�าว 
  - การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 
  - การผลิตสารชีวภัณฑ�และการป�องกันกําจัดศัตรูข�าว 
  - การปรับปรงุบํารุงดิน 



 2. หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด�วย 
  - การเลี้ยงไก�ไข� 
  - การปลูกมะนาวในบ�อซเีมนต� 
 3. หลักสูตรเสริม 
  - การแปรรปูข�าว 

 - การทําบัญชีครัวเรือน/บญัชีต�นทุนอาชีพ 

ซึ่งความรู�จากทัง้ 3 ฐานเรียนรู�เป�นสิ่งที่นางปราณี  ช�วยมณี ได�ใช�ปฏิบัติในการทํานาของตนเองอยู�แล�วและ

สามารถทําให�ลดต�นทุนในการทํานาได�จรงิ และพร�อมที่จะถ�ายทอดให�ผู�ที่สนใจ 

 

  

 

   



1. แปลงเรียนร�ู  
ตั้งอยู�ที่ ม.6 ต.ท�าหิน พื้นที่ 6.5 ไร� มีนางปราณี ช�วยมณี เป�นเจ�าของแปลงเรียนรู�และให�ความรู�เกี่ยวกบัการ

ลดต�นทุนการผลิต เพิ่มมูลค�าสินค�าข�าว  การผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพดี   โดยกรมส�งเสรมิการเกษตรได�ใช�ประโยชน�
แปลงเรียนรู�เป�นจุดสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพ ให�แก�เกษตรกรในพื้นทีอ่ําเภอสทิงพระ รวมทั้งหน�วยงาน
ราชการต�าง ๆ ทีเ่ข�าศึกษาเรียนรู� 

 

   

 

2. หลักสูตรเรียนร�ู  
 คณะกรรมการศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร อําเภอสทิงพระ ร�วมกับเจ�าหน�าที่
ส�งเสริมการเกษตรประจําตําบล ได�ร�วมกันกําหนดหลกัสูตรการเรียนรู�ของศพก. สทิงพระ โดยแบ�งเป�น 3 หลักสูตร 
ดังนี้  
  2.1 หลักสูตรหลัก : การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตข�าว(การลดต�นทุน) 
  2.2 หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 หลักสูตรเสริม 

3. ฐานการเรียนร�ู 

 ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร อําเภอสทงิพระ มฐีานการเรียนรู�เพือ่เป�นจุดให�

เกษตรกร และหน�วยงานต�างๆ เข�ามาใช�ประโยชน� ดังนี ้

 หลักสูตรหลัก : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข�าว(การลดต�นทุน) ประกอบฐานเรียนรู�ดังนี ้
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ�ข�าว 
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การผลิตสารชีวภัณฑ�และการป�องกนักําจดัศัตรูข�าว 
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การปรบัปรุงบํารงุดิน 



  

    

    

  2.2 หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด�วยฐานเรียนรู�ดังนี ้
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การเลี้ยงไก�ไข� 
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การปลกูมะนาวในบ�อซีเมนต� 
  2.3 หลักสูตรเสริม ประกอบด�วยฐานเรียนรู�ดังนี ้
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การทําบญัชีครัวเรือน/บัญชีต�นทุนอาชีพ 
   - ฐานเรียนรู� เรือ่ง การใช�น้ําอย�างรู�คุณค�า 
วิธีการดําเนินงาน 

1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 

นางปราณี ช�วยมณี เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�ฯ  มีหน�าที่ในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดข�าวคุณภาพดี ให�แก�เกษตรกรในชุมชน โดยการทดลองปฏิบัติในไร�นาของตนเองก�อนเมื่อได�รับ

ผล จึงนํามาขยายถ�ายทอดให�แก�ผู�อื่นต�อ 



2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 

     ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จะมีทีมชุด

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห�และให�คําแนะนําแก�สมาชิก ตามหลักสูตรที่กําหนดไว�แต�ละหลักสูตร เช�น การวิเคราะห�ดิน 

จะมีทีมศูนย�จัดการดินปุ�ยชุมชนอําเภอสทิงพระ(ศูนย�เครือข�าย ศดปช.ท�าหิน) ทําการวิเคราะห�ดินให�กับเกษตรกร

เบื้องต�น เพราะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห�ดินเบื้องต�น  และมีศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลท�าหิน  แนะนําการ

จัดการศัตรูพืชในนาข�าว  การใช�สารชีวภัณฑ� เมื่อเกษตรกรต�นแบบไปเข�ารับการอบรมหลักสูตรต�าง ๆ ก็จะนําองค�

ความรู�ที่ได�รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง และถ�ายทอดให�ความรู�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 

     3.1 จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู� ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง  

      3.2 จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 

      3.3 พิจารณาจัดทําแผนขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณดําเนินงานของศูนย� ฯ เพิ่มเติมจากหน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง 

4. เครือข�ายของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสทิงพระ 
- ศพก.เครือข�ายตําบลชุมพล  ตั้งอยู�ที่ ม.3 ต.ชุมพล เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านข�าว 

- ศพก.เครือข�ายตําบลกระดงังา ตั้งอยู�ที่ ม.3 ต.กระดงังา เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านข�าว 

- ศพก.เครือข�ายตําบลจะทิง้พระ ต้ังอยู�ที่ ม.3 ต.จะทิง้พระ เป�นศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 

- ศพก.เครือข�ายตําบลบ�อแดง ตั้งอยู�ที่ ม.5 ต.บ�อแดง เป�นศนูย�เรียนรู�ด�านข�าว 

- วิสาหกิจชุมชนศูนย�ข�าวชุมชนตําบลท�าหิน ต้ังอยู�ที่ ม.6 ต.ท�าหิน เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านการผลิตข�าว 

- ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชนตําบลท�าหิน ต้ังอยู�ที่ ม.5 ต.ท�าหิน เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านการจัดการดิน , ปุ�ย 

- ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลท�าหิน ตั้งอย�ูที่ ม.7 ต.ท�าหนิ เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านการจัดการศัตรูพืช 

- วิสาหกิจชุมชนกลุ�มคนรักษ�โหนด ต้ังอยู�ที่ ม.8 ต.คูขุด เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านการแปรรปูตาลโตนด 

- วิสาหกิจชุมชนพลบู�านสนามชัย ตั้งอยู�ที่ ม.4 ต.สนามชัย เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านพล ู

- กล�ุมแม�บ�านเกษตรกรบ�านคลองฉนวน ตั้งอยู�ที่ ม.5 ต.ชุมพล เป�นศูนย�เรียนรู�ด�านการแปรรูป 

5. การประชาสัมพันธ�การดาํเนินงานของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร   

     1) ประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 

    2) ใช�วิธีบอกต�อ 

    3) ประชาสัมพันธ�ทางหอกระจายข�าวหมู�บ�าน  

    4) ประชาสัมพันธ�ผ�านหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ 
   คณะกรรมการ ศพก. ที่แต�งตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

(ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือและบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุกๆ หน�วยงานในการดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ตั้งแต�การ

วิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให�บริการต�าง ๆ ของ 

ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงานจะมีการบูรณาการการทํางานที่แตกต�างกันไปตามภารกิจของหน�วยงานนั้น ๆ ซึ่งผลสําเร็จจาก

การบูรณาการการทํางานร�วมกันของคณะกรรมการต�าง ๆ และหน�วยงานภาคี ส�งผลให� ศพก. มีการขับเคลื่อนการดําเนินการ

ได�อย�างต�อเน่ือง มีความเข�มแข็ง และเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนรู�และให�คําปรึกษาแก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีได�    



ป�จจัยสู�ความสําเร็จ 

การดําเนินงานของ ศพก. อําเภอสทิงพระประสบความสําเร็จได�เพราะเจ�าหน�าที่ส�งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกรต�นแบบให�ความสําคัญจริงจังและเสียสละเวลาส�วนตัวในการทํางาน นอกจากนี้ความสัมพันธ�กับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องในพื้นที่ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เช�น กรมการข�าว กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจบัญชีสหกรณ� 
สหกรณ�จังหวัด กรมปศุสัตว� กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ  และกระทรวงอื่น ๆ  เช�น  กรมพัฒนาชุมชน  
สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ฯลฯ  มาทํางานร�วมกันสนับสนุนวิชาการ 
งบประมาณ 

ศพก. มีข�อมูลฐานเรียนรู�และองค�ความรู�ต�องตรงกับสภาพพื้นที่และความต�องการของเกษตรกร มีหลักสูตร
การเรียนรู�ชัดเจนและถูกต�อง เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบตัิได�จริงในพืน้ที่นาข�าวของตนเองประกอบกับเจ�าหน�าที่และ
เกษตรกรมีความพร�อมและมีความเข�มแข็งในการขับเคลื่อน ศพก.  มีหน�วยงานภาคีในพื้นที่ให�ความร�วมมือในการ
ขับเคลื่อนการทํางานร�วมกัน 

การดํารงตําแหน�งในป�จจุบัน 

1) ประธานศูนย�ข�าวชุมชนตําบลท�าหิน ป� 2555 - 2559 

2) เกษตรกรต�นแบบของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรประจําตําบลท�าหิน ป� 2557 

– ป�จจบุัน 

3) ประธานกลุ�มเกษตรกรนาแปลงใหญ�ตําบลท�าหิน ป� 2558 – ป�จจุบัน 

4) อาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน (อกม.) ป� 2556 – 2557 

5) หมอดินอาสา ป� 2550 – ป�จจุบัน 

6) ประธานกลุ�มออมทรพัย�เพือ่การผลิต ม.7 ต.ท�าหิน ป� 2542 – ป�จจุบัน 

7) อสม. ป� 2542 – ป�จจบุัน 

8) เหรญัญิกกองทุนหมู�บ�าน ป� 2546 – ป�จจุบัน 

9) คณะกรรมการสตรรีะดับอําเภอ ป� 2550 – ป�จจุบัน 

ประวัติผลงานและการฝ�กอบรม 

     1. ได�รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด�นสาขาอาชีพทํานาระดับจังหวัด จังหวัด

สงขลา ประจําป� 2559  

     2. ครูบัญชีอาสาของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� 

       3. ร�วมประกวดศูนย�ข�าวชุมชนตําบลท�าหินตั้งแต�ป� 2555 – 2559 ทําให�ศูนย�ข�าวชุมชนตําบลท�าหินได�รับ

รางวัลในการประกวดศูนย�ข�าวชุมชนดีเด�นประเภทข�าวอื่น ๆ ดังนี้ 

ป� รางวัลที่ได�รับ 
2555 รางวัลที่ 2 ระดบัจงัหวัด 
2556 รางวัลที่ 2 ระดบัจงัหวัด 
2557 รางวัลที่ 2 ระดบัจงัหวัด 
2558 รางวัลที่ 1 ระดบัจงัหวัด และรางวัลที่ 2 ระดับเขต 
2559 รางวัลที่ 1 ระดบัเขต 



องค�ความรู�ในการลดต�นทุนการผลิตข�าว 
ของนางปราณี ช�วยมณี  

ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสทิงพระ  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
....................................................................... 

1. การเลือกสถานที่หรือพื้นที่ในการปลูกข�าว แปลงนาข�าวของนางปราณี ช�วยมณี มีทั้งหมด 37 ไร� มีคันนา
ล�อมรอบทั้งหมด สามารถกักเก็บน้ําได� ด�านข�างติดกับเหมืองส�งน้ํา ทําให�สามารถสูบน้ําเข�านาและปล�อยน้ําออกได�โดย
ไม�ผ�านที่นาของเกษตรกรรายอื่น มีลักษณะดินค�อนข�างมีความอุดมสมบูรณ�โดยธรรมชาติ เนื่องจากมิได�ผ�านการทํานา
แบบใช�สารเคมีมากนัก ส�วนใหญ�จะทํานาป�ละ 1 ครั้ง ในช�วงนาป� 
 2. พันธ�ุข�าวและการเตรียมเมล็ดพันธุ�ข�าวที่ใช�ปลูก นางปราณี ช�วยมณี ให�ความสําคัญกับการเลือกพันธ�ุข�าว
ปลูกเป�นอย�างมาก การเตรียมเมล็ดพันธ�ุข�าว ถ�าไม�ได�เก็บเมล็ดพันธ�ุไว�ใช�เองก็จะใช�เมล็ดพันธ�ุข�าวที่มาจากแหล�งที่
เชื่อถือได� เช�น จากศูนย�เมล็ดพันธ�ุข�าว เป�นต�น 
 3. การเตรียมดิน ก�อนการปลูกข�าวมีการไถดะและหว�านเมล็ดพันธ�ุปอเทือง เพื่อใช�ปรับปรุงบํารุงดิน เมื่อ
ปอเทืองอายุ 45 - 55 วัน หรือออกดอกได�ประมาณ 80 % ทําการไถกลบต�นปอเทือง ทิ้งไว�อย�างน�อย 7 วัน เพื่อให�
ย�อยสลาย 
 4. การปลูกและการหว�านเมล็ดพันธุ� ใช�เมล็ดพันธ�ุไร�ละ 15 - 20 กิโลกรัม โดยมีการทดสอบความงอกก�อน
การปลูก จะใช�เมล็ดพันธุ�ที่มีอัตราความงอกไม�ต่ํากว�า 80% เท�านั้น หลักจากหว�านเมล็ดพันธุ�ข�าวแล�ว 12-15 วัน ข�าว
สูงประมาณ 15 เซนติเมตร จะสูบน้ําเข�านาทันทีให�ความสูงระดับน้ําประมาณ 5 -10 เซนติเมตร เพื่อควบคุมวัชพืช ถ�า
ช�ากว�านี้วัชพืชจะงอกขึ้นมา และจะรักษาระดับน้ําในช�วงนี้ ไม�ให�น้ําในนาแห�งโดยเด็ดขาด 
 5. การใส�ปุ�ย เมื่อข�าวอายุได� 20 - 25 วัน ใส�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินครั้งที่ 1 หลังใส�ปุ�ยครั้งที่ 1 25 – 30 วัน 
จะใส�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน ครั้งที่ 2 และอาจจะใส�น้ําหมักชีวภาพเพิ่มเติม  

6. การตัดข�าวปน (เพื่อการผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าว) การตรวจตัดข�าวปน เป�นวิธีการกําจัดต�นข�าวที่เกิดจากเมล็ด
พันธ�ุข�าวอื่น ๆ ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ�ข�าวที่ปลูก การเกิดพันธ�ุข�าวปนอาจเกิดจากเมล็ดพันธ�ุที่ติดมากับเครื่องจักรที่ใช�
เก็บเกี่ยวมาจากแปลงที่ปลูกข�าวพันธุ�อื่น ๆ หรือจากการเปลี่ยนพันธ�ุข�าวที่ปลูก และคงมีเมล็ดพันธ�ุข�าวเดิมที่ตกหล�น
เป�นข�าวเรื้อในนา  วิธีการตรวจตัดข�าวพันธ�ุปนในแปลงปลูกข�าวควรทําร�องทางเดินไว�สําหรับการลงตรวจแปลงไว�ด�วย 
การตรวจแปลงปลูกข�าวจะต�องตรวจแปลงอย�างสม่ําเสมอ เมื่อพบว�ามีข�าวพันธุ�อื่นปน จะต�องตัดข�าวที่ปนออกทั้งต�น 
หรือทั้งกอถ�าข�าวแตกกอแล�ว การตัดข�าวพันธุ�ปนให�ตัดโคนต�นหรือถอนทั้งกอ 

ขั้นตอนการตรวจข�าวพันธุ�ปน 
สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพ ควรลงตรวจตัดข�าวพันธุ�บน 4-5 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของ

ข�าว  ดังนี้ 
  - ระยะกล�า ดูความแตกต�างของของสีใบ ความสูงหรือเป�นโรค 
  - ระยะแตกกอ ดูความแตกต�างของของสีของต�น ความสูง  
  - ระยะออกดอก ดูเวลาออกดอกก�อนหรือหลังเปรียบเทียบกับพันธ�ุหลักที่ปลูกดูสีของรวงที่ต�าง
ออกไป ความสูงที่ต�างจากข�าวที่ปลูก รวมทั้งทรงกอที่ต�างกัน 
  - ระยะโน�มรวง ดูสีเมล็ด ดูหาง รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงข�าวที่แตกต�างกัน 
  - ระยะก�อนเก็บเกี่ยว ดูต�นข�าวที่มีลักษณะแตกต�างออกไปอีกครั้งก�อนเก็บเกี่ยว 

7. การเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวข�าวระยะพลับพลึง  
 8. การลดความชื้นเมล็ดพันธุ� 
 -  นําข�าวมาตากบนลาน อย�าให�ข�าวหนาเกินไป ตากประมาณ 5 ชั่วโมง 



 -  เวลาตากข�าวต�องพลิกกลับถึงด�านล�างกองทุกครั้ง เพื่อให�อากาศได�ผ�าน พื้นที่ที่มีข�าวเป�ยกหรือความชื้นอย�ู
อากาศจะช�วยไล�ความชื้นได�ส�วนหนึ่ง 
 -  กลับข�าวที่ตากไว�จากด�านล�างขึ้นด�านบนบ�อย ๆ หลาย ๆ รอบ 
 -  ถ�ามีแดดจัด ๆ ใช�ระยะเวลาในการตากประมาณ 2 – 3  วัน ก็ใช�ได� 
 -  เมื่อข�าวแห�งสนิทดีแล�วก็ทําการเก็บรวบรวมใส�ในกระสอบ 
 -  ส�วนข�าวเปลือกที่ยังไม�ตากให�นํามากองไว�ที่ร�ม ควรเป�นที่ยกพื้นสูง เพื่อให�อากาศถ�ายเทได�ตลอดข�าวจะไม�
เสีย (ยืดอายุได�ประมาณ 10 – 15 วัน) แต�ถ�าใส�กระสอบป�ุยไว� จะเก็บไว�ได�ประมาณ 3 – 4 วัน 
 9. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพดี 
 -  บรรจุเมล็ดพันธุ�ข�าวไว�ในกระสอบที่ไม�มีรอยฉีกขาด  ไม�เป�ยกชื้น  โดยเย็บหรือมัดปากกระสอบให�แน�น  ติด
ป�ายบอกรายละเอียด เช�น ชื่อพันธุ� วัน/เดือน/ป� ที่เก็บเกี่ยว 
 -  ทําความสะอาดพื้นที่ส�วนต�าง ๆ ของโรงเก็บให�ระบายอากาศได�ดี ไม�ชื้นแฉะ โรยปูนขาวให�ทั่ว 
 -  เรียงกระสอบที่บรรจุเมล็ดพันธ�ุข�าวไว�ให�เป�นระเบียบ วางสูงจากพื้น 10 เซนติเมตร ห�างจากผนังโรงเก็บ
ด�านละเมตร 1 เมตร 
 - ทําความความสะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บอย�างสม่ําเสมอ 
 

............................................................................ 
 

 

 

 



รายได้เสริมเพิ�มเตมิรายได้ในสวนยางพารา 

ศูนยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื�นที�มีเป้าหมายใหก้ษตรกรสามารถพฒันา

อาชีพการเกษตรใหม้ีความมั�นคงและคุณภาพชีวิตที�ดี โดยใชศู้นยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื�นที�  ซึ� งโดยพื�นที� ส่วนใหญ่ของตําบลนาหวา้ อาํเภอจะนะ  

จงัหวดัสงขลา เป็นสวนยางพารา เกษตรกรมีรายไดห้ลกัจากการประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา เมื�อเกิดการ

เปลี�ยนแปลงของราคายางพาราลดตํ�าลงทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมากแก่เกษตรกร  ศูนยเ์รียนรู้การเพิ�ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของอําเภอจะนะ ตั� งอยู่ ม.�  บ้านประจ่าใต้ ต ําบลนาหว้า  

อาํเภอจะนะ จังหวดัสงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา สามารถเป็น

ตน้แบบใหเ้กษตรกรผูส้นใจเขา้มาเรียนรู้การทาํอาชีพเสริมเพิ�มรายไดใ้นสวนยางพาราไดเ้ป็นอยา่งดี 

นายเพลิ�ม  ศรีสุข   เกษตรกรตน้แบบชาวสวนยางพารา เจา้ของศูนยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  เป็นเกษตรกรที�ประกอบอาชีพการทาํสวนยางพาราเป็นอาชีพ

หลกัมาเป็นเวลานาน  โดยไดก้ล่าวว่า “ ทาํสวนยางอยา่งเดียวนั�นไม่พอกิน  ทุกวนันี�  ไดซื้�อที�ดิน ซื�อบา้น ก็

นายเพลิ�ม  ศรีสขุ 

เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศนูย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 



เพราะการเลี�ยงแพะ เลี�ยงแพะแลว้ รายไดดี้ขึ�น เลี�ยงง่ายขายง่าย”นายเพลิ�ม ศรีสุข ไดใ้หค้วามรู้ในการ เลี�ยง

แพะว่า การเลี�ยงแพะนั�นไม่ยากเท่าไหร่ เพียงแต่เราตอ้งรู้ว่า ระยะเวลาของแพะที�เจริญเติบโต หากยงัเลก็ๆอยู่

ก็ควรใหฉี้ดวคัซีนป้องกนัโรค เมื�อโตขึ�นแพะจะกินมากขึ�น อาจจะเกิดอาการทอ้งผกูถ่ายไม่คล่อง ส่งผลให้

ติดเชื�อตายได ้เราก็ตอ้งให้สมุนไพรหรือจาํพวกว่าน ผสมกบันํ� ามนัพืชให้กิน จากนั�นแพะจะถ่ายอุจจาระ

ออกมา และตอ้งคอยควบคุมในเรื�องความสะอาด ถือว่า เป็นหัวใจการเลี�ยงแพะให้อยู่รอดสร้างคอกให้อยู่ที�

สูงจากพื�นดินให้แพะได้นอน ดูแลความสะอาดคอก และปล่อยให้แพะใด้กินอาหารเป็นวชัพืชในสวน

ยางพาราเพียง �  ชั�งโมงต่อวนัเท่านั�น เลี�ยงแค่ 6 เดือน ก็สามารถขายแพะได ้  

 

 
 

ภาพที� �  การสร้างคอกแพะใหอ้ยูสู่งจากพื�นดิน 

 

 
ภาพที� �  แพะในสวนยางพารา 



 

 

 
 

ภาพที� �  การดูงานคอกแพะในสวนยางพารา 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

  ด้วยความที� เป็นคนใฝ่รู้และเป็นคนมองการณ์ไกลทําให้ นายเพลิ�ม ศรีสุข ได้มองหาโอกาส

ทางดา้นอาชีพอื�น ที�จะเป็นช่องทางและเป็นแหล่งที�มาของรายได ้เพื�อประกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นในการ

ดาํเนินชีวิต ไดศ้ึกษาการเลี�ยงแพะจากผูรู้้ในพื�นที� และทดลองเลี�ยงดว้ยประสบการณ์ของตนเอง ไดม้ีโอกาส

เดินทางไปศึกษาดูงานจากหลายแห่ง จนกระทั�งได้รู้ข้อมูลเรื� อง“การเลี� ยงแพะในสวนยางพารา”  จึงได้

พฒันาการเลี�ยงแพะในสวยางไดผ้ลผลิตที�ดีขึ�น และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัเกษตรกรผูที้�สนใจรายอื�น

ได ้สั�งสม ประสบการณ์มาเรื�อย ๆ  พบเจอกบัปัญหาบา้ง แต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการไดรั้บการแนะนาํ

จากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็น สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ หรือสาํนกังานเกษตรอาํเภอ 

 

 

บทเรียนของความสาํเร็จ   



 จากความสาํเร็จในอาชีพของเกษตรกร นายเพลิ�ม  ศรีสุขบอกว่า หลกัคิดสาํคญัคือ “หากจะทาํอะไร

ก็ตอ้งทาํอยา่งจริงจงั ใส่ใจ มีความมุ่งมั�น อดทนและ ตอ้งทาํอยา่งต่อเนื�อง” หวัใจสาํคญัอีกประการในการทาํ

การเกษตร คือ การลงมือปฏิบัติจริงโดยนําความรู้ที�ได้รับจาก การไปอบรมหรือได้พบเห็น มาปรับใช ้ 

เพิ�มเติมในส่วนของภูมิปัญญาที�ตนเองมี เกิดเป็นองค์ความรู้ที�  สอดคลอ้งกบับริบทและสภาพแวดลอ้ม 

ขอ งพื� น ที�  แล ะฝ ากข้อ คิด ว่ า “เก ษ ต รก รต้อ งม าน ะอด ท น  อ ย่าย่อท้อต่ อ ปั ญ ห า ให้ท ดล องนํ า  

ค ว าม รู้ ม า ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ แ ก้ ปั ญ ห าข อ ง ต น เอ ง แ ล้ว ก็ จ ะ ป ร ะ ส บ ค ว าม สํ า เร็ จ ใน ที� สุ ด ” 

การสรุปความรู้ที�ไดรั้บจากบทเรียน 

     ปัจจยัที�ทาํใหก้ารประกอบอาชีพการเกษตรนั�นประสบความสาํเร็จ 

 � . คน้ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ จากผูรู้้ จากสื�อต่าง ๆ เพื�อพฒันาจนบรรลุผลสาํเร็จได ้

 2. ศึกษาดูงาน จากแหล่งต่าง ๆ เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ เสริม 

 � . ปฏิบติัจริง โดยนาํความรู้ที�ไดรั้บมาปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทพื�นที�ภูมิรู้ของตนเอง 

 � . อดทน จริงจงัทาํอยา่งต่อเนื�อง 

 5. ผสมผสานความรู้ทางวิชาการที�ไดรั้บการอบรมกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

สมรรถนะหลกัที�ทาํใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จ 

 1. คน้ควา้ 

 � . ศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ 

 � . ปฎิบติังานจริง 

 � . อดทน 

 � .ผสมผสานความรู้ 

กลยทุธที์�ใชใ้นการแกปั้ญหา  

การลาํดบัความสาํคญัและเร่งด่วน ความอดทนแกปั้ญหาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป คน้หาความรู้อยูเ่สมอ 

แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน 

 การจดัการความรู้และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 



การถอดบทเรียน  

เทคนิคการเลี้ยงไก�พื้นเมืองเพื่อจําหน�ายเสริมรายได� 

ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสะบ�าย�อย 

 

 

ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสะบ�าย�อย 

ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้น เพื่อใช�เป�นแหล�งเรียนรู�การทํา

การเกษตรด�านยางพารา เพื่อแก�ป�ญหาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่  ลดต�นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิต/

ประสิทธิภาพการผลิต และเพิม่รายได�จากกจิกรรมเสริม 

ที่ต้ังศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสะบ�าย�อย  

เลขที่  76  หมู�ที่ 4 ตําบลเป�ยน  อําเภอสะบ�าย�อย  จังหวัดสงขลา 

ประวัติเกษตรกรต�นแบบเพื่อถอดบทเรียน  
นายช�วย ขุนดํา อายุ69 ป�บ�านเลขที่ 76 บ�านระไมล� หมู�

ที่ 4ตําบลเป�ยน อําเภอสะบ�าย�อย  จังหวัดสงขลาเบอร�โทรศัพท� 

088-63889617มีอาชีพทําการเกษตรโดยมีพื้นที่ทั้งหมด50 ไร� 

ทําสวนยางพาราเป�นหลัก และมีพืชอื่นผสมผสาน อย�ูหลากลาย

ชนิด เช�น ทุเรียน ส�มแขก มะพร�าว เป�นต�น และเป�นเกษตรกร

ต�นแบบเจ�าของแปลงเรียนรู� เป�นเกษตรกรที่มีความรู�ความสามารถ 

และมีทักษะในการถ�ายทอดความร�ูในด�านการลดต�นทุนการผลติ การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตยางพารา ทําให�

ต�นทุนการผลิตยางพาราลดลง อาชีพเสริมในสวนยางพารา การเลี้ยงสัตว�ป�ก และการเลี้ยงปลา 



 

 

การเรียนร�ูจากประสบการณ� 
 จากการที่ นายช�วย ขุนดํา ได�เลี้ยงไก�ก�อนอย�ูแล�ว ก�อนจะเป�นเกษตรต�นแบบของ ศพก. แต�เนื่องจาก

ตอนน้ันยังไม�มีหน�วยงานไหนเข�ามาสนับสนุน จึงยังเลี้ยงแบบใช�ง�ายๆโดยการเลี้ยงแบบปล�อย และไม�มีความรู�

ทางวิชาการมากนัก ดังนั้น เมื่อมีโครงการศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรขึ้น สํานักงาน

เกษตรอําเภอสะบ�าย�อย และหน�วยร�วมที่บูรณาการในพื้นที่ จึงได�เลือกพื้นที่ของนายช�วย ขุนดําเป�นศูนย�ศพก.

หลัก เพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี ด�านการเกษตรต�างๆให�กับประชาชนบริเวณใกล�เคียง ทางสํานักงานเกษตร

อําเภอสะบ�าย�อย จึงได�สนับสนุนไก�พันธ�ุพื้นเมือง เพื่อส�งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก� เพื่อเป�นจุดเรียนรู� พัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพ ให�กับเกษตรต�นแบบ ป�จจุบันเลี้ยงไก� พันธุ�พื้นเมือง คอล�อน เบตง 

 

รายละเอียดองค�ความร�ู โดยมีเทคนิคการเลี้ยงไก�ดังน้ี  

 เมื่อไก�เริ่มออกไข� ให�นําไข�ที่ได�ใส�ในตู�ฟ�ก โดยระบุ วันเดือนป� เขียนติดไว�ที่ไข� เพื่อกําหนดระยะเวลาฟ�ก

ไข� โดยใช�เวลาในเวลาในต�ูฟ�ก 18 วัน ซึ่งต�ูฟ�กต�องมีอุณหภูมิที่ 37.4 องศาเซลเซียส มีความช้ืนที่ 60 - 65 %

ต�ูต�องมีช�อง สําหรับให�มีออกซิเจนเข�าออกอย�ูตลอดเวลา และจะมีพัดลมระบายอากาศที่จะช�วยพัดให�อุณหภูมิ

ทั่วถึงทั้งต�ู จากนั้นเมื่อครบ 18 วัน ก็ย�ายไข�ไปยังต�ูสําหรับฟ�ก โดยจะลดอุณหภูมิต�ูลง เหลือ 36.8 องศา

เซลเซียส ที่ความชื้น 65-70% ซึ่งอีก 3 วัน ไข�ก็จะฟ�กออกมาเป�นตัว เมื่อฟ�กแล�วให�งดน้ําและอาหารเป�นเวลา

3 วัน เนื่องจากไก�สามารถกินอาหารที่เปลือกได�อีก เมื่อครบ 3 วันแล�ว ก็สามารถให�น้ําและอาหารได� โดย

แบ�งเป�นเช�า 2 ครั้ง และเช�า 2 ครั้ง เพื่อกระต�ุนให�ไก�กินอาหารได�ดีขึ้น เมื่อไก�แข็งแรงแล�ว จึงย�ายไปยังคอก

อนุบาล 1 โดยให�อาหารสําหรับไก�เล็ก เมื่อครบ 2 สัปดาห� ให�นําวัคซีนนิวคาสเซิลมาหยอด เพื่อเพิ่มความต�าน

โรค เมื่อไก�โตและแข็งแรงขึ้น ก็ย�ายต�อไปยังคอกอนุบาล 2 ก็ยังให�อาหารไก�เล็กอย�ูเมื่อสังเกตเห�นว�าไก�แข็งแรง

ขึ้นก็สามารถนําไปปล�อยคอกรวมได�เลยควรแยกเป�นรุ�นๆ เพื่อให�ไก�เจริญเติบโตได�ดี อาหารที่ใช�เลี้ยงไก�โต คือ 

มะพร�าวขูด ผสมรํา ซาวกับข�าว ให�อาหารเช�า-เย็น และเลี้ยงปล�อยรวมในคอกรวม 

 

 

 



การสรุปความรู�ที่ได�จากการถอดบทเรียน 

เทคนิคการเลี้ยงไก�พื้นเมืองเพื่อจําหน�ายเสริมรายได� 
 

เทคนิคการเลี้ยงไก� โดยดูแลตั้งแต�ระยะเริ่มออกไข� จนกระทัง่ตัวโตเต็มวัย จะช�วยในเรื่องดังนี ้

1. ลูกไก�มเีปอร�เซ็นต�ความอย�ูรอดมากกว�า90% โดยสามารถดูแลอย�างใกล�ชิดทั้งการกินอาหารและ
สภาพแวดล�อม รวมถึงคัดเลือกไข�ที่ไม�มีเชื้อทิ้ง 

2. การแยกคอกอนบุาลไก� ช�วยให�ไก�เจรญิเติบโตได�ดี โดยแบ�งเป�นรุ�นๆ ไม�มีการแย�งอาหารกัน 
สามารถกินอาหารได�เต็มที ่

3. การให�อาหารที่ใช�ต�นทุนต่ํา โดยเป�นผลผลิตในสวน ไม�ต�องซื้อ ช�วยในการลดต�นทุน เพิ่มผลผลิต 

4. ใช�วัสดุเหลือใช�ให�เป�นประโยชน� โดยการนําลงัโฟม มาทําเป�นต�ูฟ�กไข� 

5. สามารถจัดการระบบการเลี้ยงได�ง�ายข้ึน ควบคุมดูแลทกุขั้นตอนการเลี้ยง 
 

 

 

 

 
 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู�ที่ 3 บ�านคูหาใน  ตําบลคูหาใต�  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

 

รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 

นางปรานี  ทองรักษ� 
ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูม ิ

จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 



นางปรานี  ทองรักษ� 

ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) อําเภอรัตภูม ิ

จังหวัดสงขลา 

            

 
 

สถานการณ�ด�านการเกษตร 

  อําเภอรัตภูม ิเป�นอําเภอที่ตัง้อยู�ทางด�านทิศตะวันตกสุดของจังหวัดสงขลาติดต�อกับอําเภอ

ควนโดน จังหวัดสตูล เป�นอําเภอที่มทีรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ� ด�านตะวันออกเป�นทีร่าบ แต�ด�าน

ตะวันตกมีเทือกเขา คือ เขานครศรีธรรมราช มีป�าไม� เรือกสวนไร�นา ซึ่งเหมาะในการทําการเกษตร เกษตรกร

ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําการเกษตรคือ ทําสวนยางพารา ทํานา พืชผักพืชไร� อําเภอรัตภูมมิีพื้นทีเ่กษตร

ทั้งสิ้น  267,482  ไร� มีพื้นทีป่ลกูข�าว 15,899 ไร� พื้นที่ปลูกยางพารา 152,550 ไร� ความเหมาะสมของ

พื้นที่ปลูกประกอบด�วย พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลกูข�าวสูง (s1) 27,076 ไร� เหมาะสมปานกลาง (s2) 

157 ไร� ไม�เหมาะสม (n) 4,148 ไร� ในสถานการณ�ป�จจบุนั เกษตรกรประสบป�ญหาต�นทุนการผลิตสูงคือใช�

เมล็ดพันธุ�ต�อไร�สงู เมล็ดพันธ�ุในพื้นที่มีน�อย และต�องพึง่พาป�จจัยการผลิตจากภายนอก และความไม�แน�นอน

ของราคาพืชผลทางการเกษตร  ในการปรับปรงุกระบวนการผลิตข�าวโดยใช�เทคโนโลยกีารผลิตที่เหมาะสมกบั

พื้นที่ ต้ังแต�การเลือกใช�เมล็ดพันธุ�คุณภาพดี การปรบัปรุงบํารุงดิน การเตรียมดิน การปลูก การใช�ปุ�ยสัง่ตัด 

การใช�สารเคมี ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การลดต�นทุนการผลิตซึ่งนําไปสู�การเพิ่มผลผลิต และเพิม่รายได�ให�แก�

เกษตรกร 

ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

  นางปรานี  ทองรักษ� เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2506ป�จจบุันอายุ 55 ป� อย�ูบ�านเลขที่ 

192/2 หม�ูที่ 3ตําบลคูหาใต� อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เบอร�โทร 06 3059 4378 จบการศึกษา

ระดับชั้น ปวส.พิเศษ เกษตรศาสตร�ทั่วไปจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
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แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

  เมื่อป� พ.ศ.2545 ได�ฝ�กอบรมหลักสูตรการเป�นวิทยากรจากศูนย�เมล็ดพันธ�ุข�าวเพื่อจัดตั้ง

ศูนย�ข�าวชุมชนตําบลคูหาใต�เพื่อช�วยเหลือเกษตรกรให�จําหน�ายข�าวและสนับสนุนเมล็ดพันธ�ุข�าว อุปกรณ� 

เครื่องมือ รวมทัง้การฝ�กอบรมให�ความรู�แก�สมาชิก โดยร�วมกับสํานกังานเกษตรอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

และได�มีการส�งเสริมให�สมาชิกศูนย�ข�าวชุมชนได�มีการผลิตข�าวเพื่อบรโิภคในครัวเรือนและจําหน�ายให�กับบุคคล

ทั่วไป เพื่อเป�นรายได�ให�กบัครอบครัว และลดรายจ�ายจากการซื้อข�าวสารเพื่อบรโิภค เป�นการผลิตที่ปลอดจาก

การใช�สารเคมจีากการส�งเสริมให�สมาชิกผลิตเอง บรโิภคเองทําให�สมาชิกมีรายได�เพิ่มขึ้น ทําให�สามารถ

พึ่งตนเองได� 

  ในฐานะที่เป�นประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ มี

ความมุ�งมั่นทีท่ําการพฒันาการทํานา และคุณภาพชีวิตของสมาชิกให�สําเร็จ มีความเสียสละ  อุทิศเวลาให�กบั

ศูนย�ข�าวชุมชนในการร�วมประชุมเดินทางศึกษาดูงานตามสถานที่ต�างๆ  และมีความภาคภูมิใจที่ได�สามารถ

พัฒนาอาชีพทํานาให�ยัง่ยืน ทั้งยังเป�นการเพิ่มรายได�หลกัของครัวเรอืน และได�รบัการพัฒนาเป�นศูนย�เรียนรู�

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ ได�รับการสนบัสนุนเมล็ดปอเทือง จากสถานีพัฒนา

ที่ดิน สามารถผลิตข�าวที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีการผลิตในรูปเกษตรอินทรีย� 

  ป�จจุบันมกีารจัดตั้งเป�นศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ 

โดยมี นางปรานี  ทองรักษ� เป�นประธาน ได�มีการพฒันาการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพดีตรงความต�องการของ

ตลาด ลดต�นทุนการผลิต เพิ่มมูลค�าผลผลิตและสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรโดยมีแปลงเรียนร�ู หลกัสูตรการ

เรียนรู� และฐานการเรียนรู� 

1. แปลงเรียนร�ู 

  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ มีนางปรานี  ทองรักษ�

เป�นเจ�าของแปลงโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่มาเรียนรู�วิถีการทํานา  

2. หลักสูตรการเรียนร�ู 

  คณะกรรมการศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูม ิร�วมกบั

เจ�าหน�าที่ส�งเสรมิการประจําตําบลร�วมกําหนดหลกัสูตรการเรียนรู�ของ ศพก. โยแบ�งเป�น 3 หลักสูตร 

  2.1 หลักสูตรหลัก 

  - การลดต�นทุนการผลิตข�าว 

  - การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 

  - การผลิตสารชีวภัณฑ�และการป�องกันกําจัดศัตรูพืช 

  2.2 หลักสูตรบังคบั 

  - เศรษฐกิจพอเพียง 
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  - เกษตรทฤษฎีใหม� 

  2.3 หลักสูตรเสริม 

  - การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล 

  - เกษตรผสมผสาน 

  - การแปรรปูข�าว 

  - การทําบัญชีครัวเรือน 

3. ฐานการเรียนร�ู 

  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ มีฐานการเรียนรู� 5 ฐาน เป�นจุด

ให�เกษตรกรและหน�วยงานต�างๆเข�ามาใช�ประโยชน� ดังนี้ 

  3.1 ฐานลดต�นทุนการผลิต ประกอบด�วยหลกัสูตร 

  - การตรวจวิเคราะห�ดิน เพื่อใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 

  - น้ําหมักชีวภาพ โดยการทําน้ําหมักจากเศษผลไม�ที่เน�าเสีย และกากน้ําตาลไว�ใช�เอง 

  - สามารถลดต�นทุนการผลิตได�ถึง 650 กิโลกรมัต�อไร� 

  3.2 ฐานการผลิตข�าวคุณภาพ ประกอบด�วยหลกัสูตร 

  - การเตรียมเมล็ดพันธุ�คุณภาพ 

  - การเลือกพื้นทีเ่หมาะสมในการปลูกข�าว 

  - การตัดข�าวพันธุ�ปน เพื่อให�ได�เมล็ดพันธุ�คุณภาพ 

  3.3 ฐานการป�องกันกําจักศัตรูข�าว ประกอบด�วยหลกัสูตร 

  - การทําสารชีวภัณฑ� เช�น การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร�มา 

  - การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอร ี

  3.4 ฐานการแปรรปูข�าวเพื่อเพิ่มมลูค�า ประกอบด�วยหลักสตูร 

  - การแปรรปูข�าว เป�นข�าวสาร บรรจสุุญญากาศ   

  - การแปรรปูเป�นขนมเพื่อเพิม่มลูค�า                    
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 3.5 ฐานเศรษฐกจิพอเพียง ประกอบด�วยหลักสูตร 

  - การเลี้ยงเป�ดไข� การเลี้ยงหมูหลุม 

  - การทําบัญชีครัวเรือน 

วิธีการดําเนินงาน 
  1. ถ�ายทอดเทคโนโลย ี
  นางปรานี  ทองรักษ� เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�ฯ มหีน�าที่ในการถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกบัการผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพดี ให�แก�เกษตรกรทีส่นใจ  
  2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีชุด
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห�และให�คําแนะนําแก�สมาชิกตามหลักสูตรทีก่ําหนดไว�แต�ละหลักสูตร เช�น การตรวจ 
วิเคราะห�ดิน การวเิคราะห�ดินแก�เกษตรกรเบือ่งต�น 
  3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู�ฯอย�างน�อยเดอืนละ 1 ครั้ง 
  3.2 จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรบัผิดชอบแต�ละด�านตามความถนัด 
  3.3 พิจารณาจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการของศูนย�ฯในส�วนที่ขาด 
หรือต�องการเพิม่เติมจากหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน 
  4. เครือข�ายของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรัตภูมิ 
 - ศูนย�ข�าวชุมชนบ�านกันมัน 
  - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนบ�านกันมัน 
 - ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมนบ�านกันมัน 
  - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมนบ�านหนองเสาธง 
  - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ 
 - ศูนย�ปรับปรุงคุณภาพไม�ผลเขาสอยดาว ม.7 ต.เขาพระ 
 - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านท�ุงนา ม.12 ต.ท�าชะมวง 
 - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านหนองไม�แก�น ม.14 ต.ท�าชะมวง 
 - ศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบลกําแพงเพชร ม. 8 ต.
กําแพงเพชร 
 - ศูนย�เรียนรู�เกษตรธาตุ 4 บ�านบนควน  ม.6 ต.เขาพระ 
 - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านหัวยาง ม.9 ต.คูหาใต� 
 - ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านกันใหญ� ม.14 ต.คูหาใต� 
 - กล�ุมวิสาหกจิชุมชนเลี้ยงชันโรงบ�านคลองต�อ ม.10 ต. กําแพงเพชร 
 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า
เกษตร 
 1) ประชาสมัพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 
 2) ใช�วิธีบอกต�อ 
 3) ประชาสมัพันธ�ผ�านหอกระจายข�าว 
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 4) จัดทําแผ�นพบัเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
 6. การบูรณาการหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ 
 คณะกรรมการต�างๆ ที่แต�งตั้ง เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค�าเกษตร(ศพก.)ได�ให�ความร�วมมอืและบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุกๆหน�วยงานในการ
ดําเนินการขับเคลื่อน ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงานจะมีการบรูณาการการทํางานที่แตกต�างกันไป ตามแต�ละ
บทบาทและภารกิจของหน�วยงานนั้นๆ ซึ่งนอกจากคณะกรรมการดังกล�าว ยังมหีน�วยงานจากภายนอกที่ไม�ใช�
หน�วยงานภานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ได�เข�าร�วมบรูณาการการทํางานและให�ความรู�ภายใน ศพก.มีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง มีความเข�มแข็งและเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนรู�
และให�คําปรึกษาแก�เกษตรกรในพื้นที่ได� 
 

ป�จจัย 
 การดําเนินงาน ศพก. ประสบความสําเร็จได�เพราะความร�วมมือของเจ�าหน�าที่ส�งเสรมิ
การเกษตรและเกษตรกรต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาส�วนตัว นอกจากนี้ความสมัพันธ�อันดี
ต�อหน�วยงานทีเ่กี่ยวข�องในพื้นที่ ทัง้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และกระทรวงอื่นๆ มาทํางานร�วมกัน
สนับสนุนด�านวิชาการ งบประมาณ โดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบมีความรู�ความสามารถเป�นผู�เสียสละ มจีิต
อาสาในการเป�นวิทยากร และดําเนินงานให�ชุมชนมีแหล�งความรู� และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึง่กันและกัน 
 ศพก.มีข�อมลูฐานเรียนรู� และองค�ความรู�ตรงกับสภาพพื้นที่และความต�องการของเกษตรกร มี
หลักสูตรการเรียนรู�ที่ชัดเจน และถูกต�อง เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได� โดยเกษตรกรต�องยอมรับว�า ศพก. 
เป�นแหล�งเรียนรู�ทีส่ามารถนําไปปฏิบัติได� คณะกรรมการในการขับเคลื่อน เจ�าหน�าที่ และเกษตรกร มีความ
พร�อมในการขับเคลื่อน ศพก. มหีน�วยงานภาคีในพื้นที่ให�ความร�วมมือในการขับเคลื่อนการทํางานร�วมกัน 
 

การดํารงตาํแหน�งในป�จจุบัน 
 1. ประธานศูนย�ข�าวชุมชน 
 2. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 
 3. ประธานกองทุนหม�ูบ�าน 
 4. ประธานหมู�บ�านวิทยาศาสตร� 
 5. ประธานเงินออมวันละ 1 บาท 
 6. อาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน 
 

ประวัติผลงานและการฝ�กอบรม 
 1. ได�รับรางวลัชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ อาสาสมคัรสาธารณสุข 
 2. ได�รับรางวลัเกษตรกรดีเด�นสาขา การทํานา 
 3. อบรมหลัดสูตรการพัฒนาคุณภาพข�าว 
 4. อบรมการแปรรูปจากข�าว 
 5. อบรมการทําขนมจากผิวจมกูข�าวสังหยด 
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องค�ความรู�ในการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวคุณภาพดีและการแปรรูปข�าว 
ของนางปรานี  ทองรักษ� ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 1. การเลือกพื้นที่ในการปลกู แปลงนาของนางปรานี  ทองรกัษ� มีพื้นที่ปลูก 1. ไร� มีคันนา
ล�อมรอบทั้งหมด สามารถเกบ็กักน้ําได� ลกัษณะพื้นที่ค�อนข�างอุดมสมบรูณ� เนื่องจากไม�มกีารทํานาโดยการใช�
สารเคมีมากนกั ทํานาป�ละ 1 ครั้ง 
 2. พันธุ�ข�าวและการเตรียมพันธุ� จะมกีารคัดเลือกพันธุ�ข�าวเอง เช�น ข�าวไรซ�เบอร�รี ข�าวสัง
หยด ข�าวเล็บนก ซึง่จะมีการตัดพันธุ�ปน ไม�มีการคลุกสารเคมีในการเก็บรักษาพันธุ�ก�อนปลูก 
 3. การเตรียมดิน ก�อนการเตรียมดินมกีารหว�านปอเทือง เพือ่ปรบัปรุงบํารุงดิน เมื่อปอเทอืงมี
อายุ 45 วัน ทําการไถกลบ ทิ้งไว� 1 สัปดาห�ทําการไถดินเพือ่เร�งการย�อยสลาย หลงัจากนั้นทิ้งไว�ประมาณ 2 
สัปดาห� ทําการเตรียมเมล็ดพันธุ�เพือ่รอการหว�าน 
 4. การปลูกและหว�านเมล็ดพันธุ� ใช�เมล็ดพันธุ� 10 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�กระสอบนําไปแช�น้ํา 
24 ชั่วโมง นําขึ้นวางในที่ร�มเป�ดปากกระสอบทิ้งไว� 48 ชั่วโมง เมล็ดพันธ�ุงอกเป�นต�ุมเล็กๆสามารถนําไปหว�าน
ได�ทันที หลงัจากหว�านเมล็ดพันธ�ุข�าวไปแล�ว 15 วัน ข�าวสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ให�นําน้ําเข�านาทันททีี่
ความสูงระดบัน้ํา 5 เซนติเมตร เพื่อควบคุมวัชพืช เพื่อรักษาระดับน้ําไม�ให�น้ําในนาแห�ง 
 5. การใส�ปุ�ยเมือ่ข�าวอายุ 25 วัน หว�านปุ�ยอินทรีย�ชีวภาพ 50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านครั้งที่ 2 
เมื่อข�าวอายุ 60 วันในอัตราเดิม และหว�านอีกครั้งเมื่อข�าวอายุ 85-90 วันในอัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร� พร�อม
ทั้งีดพ�นน้ําหมักชีวภาพ 
 6. การตัดพันธ�ุปนเพื่อผลิตเมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพ 
 ขั้นตอนการตรวจสอบพันธุ�ปน 
 - ระยะกล�าดูความแตกต�างของสีใบ ความสงู หรอืโรค 
 - ระยะแตกกอ ดูความแตกต�างของสีต�น ความสงู 
 - ระยะออกดอก ดูเวลาการออกดอกก�อนหรือหลงั ดูสีของรวง 
 - ระยะโน�มรวง ดูสเีมล็ด ดูหาง รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงข�าวที่แตกต�างกัน 
 - ระยะก�อนเกบ็เกี่ยว ดูต�นข�าวที่มีลักษณะแตกต�างออกไปอกีครั้งก�อนการเก็บเกี่ยว 
 7. การเกบ็เกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อข�าวมีอายรุะยะพลบัพลงึ-สุก หากเกบ็ก�อนจะทําให�ข�าวหักและ
สีไม�สม่ําเสมอ 
 8. การลดความชื้นเมล็ดพันธุ� 
  - ตากในลาน โดยใช�ตาข�าย ผ�าใบพลาสติก กระสอบปุ�ย รองพื้น 
 - นําข�าวตากในลาน ตากประมาณ 5 ชั่วโมง 
 - ช�วงที่ตากข�าวให�พลิกกลบั เพื่อให�อากาศถ�ายเทได� 
 - กลับข�าวที่ตากไว�จากด�านล�างขึ้นด�านบนบ�อยๆหลายๆครั้ง 
 - หากแดดจัดใช�เวลาตาก 2-3 วัน 
 - เมื่อข�าวแห�งสนิทให�เก็บใส�กระสอบหรือยุ�งฉาง 
 9. การเกบ็รกัษาเมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพดี 
 - บรรจเุมล็ดพันธุ�ข�าวในกระสอบป�ดปากกระสอบ จดบันทกึรายละเอียด 
 - ทําความสะอาดพื้นที่ส�วนต�างๆ ของยุ�งฉาง ทีร่ะบายอากาศ ไม�ชื้นแฉะ โรยปูนขาวให�ทั่ว 
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 - ปูพื้นที่เก็บกระสอบข�าวให�สงูจากพื้น 10 เซนติเมตร วางกระสอบบรรจเุมล็ดพันธุ�ข�าวให�
เป�นระเบียบ 
 - หมั่นทําความสะอาดภายในและภาพนอกโรงเกบ็อย�างสม่ําเสมอ 

 
การแปรรูปข�าว 

  นางปรานี  ทองรักษ� ได�มีการแปรรูปในรูปของข�าวสาร โดยมีเครื่องสีข�าวขนาดเล็กกําลังการ

ผลิต 500 กิโลกรมั และบรรจเุป�นถุงขนาด 1 กิโลกรมั และ 2 กิโลกรมั ส�งจําหน�ายในโรงพยาบาล ตาม

ร�านค�าต�างๆ และออกบ�ูทตามงานต�างๆ ซึ่งเมื่อสีข�าวแล�วจะมีสิ่งที่เหลอืจากการสีข�าว คือ แกลบ รําข�าว ซึ่งจะ

นํารําข�าว หรือผิวจมูกข�าว มาค่ัวให�หอมเพื่อนําเป�นส�วนผสมของขนมคุกกี้ และจากการโม�เป�นแป�งเพื่อเป�น

ส�วนผสมในการทําขนมเจาะหู ขนมจาก ฯลฯ สามารถเป�นเพิ่มค�าของสินค�าข�าว 

.............................................. 

   

 



 ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ข�าว) ตําบลบ�านขาว  อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

สถานที่ตั้ง :  บ�านหัวป�า  หมู�ที่ 1  ตําบลบ�านขาว  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

พิกัด :    X   =     636995       Y      =    863852 

แผนที่ไปศูนย�เรียนร�ู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต�นแบบ : นางนิตยา โทธรัตน�  อายุ  41  ป� 

  บ�านเลขที่  61 หมู� 5 ต. บ�านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 

เบอร�โทรศัพท� :  081-5377565  

สถานการณ�ของพื้นที่ :  เกษตรกรในพื้นที่ตําบลบ�านขาว  ส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรมด�านการทํานาร�อยละ  90  และพื้นที่

ปลูกเป�นพืน้ที่ทีเ่หมาะสมกับการปลูกข�าว (S1) ร�อยละ 98.00 โดยปลูกข�าวเพือ่ผลิตขายกับโรงสีและผลิตเมล็ดพันธุ�ไว�จําหน�าย 

แต�ประสบป�ญหาการผลิตเมล็ดพันธุ�ไม�ได�คุณภาพ การใช�ป�จจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบรูณ�ต่ํา ปุ�ยและสารเคมีราคาแพง 

และโรคแมลงศัตรูพืชระบาด  ทําให�ต�นทุนในการผลิตข�าวสูง 

 แนวทางการพัฒนา : ó การลดต�นทุนการผลิตข�าว ซึ่งเกษตรกรใช�ต�นทุนการผลิตข�าว เฉลี่ยไร�ละ  4,500  บาท โดยมี

เป�าหมายลดต�นทุนไร�ละ  450  บาท 

 ó การผลิตข�าวให�ได�คุณภาพดี 

 ó การผลิตข�าวเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

จุดเด�นของศูนย�เรียนร�ู : เทคโนโลยีการลดต�นทุนการผลิตข�าว 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนร�ู  :  1. การลดต�นทุนในการผลิตข�าว/พันธุ�ข�าวที่เหมาะสม 

    2.  การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน/การทําปุ�ยอินทรีย�ไว�ใช�เอง 

    3.  การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูข�าว) 

    4. การทําน้ําหมักชีวภาพ 

ฐานเรียนร�ู : 1. การลดต�นทุนในการผลิตข�าว/พันธุ�ข�าวที่เหมาะสม  

การดูแลรักษาตั้งแต�การเตรียมดิน-การเก็บเกี่ยวและขนส�ง 

 

สํานักงานเกษตรอาํเภอ

ระโนด 

วัดศาลาธรรม์ 

ธกส.ตะเครียะ 

ศูนย์เรียนรู้ ฯ  

สี�แยกหัวป่า ทางไปพทัลงุ 

ทาง

ไป

อาํเภอ

หวั

ไทร 

 

 



การไถกลบสลายต�อซกัการใช�ข�าวพันธุ�ดี ใช�เมล็ดพันธ�ุข�าวคุณภาพดี  

ใช�อัตราที่เหมาะสมกําหนดอัตราการใช�ตามวิธีการปลูก 

ฐานเรียนร�ูที่ : 2. การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน/การทําปุ�ยอินทรีย� 

การใช�ปุ�ยให�ถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา การส�งดินตรวจหา 

ผลการวิเคราะห�ดิน ใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินต�อไร� และใช�ปุ�ยตาม 

ค�าวิเคราะห�ดินต�อแปลง การทําปุ�ยอินทรีย�ไว�ใช�เอง เพื่อลดต�นทุน 

ในการซื้อปุ�ยเคมจีากท�องตลาด 

ฐานเรียนร�ูที่ : 3. การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูข�าว) 

การทําสมุนไพรป�องกันกําจัดแมลง การทําเชื้อราไตรโครเดอร�ม�า 

และการทําฮอร�โมนไข�เพือ่เร�งการออกดอก เร�งผล  

การทําน้ําหมักจากผลไม� เน�นการสาธิตวัสดุที่ใช�  

วิธีทํา การนํามาผลิตใช�ประโยชน� 

ฐานเรียนร�ูที่ : 4 การทํานํ้าหมักชีวภาพ เน�นการสาธิตวัสดทุี่ใช�  

วิธีทํา การนํามาใช�ประโยชน� 

การทําน้ําหมักจากเศษผลไม� 

 

 
            แปลงเรียนร�ู 

 

 

 

วิธีการทํานาของนางนิตยา โทธรัตน�  เกษตรกรต�นแบบ การทํานาหว�านน้ําตม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 



 

วิธีการทํานา นางนิตยา โทธรัตน� เกษตรกรต�นแบบ 

    การลดต�นทุนการผลิตข�าว พื้นที่ทํานา 5 ไร� 

วิธีทํา ก�อนไถเตรียมดิน ใส�ปุ�ยขี้ไก�ทุกครั้ง ใส�ไร�ละ 25 กระสอบ นํ้าหนักกระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 30 

บาท  เมื่อใส�ขี้ไก�เสร็จแล�วให�หมักไว� 7 วัน ไถเตรียมดินครั้งที่ 1 แล�วท้ิงไว� 10 วัน แล�วคราดเทือกเพื่อเตรียมพื้นที่หว�าน

ข�าว 

การเตรียมเมล็ดพันธุ� 

    ถ�าปลูกข�าวพันธุ� กข ต�างๆเช�น กข 45 กข 49 ก็ใช�เมล็ดพันธุ� ไร�ละ 20 กิโลกรัม 

ถ�าปลูกข�าวพันธุ� สังข�หยด ใช�เมล็ดพันธุ�ไร�ละ 15 กิโลกรมั 

วิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ�ข�าว ให�นําเมล็ดพันธุ�ตามจาํนวนท่ีต�องการ แช�นํ้า 1 คืน (24 ชั่วโมง) แล�วยกขึ้นจากในนํ้ามาวาง

ไว�อีก 1 คืน แล�วรดด�วยนํ้าเชื้อราไตรโคเดอร�มาเพื่อเร�งการการงอกของเมล็ด 1 ครั้ง เมื่อเมล็ดเริ่มงอกรากก็นําไปหว�าน 

การให�นํ้า 

    หลังจากหว�านข�าวแล�วเมื่อข�าวอายุ 10 วัน ก็เริ่มสูบนํ้าเข�านา ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อควบคุมหญ�าไม�ให�หญ�างอก

หลังจากน้ันก็จะสูบนํ้าใส�ในแปลงนาให�มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายขุองต�นข�าวในปริมาณที่เหมาะสม 

การให�ปุ�ย 

    ไม�ใช�ปุ�ยเคมี แต�จะใช�นํ้าหมักจากหอยเชอรี่ + ฮอร�โมนไข� +นํ้าส�มควันไม�แทน นํามาผสมรวมกัน ใช�ในอัตรา 10 ซี.ซ.ี 

ต�อนํ้า 20 ลิตร ใช�ฉีดทุก 20 วัน จนกว�าจะเก็บเกี่ยว และฉีดในช�วงเวลาตอนเย็น 

การใช�สารเคมี  ไม�ใช�เพราะต�นข�าวแข็งแรงไม�มีโรคและแมลงทําลาย 

การเก็บเกี่ยว 

    ใช�รถเกี่ยวข�าวเก็บเกี่ยว ผลผลิตท่ีได�รับถ�าข�าวพันธุ� กข จะได�ผลผลิตไร�ละ 850 กิโลกรัม ข�าวพันธุ�สังข�หยด จะได�

ผลผลิตไร�ละ 500 กิโกรมั 

ผลผลิต จะนํามาแปรรูปเป�นข�าวกล�องก�อนจําหน�าย บริโภคและเก็บไว�ทําพันธุ�  
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