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อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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โดย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตร
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คานา
การถอดบทเรี ยนจากเกษตรกรต้นแบบเป็นวิธีการถอดสกัดความรู้ในตัวคนที่เป็นความรู้
เชิงประสบการณ์ในการทางานนั้น ๆ จนประสบความสาเร็จในระดับที่ดีมากถึงดีที่สุด ที่สามารถนาออกมา
เผยแพร่ให้คนรุ่นหลัง และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสิ น ค้าเกษตรอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ข้าว ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่า ย ศพก. ระดับเขต (เขต ๓) ว่าเป็น ศพก.ที่มีองค์ความรู้
หลากหลายประเด็น สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง จึงดาเนินการถอดบทเรียน
เกษตรกรต้นแบบ ศพก.อาเภอบ้านบึง นางเพ็ญจิต แสงสว่าง ประเด็นการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ที่มีข้อจากัด
รายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล สถานการณ์ ด้ า นการเกษตร ประวั ติ เ กษตรกรต้ น แบบ แรงบั น ดาลใจ
เทคโนโลยีเด่นที่ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิต ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และบทสรุปหรือสาระสาคัญ
หวังว่าการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การถอดบทเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และศูนย์เครือข่ายให้ประสบผลสาเร็จ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอื่น ๆ ก็สามารถนาความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่นที่สนใจ
ต่อไป หน่วยงานภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนศูนย์เ รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ก็สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจของตน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กันยายน 2561

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตร

1

ประวัติเกษตรกรต้นแบบ

๑

แรงบันดาลใจ

1

เทคโนโลยีที่ที่ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิต

2

ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

๔

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

๕

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

๕

บทสรุปหรือสาระสาคัญ

๕

ศพก.อาเภอบ้านบึงกับการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ที่มีข้อจากัด
ข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตร
อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่กำรเกษตร ๒๒๒,๘๗๑ ไร่ พื้นที่ปลูกข้ำว ๘,๓๒๖ ไร่ เกษตรกร
ผู้ปลูกข้ำว ๕๖๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้ำวพันธุ์ ชัยนำท ๑ ขำวดอกมะลิ ๑๐๕ กข.๗ ปทุมธำนี ๑
และข้ำวพันธุ์พื้นเมือง (เหลืองบังใบ ข้ำวบัวใหญ่) ผลผลิตเฉลี่ยข้ำว ๔๙๑ กิโลกรัมต่อไร่ สภำพพื้นที่ปลูกข้ำว
ของอำเภอบ้ำนบึงส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย แต่สภำพดินนำของ ศพก.อำเภอบ้ำนบึง ของป้ำเพ็ญจิต แสงสว่ำง
เป็นดินทรำยผสมหิน มีกำรถมที่ในพื้นที่นำเดิม โรงงำนร้ำงเก่ำ บ้ำนพักคนงำน แพล้นท์ปูน (โรงงำนผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ) ผสมหินหล่อเสำ ที่วำงเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ เมื่อเริ่มปลูกข้าวปีแรก ๆ ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
น้อย จึงคิดหาทางเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ที่มีข้อจากัดดังกล่าว

ประวัติเกษตรกรต้นแบบ
นำงเพ็ญจิต แสงสว่ำง อำยุ ๖๕ ปี ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบอนแดง
อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี เกิดที่อาเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร ครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
และอาชีพการเกษตร สาเร็จการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ สมรสกับนายสมศักดิ์ มีทรัพย์อรุณ
มีบุตร ๓ คน โทร. ๐๘๙ ๘๓๓ ๗๔๓๓

แรงบันดาลใจ
ป้ำเพ็ญจิตมีสุขภำพไม่ดี โลหิตจำง และพ่อบ้ำนมีน้ำตำลในเลือดสูง หำทำงรักษำสุขภำพ ปี ๒๕๔๘
เรียนรู้พระรำชดำรัสในหลวงรัชกำลที่ ๙ นำศำสตร์พระรำชำ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำเป็น
แนวทำงปฏิบัติ เรียนรู้ให้เข้ำใจ เกิดควำมรักพ่อ พูดแล้วต้องลงมือทำ เริ่มปลูกข้ำวเพื่อกินเอง สุขภำพดีขึ้น
เหลือกินก็แบ่งปัน เหลือแบ่งปันก็ขำย เกิดควำมภำคภูมิใจ ร่วมทำงำนวิจัย และเพิ่มมูลค่ำโดยกำรแปรรูปข้ำว
ลูกค้ำมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น
ด้วยสภำพพื้นที่ที่ไม่เหมำะสม เป็นดินทรำยผสมหิน มีกำรถมที่ในพื้นที่นำเดิม โรงงำนร้ำงเก่ำ บ้ำนพัก
คนงำน แพล้นท์ปูน (โรงงำนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ) ผสมหินหล่อเสำ ที่วำงเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ คิดถึงในหลวง
รัชกำลที่ ๙ พระองค์ท่ำนทรงงำนอย่ำงไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อ จึงคิดปลูกข้ำวเพื่อให้คนในครอบครัวได้กินเอง
กลับมำวิเครำะห์ข้อมูลตนเอง ที่ดินโรงงำนเก่ำ ปลูกข้ำวเองไม่เป็น ไม่มีปุ๋ย จำกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะทำ
ให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไปเรียนรู้จำกศูนย์กสิกรรมธรรมชำติมำบเอื้อง อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ซื้อหนังสือมำอ่ำน
ทำปุ๋ ย หมั ก ตำมหนั ง สื อ จะทำกำรหมั ก หญ้ ำ ทำปุ๋ ย หมั ก น้ำ พั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง หำควำมรู้ เ พิ่ ม เติ ม
“อยำกกินอะไร ให้ปลูกสิ่งนั้น” ปี ๒๕๕๑ เริ่มปลูกข้ำว ๕ ไร่ โดยวิธีหว่ำน ได้ข้ำวเปลือกประมำณ ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่
ปี ๒๕๕๒ ดูงำนที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก (มทร.) แนวคิดกินข้ำวเป็นยำ กินยำน้อยลง
ไม่เอำเคมีเข้ำพื้นที่ ทำคลองระบำยน้ำ ปลูกมะนำวพันธุ์แป้นพิจิตรบริเวณคันคลอง เพรำะทนทำนต่อโรค
ดูแลง่ำย

๒

เทคโนโลยีเด่น ที่ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิต
จากสภำพพื้นที่ที่ไม่เหมำะสม เป็นดินทรำยผสมหิน เมื่อปลู กข้าวระยะแรก ๆ ได้ผลผลิตน้อยประมาณ
๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่ มีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ โดยพื้นที่ทำกำรเกษตร ๕๐ ไร่ แบ่งเป็นแปลงปลูกข้ำวประมำณ
๔๐ ไร่ อีก ๑๐ ไร่ ขุดสระน้ำไว้ใช้และเลี้ยงปลำ ส่วนหนึ่งเป็นคันนำขนำดกว้ำง ๓.๕ เมตร เอำไว้ปลูกพืชผัก
สวนครัว เลี้ยงไก่ เป็ด วัว บำงปีสระน้ำที่ขุดไว้น้ำไม่พอใช้ จึงขุดสระรอบพื้นที่เกษตรทั้งหมด สระน้ำ ๒ แห่ง
ลึก ๒๐ เมตร ขุดคลองรอบนำ กว้ำง ๑.๕ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร สำหรับน้ำใช้ในนำและระบำยน้ำทิ้ง เพื่อเก็บกักน้ำ
เป็นแนวกันชน และลดกำรปนเปื้อนจำกนำแปลงอื่น

สาหรับเทคโนโลยีเด่นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. กำรเตรียมดิน
๑.๑ หลังเกี่ยวข้ำว จะไม่เผำตอซัง แต่จะไถกลบทันที เพื่อให้ตอซังถูกย่อยสลำยได้ง่ำย ใช้สำรเร่ง
พด.๑ ผสมน้ำอัตรำ ๑ ซอง/๒ ไร่ และใช้น้ำหมักปลำ เทที่ปลำยท่อสูบน้ำเข้ำนำ หลังจำกนั้น ๑๐ - ๑๕ วัน
ไถพลิกดิน เพื่อดูว่ำตอซังข้ำวย่อยสลำยดีหรือไม่ อีก ๕ วันต่อมำ ใช้เครื่องปั่นแบบจอบหมุนเพื่อให้เศษหญ้ำ
ย่อยสลำยดีขึ้น ทิ้งไว้ ๑ วัน เพื่อเตรียมดำนำ
๑.๒ มีกำรปรับสภำพดินด้วยขี้วัวผสมแกลบ ใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ วัว เป็นปุ๋ยในนำข้ำว
ปลูกถั่วลิสง ปอเทือง เป็นพืชปุ๋ยสด จะทำให้สภำพพื้นดินมีโครงสร้ำงที่ดีขึ้น เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว มีกำร
ทดลองปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง ทำให้ได้ผลผลิตที่มำกขึ้น และสำมำรถปลูกพืชหลังนำ เช่น แตงโม
ได้ผลผลิตดี รสชำติอร่อย (ปี ๒๕๖๐)

๓
๒. กำรเพำะกล้ำ
๒.๑ แช่เมล็ดพันธุ์ข้ำว ๑ คืน
บ่ม ๑ คืน ใช้แกลบดำเป็นวัสดุเพำะกล้ำ
ใส่ในถำดขนำด ๓๐ x ๖๐ x ๓ เซนติเมตร
โดยใส่แกลบดำในถำดสูง ๒ เซนติเมตร
เว้นจำกขอบถำดประมำณ ๑ เซนติเมตร
นำเมล็ดข้ำวที่บ่มไว้ใช้เครื่องโรยกล้ำ
ถำดละ ๒๐๐ กรัม ซ้อนกันไม่เกิน ๒๐ ถำด
พักไว้ในร่ม ๔๘ ชั่วโมง
๒.๒ นำถำดเพำะเมล็ดไปวำงในแปลงกล้ำ น้ำขลุกขลิก เรียงถำดชั้นเดียว เมื่ออำยุ ๕ วัน เติมน้ำ
ให้เต็มถำด เมื่ออำยุ ๑๕ – ๒๐ วัน กล้ำยำวประมำณ ๒๕ เซนติเมตร รำกจะยำวกระจำยเต็มถำด พร้อมดำ
ซึ่ง ๑ ไร่ใช้กล้ำ ๒๐ ถำด (๘ กิโลกรัมต่อไร่) กำรใช้เครื่องโรยกล้ำ จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำวประมำณ ๘ กิโลกรัมต่อไร่
ซึ่งนำหว่ำนใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว ๑๕ - ๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ลดต้นทุนค่ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวได้

๓. กำรดำนำ
๓.๑ เนื่องจำกไม่มีแรงงำนคน จึงใช้รถดำนำ ตั้งค่ำดำนำ ๓ ต้น/จุด ระยะระหว่ำงต้น ๒๐ เซนติเมตร
ระยะระหว่ำงแถว ๓๐ เซนติเมตร เนื่องจำกนำเป็นดินทรำยจึงดำถี่ ถ้ำนำดินเหนียวระยะจะห่ำงกว่ำนี้ และ
ได้เรียนรู้ว่ำกำรทำนำดำจะทำให้ข้ำวแตกกอดี ได้ผลผลิตข้ำวมำกกว่ำ
๓.๒ กำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวเหลื่อมเวลำ เพื่อมิให้เกสรข้ำวต่ำงสำยพันธุ์ผสมกัน โดยปลูกข้ำวนำปี
ขำวดอกมะลิ ๑๐๕ สังข์หยด หอมมะลิแดง และไรซ์เบอรี่ ระยะเวลำที่ดำนำเหลื่อมกันประมำณ ๑๐ – ๑๕ วัน
เดือนธันวำคมเก็บเกี่ยวข้ำวนำปีเสร็จ จะเตรียมดินในเดือนมกรำคม และปลูกข้ำวนำปรัง พันธุ์กข. ๔๓
ปทุมธำนี ๑ และ BP (บำงพระ) จะเก็บเกี่ยวประมำณต้นเดือนพฤษภำคม และเตรียมดินปลูกข้ำวนำปีฤดูกำล
ต่อไป
หมำยเหตุ BP (บำงพระ) เป็นพันธุ์ข้ำวที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก (มทร.) พัฒนำขึ้น
ยังไม่มีกำรรับรองพันธุ์เป็นทำงกำร เป็นข้ำวเจ้ำกึ่งข้ำวเหนียว เปลือกเมล็ดสีฟำงข้ำว เมล็ดข้ำวสำรสีดำม่วง
คล้ำยข้ำวไรซ์เบอรี่ ต้องหุงแบบข้ำวเจ้ำ)

๔
๔. กำรดูแลรักษำ
หลังดำนำ ปล่อยน้ำท่วมรำก ๔ – ๕ เซนติเมตร (น้ำท่วมหลังเท้ำ) หลังดำนำ ๑ เดือน ปล่อยน้ำ
เข้ำนำครึ่งลำต้นข้ำว (ประมำณ ๓๐ เซนติเมตร) พร้อมกับใส่น้ำหมักปลำที่ปลำยท่อสูบน้ำเข้ำนำ ประมำณ
๗๐ วันข้ำวจะตั้งท้อง (ข้ำวกข.๔๓ ตั้งท้องอำยุ ๖๐ วัน ข้ำวขำวดอกมะลิ ๑๐๕ ตั้งท้องอำยุ ๗๐ วัน) หลังจำก
ข้ำวตั้งท้องจะให้ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง เพื่อบำรุงให้เมล็ดข้ำวสมบูรณ์
แล้วแต่ช่วงฝนตก ถ้ำฝนตกสม่ำเสมอ จะไม่ค่อยได้ใช้ฮอร์โมน (เพรำะฝนจะชะล้ำงฮอร์โมน ทำให้ข้ำวไม่ได้รับ
ประโยชน์) แต่ถ้ำฝนทิ้งช่วงบ้ำงจะใช้ฮอร์โมนได้ดี
๕. กำรเก็บเกี่ยว
๕.๑ โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวข้ำวที่อำยุ ๑๑๐ – ๑๒๐ วัน ข้ำวขำวดอกมะลิ ๑๐๕ เก็บเกี่ยวประมำณ
เดือนธันวำคม เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวข้ำว แล้วนำมำตำกประมำณ ๓ แดด พลิกกลับเมล็ดข้ำว ๓ – ๔ ครั้งต่อวัน
ควำมชื้น ๑๔ % (จะทดลองสีข้ำวด้วยเครื่องสีข้ำวขนำดเล็ก พบว่ำเมล็ดข้ำวจะไม่แตกหัก) บำงครั้งคณะอำจำรย์
จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก (มทร.) จะนำเครื่องวัดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์ข้ำวมำทดสอบ
ควำมชื้นข้ำว เพื่อเปรียบเทียบด้วย
๕.๒ ข้ำวขำวดอกมะลิ ๑๐๕ ผลผลิตเฉลี่ยประมำณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (ถ้ำนกไม่เข้ำทำลำย จะได้
ผลผลิตข้ำวประมำณ ๗๐๐ กิโลกรัมต่อไร่)
๕.๓ เมล็ดพันธุ์ข้ำวเก็บไว้ใช้เอง ๓ ปี ปีที่ ๔ ต้องเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ โดยซื้อเมล็ดพันธุ์ข้ำวจำกศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้ำวสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวชลบุรี และเครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
ปัญหำ นกเข้ำทำลำยข้ำว (นกกระจำบ นกกระจิบ นกพิรำบ) ยังไม่มีวิธีกำรแก้ไข

ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี (เปรียบเทียบก่อน/หลัง)
ก่อนใช้เทคโนโลยี
๑. สภาพดินทรายผสมหิน
๒. ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๕ – ๒๐ กิโลกรัมต่อไร่
๓. ใช้แรงงานคน
๔. ผลผลิตข้าว ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่
๕. ผลผลิตข้าวปลอดภัย

หลังใช้เทคโนโลยี
๑. มีเนื้อดิน มีอินทรียวัตถุมากขึ้น โครงสร้างดิน
เหมาะสมกับการปลูกข้าวมากขึ้น
๒. ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง ๘ กิโลกรัมต่อไร่ เป็นการ
ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว
๓. ลดแรงงานคน ใช้เครื่องจักรมากขึ้น
๔. ผลผลิตข้าว ๔๐๐ – ๗๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แล้วแต่
ชนิดพันธุ์ข้าว
๕. ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
(ขาวดอกมะลิ ๑๐๕)

๕
การขยายผล
๑. จากการทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติจริง และเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชน โดยความร่วมมือกับคณะกรรมการ ศพก.
ระดับอาเภอและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหนองบอนแดง อาเภอบ้านบึง

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. ประธำน ศพก. มีควำมตั้งใจ เป็นเกษตรกรหัวก้ำวหน้ำ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง มีควำมรู้ประวัติ
สำยพันธุ์ข้ำว ใฝ่รู้ ค้นหำควำมรู้เพิ่มเติมทั้งจำกกำรอบรม ดูงำน อ่ำนหนังสือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
เครือข่ำยและผู้มำศึกษำดูงำน ณ ศพก.
๒. เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล คอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุน
๓. มีแหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชน และตัวอย่ำงให้เรียนรู้ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้
๔. น้ องชำยเป็ น เจ้ ำหน้ ำที่ส่ งเสริม กำรเกษตร สำนั กงำนเกษตรอำเภอกุ ดชุม จัง หวัดยโสธร
เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลวิชำกำรเกษตร และให้กำลังใจตลอดมำ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑. ศัตรูข้ำวคือนก (นกกระจอก นกกระจำบ นกพิรำบ) ทำให้ผลผลิตน้อยลง แก้ไขโดยเก็บเกี่ยวข้ำวระยะ
พลับพลึง ตำกให้นำนขึ้น ไล่นกได้ง่ำยกว่ำ
๒. ขำดผู้สืบทอดอำชีพกำรเกษตร ปัจจุบันลูกเริ่มกลับมำทำงำนในพื้นที่แล้ว
๓. ต้องกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ โดยใช้ smart phone

บทสรุปหรือสาระสาคัญ
บทสรุปของสิ่งที่ทำคือ วันนี้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีคนยอมรับ ไม่หยุดนิ่งในกำรหำควำมรู้ใหม่ ๆ
ตลอดเวลำ ทดลอง ทดสอบ ประยุกต์ใช้ และต่อยอดกำรแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
จำกเดิมที่สุขภำพค่อย ๆ ทรุดโทรม และกำรตั้งคำถำมกับตนเองว่ำทำได้จริงหรือ ทำไปแล้วจะได้อะไร
สร้ำงควำมอยำกรู้ให้ตนเองจนนำมำสู่กำรปรับเปลี่ยนตัวเองมำทำกำรเกษตรอย่ำงจริงจัง โดยมีเป้ำหมำยที่จะ
เพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ที่มีข้อจากัด จำกแม่บ้ำนที่จบแค่ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ พัฒนำตัวเองไปพร้อม ๆ กับ
กำรเรียนรู้กำรทำกำรเกษตรด้วยตนเอง กล้ำลองที่จะเปลี่ยนตัวเองแม้ว่ำคนในครอบครัวจะไม่เห็นด้วยก็ตำม
แต่ป้ำก็ยังเดินหน้ำเปิดโอกำสรับสิ่งใหม่ ๆ ควำมรู้ใหม่ ๆ
วันนี้ ป้ำเพ็ญยังคงทำงำนของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรเครือข่ำย เพื่อพัฒนำ
กำรผลิตข้ำว จนได้รับกำรรับรองแหล่งผลิตข้ำวอินทรีย์ (ขำวดอกมะลิ ๑๐๕) เมื่อเดือนมกรำคม ๒๕๖๑ และ
ต่อยอดในด้ำนกำรแปรรูปข้ำว เป็นข้ำวสำร ข้ำวกล้อง ข้ำวกล้องงอก ผงข้ำวกล้องงอก และอยู่ระหว่ำงพัฒนำ
เป็นชำชงดื่มเพื่อสุขภำพ

๖

สาระสาคัญที่ได้จากเรื่องเล่า
จำกแรงบันดำลใจในหลวงรัชกำลที่ 9 นำมำสู่กำรตั้งเป้ำหมำย เพิ่มผลผลิตข้ำวต่อไร่ ปลูกข้ำวกินแทนยำ
และนำมำสู่กำรปฏิบัติ หำประโยชน์สูงสุดของข้ำว คือข้ำวกล้องงอก และหำข้อมูลประโยชน์ของข้ำวแต่ละสำยพันธุ์
พร้อมทั้งมองตลำดควบคู่กันไป ซึ่งกำรปฏิบัติที่ป้ำทำก็คือ เอำหลักตลำดนำกำรผลิตมำใช้

แรงบันดาลใจ

• พระรำชดำรัสของในหลวงรัชกำลที่ ๙ เป็นแรงบันดำลใจให้ทำกำรเกษตร
แบบพอเพียง

เป้าหมาย

• เพิ่มผลผลิตข้ำวต่อไร่
• ปลูกข้ำวกินแทนยำ

การปฏิบัติ

• เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ไม่ใช้สำรเคมี ปลูกข้ำวแบบอินทรีย์
• หำประโยชน์สูงสุดของข้ำว คือข้ำวกล้องงอก และหำข้อมูลประโยชน์ของข้ำว
แต่ละสำยพันธุ์ พร้อมทั้งมองตลำดควบคู่กันไป


สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
รำยชื่อผู้ร่วมถอดบทเรียน
๑) นำยถนัด เกิดงำม ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคีและเครือข่ำย กองวิจัยฯ
๒) นำงนลทวรรณ มำกหลำย นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ สสก.๓ รย
๓) นำงศิรินทิพย์ สุขเกษม
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร กองวิจัยฯ
๔) นำยณรงค์ ภัทรขวัญ
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร กองวิจัยฯ
๕) นำยพยุงศักดิ์ ยกส้ำน
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร กองวิจัยฯ
๖) นำยวิชัย บุญเย็น
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร กองวิจัยฯ
๗) นำงสำวฉัตรแก้ว โลหะพันธุ์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร
กองวิจัยฯ
๘) นำงสำวพัทธนันท์ ระวังทรัพย์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร สนง.เกษตร จ.ชลบุรี
๙) นำงสำววรำภรณ์ ศรีวิเศษ เจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำน
สนง.เกษตร จ.ชลบุรี
๑๐) นำงสำวรังรอง วงศ์เดช
นักวิชำกำรเกษตรชำนำญกำร
สสก.๓ รย
๑๑) นำงสุวิสำข์ กันตอนันตพร นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร สนง.เกษตร จ.ชลบุรี

