
สรุปผลการด าเนินงานเกษตรกร 
สาขาอาชีพท านาดีเด่น 

ของ 
นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน 

บ้านเลขที ่ 44  หมู่ที่ 3  ต าบลศีรษะกระบือ 
อ าเภอองครักษ ์  จังหวัดนครนายก 

********************* 
 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว 
 

 ชื่อ-นามสกุล           นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน     ชื่อเล่น   ด า 
 

 ที่อยู่                    บ้านเลขที่ 44  หมู่ท่ี 3  ต าบลศีรษะกระบือ    
                            อ าเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก 
  

วัน/เดือน/ปีเกิด      วันท่ี  5  มีนาคม  2507    อายุ   47  ปี      
                                                     

ระดบัการศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
 

สถานภาพครอบครัว        สมรส 
  บิดาช่ือ        นายประสาร   ศรีอ่อน 
  มารดาช่ือ       นางล าภู       บุญม ี
  คู่สมรสช่ือ      นางเจริญ      ศรีอ่อน  
 มีบุตร           รวม    2  คน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลทั่วไป 
 

การประกอบอาชีพ  การท านา 
 

อาชีพเสริม   รับจ้างท่ัวไป 
 

พื้นที่ถือครอง            จ านวน    28    ไร ่
   ของตนเอง           จ านวน    28    ไร่ 

 

พื้นท่ีท าการเกษตร              จ านวน    28    ไร่ 
 

   ท านา                  จ านวน    20   ไร่ 
  บ่อปลา                จ านวน     1    ไร่ 
  ท่ีอยู่อาศัย             จ านวน     4    ไร่ 
  พื้นท่ีอื่นๆ              จ านวน     3    ไร่ 
 

ประวัติการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

 นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน  เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่สมัย ปู่  ย่า ตา ยาย มาจนถึง พ่อ 
แม่ (แต่ไม่มีนาเป็นของตัวเอง)  อาชีพเสริมของครอบครัว คือ รับจ้างท่ัวไป เช่น ขุดดิน เกี่ยว
ข้าว ท ากก ทอเสื่อ ทุกอย่างท่ีได้เงิน   จะไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเกือบทุกจังหวัด รับจ้างโกยข้าวขึ้น
รถ หรือโกยข้าวลงเรือก็เอา ได้เงินมาส่วนหนึ่งให้แม่ ส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนตัว ปี พ.ศ. 2532 ได้
แต่งงานกับ  นางสาวเจริญ   จีนหวาด  และได้ย้ายจากบ้านเลขท่ี 59/1 มาอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 44 
หมู่ท่ี 3 ประกอบอาชีพท านา และ   รับจ้างท่ัวไปแต่เริ่มเป็นตัวของตัวเอง เริ่มเป็นครอบครัว
ใหม่คือ มีลูกสาวคนแรกอะไรต่ออะไรก็ต้องเปลี่ยนไป  ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้ยังน้อย
เหมือนเดิมคือในขณะนั้น ราคาข้าวเกวียนละ 2,500 – 2,800  บาท เป็นราคาท่ีพ่อค้าซื้อกันใน
ท่ัวๆ ไป จากการท่ีได้ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวนี่เอง ท่ีท าให้ได้รู้จักพันธุ์ข้าวในแต่ละท้องท่ี มีชื่อเรียก
กันแปลกๆ แต่ผลผลิตดีมากแต่เป็นข้าวนาปรัง คือ ข้าวเจ้าไม่ไวแสง ท าได้ทุกฤดูกาล ผมจึงน า
พันธุ์จากที่อืน่น ามาท าในเขตบ้านเราดูก็ได้ผลผลิตดีมาก   

 

กิจกรรมดังกล่าวถือว่านายสัมพันธ์ ศรีอ่อน ได้ประสบผลส าเร็จไปได้อีกส่วน
หนึ่ง แต่ยังไม่มีท่ีท่าว่าจะหยุดแค่กิจกรรมการปลูกข้าวเพื่อขายเท่านั้น นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน ได้
เริ่มจัดท าแปลงขยายพันธุ์ข้าว เพื่อท าเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกไว้จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรภายใน
หมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง     จนเป็นท่ีน่าพอใจและประสบผลส าเร็จจนทุกวันนี้ 

 
 

 



 

 
ความคิดริเริม่และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 

 

1. การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการประกอบอาชีพ  โดยน า 
หลักการโรงเรียนเกษตรกรมาใช้ในการผลิตข้าว คือ ก่อนการใช้สารเคมีจะมีการตรวจดูโรคและ
แมลงท่ีระบาดว่ามากหรือน้อยขนาดไหน โดยการลงส ารวจแปลงนาสัปดาห์ละ  2 ครั้ง ถ้า
ส ารวจพบว่าแมลงศัตรูข้าวมีมากจนถึงระดับเศรษฐกิจ จึงใช้สารเคมีในการก าจัด 
 

                   2. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตและการจัดการ โดยการน า
พันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ จากสถานีวิจัยข้าวปทุมธานีและใกล้เคียงมาทดลอง เพื่อให้ได้ผลผลิตมาก
ขึ้น เช่น ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ป่ินเกษตร, พันธุ์กข. 29(ชัยนาท 80) กข.31  (ปทุมธานี 80) ฯลฯ 
 

  3. มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ      เหมาะสม  
แต่ก่อนนายสัมพันธ์ ศรีอ่อน ได้ท านาแบบไถและปักด า ซึ่งใช้เวลาท่ียาวนาน จึงริเริ่มท านาแบบ
นาหว่านน้ าตมท้ังนาปีและนาปรัง จ านวน 40 ไร่ ปรากฎว่าให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า ซึ่งต่อมาได้
ท าติดต่อกันมาโดยตลอดท้ังนาปีและนาปรัง โดย 1 ปี จะท านาได้ 2-3  ครั้ง จึงท าให้มีรายได้
ตลอดท้ังป ี
 

  4. การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ด้านพื้นที่ ด้านวิชาการเกษตรด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ด้านการปรับสภาพพื้นที่ นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน ได้มีการเก็บ
ตัวอย่างดินในแปลงนาเพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด – ด่าง และธาตุอาหารในดิน จาก
สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครนายก  เมื่อทราบผลแล้วก็จะเริ่มปรับสภาพดินโดยการใช้ปูนมาร์ล 
   4.2 ด้านวิชาการเกษตร นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน ได้พยายามศึกษาวิธีการ
ผลิตข้าวท่ีดี จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าว สถานีทดลองต่างๆ จากเอกสาร
ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อน ามาปรับปรุงการผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้น 
   4.3 ด้านเศรษฐกิจ นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวก่อนการใช้สารเคมี จึงท าให้ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมี 
นอกจากนี้แล้วไม่เผาตอซังและฟาง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หรือการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อ
เพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน รณรงค์ให้เกษตรกรรู้จักลดต้นทุนการผลิตโดยใข้ชีวภัณฑ์ ชีวภาพ
ทดแทนสารเคมี โดยด าเนินการจัดท าแปลงทดลอง ทดสอบด้วยตนเอง 
   4.4 ด้านสังคม  นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน ได้พยามยามรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าว 
เพื่อแนะน าและถ่ายทอดรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว จึงท าให้สังคมเกษตรกรท่ีมี
การปลูกข้าว มีความสามัคคี และมีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายน้อยลงและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน         
หมู่ท่ี 3 ต าบลศรีษะกระบือชนะเลิศการประกวดระดับเขต 2 ปี คือ ปี 2548 และปี 2550  
 



 

   4.5 การเมือง นายสัมพนัธ ์ ศรีอ่อน ได้ประสานงานกับสมาชิก องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน ของบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชน วัสดุปรับปรุงดิน 
โรงสีข้าวขนาดเล็กและโรงปุ๋ยอินทรีย์ 
 

   4.6 ด้านสิ่งแวดล้อม นายสัมพันธ์ ศรีอ่อนได้รวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวและได้
เชิญนักวิชาการมาถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว เพื่อให้เกษตรกรมี
การวิเคราะห์ และตรวจดูแปลงไร่นาก่อนการใช้สารเคมี โดยตรวจดูว่าในแปลงนามีแมลงศัตรู
มากน้อยขนาดไหน ถ้ามีแมลงศัตรูมากถึงระดับเศรษฐกิจ จึงให้เกษตรกรใช้สารเคมี นอกจากนี้
แล้วยังมีการรณรงค์ให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอย่าเผาฟางข้าวและตอซัง เพื่อให้ สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
และต าบลดีขึ้น 
 

  5. แนวคิดในการท างาน นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน คิดว่าในการปลูกข้าว  ถ้าจะให้
ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงและคุณภาพข้าวดี จะต้องขยัน  อดทน มั่นตรวจสอบดูแลแปลงข้าวทุกๆวัน 
ตั้งแต่การเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว และพยายามลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ให้ต่ าลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลงานและความส าเรจ็ของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา                
ที่ปฏิบัติงาน และความยั่งยืนในอาชีพ 

 

ผลงานที่เด่นชัด 
1. ด้านผลผลิต นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน จะผลิตข้าวได้ประมาณ 800 – 900 

กิโลกรัมต่อไร่ โดยน าพันธุ์ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 พันธุ์ปทุมธานี หรือพันธุ์บางแตน มาผลิต 
เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตท่ีสูงขึ้น ในขณะเดียวกันนายสัมพันธ์  ศรีอ่อน ก็ผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะล ิ105 และพันธุ์ข้าวปทุมธานี ซึ่งมีคุณภาพในการหุงต้มดี มาผลิตในไร่นาของตนเองด้วย ใน
การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน จะน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจ าหน่าย
แก่สมาชิกภายในหมู่บ้าน และต าบลใกล้เคียง 

2. ด้านการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน 
คิดว่าในการท่ีจะผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี จะต้องเตรียมการดังนี้ 

  2.1 การเตรียมดิน  
  2.2 การเตรียมและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
  2.3 การหว่าน 
  2.4 การดูแลรักษา (การใส่ปุ๋ย, การก าจัดข้าวปน) 
  2.5 การเก็บเกี่ยว 
  2.6 การตลาด 

3. การบริหารจัดการผลิตและการตลาดที่ดี นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการผลิต ดังนี้ 

  3.1 การเตรียมดิน 
  3.2 การเตรียมและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
  3.3 การหว่าน 
  3.4 การดูแลรักษา  (การใส่ปุ๋ย, การก าจัดข้าวปน) 
  3.5 การเก็บเกี่ยว 
  3.6 การตลาด 

ในการจัดท าแผนดังกล่าว  นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน คิดว่าจะท าให้การผลิตข้าวไม่
ล้มเหลวและเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงได้ท าแผนดังกล่าวขึ้นมา เช่น การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 
105 ถ้าจะให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี จะต้องหว่านข้าวในวันท่ี 12 สิงหาคม และเก็บเกี่ยวใน
วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี (ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ) หรือการปลูกข้าวหอมปทุมธานีต้องปลูกใน
ระยะฤดูหนาวเพราะมีความต้านทานสูง 
  

   
 
 



 

4. ทุนรายได้ย้อนหลัง    (3 ปี) 
 

การผลิตข้าวนาปี    ปี 2550/2551 
 

วัน – เดือน - ปี รายรับ วัน– เดือน - ปี รายจ่าย 
 รายการ จ านวนเงิน  รายการ จ านวนเงิน 
   28 สิงหาคม 2550 - ค่าท่ีลากร่อง 4 อัน 1,100 
   30 สิงหาคม 2550 -ค่าจ้างตีดิน34 ไร่ๆละ 5,100 
      150 บาท  
    - ซื้อน้ ามันโซ่ล่า 5ถัง 4,200 
   รวม  10,400 
   6 กันยาน 2550 -ซื้อพันธุ์ข้าวขัยนาท80 6,500 
      กข.29  50 ถังๆละ  
      130 บาท  
    - ค่ารถไปศูนย์วิจัยข้าว 2,000 
       ชัยนาท  
   9 กันยายน 2550 -ซื้อยาหอยสมุนไพรพา 3,750 
     แซบวัน 25 กระสอบๆ  
     ละ 150บาท  
   12-14 กันยายน - ค่าน้ ามัน 15 ลิตร 675 
   2550   ลากดินลูกทุบเทือกให้  
      เรียบ,ลากร่องน้ า  
   15กันยายน 2550 - ซื้อเครื่องดื่มพร้อม 270 
    ขนมเลี้ยงคนหว่านข้าว  
    - ค่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 6,200 
      62ถังๆละ 100 บาท  
    - ค่าแรงงาน 2คนๆละ 300 
      150 บาท  
   16กันยายน 2550 -ค่าปุ๋ยเคมี 46-0-0 6,000 
    10กระสอบละ600บาท  
   17กันยายน 2550 - ซื้อน ามัน 10 ลิตร 260 
   19กันยายน 2550 -ค่ายาคุมโซฟิต10ลิตร 5,000 
      ลิตรละ 500 บาท  
    -ค่ายาซันไร 7ขวดๆละ  
      220 บาท 1,540 
    - ค่ายานิกัส 7ขวดๆละ 2,380 
     340 บาท  

 
 



 

 
การผลิตข้าวนาปี    ปี 2550/2551 

 

วัน – เดือน - ปี รายรับ วัน– เดือน - ปี รายจ่าย 
 รายการ จ านวนเงิน  รายการ จ านวนเงิน 
   24กันยายน 2550 -ค่าแรงฉีดยา4คนๆละ 400 
      100 บาท  
    - ค่าปั้ม 34 ไร่ 500 
    - ค่าขนม 100 
    - ค่าน้ ามันหล่อลื่น   300 
       1 แกลลอน  
    - ซื้อเครื่องหว่านปุ๋ย 3,000 
       1 ตัว  
   รวม  24,210 
   1-2 พฤศจิกายน - ค่าน้ ามันโซ่ล่า 2 ถัง 1,040 
   2550    40 ลิตร  
   4 พฤศจิกายน 50 -ค่าปุ๋ยชีวภาพ 42 กส. 10,500 
      กระสอบละ 250 บาท  
   7 พฤศจิกายน 50 - ค่ายาก าจัดแมลง 400 
     (ไซเปอร์เมทวิน)  
    - สารก าจัดแมลง  
    (สามัญอินด๊อกซาคาร์บ) 2,000 
    4 กล่อง  
    - ค่าแรงคนงาน 5คน 500 
    - ค่าขนม 100 
    - ค่าปั้ม 34 ไร่ 500 
   16พฤศจิกายน 50 -ค่าน้ ามันโซล่า 15ลิตร 500 
   รวม  15,540 
   3 ธันวาคม 2550 -ค่าปุ๋ยเกล็ด 3กก.ๆละ 450 
      150 บาท  
    - ค่ายาเพลี้ยสตาเกิล 1,700 
       1 กล่อง  
    - ค่าฮอร์โมน 2 ขวด 560 
      ขวดละ 280 บาท  
    - ค่ากาสสังสี 2 ขวด 400 
      ขวดละ 200 บาท  

 
 



 

การผลิตข้าวนาปี    ปี 2550/2551 
 

วัน – เดือน - ปี รายรับ วัน– เดือน - ปี รายจ่าย 
 รายการ จ านวนเงิน  รายการ จ านวนเงิน 
2 มกราคม 2550 -ขายข้าวปลูก 78,568  -ค่ายาเชื้อรา 2กระปุก 1,000 
 พันธุ์ชัยนาท80     กระปุกละ 500 บาท  
 11เกวียน 22ถัง   - ค่าแรงงาน 500 
 4 กก. ถังละ 70   - ค่าขนม น้ า 120 
 บาท   - ค่าปั้ม 460 
9 มกราคม 2551 -ขายข้าวปลูก 89,180 5 ธันวาคม 2550 - ค่าน้ ามัน 56 ลิตร 1,610 
 พันธุ์พิษณุโลก2  14 ธันวาคม 2550 - ค่าน้ ามัน 10 ลิตร 350 
 12เกวียน 74ถัง  17ธันวาคม 2550 - ค่าน้ ามัน 15 ลิตร 480 
 ถังละ 70 บาท  รวม  7,630 
13มกราคม2551 -ข่ายข้าวแห้ง 8,100 2 มกราคม 2551 - ค่าน้ าแข็ง 42 
 81ถังๆละ100   - ค่าน้ าดื่ม,เอ็มร้อย 256 
 บาท   - ค่าน้ ามัน 200 ลิตร 6,280 
    - ค่าอาหาร 300 
   9 มกราคม 2551 - ค่าน้ าแข็ง 42 
    - ค่าเอ็มร้อย 40 
    - ค่าอาหาร 300 
   11 มกราคม 2551 - ค่าเช่านา 10,000 
    - ค่าเก่ียว 34ไร่ๆละ 10,200 
       300 บาท  
    - ค่ารถบรรทุก 700 
   รวม  28,160 
รวมรับทั้งสิ้น  175,848 รวมจ่ายทั้งสิ้น  125,115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนาปี ปี 2551 
นาข้าวหว่าน 15 ไร่  และข้าวล้มตอซัง  12  ไร ่

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   4 มกราคม 2551 -ซื้อพันธุ์ข้าวชัยนาท 80    

กข 29 48 ถังครึ่ง  ถังละ 
140 บาท                   
จากอาจารย์วาริน (มาส่ง) 

5,950 

5 มกราคม 2551 -ค่าจ้างตีดิน 15 ไร่ๆ ละ 
150 บาท 
-ค่าน้ ามันโซล่า 50 ลิตร 

2,250 
 

1,875 
7 มกราคม 2551 -ค่าน้ ามันเบนซินหว่าน

ข้าว ด้วยเครื่อง  5 ลิตร 
170 

10 มกราคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่า 5 ลิตรย่ า
ล้มตอซังพิษณุโลก 12 ไร่  

225 
 

15 มกราคม 2551 -ซ่อมรถสีข้าว 600 
20 มกราคม 2551 -ค่ายาคุมโซฟิต 3 ลิตรๆ 

ละ 500 บาท 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คนๆ ละ 
100 บาท 
-ค่าปั้ม   15 ไร่ 
-ค่าขนม น้ าดื่ม 

1,500 
 

300 
 

225 
100 

26 มกราคม 2551 -ค่าปุ๋ยเคมี 46-0-0 หว่าน
ตอซังพิษณุโลก 2 ลูกๆละ 
745 บาท 
-ค่าน้ ามันโซล่า 20 ลิตร 

1,490 
 
 

600 
 รวมเป็นเงิน 15,205 
1 กุมภาพันธ์ 2551 -ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 

10 ลูกๆ ละ745 บาท 
7,450 

8 กุมภาพันธ์ 2551 -ซื้อยาค่าหนอนพาแดนมิพ
ซินเจ๊ 6 ลูกๆ 520 บาท 

3,120 

20 กุมภาพันธ์ 2551 -ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0     
10 ลูกๆ ละ 780 บาท 

7,800 

22 กุมภาพันธ์ 2551 -ซื้อปุ๋ยผงชีวภาพ 122 ลูก 
ลูกละ 59 บาท 

7,200 

    รวมเป็นเงิน 25,570 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   2 มีนาคม 2551 -ซื้อน้ ามันโซล่า 20 ลิตร 600 
20 มีนาคม 2551 -ซื้อยาฆ่าแมลงฟรีเดเตอร์  

4 ขวดๆ ละ 350 บาท 
-ค่าฮอโมนแบนดี 3 ขวดๆ
ละ 380 บาท 
-ค่ายาเชื้อราอามูเร่ 2 
ขวดๆละ 850 บาท 
-ค่าแรงฉีดยา 3 คนๆละ 
100  
-ค่าปั้ม  27 ไร่ 
-ค่าน้ ามัน  20 ลิตร 

1,400 
 

1,140 
 

1,700 
 

300 
 

405 
600 

    รวมเป็นเงิน 6,145 
5 เมษายน 2554 -ขายข้าวล้มตอซัง

พิษณุโลก 4 เกวียน 58 ถัง  
4 กก. ถังละ 110 บาท 

50,402 5 เมษายน 2551 -เกี่ยวข้าวตอซังพิษณุโลก 
12 ไร่ ๆ ละ 300  
-ค่าน้ ามัน 30   ลิตร 
-ค่าข้าวกล่อง 
-ค่ารถบรรทุก 4 เกวียน 
58 ถัง เกวียนละ 50 บาท 

3,600 
 

1,000 
200 
200 

 
21 เมษายน 2554 -ขายข้าวปลูกพันธุ์ชัยนาท 

80  7 เกวียน 16 ถังๆละ 
140 บาท 

100,240 21 เมษายน 2551 -เกี่ยวข้าวชัยนาท 15 ไร่  
ค่าเก่ียวไร่ละ 300  บาท 
-ค่าน้ ามัน  40  ลิตร 
-ค่าข้าว น้ าดื่ม 
-ค่าเช่านา 

4,500 
 

1,500 
350 

10,000 
 รวมเป็นเงิน 150,642  รวมเป็นเงิน 21,350 
6 มิถุนายน 2551 -ขายข้าวปลูกพันธุ์ชัยนาท 

80 ตากแห้ง ถังละ 180 
บาท จ านวน 61 ถัง 

10,980    

8 มิถุนายน 2551 -ขายข้าวปลูกพันธุ์ชัยนาท 
80 ตากแห้งถังละ 180 
บาท จ านวน 31 ถังครึ่ง 

5,670 

 รวมเป็นเงิน 16,650 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 167,292  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 68,270 

 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนาปรัง  แปลงสาธิต 6 ไร่  ปี 2551 
พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   29 กุมภาพันธ์ 2551 -รับข้าวปลูกพันธุ์พิษณุโลก 

2  จากกลุ่มชลบุรี 15 ถังๆ
ละ 100 บา เก็บเข้ากลุ่ม 

1,500 

 รวมเป็นเงิน 1,500 
5 มีนาคม 2551 -ค่าตีดิน 6 ไร่ๆ 150 บาท 

-ค่าลอกร่องน้ า 1 ชั่วโมง
ครึ่ง  
-ค่าน้ ามันโซล่า 40 ลิตร 

900 
1,500 

 
1,200 

 รวมเป็นเงิน 3,600 
8 เมษายน 2551 -ค่าน้ ามันโซล่า 5 ลิตร 165 
9 เมษายน 2551 -ซื้อยาหอยสมุนไพรพาแซบ

วัน    4  ลูกๆละ 160 บาท 
640 

23 เมษายน 2551 -ซื้อยาคุมวัชพืชแซทเทอนดี  
2 ลูก  ๆละ 320 บาท 

640 

30 เมษายน 2551 -ค่าปุ๋ยชีวภาพ 6 ลูก  ๆ260 
บาท 

1,560 

 รวมเป็นเงิน 3,005 
12 พฤษภาคม 2551 -ซื้อยาหนอนพาแดนมิพซิน

เจ๊  2 ลูก  ๆละ 520 บาท 
1,040 

20 พฤษภาคม 2551 -ค่าปุ๋ยเคมี 12-5-14  3 ลูก  ๆ
ละ  950 บาท 

2,850 

24 พฤษภาคม 2551 -ค่ายาก าจัดแมลงอบาแม็ก
ติน (ไซเฟอริเมทรินา 1 ถัง
ครึ่ง) 

415 

 รวมเป็นเงิน 4,305 
13 กรกฎาคม 2551 -ค่ายาฆ่าแมลงฮอโมน 500 

27 กรกฎาคม 2551 -ขายข้าวปลูกสด 150 
ถังๆละ 120 บาท 

18,000 27 กรกฎาคม 2551 เกี่ยวข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
อายุ 109 วัน 6 ไร่  
-ค่าน้ ามันโซล่า 30 ลิตร  
-ค่าเกี่ยวข้าว 6 ไร่ๆละ 300 บ 

 
 

800 
1,800 

 รวมเป็นเงิน 18,000  รวมเป็นเงิน 3,100 
 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

30 สิงหาคม 2551 -ขายข้าวปลูกพิษณุโลก  
ตากแห้ง 36 ถังๆ ละ 180 
บาท 

6,480    

 รวมเป็นเงิน 6,480 
14 กันยายน 2551 ขายข้าวปลูกตากแห้ง 37 

ถังๆละ 180 บาท 
6,660 

 รวมเป็นเงิน 6,660 
14 ตุลาคม 2551 -ขายข้าวปลูกตากแห้ง 12 

ถังๆ ละ 180 บาท 
2,160 

17 ตุลาคม 2551 -ขายข้าวปลูกตากแห้ง 51 
ถัง ๆ ละ  180 บาท 

9,180 

19 ตุลาคม 2551 -ขายข้าวปลูกตากแห้ง 30 
ถัง ๆ ละ  180 บาท 

5,400 

 รวมเป็นเงิน 16,740 
13 ธันวาคม 2551 -ขายข้าวปลูกตากแห้ง 13 

ถัง ๆ ละ  180 บาท 
2,340 

 รวมเป็นเงิน 2,340 
13 เมษายน 2552 -ขายข้าวปลูกตากแห้ง 51

ถัง ๆ ละ  180 บาท 
9,180 

 รวมเป็นเงิน 9,180 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 59,400  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 15,510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนาปรัง  ปี 2551 
พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   28 เมษายน 2551 -ค่าจ้างดันดินปรับพ้ืนนา 

26  ชั่วโมงครึ่ง  ชั่วโมงละ 
750 บาท 
-ค่าจ้างแม็คโคดักร่องน้ า 9 
ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท 

19,875 
 
 

9,000 

    รวมเป็นเงิน 28,875 
   2 พฤษภาคม 2551 -ค่าตีดิน 20 ไร่ๆละ 150 

บาท 
3,000 

   3 พฤษภาคม 2551 -ซื้อยาหอยสมุนไพรพาน
แซบวัน 10 กระสอบๆละ 
60 บาท 

1,600 

   4 พฤษภาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่าเริมตีดิน
หว่าน 70 ลิตร 

2,800 

   5 พฤษภาคม 2551 -ค่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2  
51 ถังๆ 180 บาท 
-ค่าน้ ามันเบนซิน 5 ลิตร 

9,180 
 

175 
   6 พฤษภาคม 2551 -ซื้อขี้ไก่ 2 คัน 200 ลูก 

-ค่าปุ๋ยเคมี 46-0-0  3 
ลูกๆละ 785 บาท หว่าน
ข้าว 1 คืน เจอฝน 
-ค่าจ้างคนหว่านปุ๋ย 

8,000 
2,355 

 
 

300 
   9 พฤษภาคม 2551 -ค่ายาคุมโซฟิต 5 ลิตร ๆ 

ละ 500 บาท  
-ค่าคนฉีดยา 2 คนๆละ 
100  
-ค่าขนมน้ าดื่ม 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 

2,500 
 

200 
 

118 
300 

 
   16 พฤษภาคม 2551 -ซื้อปุ๋ยไดมอนสูตร 12-5-

14  9 ลูกๆ ละ 950 บาท 
-ซื้อยาพาแดนมิพซินเจี  
10 กระสอบๆละ 520 
บาท 

8,550 
 

5,200 
 

 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   24 พฤษภาคม 2551 -ค่ายาหนอนอบาแม็กติน 
4 ขวดๆ ละ 380 
-ค่ายาเซนซ่า 2 ขวดๆละ 
350 บาท 
-ยาน๊อค 35% (ไซเปอ)  
1ขวด 
-ค่าคนฉีดยา 2คนๆละ 
100  
-ค่าปั๊ม  20 ไร่ 

1,520 
 

700 
 

400 
 

200 
 

300 
    รวมเป็นเงิน 47,398 
   23 มิถุนายน 2551 ซื้อปุ๋ยเคมี 12-5-14  

10 กระสอบๆละ 950 
บาท 

9,500 
 

    รวมเป็นเงิน 9,500 
   19 กรกฎาคม 2551 -ค่ายาหนอนฟรีเดเตอร์    

2 ขวดๆละ 350  
-วากาม้วนใบ 2 กล่องๆละ 
500 
-ค่าฮอร์โมนไดรโมน 2 
ขวดๆละ350 บาท 
-ค่าคนฉีดยา 3 คนๆละ 
100 บาท 
-ค่าปั๊ม  20 ไร่ๆล  15 
บาท 

700 
 

1,000 
 

700 
 

300 
 

300 

   23 กรกฎาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่า 200 ลิตร 8,496 
    รวมเป็นเงิน 11,496 
   3 สิงหาคม 2551 -อายุข้าว 91 วัน ค่า

ฮอร์โมน  2 ขวดๆละ  
380 บาท 
-ค่ายาอามูเร่ 2 ขวดๆละ 
900 บาท 
-ยาเพลี้ยสตาเกิล 5 ห่อๆ
ละ 170 บาท 
-ค่าแรงคนฉีดยา 3 คนๆ
ละ 100 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ๆละ 15 
บาท 

760 
 
 

1,800 
 

850 
 

300 
 

300 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
22 สิงหาคม 2551 -เกี่ยวข้าวพิษณุโลก 2 

อายุ 110 วัน ขายเข้า
โครงการประกันราคาข้าว 
17 เกวียน 38 ถัง  ราคา
เกวียนละ 12,000 บาท 
208,560 หักค่าชั่ง 20 
บาท 

208,540 22 สิงหาคม 2551 -ค่าข้าวกล่องน้ าดื่ม 
-ค่าเก่ียว 20 ไร่ ละ 300  
-ค่าเช่า 
-ค่าบรรทุก 17 เกวียนๆละ 
150 บาท 

585 
6,000 
5,000 
2,550 

 รวมเป็นเงิน 208,540  รวมเป็นเงิน 18,145 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 208,540  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 115,414 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนาปี (แปลงสาธิต)  ปี 2551 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   1  สิงหาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่า 10 ลิตร 

ให้รถไถเล็กจิ๋ว  กลบฟาง
ข้าวเพราะไมได้เผาฟาง
ข้าว 

424 

   3 สิงหาคม 2551 -ซื้อขี้ไก่ 50 ลูก หว่านกับ
ฟางข้าวให้ย่อยสลาย 

3,000 

   8 สิงหาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่าให้รถไถเล็ก
จิ๋ว  เติมน้ าเข้านาเพ่ือย่อย
สลาย  10 ลิตร 

424 

   9 สิงหาคม 2551 -ซื้อยาหอยสมุนไพรพา
แซบวัน  4 ลูกๆละ 160 บ 

840 

   11 สิงหาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่าปาดนา 
ลากร่อง  5 ลิตร 

212 

   12 สิงหาคม 2551 -ค่าพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตร 13 
ถังๆละ 180 บาท 

2,340 

   25 สิงหาคม 2551 -ซื้อยาคุมมินิว่า 2 ลูกๆ 
ละ 320 บาท 

640 

    รวมเป็นเงิน 7,880 
   2 กันยายน 2551 -ค่าปุ๋ยเขียวมรกดชีวภาพ 

2 ลูกๆละ 680 บาท  
1,768 

   26 กันยายน 2551 -ซื้อยาพาแดนมิพซินเจี 3 
ลูกๆละ 650 บาท 
-ค่ายาขยอก 
-ค่าปั๊ม  6  ไร่ 

1,300 
 

500 
90 

    รวมเป็นเงิน 3,658 
   9 ตุลาคม 2551 -ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 12-5-14  

2 ลูกๆละ 950 บาท 
1,900 

   25 ตุลาคม 2551 -ค่ายาสตาเกิล 2 ซองๆละ  
170 บาท  
-ค่าเชื้อราแอนวิน 250 ซีซี 
-ค่าแอมเมท (ม้วนใบ) 250 
ซีซี 
-ค่าปั๊ม  6 ไร่ๆละ 15 บาท 

340 
 

100 
100 

 
90 

    รวมเป็นเงิน 2,530 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
29 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวข้าวปิ่นเกษตร อายุ 

110 วัน ได้ประมาณ       
4 เกวียน(เก็บตาก) 

 12 พฤศจิกายน 
2551 

-ค่ายาสตาเกิล ฮอร์โมน 
-ค่าปั๊ม  6 ไร่ 
 

500 
90 
 

22 ธันวาคม 2551 -ขายข้าวปลูกปิ่นเกษตร 
(ตากแห้ง) 15 ถังๆละ 
180  

2,700 29 พฤศจิกายน 
2551 

-ค่าเก่ียว  6 ไร่ๆ ละ 300 
บาท 
-ค่าน้ ามันโซล่า 20 ลิตร 
-ค่าเครื่องดื่ม 

1,800 
 

840 
177 25 ธันวาคาม 2551 -ขายข้าวปลูกปิ่นเกษตร 

(ตากแห้ง) 7 ถังๆละ 150 
1,050 

 รวมเป็นเงิน 3,750  รวมเป็นเงิน 3,407 
30  มีนาคม  2551 ขายข้าวปลูกปิ่นเกษตร 

(ตากแห้ง) 6 ถังๆละ 180 
บาท 

1,080    

 รวมรายรับทั้งสิ้น 4,830  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 17,475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

การผลิตข้าวนาปี  ป ี2551 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   25 สิงหาคม 2551 -ค่าตีนดิน 15 ไร่ๆละ 150 

บาท  
-ค่าน้ ามันโซล่า 42 ลิตร 

2,250 
 

1,784 
   28-30 สิงหาคม 

2551 
-ค่าน้ ามันโซล่า ทุนท า
เทือก ปานดิน 10 ลิตร 

424 
 

   31 สิงหาคม 2551 -ซื้อยาหอยสมุนไพรพา
แซปวัน 8 ลูกๆละ 160 
บาท 

1,280 

    รวมเป็นเงิน 5,738 
   3 กันยายน 2551 -หว่านข้าวพันธุ์พิษณุโลก 

2 36 ถังๆละ 180 บาท 
-ค่าน้ ามันเบนซิน 5 ลิตรใช้
เครื่องหว่าน 

6,480 
 

175 

   5 กันยายน 2551 -ค่ายาโซฟิต 3 ลิตรๆละ 
500 บาท 
-ค่าคนฉีดยาด 1 คน 
-ค่าปั๊ม 15 ไร่ๆละ 15 
บาท 

1,500 
 

100 
225 

 
   10 กันยายน 2551 ซื้อขึ้ไก่ 1 คัน 100 ลูก 4,000 
   19 กันยายน 2551 -ค่าปุ๋ยชีวภาพเขียวมรกด 

9 ลูกๆ ละ 680 บาท 
6,120 

   27 กันยายน 2551 -ซื้อยาพาแดนมิพซินเจี 4 
ลูกๆละ 650 บาท 
-ซื้อน้ ามันโซฃ่า 200 ลิตร 

2,600 
 

6,700 
    รวมเป็นเงิน 27,900 
   9 ตุลาคม 2551 -ค่าปุ๋ยชีวภาพเขียวมรกด 

9 ลูกๆละ 680 บาท 
6,120 

   17 ตุลาคม 2551 -ซื้อปูนไก่ 20 ลูกๆละ 115 
บาท 

2,300 

 
 
 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   24 ตุลาคม 2551 -ซื้อยาม้วนใบพลาสแบน 2
กระปุกๆ ละ 500 
-ค่ายาเชื้อราแอนวิน 1 
ขวดครึ่ง ขวดละ 550 
บาท 
-ค่าฮอร์โมน 1 ขวด 
-ค่าแรงคนฉีดยา 4 คนๆ
ละ 100 บาท 
-ค่าน้ าดื่ม 
-ค่าปั๊ม 15 ไร่ๆละ 15 
บาท 

1,000 
 

825 
 
 

350 
400 

 
120 
225 

 
   27 ตุลาคม 2551 -ค่าปุ๋ยเคมี 12-5-14  4 

ลูกครึ่ง  ลูกละ  950  บาท 
4,275 

    รวมเป็นเงิน 15,615 
   12 พฤศจิกายน 

2551 
ฉีดยาอายุข้าว 71 วัน 

-ค่ายาเพลี้ยสตาเกิล 5 
ซองๆละ 170 บาท 
-ค่ายาหนอนเซนซ่า 2 
ขวดๆ ละ 380 บาท 
-ค่าเชื้อราแอนวิน 1 ขวด
ครึ่ง ขวดละ 550 บาท 
-ค่าฮอร์โมนไตรโมน 2 
ขวด ๆ ละ 350 บาท 
-ค่าจิ้ม  1  ขวดๆ ละ 180 
บาท 
-ค่าคนฉีดยา 3 คนๆละ 
100 บาท 
-ค่าปั๊ม 15 ไร่ๆ ละ 15 
บาท 

850 
 

760 
 

825 
 

700 
 

180 
 

300 
 

225 

    รวมทั้งสิ้น 3,840 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   1 ธันวาคม 2551 
ฉีดยาหนอน อายุข้าว 
90 วัน 

-ค่ายาใบไหม้บลาสะแบน 
2 กระปุก 
-ค่าเชื้อราแอนวิน 2 ขวดๆ
ละ 550 บาท 
-ค่าคนฉีดยา 3 คนๆละ 100  
-ค่าปั๊ม 15 ไร่ๆละ 15  
-ค่าฮอร์โมนไดรโมน 2 
ขวด ๆละ 350  

1,000 
 

1,100 
 

300 
 

225 
700 

20 ธันวาคม 2551 ขายข้าวปลูกพันธุ์
พิษณุโลก 2 ถังละ 110 
บาท  12  เกวียน 79 ถึง 

142,307 20 ธันวาคม 2551 
เกี่ยวข้าวพิษณุโลก 
อายุ 109 วัน 

-ค่าเก่ียว 15 ไร่ๆละ300 
-ค่ากับข้าว น้ าดื่ม น้ าแข็ง 
(ใช้น้ ามันโซล่า 40 ลิตร) 

4,500 
400 

 รวมเป็นเงิน 142,307  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,225 
 รวมรายรับทั้งสิน 142,307  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 61,318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนาปี  หรือนอกฤดู  ปี 2251/2552 
ทดลองข้าวล้มตอซงั  10  ไร่  หว่านเมล็ด  

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   21 ธันวาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่าย่ าตอซัง 5 

ลิตร  
 

167 

   25 ธันวาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่าวิดน้ า 15 
ลิตร  
-ค่าพันธุ์ข้าวมาเลเซีย 10 
ถังๆละ 250 บาท 
-ค่าปูนด่างทับทิม 5 ลูกๆ
ละ 250 

502 
 

2,500 
 

1,250 

   27 ธันวาคม 2551 -ค่าน้ ามันโซล่าปาดนา 
ลากร่อง 10 ลิตร 

335 

   28 ธันวาคม 2551 -ค่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก       
10 ถังๆละ180 บาท 
-ค่าน้ ามันเซนซินหว่านข้าว 
3 ลิตร 

1,800 
 

105 

    รวมเป็นเงิน 6,659 
   4 มกราคม 2552 -ซื้อขี้ไก่  1 คัน 4,000 
   5 มกราคม  2552 -ค่าน้ ามันโซล่าวิดน้ าใส่

ข้าวตอซังพิษณุโลก อายุ 
16 วัน 20 ลิตา 10 ไร่ 

670 

   6 มกราคม 2552 -ซื้อยาคุมแซทเทอนดี 6 
ลูกๆละ 34 บาท 

2,040 

   7 มกราคม 2552 -ค่าปุ๋ยเคมี 46-0-0 ใส่ตอ
ซัง 3 ลูกๆล 610 

1,830 

   9 มกราคม 2552 -ซื้อน้ ามันโซล่า 200 ลิตร 4,000 
   10 มกราคม 2552 -ค่าน้ ามันเบนซินหว่านยา

คุม 5 ลิตร 10 ไร่ 
175 

   17 มกราคม 2552 -ค่าปุย๋เขียวมรกดชีวภาพ 
6 ลูกๆละ 650 บาท 

3,900 

   23 มกราคม 2552 -ค่ายาหนอนพาแดนมิพ
ซิน  1 ลูก 

600 

 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   28 มกราคม 2552 -ค่าปุ๋ยเคมี 46-0-0  ลูกๆ
ละ 700 บาท 
-ซื้อยาหนอนพาแดนมิพ
ซินเจ๊ 2 ลูกๆละ 700 บาท 
-ซื้อขี้ไก่ 1 คัน 
-ค่าปุ๋ยเขียวมรกด 2 ลูก ๆ
ละ 150  
-ค่าจ้างคนด าข้าวหอมนิล 
5 คน ชั่วโมงละ 35 บาท 

2,100 
 
1,400 

 
2,000 
1,300 

 
1,140 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,255 
   2 กุมภาพันธ์ 2552 -ค่าปุ๋ยเขียวมรกด 2 ลูกๆ

ละ 650 บาท 
1,300 

   17 กุมภาพันธ์ 2552 -ค่าปุ๋ยเคมี 12-5-14 สูตร
รับท้อง 4 ลูกๆละ 900 
บาท 
-ค่าปุ๋ยเขียวมรกดรับท้อง 
พิษณุโลก 3 ลูกๆละ 650 
บาท 

3,600 
 
 

1,950 

   27 กุมภาพันธ์ 2552 -ค่ายาเชื้อราแอนิน 3 
ขวดๆละ  550 บาท 
-ค่ายาเลี้ยสตาเกิ 5 ซองๆ
ละ 170 บาท 
-ค่าใบไหม้พลาสแบน 2 
กระปุกๆละ 500 บาท 
-ค่าแรงคนฉีด 3 คน ๆละ 
100 บาท  
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ๆละ 15 
บาท 

1,650 
 

850 
 

1,000 
 

300 
 

300 

    รวมเป็นเงิน 10,950 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   9 มีนาคม 2552 -ค่าปุ๋ยเขียวมรกด 1 ลูก 650 
31 มีนาคม 2552 -เกี่ยวข้าวตอซัง พิษณุโลก 

อายุ 101 วัน 10 ไร่ ขาย
ข้าวปลูกสดถังละ 90 บาท 
4 เกวียน 3 ถัง 
(เก็บตากแห้ง  6 ถัง) 

36,270 31 มีนาคม 2552 -เกี่ยวข้าวตอซังพิษณุโลก 
10 ไร่ อายุ 101 วัน ใช้
น้ ามัน 20 ลิตร  
-ค่าข้าว น้ าดื่ม 
-ค่าเก่ียว 20 ไร่ๆละ 300  
บาท 

400 
 
 

340 
6,000 

 รวมเป็นเงิน 36,270  รวมเป็นเงิน 7,390 
   8 เมษายน 2552 -เกี่ยวข้าวพันธุ์มาเลเซีย

อายุ 102 วันใช้น้ ามัน            
โซล่า 15 ลิตร 5 ไร่  
-ค่าเครื่องดื่ม 

300 
 
 

100 
 15 เมษายน 2552 -ใช้น้ ามันเก่ียวข้าว

พิษณุโลก  5 ไร่  15 ลิตร 
-ค่าเครื่องดื่ม  

300 
 

100 
    รวมเป็นเงิน 800 

8 เมษายน 2552 -เกี่ยวข้าวมาเลเซียอายุ 
102 วัน เหลิอต่กหนูกัด
กินได้ประมาณ 1 อุ้มครึ่ง  
เก็บตากไว้ขายข้าวปลูก
ตากแห้ง ไม่ฝัดถังละ 160 
บาท   80 ถัง  
ฝัดถังละ 180 บาท 121 
ถัง 

 
 
 
 

12,800 
 

21,780 

   

15 เมษายน  -เกี่ยวข้าวพิษณุโลก 2  5 
ไร่ ขายเป็นข้าวปลูกสด
ถังบะ 100 บาท  207 ถัง  
เก็บไว้ท าพันธุ์ 39 ถัง 

20,700 

 รวมเป็นเงิน 55,280    
 รวมรายรับทั้งสิ้น 91,280  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 27,180 

 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนาปรัง  ปี  พ.ศ.  2552 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   17 เมษายน 2552 -ค่าน้ ามันวิดน้ า  ไม่เผา

ฟาง 10 ไร่  40 ลิตร ๆละ 
38 บาท 
-ค่าตีดินรถใหญ่ 10 ไร่ๆ
ละ 150 บาท 
-ค่าน้ ามันโซล่า 20 ลิตา 

1,520 
 
 

1,500 
 

760 
   20 เมษายน 2552 -ค่ายาหอยพาแซปวัน 10 

ลูกๆละ 155 บาท 
1,550 

 
   22 เมษายน 2552 -ค่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 

จากศูนย์วิจัยข้าวชลบุรี 40 
ถังๆ 100 บาท 
-ค่าน้ ามันเบนซินหว่าน  
3 ลิตร 

4,000 
 
 

144 

   26 เมษายน 2552 -ค่ายาคุม 6 ลิตรๆละ  
330  
-ค่ายาผงฟลอริส 4 
กล่องๆละ 140 บาท 
-ค่าจ้างฉีดยา 2 คน ๆละ  
100 บาท 
-ค่าปั๊ม 19 ไร่ 

1,980 
 

560 
 

200 
 

270 
    รวมเป็นเงิน 12,454 

   5 พฤษภาคม 2552 -ค่าปุ๋ยเขียวมรกดหว่าน 
13 ลูกๆละ 650 บาท 

8,450 

   17 พฤษภาคม 2552 -ค่าปุ๋ยเขียวมรกด 5 ลูกๆ
ละ 650 บาท 

3,250 

   20 พฤษภาคม 2552 -ค่ายาหนอนพาแดนมิพ
ซินเจี 7 ลูกๆละ 700 บาท 

4,900 

    รวมเป็นเงิน 16,600 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   9 มิถุนายน 2552 -ค่ายาหญ้าไกโฟเซต 4 

ลิตร 
-ค่ายาผงเอสโซนัด 2 ถุงๆ
ละ 150 บาท 

550 
 

300 

   10 มิถุนายน 2552 -ค่าปุ๋ยกระต่าย 16-20-0 
3 ลูกๆละ 770  

3,618 

   14 มิถุนายน 2552 -ค่าน้ ามันวิดน้ า 15 ลิตรๆ 
ละ 33 บาท 

495 

   17 มิถุนายน 2552 -ค่าปุ๋ยกระต่ายหว่านตอซัง 
รับท้อง 2 ลูก 

2,002 

   23 มิถุนายน 2552 -ค่ายาเพลี้ยสตาเกิล 4 
ซองๆละ 170 บาท  
-ค่ายาเชื้อราคาเซ ่2 ขวดครึ่ง  
-ค่าฮอร์โมน 2 ขวดๆละ 
350 บาท 
-ค่ายาบลาสแบน 2 
กระปุกๆละ 500 
-ค่าจ้างฉีด  4 คนๆละ 
100 บาท 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ๆละ 15บาท 

680 
 

1,200 
700 

 
1,000 

 
400 

 
300 

    รวมเป็นเงิน 10,395 
   4 กรกฎาคม 2552 -ค่ายาแอมเมท 1 ขวด 

-ค่ายาเชื้อราค่าเซ่ 2 ขวดครึ่ง 
-ค่ายาเพลี้ยสตาเกิล 5 
ซองๆละ 170 บาท 
-ค่าฮอร์โมน 2 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 2 คน  
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ๆละ15 บาท 

1,200 
1,200 
850 

 
700 
200 
300 

   19 กรกฎาคม 2552 -ค่ายาสตาเกิล 1 ขวด 
-ค่ายาบลาสแบน 2
กระปุกๆละ 500 บาท 
-ค่ายาเชื้อราคาเซ่ 2 ขวด 
-ค่าฮอร์โมน 1 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 1 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่  

 

    รวมเป็นเงิน 9,060 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

7 สิงหาคม 2552 ขายข้าวปลูกพันธุ์
พิษณุโลก 2 ขายสดให้กับ
ร้าน ส.พันธุ์ข้าวตลาด 16    
15 เกวียน 88 ถัง 5 กก.
เกวียนละ 11,000 บาท 

174,735 7 สิงหาคม 2552 เกี่ยวข้าวพิษณุโลก 2 อายุ 
108 วัน  
-ค่าน้ ามันโซล่า 50 ลิตรๆ
ละ  29 บาท 
-ค่าข้าว อาหารกลางวัน 
-ค่าน้ าแข็งเครื่องดื่ม 
-ค่ารถเก่ียว 20 ไร่ ๆละ  
300 บาท 
-ค่ารถบรรทุก 15 เกวียนๆ
ละ 120 บาท 
-ค่าจ้างล้างรถเกี่ยว 

 
 

1,450 
 

300 
150 

6,000 
 

1,800 
 

200 
 
 
 

 รวมเป็นเงิน 174,735  รวมเป็นเงิน 9,900 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 174,735  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 58,409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าวนา ปี  ปี พ.ศ. 2552 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   9 สิงหาคม 2552 -ค่าน้ ามันวิดน้ าเข้านา 20 

ลิตรๆละ 35 บาท 
700 

   12 สิงหาคม 2552 -ค่ารถตีดิน 18ไร่ ๆ 150 
บาท 
-ค่าน้ ามันตีดิน 70 ลิตร 
ลิตรละ 35 บาท 
-ค่าซ่อมเครื่องหว่านข้าว 
-ค่าบูสท่อ 2 อัน 

2,700 
 

2,450 
 

400 
100 

   13 สิงหาคม 2552 -ค่าน้ ามันวิดน้ า ทุบนา
ปาดนา ลากร่อง 40 ลิตร 

1,400 

   17 สิงหาคม 2552 -ค่ายาสมุนไพรพาแซบวัน 
11 ลูกๆ ละ 155 บาท 

1,705 

   19 สิงหาคม 2552 -ค่าพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตร 8 
ถังๆ ละ 180 บาท 
-ค่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 
33 ถังๆ ละ  180 บาท 
-ค่าน้ ามันเบนซิน 3 ลิตร 

1,440 
 

5,940 
 

120 
   22 สิงหาคม 2552 -ค่ายาคุมนูกรี-เทค 5 

ขวดๆ 450 บาท 
-ค่าจ้างฉีดยา 2 คน  
-ค่าปั๊ม  18 ไร่ๆ 15 บาท 
-ค่าน้ าดื่ม 
-ค่าซ่อมรถสี่ล้อ 

2,250 
 

200 
270 
80 

3,480 
   31 สิงหาคม 2552 -ค่ายาเกาดี้ 5 กล่องๆละ 

140 บาท 
-ค่ายาเอสอามีน 1 ขวด 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่ๆ ละ 15 
บาท 
ค่าจ้างฉีดยา 2 คน 

700 
 

180 
270 

 
200 

    รวมเป็นเงิน 24,585 
 
 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   2 กันยายน 2552 -ค่าน้ ามันวิดน้ า 10 ลิตรๆ
ละ 35 บาท 

350 

   12 กันยายน 2552 -ค่าปุ๋ยชีวภาพ 4 ลูกๆละ 
350 บาท 

1,400 

   13 กันยายน 2552 -ค่าปุ๋ยชีวภาพมรกด 5 
ลูกๆละ 680 บาท 
-ค่าปุ๋ยชีวภาพหมักเอง 12 
ลูกๆละ 112 บาท 

3,400 
 

1,344 

   15 กันยายน 2552 -ค่าปุ๋ยเคมีกระต่าย 2 ลูกๆ
ละ 770 บาท  

1,540 

   25 กันยายน 2552 -ค่ายาหนอนพาแดนมิพ
ซิน 7 ลูกๆละ 680 บาท 

4,760 

   30 กันยายน 2552 -ค่าปุ๋ยชีวภาพไดมอน 13 
ลูกๆละ 350  
-ค่าจ้างหว่านปุ๋ย 

4,550 
 

520 
    รวมเป็นเงิน 17,864 
   5 ตุลาคม 2552 -ค่าปุ๋ยไดมอน 12-5-14   

10 ลูกๆละ 835 บาท 
-ค่าน้ ามันเบนซิน 6 ลิตร 

3,850 
 

240 
   8 ตุลาคม 2552 -ค่าซ่อมท่อวิดน้ า 510 
   20 ตุลาคม 2552 -ค่ายารีโนเวท 2 ขวดๆละ 

950 บาท 
-ค่าปุ๋ยเกล็ดทิพ  1 
กระปุก 
-ค่ายาแอมเมท 2 ขวดๆ
ละ 1,200 
-ค่ายาหนอนคาแมง 3 
ขวดๆละ 370 บาท 
-ค่ายาคาเซ่  2 ขวด ๆละ 
480 บาท 
-ค่าคนฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่ๆละ 15 
บาท 

1,900 
 

500 
 

2,400 
 

1,110 
 

960 
 

300 
270 

 
 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   26 ตุลาคม 2552 -ค่ายาหนอนคาแมง 2 
ขวดๆละ 370 บาท 
-ค่ายารีโนเวท 2 ขวด ๆละ 
950 
-ค่าปุ๋ยเกล็ดทิพแพล้น 1
กระปุก 
-ค่าคนฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่  
-ค่าน้ าดื่ม 

710 
 

1,900 
 

500 
 

300 
270 
70 

    รวมเป็นเงิน 20,290 
   6 พฤศจิกายน 

2552 
-ค่ายาหนอนเซพโตฟ่ี 2 
ขวดๆละ 350 บาท 
-ค่ายารีโนเวท 2 ขวดๆละ 
950 บาท 
-ค่ายาสตาเกิล 1 ขวด 
-ค่ายาไพโตมัยซิน 1 
กระปุก 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม  18 ไร่ 

700 
 

1,900 
 

1,900 
600 

 
300 
270 

   12 พฤศจิกายน 
2552 

-ค่ายาไพโตมัยซินฉีดยา
รอบนา 3 กระปุกๆ 680 
บาท 

2,040 

    รวมเป็นเงิน 7,710 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
3 ธันวาคม 2552 -เกี่ยวข้าวพิษณุโลก 2 

อายุ 107 วัน 15 ไร่  
ขายข้าวปลูกสดถังละ 100 
บาท 9 เกวียน 14 ถัง   

91,400 3 ธันวาคม 2552 -ค่าน้ ามันโซล่าเกี่ยวข้าว
พันธุ์พิษณุโลก 2 30 
ลิตรๆละ 28 บาท 
-ค่าน้ าดื่ม ข้าวกล่อง 

870 
 
 

500 
5 ธันวาคม 2552 -ขายข้าวพันธุ์พิษณุโลก  

ตากแห้งถังละ 150 บาท  
150 ถัง  

22,500 10 ธันวาคม 2552 -ค่าน้ ามันโซล่าเกี่ยวข้าว
ปิ่นเกษตร 15 ลิตรๆละ28 
บาท 
-ค่าน้ าดื่ม 
-ค่าเก่ียวข้าว 18 ไร่ๆละ 
300 บาท 

429 
 
 

70 
5,400 

10 ธันวาคม 
2552 

-เกี่ยวข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตร 
อายุ 114 วัน ผลผลิต 4 
เกวียน 50 ถัง เก็บไว้สีกิน
กับขาย 

 

 รวมเป็นเงิน 113,900  รวมเป็นเงิน 7,269 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 113,900  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 77,718 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าว ปี หรือนอกฤดู   ปี พ.ศ. 2552/2553 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   11 ธันวาคม 2552 -ค่าน้ ามันวิดน้ า 20 ลิตร ๆ 

ละ 28 บาท 
560 

14 ธันวาคม 2552 -ค่าตีดิน 18 ไร่   
-ค่าน้ ามันโซล่า 80 ลิตร ๆ
ละ 28 บาท 
-ค่าอุปกรณ์ใบลูกทุบ 5 ใบ 
-ค่าเครื่องดื่ม  

2,700 
2,240 

 
420 
138 

17 ธันวาคม 2552 -ค่าน้ ามันทุบนา ปาดนา 
ลากร่อง 35 ลิตร 

980 
 

18 ธันวาคม 2552 -ค่าข้าวปลูกพันธุ์เบอร์ 5 
อ.สมโรชน์ 40 ถังๆละ170 
บาท พันธุ์ กข 41 2 ถัง  1 
ไร่  จาก อ.วรพรรณ 

6,800 
 
 

20 ธันวาคม 2552 -ค่ายาคุมพาโตฟิต 6 
ขวดๆละ 450  
-ค่าคนฉีดยา 3 คน 
-ค่าเครื่องดื่ม 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่ 

2,700 
 

300 
50 
270 

31 ธันวาคม 2552 -ค่าน้ ามันโซล่าวิดน้ า 30 
ลิตร 

840 

 รวมเป็นเงิน 17,998 
1 มกราคม 2553 -ค่าปุ๋ยชีวภาพไดมอน 12 

ลูกๆละ 350 
-ค่าปุ๋ยเคมีกระต่าย 4 ลูกๆ
ละ 770 บาท 

4,200 
. 

3,080 

14 มกราคม 2553 -ค่ายาแอมเมท 2 ขวด 
-ค่ายาสตาเกิล 1 ซอง 
-ค่าฮอร์โมน 1 ขวด ครึ่ง 
-ค่ายาหนอนเคสโต 2 
ขวดๆละ 400 บาท 
-ค่าคนฉีดยา 2 คน 
-ค่าเครื่องดื่ม 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่  

1,180 
170 
525 
800 

 
200 
85 
300 

15 มกราคม 2553 -ค่าปุ๋ยเคมี 46-0-0  3 
ลูกๆละ 670 บาท 

2,345 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   25 มกราคม 2553 -ค่ายาแอมเมท 2 ขวดๆ

ละ 1200  บาท 
-ค่ายารีโนเวท 2 ขวดๆละ 
950 บาท 
-ค่ายาหนอนฟรีเดเตอร์ 2 
ขวด ๆละ 350 บาท 
-ค่าฮอร์โมน 2 ขวด 
-ค่าจ้างคนฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่ 
-ค่าน้ าดื่ม 

2,400 
 

1,900 
 

700 
 

700 
300 
270 
70 

29 มกราคม 2553 -ค่าน้ ามันวิดน้ า 25 ลิตร 700 
31 มกราคม 2553 -ค่าปุ๋ยชีวภาพ 12 ลูก 4,200 

 รวมเป็นเงิน 24,125 
5 กุมภาพันธ์ 2553 -ค่าปุ๋ย 12-5-14 รับท้อง 

12 ลูก  
-ค่ายาหนอนฟรีเดเตอร์ 1 
ขวด 
-ค่ายารีโนเวท 2 ขวด 
-ค่ายาแอมเมท 1 ขวด 
-ค่ายาเทอร่าวัณ 2 ขวด 
-ค่ายาสตาเกิล 8 ห่อ 
-ค่าฮอรโ์มนไตรโมน 1 
ขวด 
-ค่าเครื่องดื่ม 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่ 

9,900 
 

350 
 

1,900 
1,200 
720 

1,360 
350 

 
100 
270 

22 กุมภาพันธ์ 
2553 

-ค่ายาเพลี้ยสตาเกิล 8 ห่อ 
-ค่าขารีโนเวท 2 ขวด 
-ค่ายาดาซินเชื้อรา 1 ขวด 
-ค่ายาหนอนเซนโตฟี 2 
ขวด 
-ค่าเครื่องดื่ม 
-ค่าจ้างฉีดยา 2 คน 
-ค่าปัม๊ 18 ไร่ 

1,360 
1,900 
350 
700 

 
50 
200 
270 

    รวมเป็นเงิน 20,980 
 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   5 มีนาคม 2553 -ค่ายาหนอนฟรีเดเตอร์ 2 

ขวด 
-ค่ายาอวาท 3 ขวดๆละ 
500 บาท 
-ค่ายานิวไลฟ์ฮอร์โมน 2 
ขวดๆละ550 บาท 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าเครื่องดื่ม 
-ค่าปั๊ม 18 ไร่  

700 
 

1,500 
 

1,100 
 

300 
50 
270 

29 มีนาคม 2553 เกี่ยวข้าว เบอร์ 5 อายุ 
102 วัน ขายข้าวปลูกสด
ถังละ 100 บาท  9 
เกวียน 35 ถัง 

93,500    

 รวมเป็นเงิน 93,500 
8 พฤษภาคม 
2553 

ตากแห้ง 1 เกวียน 49 
ถังๆละ 180 บาท  

26,820 

15 พฤษภาคม 
2553 

ขายข้าวปลูก กข 41 ตาก
แห้งถังละ 180 บาท 44 
ถัง 

7,920 

19 พฤษภาคม 
2553 

ขายพันธุ์ข้าวราชบุรี หรือ  
บี 44 ตากแห้งถังละ 180 
บาท 7 ถัง  

1,260 

 รวมเป็นเงิน 36,000  รวมเป็นเงิน 11,820 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 129,500  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 74,923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าว ปรัง   ปี พ.ศ. 2553 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   30  เมษายน 2553 -ค่าน้ ามันวิดน้ าท านา 30 

ลิตรๆ ละ 29 บาท 
870 

 รวม  870 
3 พฤษภาคม 2553 -ค่าตีนา 20 ไร่ๆ ละ 150 

บาท 
-ค่าน้ ามันตีดิน 70 ลิตร 

3,000 
 

2,030 
5 พฤษภาคม 2553 -ค่าสายพาน 1 เส้น 

-ค่าน้ ามันทุบนาปาดนา 
ลากร่อง 40 ลิตร  

230 
 

1,160 
7 พฤษภาคม 2553 -ค่าข้า กข 41 32 ถังๆละ 

180 บาท 
-ค่าพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 
ถังๆละ 180 บาท หว่าน 5 
ไร่ รับพันธุ์ข้าวสุรเดช ตัว
ใหม่ 25 ก.ก. จากรมฯ ท า
ปลูก 1 ไร่ 
หว่านข้าวหอมนิล 1 ไร่ 
25 ก.ก. 
-ค่าน้ ามันเบนซิน 3 ลิตร 

5,760 
 

1,800 
 
 
 
 
 
 

120 
19 พฤษภาคม 
2553 

-ค่ายาหญ้านีกัส 8 ขวดๆ
ละ 340 
-ค่ายาซันไร 4 ขวดๆละ 
220 บาท 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าเครื่องดื่ม 

2,720 
 

880 
 

300 
300 
60 

20-21 พฤษภาคม 
2553 

-ค่าน้ ามันวิดน้ า 40 ลิตรๆ
ละ 29 บาท 
เทน้ าหมัก 5 ถังไปกับน้ า 

1,160 

26 พฤษภาคม 
2553 

ค่าปุ๋ยชีวภาพ 21 ลูก 7,350 

31 พฤษภาคม 
2553 

-ค่าปุ๋ยยูเรีย 3 ลูก 2,370 

 รวมเป็นเงิน 29,240 



 

วัน เดือน ปี รายรับ 
วัน  เดือน ปี 

รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

   9 มิถุนายน 2553 -ค่ายาอวาทา 2 ขวดๆละ 
980 
-ค่ายาพาแทป 2 ขวดๆละ 
380 
-ค่ายาเคลือบกรีเน็ก 5 
ลิตร 
-ค่าฮอร์โมนไดรโมน 2 
ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 

1,960 
 

760 
 

1,080 
 

700 
 

300 
300 

 
   13 มิถุนายน 2553 -ค่ายาเก็บแอสอามีน 2 

ขวดๆละ 180 บาท 
-ค่าปั๊ม 15 ไร่ 

360 
 

225 
   22 มิถุนายน 2553 -ค่าปุ๋ย สูตร 12-5-14   

12 ลูกๆละ 825 บาท 
9,900 

   25 มิถุนายน 2553 -ค่ายาหนอนอีวันฟอส 2 
ขวดๆละ 320  
-ค่ายารีโนเวท 2 ขวดๆละ 
950 
-ค่ายาหญ้าซันไร 1 ขวด 
-ค่าฮอร์โมนไดรโมน 1 
ขวด 
-ค่าจ้างฉดียา 1 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าน้ าดื่ม 

640 
 

1,900 
 

220 
350 

 
100 
300 
60 

    รวมเป็นเงิน 19,155 
   19 กรกฎาคม 

2553 
-ค่ายาไพโตมัยซิน 4 กระปุก  
-ค่ายาอวาทา 2 ขวด 
-ค่ายาวาลิดา  1 ขวด 
-ค่ายารีโนเวท 2 ขวด 
-ค่ายาหนอนอีวันฟอส  
2 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 2 คน 
-ค่าปั๊ม  20 ไร่ 
-ค่าน้ าดื่ม 

2,400 
1,960 
250 

1,900 
 

640 
100 
300 
50 

    รวมเป็นเงิน 7,600 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   7 สิงหาคม 2553 -ค่ายารีโนเวท 2 ขวด 

-ค่ายาหนอนฟรีเดเตอร์ 1 
ขวด 
-ค่ายาคาซู่ 1 ขวด 
-ค่ายาเพลี้ยสตาเกิล 1 ห่อ 
-ค่าฮอร์โมนแม็คเคเปิ้ล 2 
ขวด 
-ค่ายาหนอนอีวันฟอส 1 
ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 1 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าน้ าดื่ม 

1,900 
350 

 
470 
170 
480 

 
320 

 
100 
300 
60 

25 สิงหาคม 2554 เกี่ยวข้าว กข 41 อายุ 
111วัน  ขายเป็นข้าวปลูก
สด ถังละ 90 บาท 8 
เกวียน 11 ถัง  เกี่ยวขา้ว
ราชบุรี 5 ไร่ ผลผลิต 3 
เกวียน สีข้าวสารขาย 

72,990 25 สิงหาคม 2554 เกี่ยวข้าว กข 41 อายุ 111
วัน เกี่ยวข้างราชบุรี  
-ค่าน้ ามันโซล่า 60 ลิตร 
-ค่าข้าวกล่อง  

 
 

1,680 
400 

 รวมเป็นเงิน 72,990 รวมเป็นเงิน 11,630 
30 สิงหาคม 2554 เกี่ยวข้าวพันธุ์สุรเดช อายุ 

115 วัน เกี่ยวด้วยเคียว  
นวดด้วยรถสี่ล้อ 1 ไร่ ได้ 
86 ถัง 3 ก.ก. 

   

 รวมเป็นเงิน 72,990 
5 กันยายน 2553 ขายข้าวพันธุ์สุรเดช 13 

ถังๆละ 180 บาท 
2,340 

 รวมเป็นเงิน 2,340 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 75,330  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 68,495 

 
 
 
 
 
 
 



 

การผลิตข้าว ปี   ปี พ.ศ. 2553 
 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   27 สิงหาคม 2553 วิดน้ าท านาโซล่า 20 ลิตร 580 
   29  สิงหาคม 2553 -ค่าตีดิน 18 ไร่ 300 

-ค่าน้ ามันโซล่า 70 ลิตร  
5,5400 
2,030 

    รวมเป็นเงิน 8,010 
   2 กันยายน 2553 -ฉีดสรรสลายซัง 6 ชุด  

หัวเชื้อสลายใจทิพย์ 5 
ลิตร 

- 

   4 กันยายน  2553 -ทุบนาโซล่า 10 ลิตร  290 
   17-18 กันยายน 2553 -ทุบนาปาดนา ลากร่อง 

ค่าน้ ามัน 30 ลิตร 
870 

   19 กันยายน 2553 -ค่ายาหอยสมุนไพรพา
แซบวัน 10 ลูก 

1,500 

   20 กันยายน 2553 -ค่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 20 
ถังๆละ 220 บาท 
-ค่าข้าวหอมนิล 11 ถังๆ
ละ 180 บาท 
-ค่าข้าวสุรเดช 15 ถังๆละ 
180 บาท 
-ค่าน้ ามันเบนซิน 5 ลิตร 

4,400 
 

1,980 
 

2,700 
 

200 
   26 กันยายน 2553 -ค่าปุ๋ยชีวภาพ 5 ลูก 2,250 

    รวมเป็นเงิน 14,190 
   2 ตุลาคม 2553 -ค่ายาคุมฆ่าซันไร 5 ขวดๆ

ละ 220 บาท 
-ค่ายาไรช์สตาร์ 250 ซีซี 
4 ขวดๆละ 335 บาท 
-ค่ายาไปรมาโซล 2 ขวด 
ค่ายาเอสอามีน  ½ ขวด 
-เครื่องดื่ม 
-ค่าจ้างคนฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 

1,100 
 

1,340 
 

700 
 

110 
300 
300 

 
 
 
 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   9 ตุลาคม 2553 -ค่าปุ๋ยชีวภาพ 12 ลูก 6,000 
   13 ตุลาคม   2553 -ค่ายามาโทมิล 3 ขวด 

-ค่ายาเมอร์เซพไดสี 2 
ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 2 คน 
-ค่าน้ าดื่ม 
-ค่าปั๊ม  20  ไร่ 

990 
500 

 
200 
70 
300 

   15 ตุลาคม  2553 -ค่าน้ ามันวิดน้ าทิ้ง 15 
ลิตร 

435 

   18  ตลุาคม  2553 - ค่ายาหนอนพาแดนมิพ
ซิน  7 ลูก 

4,340 

   19  ตลุาคม  2553 -ค่าปุ๋ยตามยักษ์สูตร 
 20-0-5  6 ลูกๆละ 690 

4,140 

   28 ตุลาคม  2553 -ค่าน้ ามันโซล่า 10 ลิตร 290 
    รวมเป็นเงิน 21,115 
   3 พฤศจิกายน 2553 -ค่ายาแอมเมท 2 ขวด 

-ค่ายาคาซู่ 2 ขวด  
-ค่ายาแฟนแพค 3 ขวด 
-ค่าฮอร์โมนโล่ทอง 2 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าน้ าดื่ม 

2,400 
900 

1,140 
1,300 
300 
300 
100 

   8 พฤศจิกายน 2553 -ค่าปุ๋ยเคมี 12-5-14 รับ
ท้องข้าว 50 วัน 12 ลูกๆ
ละ  825 บาท 

990 

   16  พฤศจิกายน 2553 -ค่ายาเซนโตฟี่ 2 ขวด 
-ค่าฮอร์โมนแบรนด์ดี 2 
ขวด 
-ค่ายาแอมเมท 1 ขวด 
-ค่ายาฟรีเดเตอร์ 3 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าเครื่องดื่ม 

700 
760 

 
1,200 
1,050 
300 
300 
80 

 
 



 

 

วัน เดือน ปี 
รายรับ 

วัน  เดือน ปี 
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
   27 พฤศจิกายน 2553 -ค่าโรคไหม้บีม 2 กระปุก 

-ค่ายาไดเทน 2 ขวด 
-ค่ายามูล่า  3 ขวด 
-ค่ายาฟรีเดเตอร์ 2 ขวด 
-ค่าฮอร์โมนโล่ทอง 1 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าเครื่องดื่ม 

1,040 
700 

2,250 
700 
650 
300 
300 
100 

    รวมเป็นเงิน 26,770 
   18 ธันวาคม 2553 -ค่ายาเซนโตฟี่ 2 ขวด 

-ค่ายาเคอร์ปิก 1 ขวด 
-ค่าฮอร์โมนแบรนดีดี 2 
ขวด  
-ค่ายารีโมเวท 1 ขวด 
-ค่ายาซุปเปอร์เอ็กซ์ แอล 
1 ขวด 
-ค่าจ้างฉีดยา 3 คน 
-ค่าปั๊ม 20 ไร่ 
-ค่าเครื่องดื่ม 

700 
880 
760 

 
850 
280 

 
300 
300 
100 

    รวมเป็นเงิน 4,170 
9 มกราคม 2554 -เกี่ยวข้าวพิษณุโลก 2      

สุรเดช อายุ 112 วัน  ขาย
ข้าวปลูกสด ถังละ 100 
บาท พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 
ขายท าข้าวปลูก 10 
เกวียน 24 ถัง  
-พันธุ์ข้าวสุรเดช  4 
เกวียน 18 ถังๆละ 100 
บาท 

102,400 
 
 
 
 
 
41,800 
 

9  มกราคม  2554 -เกี่ยวข้าวพิษณุโลก อายุ 
112  วัน พันธุ์สุรเดช  
ค่าเก่ียว 18 ไร่ๆละ 300 
-ค่าน้ ามัน 60 ลิตร 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าเครื่องดื่ม 

5,400 
 
 

1,860 
600 
250 

16 มกราคม  2554 เกี่ยวข้าวหอมนิล ผสม
ราชบุรี 5 ไร่ 2 เกวียน 50 
ถัง เก็บไว้สีข้าวสารขาย 

 16 มกราคม  2554 เกี่ยวข้าวหอมนิลผสมพันธุ์
ข้าวราชบุรี อายุ 119 วัน  
ค่าน้ ามัน 15 ลิตร 

465 

 รวมเป็นเงิน 144,200  รวมเป็นเงิน 8,575 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 144,200  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 82,830 

 



 

5. การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต  
 

  5.1 มีการใช้พันธุ์ข้าวท่ีต้านทานต่อโรคและแมลง เช่น พันธุ์พิษณุโลก 2 
สุพรรณบุรี 1 พันธุ์ดอนเจดีย์  (สุพรรณบรุี 3)  พันธุ์ปทุมธานี 1 ฯลฯ  
  5.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงสภาพของดิน เช่น การใช้ปูนมาร์ล แอกไลท์ สารสลาย
ฟางข้าว  
  5.3 มีการเก็บตัวอย่างของดินไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเป็นกรด – ด่าง 
พร้อมท้ังหาปริมาณแร่ธาตุในดิน ว่ามีจ านวนเท่าไร 
  5.4 มีการก าจัดข้าวปนทุกระยะในการปลูกข้าว เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวท่ีบริสุทธิ์ 
แล้วน าไปขยายพันธ์ุต่อไป 
  5.5 มีการใส่ปุ๋ยท่ีถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ความยั่งยืนในอาชีพ 
 

  นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน ได้กล่าวว่าพื้นที่หมู่ที่ 3 ต าบลศีรษะกระบือ เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการปลูกข้าวมากกว่าพืชอื่นๆ ดังนั้นในการท านาจึงท าได้ท้ังนาปีและนาปรัง โดย
การท านาแบบนาหว่านน้ าตม และท าต่อเนื่องกันตลอดท้ังปี และสามารถยึดเป็นอาชีพได้ 
  นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน คิดว่าในการท านานอกจากจะท าข้าวให้ได้ผลผลิตต่อไร่ท่ี
สูงขึ้นแล้วจะต้องมีการเน้นให้ได้คุณภาพด้วย โดยการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หรือปทุมธานี 1  
เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการสีเป็นข้าวสารจ าหน่าย ภายในหมู่บ้านและต าบล นอกจากนี้แล้ว ยังผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้แก่เกษตรกรท่ัวไป 

การขยายผล 
 

นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน  กล่าวว่าในการปลูกข้าวนอกจากจะมีความรู้อยู่  คนเดียว
แล้ว จ าเป็นจะต้องมีการขยายผลเพื่อเผยแพร่ความรู้ของตนเองให้แก่เกษตรกรในกลุ่มและ
ใกล้เคียง ได้มีความรู้ในการผลิตข้าวท่ีถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมดินถึงการจ าหน่าย เช่น การ
ก าจัดข้าวปน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวท่ีถูกระยะเวลา  การท าความสะอาดเมล็ด
พันธุ์ การลดความชื้น การก าจัดสิ่งเจือปน การคลุกเมล็ดข้าว เพื่อป้องกันโรคและแมลงท่ีติดมา
กับเมล็ด ฯลฯ นอกจากนี้แล้วต้องให้ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์โรคและแมลงตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรท่ีถูกต้องด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



 

ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชนส์่วนรวมในด้านต่างๆ 
 

  1. เป็นผู้น าในด้านถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว 
เดือนละ 1  ครั้ง 
  2. เป็นผู้น าในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ขยายพันธุ์ภายในหมู่บ้าน ต าบลและ
อ าเภอใกล้เคียง  จ านวน  159,980  กิโลกรัม สามารถปลูกและขยายพันธุ์ได้ในพื้นท่ี 7,999  ไร่ 
จ านวนเกษตรกร 169 ราย 
  3. เป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการกองทุน ศูนย์ข้าวชุมชน อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน มีเงินกองทุน 510,049.51 บาท 
  4. เป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการดินโดยใช้ปูนมาร์ล จ านวน 360 ตันและ
เก็บเป็นกองทุนหมุนเวียนได้ 75,000  บาท 
  5. เป็นผู้น าในด้านการน าพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ จากศูนย์วิจัยข้าวของกรมวิชาการ
เกษตรมาทดลอง  เพื่อเผยแพร่ภายในต าบลและหมู่บ้านใกล้เคียง 
  6. เป็นผู้น าในด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว เช่น แปรรูปข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสาร หรือการผลิตข้าวไว้จ าหน่ายในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน 
  7. เปน็ผู้น าในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรภายในหมู่บ้าน จาก
การใช้สารเคมีมาเป็นการปลูกข้าวปลอดสารพิษ เช่น การรณรงค์ไม่เผาตอซังและฟางข้าว 
เพื่อให้เกิดอินทรีย์วัตถุในดิน 

 
ความเป็นผู้น าและความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 

  

1. เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลศีรษะกระบือ 

2. เป็นคณะกรรมการสหกรณ์อ าเภอองครักษ์ 
3. เป็นผู้แทนจุดสาธิตด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 
4. เป็นคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด   จังหวัดนครนายก 
5. เป็นรองประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี 3 ต าบลศีรษะกระบือ  

อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
6. เป็นวิทยากรโรงเรียนเกษตรกรข้าวของต าบลศีรษะกระบือ 

                 7.เป็นเลขานุการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

 
 

 
 



 

 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 1. ได้ด าเนินการรณรงค์ไม่เผาฟางข้าวในไร่นา เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ 
2. มีการปลูกถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและทดแทนการใช้

ปุ๋ยเคมี 
3. มีการใช้สารเคมีในการผลิตให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น  และไม่เป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภคและผู้ผลิต 
4. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับปรุงดิน 

                                 5. มีการใชช้ีวภัณฑ์แทนปุ๋ยเคม ี    
                                     

การส่งผลงานสาขาอาชีพท านาเข้าประกวดในครั้งนี้เพ่ือ 
1. ต้องการเผยแพร่กิจกรรมการท านา  (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)  ท่ีประสบ

ความส าเร็จแก่เกษตรกรท่ัวไป 
2. เพือ่เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นท่ีของต าบลศีรษะกระบือ ในด้าน ความ

ขยัน ความอดทน 
3. เพื่อต้องการเผยแพร่การบริหารจัดการกองทุนของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์

ข้าวชุมชนอย่างเป็นระบบ  แก่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ในเขตอ าเภอองครักษ์ 
    4. เพื่อเป็นตัวอย่างในด้านความเสียสละส่วนตนให้กับส่วนรวม 
     5. เพื่อเป็นตัวอย่างในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร 

        6. เป็นตัวอย่างในด้านการจดบันทึกข้อมูลรายรับ – รายจ่ายอย่างมีระบบ 
  
 

แนวคิดในการท างาน (คติประจ าใจ) 
 

“ ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน ” 


