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พ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมสงเสริมพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมสงเสริม
การปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

  ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65  
จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรี   

พัฒนาบุคคลากรพัฒนาบุคคลากรพัฒนาบุคคลากร                                             พัฒนาเกษตรกรพัฒนาเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร                                          จัดทําฐานขอมูลจัดทําฐานขอมูลจัดทําฐานขอมูล                                                         การตลาดการตลาดการตลาด                                                   การประชาสัมพันธการประชาสัมพันธการประชาสัมพันธ                                          
                                                                                                                                                                                                            (Big Data)(Big Data)(Big Data)      

TOWSTOWS  
จุดแข็ง : Strengths (S)

1.เจาหนาท่ีมีความรูทางวิชาการพรอมสนับสนุนองคความรู/พ่ีเล้ียง
2.เกษตรกรมีทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพดาน
การเกษตร
3.พ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีมีสภาพภูมิศาสตรท่ีหลากหลายทําใหเหมาะ
กับการเกษตรหลายชนิด

จุดออน : Weaknesses (W)
1.เกษตรกรทําการเกษตรแบบเดิมซ้ําๆ ไมยอมปรับเปล่ียน 
2.ขาดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนดานการเกษตร เชน การบริการ
ดานการเกษตร Agriculture Service/เทคโนโลยีเกษตรแมนยํา
Precision agriculture ทําใหขาดขอมูลในการวิเคราะหตนทุน
การผลิต
3.พ้ืนท่ีบางอําเภอไมเหมาะสมกับการปลูกพืชหลากหลาย
4.เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ และประสบความสําเร็จมีนอย

โอกาส : Opportunities (O)
1.มีหนวยงานของภาครัฐ สนับสนุนขอมูลความรูทางวิชาการ
2.กรมสงเสริมการเกษตรมีโครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ทุกป
3.มีตลาดสินคาเกษตรออนไลน เชน DGT Farm ตลาดเกษตร
ออนไลน เพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา
4.มีแอพพลิเคช่ันของหนวยงานท้ังในและนอกสังกัดกระทรวง
เกษตรฯในการสนับสนุนขอมูลทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกร

อุปสรรค : Threat (T)
1.ปจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง
2.สถานการณภัยแลง/น้ํานอยทําใหเกษตรกรไมสามารถเพาะ
ปลูกพืชได

SO : กลยุทธเชิงรุก
1.S3+O4 : วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีกอนเขารวมโครงการฯ 
2.S2+O2 : ผลิตส่ือประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญของโครงการฯ
และประโยชนท่ีเกษตรกรจะไดรับ อยางชัดเจน

WO : กลยุทธเชิงแกไข
1.W2+O1+O4 : สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนมาใชในการ
บริหารจัดการแปลงแกเกษตรกร 
2.W4+O1 : ถอดองคความรู (KM) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ
พรอมจัดทําส่ือประชาสัมพันธเผยแพร 
3.W2+O1 : รวมกันวิเคราะหตนทุนการผลิต และความคุมคาของ
กิจกรรมฯ 

ST : กลยุทธเชิงแกไข
1.S1+T1 : สงเสริมการลดตนทุนการผลิต (การใชปุยส่ังตัด, การบริหาร
จัดการศัตรูพืชแบบ IPM) 
2.S1+T2 : สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับระบบน้ํา

WT : กลยุทธเชิงรับ
1.W2+T1 : สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในการจัดซ้ือปจจัยการผลิต
2.W1+T2 : ประชาสัมพันธสรางการรับรูสถานการณน้ําแกเกษตรกรผาน
ชองทางตางๆ 

แนวทางการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังแนวทางการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังแนวทางการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ป 2566-2570)(ป 2566-2570)(ป 2566-2570)

Smart Agriculture for Better Life

• พัฒนาองคความรูเร่ืองการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศน
ดานการเกษตรกร
• พัฒนาทักษะดานการ
วิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี และจัดทํา
แผนการผลิต

• SF ตนแบบ
• เปนจุดเรียนรู ศึกษาดูงาน
• พัฒนาองคความรูเร่ืองการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศน
ดานการเกษตรกรในการ
บริหารจัดการแปลง
• พัฒนาองคความรูเร่ืองการ
ลดตนทุนการผลิตโดยการใช
ปุยส่ังตัด, การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชแบบ IPM)

• ขอมูลช้ันความเหมาะสมของ
ดินในการปลูกพืช (Agri-Map)
• ขอมูลตนทุนการผลิต 
เปรียบเทียบความคุมคาในการ
ปรับเปล่ียน
• แปลงเรียนรู ตนแบบ
• พ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ํา 
แลงซ้ําซาก
• ขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน
และแหลงน้ําสํารองในพ้ืน

• ใชหลักการตลาดนําการผลิต
• สงเสริมตลาดสินคาเกษตร
ออนไลน เชน DGT Farm
ตลาดเกษตรออนไลน

• สรางส่ือประชาสัมพันธโครงการฯ
ในรูปแบบ Infographic, VTR
และ เผยแพรผานส่ือออนไลน เชน
Line, FB หรือผูนําชุมชน,
อปท.,SF, YSF, อกม.
• จัดทําส่ือประชาสัมพันธแปลง
เรียนรู/จุดเรียนรู เกษตรกร
ตนแบบ ในรูปแบบ
Infographic, VTR เผยแพร
ผานส่ือออนไลน

กิจกรรมการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564/65 จังหวัดสระบุรีกิจกรรมการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564/65 จังหวัดสระบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

Matrix 

หนองแค

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

หนองโดน

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

เฉลิมพระเกียรติฯ

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

วิหารแดง

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

แกงคอย

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

หนองแซง

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

พระพุทธบาท

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

เมืองสระบุรี

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

ดอนพุด

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

เสาไห

เกษตรกร 20 ราย
แปลงเรียนรู 20 ไร

growthgrowth

TimingTiming

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

22

33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

2,605
760 
7.2

5,472
2,867

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

1,940
150
25

3,750
1,810

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.วิหารแดงขาวฤดูนาปรัง อ.วิหารแดง
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ถ่ัวเขียว""ถ่ัวเขียว"

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ป 2565

การจัดการกระบวนการผลิต
          มีการวางแผนการผลิต โดยสลับพ้ืนท่ีปลูกพืชเพ่ือเปนการ
ลดปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช และรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
เนนการปรับปรุงบํารุงดิน และใชเมล็ดพันธุดี ตานทานโรคและแมลง

การจัดการผลผลิต
            หลังจากเก็บเก่ียวจะแยกส่ิงเจือปนออก และตากแดดเพ่ือลด
ความช้ืนในเมล็ด ทําใหเก็บเมล็ดไวไดนาน

การจัดการดานการตลาด
          มีการซ้ือขายผลผลิตใหกับรานคาในพ้ืนท่ี และเก็บเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเขียวบางสวนไวปลูกเอง ทําใหไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได หรือ
ไมมีผูรับซ้ือ 

นายสมคิด เชียงเห็น (อายุ 54 ป)นายสมคิด เชียงเห็น (อายุ 54 ป)

   นายสมคิด เชียงเห็น ไดชวยเหลือครอบครัวทําการเกษตรต้ังแตเด็ก ภายหลังไดเขารวมโครงการตาง ๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร ทําใหเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู และมีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาใชในแปลงเกษตรของตนเอง เชน การใชน้ําหมักชีวภาพจากผักผลไม ใชสารชีวภัณฑ
กําจัดศัตรูขาว การตรวจและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ฯลฯ 
  นายสมคิด เชียงเห็น ไดปลูกถ่ัวเขียวแทนการปลูกขาวในฤดูนาปรัง และมีการไถกลบเปนปุยพืชสดหลังจากเก็บผลผลิตแลว มีขอดีคือชวยลด
ตนทุนในการใสปุยในนาขาว หลังจากการตรวจวิเคราะหดินทุก ๆ ป พบวาลดการใชปุยยูเรียปละ 1-2 กก./ไร และผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึน จากเดิม
ทํานา 17 ไร ไดขาว 12-13 ตัน เพ่ิมข้ึนเปน 15 ตัน และประโยชนอีกอยางของการปลูกถ่ัวเขียวหลังนาคือ ใชน้ํานอย ไมตองสูบน้ํา ไมตองใสปุย
และพนสารเคมี และยังไดเก็บเมล็ดถ่ัวเขียวไปขายเปนการเพ่ิมรายได อีกดวย
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ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ
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33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

2,523
700 

9
6,300
3,777

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

1,935
4000 

10
40,000
38,065

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.หนองโดนขาวฤดูนาปรัง อ.หนองโดน
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"แตงโม""แตงโม"

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ป 2565

การจัดการกระบวนการผลิต
           การเลือกเมล็ดพันธุ ท่ีตลาดตองการ ตานทานโรคแมลง
ใหผลผลิตสูง เลือกชวงระยะเวลาการปลูกท่ีเหมาะสมคือหลังจาก
เก็บเก่ียวขาวนาปเสร็จแลวจะทําการเพาะปลูกแตงโมในชวงเดือน
ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน จะทําใหแตงโมเจริญเติบโตดี ไมมีแมลง
ศัตรูพืชรบกวน และปลูกโดยการขุดหลุม ไมมีการไถเตรียมดิน

การจัดการผลผลิต
            มีการปฏิบัติบํารุงรักษาผลผลิตใหมีคุณภาพ และเก็บเก่ียว
ผลผลิตในชวงท่ีเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตท่ีดีเปนท่ีตองการของตลาด

การจัดการดานการตลาด
           มีพอคาคนกลางมารับซ้ือท่ีสวน ผลผลิตบางสวนมีการ
จําหนายในตลาดชุมชน พรอมท้ังมีการประชาสัมพันธผลผลิตผาน
ส่ือออนไลน ทําใหไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได หรือไมมีผู รับซ้ือ

นายวิโรจนนายวิโรจน     ลีมีชัย (อายุ 62 ป)ลีมีชัย (อายุ 62 ป)

    พ้ืนท่ีอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

สําหรับการทํานาแตเน่ืองจากพ้ืนท่ีการเกษตรอยูหางไกลจากระบบ

ชลประทาน ทําใหเกษตรกรประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง สงผลใหผลผลิตท่ีไดไมเต็มท่ีถึงข้ันขาดทุน 

   นายวิโรจน ลีมีชัย และเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมู 8 ตําบลหนองโดน

จึงมีการปรับเปล่ียนการปลูกพืชหลังจากเก็บเก่ียวขาวนาปแลวจะ

หันมาปลูกพืชท่ีใชน้ํานอยแทนการทํานาปรัง เชน แตงโม ฟกทอง

ผลผลิตท่ีไดจะมีคุณภาพดี และเปนท่ีตองการของผูบริโภค

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
ขาดทุน

5,680
700
7.3

5,110
570

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

3,165
500
20

10,000
6,835

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.เมืองสระบุรีขาวฤดูนาปรัง อ.เมืองสระบุรี
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ฟกทอง""ฟกทอง"

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

11

นางลัดดา สุทธิ (อายุ 58 ป)นางลัดดา สุทธิ (อายุ 58 ป)

SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ป 2565

การจัดการกระบวนการผลิต
          มีการปรับปรุงบํารุงดินกอนการเพาะปลูก โดยวิธีการ
ไถพรวน และยกรอง พรอมใสปุยคอกในข้ันตอนการเตรียมดิน
เพ่ือลดตนทุนในการผลิตและยังประหยัดคาใชจายในการใชปุย
เคมีท่ีมีราคาแพง และมีการให น้ําดวยระบบน้ําหยด

การจัดการผลผลิต
            มีการชวยผสมเกสรฟกทองเพ่ือเพ่ิมปริมาณการติดผล และ
เก็บผลผลิตในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เปนท่ีตองการของผูบริโภค

การจัดการดานการตลาด
            มีการจําหนายผลผลิตใหแกพอคาคนกลาง ผานชองทาง
ออนไลนและจําหนายภายในชุมชน 

   จากประสบการณการทําการเกษตรท่ีผานมาของ นางลัดดา สุทธิ พบวา หลังจากปลูกขาวนาปแลวก็จะทําการปลูกขาวนาปรังตอแตรูสึก
วาการปลูกขาวในฤดูนาปรังมีการใชน้ําในปริมาณมาก นอกจากน้ีปริมาณแหลงน้ําสะสมก็ไมเพียงพอตลอดฤดูกาลผลิต จึงทําใหไดผลผลิตนอย
ไมเปนท่ีพึงพอใจเทาท่ีควร ในป 2565 ไดทราบขาวการประชาสัมพันธจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี วามีกิจกรรมการปลูกพืชหลาก
หลายทดแทนการทํานาปรังจึงเกิดความสนใจและอยากเขารวมกิจกรรมดังกลาว เพราะเห็นวาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการทํานาปรังเปนอีกหน่ึง
ทางเลือกท่ีทําใหเกิดรายได จึงไดทําการปลูกฟกทอง พบวามีการใชน้ํานอยและยังใชระยะเวลาในการปลูกกระท่ังเก็บเก่ียวท่ีส้ัน ในดานของ
ผลผลิตท่ีไดจะจําหนายใหแกพอคาคนกลางและคนในชุมชน บางสวนเก็บไวบริโภคในครัวเรือนทําใหชวยลดคาใชจาย อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรู
ใหคนในชุมชน อีกดวย

22

33
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ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

22

33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
ขาดทุน

5,228
700
7

4,900
328

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

3,450
600
12

7,200
3,750

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.แกงคอยขาวฤดูนาปรัง อ.แกงคอย
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ขาวโพดหวานขาวแตมมวง""ขาวโพดหวานขาวแตมมวง"

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

นางสุณีย โซเงิน (อายุ 50 ป)นางสุณีย โซเงิน (อายุ 50 ป)

SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ป 2565

การจัดการกระบวนการผลิต
          มีการวางแผนกอนการเพาะปลูก และเตรียมดินใหเหมาะสม
กับการปลูกขาวโพดหวานขาวแตมมวง โดยการไถกลบตอซังขาว เพ่ือ
เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน

การจัดการผลผลิต
            มีการใชระบบน้ําหยดแทนการใหน้ําแบบราดตามรองแปลง
ชวยลดตนทุนการผลิต และทําใหพืชใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการดานการตลาด
           มีการจําหนายผลผลิตใหรานคาในพ้ืนท่ี และพอคาคนกลาง
ทําใหไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได หรือไมมีผูรับซ้ือ 

   นางสุณีย โซเงิน เร่ิมทําการเกษตรอยางจริงจัง เม่ือป 2548 ท่ีตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยการทํานา 50 ไร มันสําปะหลัง 20 ไร
ชวงหลังจากการเก็บเก่ียวขาวในนาแลวไดนําพ้ืนท่ีมาปลูกพืชผัก เชน แตงกวา ถ่ัวฝกยาว บวบ และผักสวนครัว แมวาสภาพพ้ืนท่ีไมเอ้ืออํานวยเน่ืองจากปลูกใน
แปลงนา แตดวยใจท่ีรักและใฝฝนอยากสืบทอดอาชีพการทําเกษตรตามแบบอยางบรรพบุรุษ ประกอบกับ นางสุณีย โซเงิน มีนิสัยชอบคนควาศึกษาหาความรู
ตลอดเวลาจึงมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการบริหารจัดการแปลง เชน มีการใชระบบน้ําหยดแทนการใหน้ําแบบราดตามรองแปลง 
   จากการเขารวมกิจกรรมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ของกรมสงเสริมการเกษตร แปลงของ นางสุณีย โซเงิน ไดเปนจุดเรียนรูใหเกษตรกรท่ีสนใจมา
ศึกษาดูงาน โดยไดนําประสบการณการปลูกขาวโพดหวานขาวแตมมวงหลังนาเลาใหเกษตรกรทานอ่ืนฟงในเวทีตาง ๆ เชน การประชุมคณะกรรมการหมูบาน
และเวทีการอบรมเกษตรกร และยังมีการชักชวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหหันมาปลูกขาวโพดหวานขาวแตมมวงเพ่ือทดแทนนาปรัง อีกดวย
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SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ป 2565

นายทองคาํ สรญัวุฒิ (67 ปี)

ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

22

33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

4,350
700 

8
5,600
1,250

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

2,840
1,000 

10
10,000
7,160

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.หนองแซงขาวฤดูนาปรัง อ.หนองแซง
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"บวบ""บวบ"

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

การจัดการกระบวนการผลิต
           สลับพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือเปนการลดปญหาโรคและแมลง และ
รักษาความอุดมสมบูรณของดิน พรอมศึกษาการวางระบบน้ําและ
การใหน้ํา เพ่ือเปนการลดตนทุนคาใชจาย ทําใหสามารถปลูกพืชได
ในชวงฤดูแลงโดยไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา

การจัดการผลผลิต
           มีการวางแผนการผลิต เพ่ือใหมีผลผลิตขายไดตลอดป
ไมขาดชวง จึงทําใหมีรายไดจากการขายผลผลิตตลอดป

การจัดการดานการตลาด
           มีการหาแหลงรับซ้ือผลิตผลทางการเกษตรท่ีตัวเองปลูก
กอนท่ีจะทําการปลูกพืชชนิดน้ัน ๆ ซ่ึงทําใหไมพบปญหาผลผลิตท่ี
ขายไมได หรือไมมีผูรับซ้ือ

http://www.saraburi.doae.go.th/
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SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ป 2565

ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

4,629.5
900 
7.1

6,390
1,760.5

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

1,816
120
22

2,640
824

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.เฉลิมพระเกียรติขาวฤดูนาปรัง อ.เฉลิมพระเกียรติ
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ถ่ัวเขียว""ถ่ัวเขียว"

           การใชเคร่ืองจักรในการเก็บเก่ียว ชวยประหยัดคาใชจาย
และเก็บเก่ียวไดรวดเร็ว ลดความเสียหายของผลผลิต เก็บเก่ียว
ผลผลิตในระยะท่ีเหมาะสม ทําใหความช้ืนนอยและไดผลผลิตเต็มท่ี

            มีการจําหนายผลผลิตถ่ัวเขียวใหลานรับซ้ือในพ้ืนท่ี ทําให
ไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได หรือไมมีผูรับซ้ือ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

22

33

การจัดการกระบวนการผลิต
           มีการวางแผนการผลิตกอนการเพาะปลูก โดยการใช
พันธุ ดีจากแหลงท่ีเ ช่ือถือได ไมมีพันธุปนและผลผลิตถ่ัวเขียวสุก
แกพรอมกัน สะดวกตอการเก็บเก่ียว ทําใหไดผลผลิตจํานวนมาก

การจัดการผลผลิต

การจัดการดานการตลาด

นางจารุวรรณ ยาวะโร (อายุ 49 ป)นางจารุวรรณ ยาวะโร (อายุ 49 ป)

       นางจารุวรรณ ยาวะโร เดิมปลูกขาวเปนพืชเชิงเด่ียว ทําใหประสบปญหาโรคและแมลงระบาด ราคาผลผลิตตกต่ําขาดทุน จึงปรับเปล่ียนการทําการ
เกษตรจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว มาทําการปลูกพืชหลากหลายชนิด เสริมใหมีรายไดอยางตอเน่ือง โดยมีขาวเปนพืชหลัก และปลูกพืชอ่ืน เชน ถ่ัวเขียว พืชผัก
ไมผล เล้ียงสัตว และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
        การปลูกถ่ัวเขียวในฤดูทํานาปรังของ นางจารุวรรณ ยาวะโร พบวา งายในการดูแล ลงทุนนอย ไมตองใสปุย ใชน้ํานอย อายุการเก็บเก่ียวส้ัน อีกท้ังยัง
ชวยเพ่ิมอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนใหแกดิน ชวยรักษาความชุมช้ืนในดินและทําใหดินอุมน้ําดีข้ึน การปลูกถ่ัวเขียวสลับการทํานาเปนการลดการสะสมของ
โรคและศัตรูพืชของการทํานาลง อีกท้ังยังทําใหลดตนทุนการใชปุยในการปลูกขาวรุนตอไปได อีกดวย

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ป 2565

ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

22

33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

3,330
850 
8.5

7,225
3,895

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

2,645
400 
17

6,800
4,155

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.เสาไหขาวฤดูนาปรัง อ.เสาไห
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ขาวโพดขาวเหนียว""ขาวโพดขาวเหนียว"

การจัดการกระบวนการผลิต
             มีการวางแผนการผลิตกอนการเพาะปลูก โดยการเลือกใช
เมล็ดพันธุท่ีตลาดตองการ ใหผลผลิตสูง และเลือกชวงระยะเวลาการ
ปลูกท่ีเหมาะสมคือหลังฤดูทํานาป เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการใน
กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจําหนาย 

การจัดการผลผลิต
           มีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในการบํารุงรักษาผลผลิต
ใหมีคุณภาพ และเก็บเก่ียวผลผลิตในชวงท่ีเหมาะสม ทําใหผลผลิต
ท่ีไดมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด

การจัดการดานการตลาด
           มีการจําหนายผลผลิตหลายชองทาง ไดแก รานคาชุมชน
และรับออเดอรจากหนารานเพ่ือเก็บผลผลิตสงลูกคาตามวันเวลาท่ี
ลูกคาตองการได ทําใหลูกคาไดรับขาวโพดขาวเหนียวท่ีสดใหม
ไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได หรือไมมีผูรับซ้ือ  

นายมานพ พ่ึงสุวรรณ (อายุ 72 ป)นายมานพ พ่ึงสุวรรณ (อายุ 72 ป)

     จากปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูการทํานาปรัง ทําให นายมานพ พ่ึงสุวรรณ เกษตรกรอําเภอเสาไห เร่ิมมองหาพืชอ่ืนท่ีใชน้ํานอยมาปลูกทดแทน
การทํานาปรัง ในป 2565 นายมานพ พ่ึงสุวรรณ ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง จังหวัดสระบุรี และไดรับการสนับสนุนเมล็ด
พันธุขาวโพดขาวเหนียว จากประสบการณและจากการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี ทําใหมีการวางแผนการผลิตโดยการเวนระยะการ
ปลูกออกเปน 2 ชวง หางกัน 2 สัปดาห เพ่ือใหผลผลิตออกมาสอดคลองกับความตองการของตลาด และงายตอการบริหารจัดการแปลง ทําใหผลผลิตท่ีได
มีคุณภาพท่ีดี เปนท่ีตองการของผูบริโภค 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

22

33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

3,470
700 
7.9

5,530
2,060

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

1,710
90 
23

2,070
360

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.หนองแคขาวฤดูนาปรัง อ.หนองแค
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ถ่ัวเขียว""ถ่ัวเขียว"

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ป 2565

การจัดการกระบวนการผลิต
           ในข้ันตอนการเตรียมดิน จะมีการไถกลบตอซังขาว ทําให
ดินรักษาความช้ืนไดนาน เหมาะสําหรับการงอกของเมล็ด และชวย
บดบังเมล็ดถ่ัวเขียวจากการทําลายของนกไดอีกทางหน่ึง พรอมท้ัง
มีการสํารวจแปลงอยูเสมอ 

การจัดการผลผลิต
           มีการคัดเลือกเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีเก็บเก่ียวได โดยใชตะแกรงรอน
ทําความสะอาด และทําการคัดเลือกเมล็ดท่ีไมสมบูรณออกเพ่ือจําหนาย
เปนเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรท้ังในและนอกพ้ืนท่ี นอกจากน้ี มีการเก็บ
เมล็ดพันธุไวใชเองในฤดูการถัดไปเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

การจัดการดานการตลาด
           มีการจําหนายผลผลิตเปนเมล็ดพันธุ และบางสวนจําหนายท่ี
รานคาชุมชนในพ้ืนท่ี

นายธวัชชัย ทองอรุณ (อายุ 61 ป)นายธวัชชัย ทองอรุณ (อายุ 61 ป)

    นายธวัชชัย ทองอรุณ เร่ิมทําการเกษตรคร้ังแรกเม่ือป 2550 ท่ี

ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยการทํานาในพ้ืนท่ี

80 ไร นอกจากน้ียังมีการปลูกพืชผักและไมผลตาง ๆ เชน มะมวง

กะทอน ผักสวนครัวไวบริโภคภายในครัวเรือนดวย

    จากสภาพปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ทําให นายธวัชชัย

ทองอรุณ เร่ิมมองหาพืชอ่ืนท่ีใชน้ํานอยมาปลูกทดแทนขาวโดยเร่ิมทดลอง

ปลูกถ่ัวเขียวผิวมันหลังจากทํานาปแทนการปลูกขาวนาปรัง เพ่ือลดความ

เส่ียงจากการขาดน้ําในชวงฤดูแลงบนพ้ืนท่ี 20 ไร นอกจากน้ีหลังจากเก็บ

เก่ียวผลผลิตแลว จะมีการไถกลบตนถ่ัวเขียวเพ่ือใชเปนปุยพืชสด ทําใหลด

การใชปุยเคมีในการทํานาในรอบตอไป อีกดวย

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

22

33

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

4,425
700
7.8

5,460
1,035

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

4,540
1,200

8
9,600
5,060

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.ดอนพุดขาวฤดูนาปรัง อ.ดอนพุด
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ขาวโพดหวาน""ขาวโพดหวาน"

นางกัลยา รักชาติ (อายุ 51 ป)นางกัลยา รักชาติ (อายุ 51 ป)

SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ป 2565

การจัดการกระบวนการผลิต
          มีการวางแผนกอนการเพาะปลูกขาวโพดหวาน เพ่ือให
งายตอการบริหารจัดการแปลง ตลอดจนทําใหผลผลิตออกสูตลาด
ในชวงท่ีมีราคาสูง

การจัดการผลผลิต
            วางแผนการเก็บเก่ียวตามอายุของพืชเพ่ือใหขาวโพดหวานมี
คุณภาพท่ีดี และเปนท่ีตองการของผูบริโภค

การจัดการดานการตลาด
           มีการจําหนายใหกับพอคาคนกลาง และจําหนายดวย
ตนเองผานรานคาชุมชน ทําใหไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได
หรือไมมีผู รับซ้ือ 

   นางกัลยา รักชาติ เกษตรกรอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี อดีตทํางานโรงงาน และทําใหไมมีเวลาดูแลครอบครัวจึงตัดสินใจลาออกจากงานโรงงาน
ประกอบกับทางบานทําอาชีพเกษตรกรรม และมีพ้ืนท่ีเปนของตนเองจึงมองเห็นประโยชนท่ีจะสามารถมีเวลาดูแลครอบครัว และสรางรายไดจึงหันกลับมา
เร่ิมทําการเกษตร โดยเร่ิมจากการทํานาขาว และจัดสรรพ้ืนท่ีบางสวนสําหรับปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอก ทําใหมีรายไดจากการทําการเกษตรหลายทาง
    ปจจุบัน นางกัลยา รักชาติ ไดเขารวมโครงการตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และมีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มา
ใชในแปลงตนเอง เชน ใชโดรนฉีดพนสารเคมี พนปุย เพ่ือลดคาใชจายในการผลิตและระยะเวลาในการดําเนินงาน ใชปุยหมัก น้ําหมักปลา น้ําหมักชีวภาพ
เพ่ือลดตนทุนการผลิต และใชฮอรโมนนมเพ่ือเพ่ิมสารอาหารใหแกพืช จากกิจกรรมท่ีหลากหลายและการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชทําใหเปนจุดเรียนรูให
เกษตรกรในพ้ืนท่ี และบุคคลท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงาน พรอมท้ังเปนจุดเรียนรูกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย อีกดวย

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 www.saraburi.doae.go.th

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


SMART FARMERSMART FARMER
กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ป 2565อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ป 2565

ความเปนมา

แนวทางการบริหารจัดการ

11

ตนทุนการผลิต

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

4,075
700
8.5

5,950
1,875

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉล่ีย
ราคาจําหนาย 
รายได 
กําไรสุทธิ

2,760
140
23

3,220
460

บาท/ไร
กก./ไร 
บาท/กก.
บาท/ไร
บาท/ไร

ขาวฤดูนาปรัง อ.พระพุทธบาทขาวฤดูนาปรัง อ.พระพุทธบาท
ปการผลิต 2564/65ปการผลิต 2564/65

พืชทดแทนขาวนาปรังพืชทดแทนขาวนาปรัง
"ถ่ัวเขียว""ถ่ัวเขียว"

           การใชเคร่ืองจักรในการเก็บเก่ียว ชวยประหยัดคาใชจาย
และเก็บเก่ียวไดรวดเร็ว ลดความเสียหายของผลผลิต เก็บเก่ียว
ผลผลิตในระยะท่ีเหมาะสม ทําใหความช้ืนนอยและไดผลผลิตเต็มท่ี

            มีการจําหนายผลผลิตถ่ัวเขียวใหลานรับซ้ือในพ้ืนท่ี และ
จําหนายใหพอคาคนกลาง ทําใหไมพบปญหาผลผลิตท่ีขายไมได หรือ
ไมมีผูรับซ้ือ 
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การจัดการกระบวนการผลิต
           มีการดูแลแปลงอยางสม่ําเสมอ เม่ือถ่ัวเขียวงอกและ
ยืนตนแลวก็จะคอยดูแลไมใหเพล้ียหรือหนอนมารบกวน ในชวง
ติดดอกออกฝกก็จะใหฮอรโมนหรืออาหารเสริมแกพืช เพ่ือให
พืชแข็งแรงเจริญเติบโตดี

การจัดการผลผลิต

การจัดการดานการตลาด

นางบุญเลิศ แดงวงษ (อายุ 67 ป)นางบุญเลิศ แดงวงษ (อายุ 67 ป)

       นางบุญเลิศ แดงวงษ เปนเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีอาชีพหลักคือการทํานา จากปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูการ
ทํานาปรังอยางตอเน่ือง ทําให นางบุญเลิศ แดงวงษ เร่ิมมองหาพืชอ่ืนท่ีใชน้ํานอยมาปลูกทดแทนการทํานาปรัง ในป 2565 ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง จังหวัดสระบุรี จากการสนับสนุนองคความรูของหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี ทําให นางบุญเลิศ แดงวงษ สามารถดูแลบริหาร
จัดการแปลงไดอยางถูกตองเหมาะสม กลายเปนจุดเรียนรูของคนในชุมชน อีกท้ังการปลูกถ่ัวเขียวหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลวจะทําการไถกลบเพ่ือทําเปน
ปุยพืชสดชวยเพ่ิมอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนใหแกดิน ชวยรักษาความชุมช้ืนในดินและทําใหดินอุมน้ําดีข้ึน การปลูกถ่ัวเขียวสลับการทํานาเปนการลดการ
สะสมของโรคและศัตรูพืชของการทํานาลง อีกท้ังยังทําใหลดตนทุนการใชปุยในการปลูกขาวรุนตอไปได อีกดวย
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