
แบบจัดเก็บองค์ความรู้   

องค์ความรู้เรื่อง การท านาแบบลดต้นทุนการผลิต                                                                                                                      
เจ้าของความรู้ชื่อ นายอ านวย นุ่มจันทร์                                                                                                                     
ต าแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
สังกัด ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่บันทึกความรู้  วันที่  25  เมษายน 2560 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ(ขององค์ความรู้) ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆที่จ าเป็นส าหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นเช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน(ฉบับที.่..มาตรา...วรรค...บรรทัดที่..)/

ข้อพึงระวัง(ถ้ามี) 
  1. การเตรียมดินไถกลบตอซังทิ้งไว้ 15 วัน ปล่อยน้ าเข้านาใช้น้ าหมัก
ชีวภาพในอัตรา 5 ลิตร/ไร่ สาดให้ทั่วแปลงนา ย้ าหมักท้ิงไว้อีก 7 วัน 
 - เตรียมดินท าเทือกปรับสภาพพ้ืนนาให้ราบเลียบ โดยใช้กล่อง
ลากให้ราบเรียบเสมอกัน 
 - ชักร่องระบายน้ ากว้างประมาณ 3 เมตร/ร่อง 
2. อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัม/ไร่ 

วิธีการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีโดยผ่านน้ าเกลือความเข้มข้น
เท่ากับไข่ไก่ ลอยน้ าเท่าเหรียญบาทจึงเทเมล็ดพันธุ์ดีลงไป คัดเมล็ดที่ลอย
น้ าทิ้งไปให้เหลือแต่เมล็ดที่จมน้ า แล้วน าไปล้างน้ าสะอาดอีกครั้งแช่เมล็ด
พันธุ์ในภาชนะ 1 คืน หุ้มเมล็ดพันธุ์ไว้ 36 ชั่วโมง จึงน าไปหว่านในแปลง
นาที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้ว ปล่อยน้ าในแปลงนาออกให้แห้งสนิท 
3. หลังจากหว่านข้าวได้ 4 วัน แล้วจึงท าการพ่นสารเคมี คุมเปียกโดยใช้
บิวทาคลอโพรพานิล 10 ซีซี/100  ลิตร ใช้อัตรา 200 ซีซ/๊น้ า 200 
ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาเพ่ือควบคุมก าจัดวัชพืช 
4. หลังจากหว่านเมล็ดข้าวขึ้นแล้ว 12 วัน จึงฉีดพ่นสารเคมีคุมแห้งอีก 1 
ครั้ง โดยใช้สารเคมีโคลมาโซน + โพรพานิล ในอัตรา 10 ซีซี/น้ า 10 
ลิตร /ไร่ ใช้ 200 ซีซี / น้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนา หลังจากฉีด
พ่นไปแล้ว 3 วันจึงปล่อยน้ าเข้านา ระดับน้ าประมาณ 5 เซนติเมตร 
5. อายุข้าวประมาณ 20 – 25 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งแรก โดยใช้สูตร 16-20-0 
ในอัตรา30 กก./ไร่ และ ปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด 50 กก./ไร่ 
6. ควบคุมระดับน้ าในแปลงนา ส ารวจตรวจนับระบบนิเวศในแปลงนา  
3 – 5 วัน/ครั้ง 
7. เมื่อข้าวอายุได้ 55 วัน จึงท าการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยสูตร  
46-0-0 ในอัตรา 20 กก./ไร่ ส ารวจตรวจนับระบบนิเวศในนาข้าว 
ควบคุมระดับน้ าในแปลงใช้น้ าหมักชีวภาพในอัตราไร่ละ 5 ลิตร สาด
กระจายให้ทั่วแปลงนา 
      

เอกสารอ้างอิง : บทสัมภาษณ์ นายอ านวย นุ่มจันทร์                                                                                                                     
 

 



กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ(ขององค์ความรู้) ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆที่จ าเป็นส าหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นเช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน(ฉบับที.่..มาตรา...วรรค...บรรทัดที่..)/

ข้อพึงระวัง(ถ้ามี) 
8. เมื่อข้าวอายุได้ 70 วัน จึงท าการหว่านปุ๋ยแต่งหน้ารับท้องโดยใช้ปุ๋ย
สูตร 46-0-0 ในอัตรา 5-8 กก./ไร่ ส ารวจตรวจนับระบบนิเวศในนาข้าว
ควบคุมระบบน้ าในแปลงนาใช้น้ าหมักชีวภาพสาดกระจายให้ทั่วแปลงนา
ในอัตรา 5 ลิตร/ไร่ 
9. เมื่ออายุข้าว 90-95 วัน ฉีดพ่นด้วยสารเคมีอาโมเล่ ควบคุมโรคเชื้อรา
ในอัตรา 2-5 ซีซี ต่อน้ า20 ลิตร ฉีดพ่นได้ 1 ไร่ 
10. ท าความสะอาดแปลงนาข้าว ก าจัดข้าวดีด ข้าวปน เก็บเกี่ยวเมล็ด
ข้าวในระยะพลับพลึง ส่งจ าหน่ายให้กับโรงสีในท้องถิ่น หรือ เก็บไว้สีขาย
ภายในชุมชน เป็นการเพ่ิมมูลคาของข้าวให้เพ่ิมมากขึ้น 
 ต้นทุนการผลิตข้าว/ไร่ 

- ค่าเตรียมดิน  550 บาท 
- ค่าเมล็ดพันธุ์  225 บาท 
- ค่าสารเคมี   500 บาท 
- ค่าปุ๋ยเคมี   750 บาท  
- ค่าน้ ามันสูบน้ า  150 บาท 
- ค่าจ้างรถเกี่ยว  500 บาท 
- ค่าขนส่ง   100 บาท 
- อ่ืนๆ   120 บาท 
รวม           2,895 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บันทึกความรู้ นายสมเกียรติ  อินทร์กลัด   ต าแหน่ง     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
สังกัด  ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ติดต่อได้ที่โทร    089 - 2305532  
 

 


