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นางสาววันเพญ็ ชาญนารถ 

และนางสาวพจิาริณี รักศรี หรือชาวนาขนตางอน 

  



           นางสาววันเพ็ญ ชาญนารถ เกษตรกรดี เ ด่นจังหวัด

นครสวรรค์    ประจาํปี 2557  และยังเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับชาวบ้านและเยาวชนทั่ วไปในเร่ืองการผลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าวและการลดต้นทุนในการผลิตข้าว 



ดว้ยใจรักในอาชีพชาวนาจึงไดถ่้ายทอดไปยงันางสาวพจิาริณี รักศรี 

ปริญญาตรีสาขาช่างทองหลวงท่ีเลือกเสน้ทางกลบัคืนถ่ินเป็นชาวนาคนถดัไปอยา่ง

ไม่รู้ตวั เร่ิมเรียนรู้เสน้ทางการเป็นเกษตรกรจนวนันึงกมี็ใจรักไปอยา่งเตม็ตวั จึงเป็น

สองพลงัท่ีร่วมกนัทาํนาผลิตขา้วคุณภาพในท่ีนาพื้นนอ้ย 



ไดรั้บโอกาส เขา้เฝ้าพระเทพพระรัตนราชสุดารามสยามบรมราชกมุารี ในนาม

young smart farmer ของจงัหวดันครสวรรค ์ 



ผลิตขา้วไวกิ้นเองในครอบครัวไดแ้ละสร้างรายได ้สร้าง

ความมัน่คงทางดา้นอาหาร 



   ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์เส้นทางชาวนาขนตางอนเพ่ือเป็นแบ

แรงบนัดาลใจใหค้นรุ่นใหม่ ในงาน sima asean 
Thailand 2015 ท่ีเมืองทองธานี วนัท่ี 19 กนัยายน 2558 



มีแฟนเพจเรียนรู้แลกเปล่ียนกบัชาวนารุ่นใหม่ ในช่ือชาวนาขนตา

งอน หรือ only farmer ทั้งการทาํนาแปรรูปอาหารและอ่ืนๆ

เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็รุ่นใหม่ 



รางวลัทีมยอดเยีย่มโครงการคนกลา้คืนถ่ิน เขารับรางวลักบัผูบ้ญัชาการ

ทหารบกเม่ือวนัท่ี 23 กนัยนยน 2558 ประเภททีมสูไ้ม่ถอย และไดรั้บ

คดัเลือกเป็นหน่ึงในคนกลา้คืนถ่ินบนเวทีเสวนา 



ชาวนาสองแม่ลูกท่ีไม่เคยหยดุน่ิง ตอ้งการเรียนรู้เติมเตม็ใน

การทาํนา ผลิตเมลด็พนัธ์เพิ่มเติมเสมอ จึงไดเ้รียนรู้การปลูก

ดว้ยวธีิ sri โดยเพาะกลา้ขา้วในถาดหลุม 

เร่ิมต้นจากการใช้แรงงานหยอดทีละเมลด็ 



• ใช้แหนบเคร่ืองมือช่วยให้หยิบได้ประหยดัเวลามากขึน้ 



การใชแ้รงงานมือทั้งหมดใชเ้วลาในการเพาะกลา้ขา้วมากมีตน้ทุน สูงจึงได้

นาํแผน่อะครีลิคเจาะรูตามถาดกลา้โยนแลว้ใชว้ิธีเบ่ียงรู้คือเอาสองแผน่เจาะ

รู้ตรงกนัแต่ดนัใหรู้้เบ่ียงกนัพอใชข้า้วแลว้กด็นัใหเ้มลด็ขา้วลงหลุมในถาด 



กลา้ตน้เดียวท่ีเพาะในถาดหลุม อายปุระมาณ 10-15วนั เพ่ือ

เตรียมลงแปลงนา 



การเร่ิมทาํนาดว้ยวธีิปลูกขา้วตน้เดียวเน่ืองจาก ตอ้งการทาํ

เมลด็พนัธ์ุชั้นพนัคดัหรือชั้นพนัธ์ุบริสุทธ์ิ แต่ดว้ยการจดัการ

วชัพืชและพนัธ์ุปนท่ีจาํเป็นตอ้งโยนเป็นแถวจึงคิดคน้หาวธีิ

ในการโยน 

นําลกูปัดมาร้อยเชือกให้ได้ระยะ ซึง่ใช้เวลาในการทํางานมาก 



            การทํางานโดยใช้เชือกรอยลกูปัดในพืน้นา คือต้องรอให้ทกุคนโยนเสร็จแล้วย้าย
เชือกพร้อมกนั ซึง่มีต้นทนุสําหรับคา่แรงงานจํานวนมากแตก็่ถือวา่สามารถโยนกล้า
เป็นแถวได้ 



จากการทาํงานท่ีใชเ้วลามากมีตน้ทุนสูงในการทาํงาน แม่จึงหาวธีิ

ใหม่ในการจดัระเบียบแถวกลา้ จึงไดคิ้ดคน้ตวัตีตารางปาเป้า มา

ทดลองใชใ้นการโยนกลา้ใหเ้ป็นแถวอีกคร้ัง 



การตีตารางนาปาเป้าตอ้งปล่อยนํ้าในนาออกแลว้เดินลากจะ

ทาํใหเ้กิดรอยตาราง ดงัภาพ 



ใชค้นโยนตรงจุดตดัของตารางเพ่ือทาํใหเ้กิดแถวในการโยนกลา้ 



เม่ือโยนได้3วนันํานํา้เข้านา จะเหน็ได้วา่ข้าวเร่ิมแตกกอ

หลงัจากโยน 7-10วนั  





แต่ละสายพนัธ์ุของขา้วจะมีอตัราการแตกกอมากนอ้ยต่างกนัไป

ตามลกัษณะพนัธ์ุกรรม เช่นการแตกกอของ กข.49จะแตกกอสู.ถึง 

40-45ต่อกอ 



ผลผลิตจากการทาํนาดว้ยวิธี กลา้ตน้เดียว(sri )ในระยะ 30*30 

เซนติเมตร โดยใชว้ิธิเปียกสลบัแหง้แกลง้ขา้วเขา้มาช่วยในการตน้ทุนใน

การใชน้ํ้ า ของแปลงนานางสาววนัเพญ็  ชาญนารถ อาํเภอชุมแสง จงัหวดั

นครสวรรค ์



ข้อดีในการตีตารางปาเป้า ข้อจาํกัดในการทาํนาแบบตีตารางปา

เป้า 

สามาโยนกล้าแบบsri ให้เป็นแถวได้ง่าย
ตอ่การจดัการวชัพืชและพนัธุ์ปนเพ่ือผลติ

เป็นเมลด็พนัธุ์ชัน้ดีให้การเพาปลกูของ

เกษตรกรตอ่ไป 

ไมเ่หมาะกบันาท่ีมีจํานวนพืน้ท่ี

คอ่นข้างมากใช้เวลาในการเพาะปลกู 

สําหรับพืน้ท่ี ท่ีจํานวนไมม่ากและมี

แรงงานครอบครัว การทํานาด้วยวิธีตี

ตารางปาเปา้เหมาะมากในการใช้แรงงาน

ในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกนัและผลติ

ข้าวได้คณุภาพ 

พืน้ท่ีท่ีหาแรงงานในการจ้างยากก็ไม่

เหมาะในการทํานาแบบตีตารางปาเปา้

เพราะแรงงานเป็นปัจจยัสําคญัในการทํา

นาด้วยวิธีนี ้



เราไดเ้ปิดแปลงนาใหเ้ป็นการเรียนรู้การทาํนาแบบตีตาราง

ปาเป้าใหก้บัคนเมือง เดก็เยาวชนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้วธีิการ

ทาํนาโยนกลา้ตน้เดียว(sri) 



เดก็เยาวชนรุ่นใหม่ไดล้งมือเรียนรู้จริงในแปลงนา 



ชาวบา้นและผูส้นใจเขา้ชมการทาํนาแบบตีตารางปาเป้ากลา้

เดียว 



เปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติและมิตรสหายต่างจงัหวดัไดเ้ขา้

มาร่วมเรียนรู้แปลงนาท่ีเป็นหน่งในสถานีเรียนรู้ของกลุ่มทท

ผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว อาํเภอชุมแสง จงัหวดันครรสวรรค ์



เผยแพร่แบ่งปันประสบการณ์ในการทาํเกษตรทางส่ือต่างๆ

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 



เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีหนัมาทาํเกษตร ออกอากาศรายการเพื่อน

เกษตรช่อง 7 วนัท่ี 5 พ.ย. 57  



ร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละสอนใหเ้ดก็เรียนรู้การทาํเกษตรและ

การทาํนาปราณีตดว้ยวธีิกลา้ตน้เดียว Sri  



สวัสดีค่ะ 
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