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ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณี : แปลงเรียนรูลดตนทุน นายปริญญา สาคํา 

ตําบลศรีบุญเรืองเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
……………………………………………………………….. 

 
ความเปนมา 

นายปริญญา สาคํา อายุ 45 ป เปนวิทยากรตนแบบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง กลาววา มีพื้นท่ีทํานา 12 ไร ปลูกขาว กข. 6 ไวบริโภค เหลือ
บริโภคแลวขาย ท่ีผานมาการทํานามีตนทุนสูงข้ึนเรื่อยๆ ไมมีการปลูกพืชหลังการทํานา 

ป 2557/2558 ไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบ
สงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน และสินคา พบวาพื้นท่ีทํานา 
12 ไร อยูในเขตการปลูกพืชประเภท S2 (เหมาะสมปานกลาง) และไดวิเคราะหตนทุนการทํานาท่ีสูงข้ึน
เรื่อยๆ ปจจุบัน 1 ไร ตนทุน 3,800 บาท สาเหตุเนื่องจาก 

1. การใชเมล็ดพันธุขาวจํานวน 18-20 กิโลกรัมตอไป 
2. ใชปุยเคมีและสารเคมีเกินความจําเปนในการทํานา 
3. อัตราคาจางแรงงานสูง 
4. ดินขาดความอุดมสมบูรณ 
5. มีการระบาดของศัตรูและวัชพืชในนาขาว 
ป 2558/2559 สมัครเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ ประเภทขาว ตําบลศรี

บุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง มีสมาชิกจํานวน 200 ราย พื้นท่ีท้ังหมด 1,000 ไร และไดรับการอบรมเพื่อเปน
เกษตรกร Smart Farmer และไดรับคัดเลือกใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร โดยมีฐานเรียนรู จํานวน 5 ฐาน ไดแก 

1. ฐานการเรียนรูเรื่องขาวเพื่อลดตนทุนการผลิต 
2. ฐานการปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยอินทรีย 
3. ฐานการปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต 
4. ฐานเรียนรูการปลูกพืชใชน้ํานอย 

เปาหมาย 
 ลดตนทุนการผลิต 
  หลังจากท่ีไดเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
(ศพก.) ไดรวมกับสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดเวทีเรียนรูรวมกับสมาชิกนาแปลงใหญ 
วิเคราะหสาเหตุของตนทุนการทํานาสูงวาควรจะลดตนทุนอะไรบาง นายปริญญา สาคํา จึงไดจัดทําแปลง
เรียนรู การลดตนทุนการทํานา เมื่อใชเปนแปลงเรียนรูของสมาชิกนาแปลงใหญ ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรี
บุญเรือง จํานวน 200 ราย โดยมีเปาหมายลดตนทุนการทํานาจาก 3,800 บาทตอไร ใหเหลือ 2,800 บาท
ตอไร ดังนี้ 

1. ไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยวขณะดินมีความช้ืน ใชสาร พด. 2 ฉีดพน จะลด
คาใชจายจากการซื้อปุยเคมี เปนเงิน 200 บาทตอไร 

 -  ปุยยูเรีย (46-0-0) เทากับ 180 บาทตอไร 
 -  ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) เทากับ 48 บาทตอไร 
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 -  โฟแทสเซี่ยมคลอไรค (0-0-60) เทากับ 372 บาทตอไร 
  * รวมเปนมูลคาเทากับ 600 บาทตอไร 
  * หักคาไถกลบ เทากับ 400 บาทตอไร 
2. หวานปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเมื่ออายุ 45-50 วัน ไดปุยยูเรีย

เทากับ 15 กิโลกรัม ลดคาปุยยูเรียเปนเงิน 270 บาทตอไร 
3. ใชเครื่องหยอดขาวแทนการจางดํานา ลดคาจางได 200 บาทตอไร 
4. ลดการใชเมล็ดพันธุขาว จากเดิม 18 กิโลกรัม เหลือ 7 กิโลกรัม ลดคาเมล็ดพันธุขาวได 

242 บาทตอไร 
5. ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาว โดยใชสารชีวภัณฑ ลดได 88 บาทตอไร 

เพิ่มผลผลิต 
1. การปลูกพืชใชน้ํานอยหลังจากการทํานาดังนี้ 

- ปลูกแตงรานจํานวน 2 รุนๆละ 0.5 ไร ขายไดเงิน 20,000 บาท 
- ปลูกถ่ัวฝกยาวจํานวน 2 รุนๆละ 0.5 ไร ขายไดเงิน 11,000 บาท 
- ปลูกขาวโพดฝกยาวสดจํานวน 2 ไร ขายไดเงิน 23,500 บาท 

2. เปล่ียนวิธีการทํานาจากการทํานาหวานเปนการทํานาหยอดและทํานาปาเปา อยางละ 6 ไร 
3. การใชฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตผสมเช้ือไตรโครเดอรมา ฉีดพนขาวทุกสัปดาห 
4. สมาชิกนาแปลงใหญ 200 ย สมัครเขารวม GAP ขาว 

การตลาด 
 ปจจุบันกลุมยังมีปญหาเรื่องการตลาด 

การบริหารการจัดการ 
1. เปนการจัดการคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานดวยการต้ังกลุมยอยดูแล ควบคุม กํากับ

ภายในกลุม เพื่อใหไดผลผลิตมาตรฐานและปลอดภัย 
2. การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากการทํานา โดยการ

ปลูกพืชใชน้ํานอยหลังจากการทํานา เชนปอเทืองจําหนายเมล็ด ปลูกแตงราน ปลูกขาวโพดฝกสด เปนตน 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีเกษตรอําเภอในภารกิจผูจัดการแปลง เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบลเปนผูชวยจัดการ
แปลง และมีหนวยงานภาคี เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองการบริหารสวนตําบล ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร เสาธารณสุข พัฒนาชุมชน โดยใชเวทีการจัดการเรียนรูระหวางหนวยงานภาคี เวทีการ
ถายทอดความรูแกสมาชิกนาแปลงใหญ แปลงเรียนรู 

ผลกระทบ 
 สมาชิกนาแปลงใหญ ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. ดานสุขภาพ ทําใหสมาชิกนาแปลงใหญและผูบริโภคมีความปลอดภัย 
2. ดานสังคม ทําใหสมาชิกมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู พบปะพูดคุย ทําใหสมาชิกสามารถแกไขปญหา 

เกิดความรัก ความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน 
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3. ดานเศรษฐกิจ มีการรวมกลุมกันบริหารจัดการรวมกันผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐานผลอดภัย และมี
ความนาเช่ือถือ ท้ังคุณภาพและปริมาณทําใหขายสินคาไดเพิ่มมากข้ึน 

4. ดานส่ิงแวดลอม ดวยการมอบการผลิตขาวท่ีปลอดภัยตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร GAP 
สงผลใหส่ิงแวดลอมทําใหระบบนิเวศวิทยาดีข้ึน 

ปจจัยสงผลตอความสําเร็จ 
วิเคราะหขอมูล คน พื้นท่ี สินคา สรางกระบวนการเรียนรู แกไขปญหาท่ีตรงจุด 

- ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร 
รูจักพื้นท่ี วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของกระบวนการ สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปน
ผุจัดการแปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ 

- ศูนยเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตขาวแกสมาชิกนาแปลงใหญ และเปนสถานท่ีใหสมาชิกไดพบปะกันมากข้ึน 

ปญหาอุปสรรค 
1. เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญอายุมาก 
2. มีกิจกรรมดําเนินการมาก ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพหลักเทาท่ีควร 

ท่ีมาของขอมูล 
 นายจํานง ขันกสิกรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการนาแปลงใหญ 
 นายปริญญา สาคํา เกษตรกรประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 
............................................................................................................... 
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รูปภาพประกอบกิจกรรม แปลงใหญตนแบบตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง 
 


