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ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

กรณ ี: แปลงใหญ่ตน้แบบ (ข้าว) อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

ค าน า 

 

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มวีัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลติสินค้าการเกษตรรว่มกัน มีการ

บริหารจัดการรว่มกันตั้งแต่การรวมกันผลติ การรว่มจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจาหนา่ยร่วมกัน ซึ่งจะ

ทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุน

และบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหนว่ยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จงึสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิต

สินค้าเกษตรที่มีปริมาณ และคุณภาพได้มาตรฐานตามความตอ้งการของตลาด โดยมีผู้จัดการแปลงเป็น

ผูบ้ริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ส านักงานเกษตรอ าเภอระโนดได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานแปลงใหญ่ กรณี 

แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานบริหารจัดการแปลง

ใหญ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได้รวมถึงเป็นเครื่องมอืช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบงานเข้าใจกระบวนการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่จนสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ขอขอบคุณผู้ใหข้อ้มูลและให้ความอนุเคราะหใ์น

การด าเนินงานทุกอย่างเป็นอย่างดี นายโชคดี ไล่สาม ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

นายวัชรินทร์ ขุนแก้ว กรรมการบริหารแปลงใหญ่ และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่

ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ที่ช่วยประสานงานและร่วมถอดบทเรียนเป็นอย่างดี ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ 

น้องๆ ให้ข้อเสนอแนะในการถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ์ และหวงัว่าการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ต้นแบบ 

(ข้าว) อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผูส้นใจในการนาไปประยุกต์ใชต้่อไป 
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การถอดบทเรยีนแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ความเป็นมา 

นายโชคดี  ไล่สาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมข้าวแปลงใหญ่ และสมาชิกกลุ่มเล่าว่า เมื่อประมาณ20 

ปี ที่ผ่านมา (ปี 2539)  การท านาของเกษตรกรทั่วไป มักประสบปัญหาต้นทุนการผลติสูง ผลผลิตต่ า ราคา

ข้าวไม่สามารถก าหนดได้เอง เกษตรกรมีรายได้ต่ า ชาวนาส่วนใหญ่ ยังขาดความรูแ้ละความเข้าใจใน

กระบวนการผลติ ท านาแบบผูจ้ัดการ โทรสั่งและจ้างเกือบทุกขั้นตอนการผลิต รวมทั้ง การใช้ปุ๋ย ยา และ

สารเคมีต่างๆ ในปริมาณสูง ซึ่งท าให้ตน้ทุนการผลิตสูง เมื่อราคาข้าวตกต่ า ท าใหเ้กษตรกรขาดทุน ปลูกข้าว

แบบต่างคน ต่างปลูก ขาดการรวมกลุ่มและการจัดการที่ดี จงึไม่มอี านาจในการต่อรอง จากปัญหาการผลติ

ข้าวแบบเดิมๆ เกษตรกรผูป้ลูกข้าวต าบลบ้านขาวนายโชคดี   ไล่สาม  ประธานศูนย์ข้าวชุมชน หมู ่3 ต าบล

บ้านขาว ซึ่งเป็นแกนน าหลักในภาคส่วนของเกษตรกรต้นแบบ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม การผลิตขา้วเพื่อ

การบริโภคภายใต้มาตรฐาน GAP ในรูปแบบการจัดการเกษตรแปลงใหญ่ เปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติของ

เกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต เริ่มจากการ ลด ละ เลิก การใชส้ารเคมี ทั้งนีเ้ริ่มจากการปฏิบัติเพื่อให้

เห็นเป็นตัวอย่าง มีแปลงเรียนรู้การระบาดศัตรูพืชและแปลงพยากรณ์  จนประสบความส าเร็จ และถ่ายทอด

ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป เกษตรกรในกลุ่มได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่ขัน้ตอนการเตรียมดิน มี

การวิเคราะหธ์าตุอาหารในดิน ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ควบคู่กับการใชอ้ินทรียวัตถุ ลดการใช้เมล็ดพันธุ์

ข้าว โดยเปลี่ยนจากวิธีการหวา่น เป็นวิธีการท านาแบบใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แทน มกีารส ารวจศัตรูพืช

และแมลงศัตรูธรรมชาติ  

ปี 2557/58 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรมติิใหม่ (MRCF) ซึ่งมีการวาง

ระบบส่งเสริมการเกษตรใหม่ที่เน้นการใชข้้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะหข์้อมูลทั้งพืน้ที่ คน และสินค้า พบว่าพืน้ที่

ปลูกข้าว เป็น S1 ทั้งหมด  

ปี 2558 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ่  

โดยมีนางสาววิสุณี อยู่วัฒนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานเกษตรอ าเภอระโนด เป็นผู้ให้

ค าแนะน าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

ปี 2559 ข้าวแปลงใหญ่ ต าบลบ้านขาว อ าภอระโนด จังหวัดสงขลา มีสมาชิก 110 คน พืน้ที่ผลติข้าว

ที่มเีอกสารสิทธิ์ รวม 2,060 ไร่ และสมาชิกทุกคนเป็น Smart Farmer 

ในการพัฒนาการผลติข้าวได้พัฒนาเป็น GAP แบบกลุ่ม เพื่องา่ยต่อการควบคุม ดูแลรักษาผลผลิต และการ 

ประสานงานของสมาชิกด้วยกันเอง 
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ทมีผู้จัดการมังคุดแปลงใหญ่ ม ี3 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

           นายสมจติ  แดงเอียด        เกษตรอ าเภอระโนด    ผูจ้ัดการ 

           นางสาววิสุณี  อยู่วัฒนา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต าบลบ้านขาว) ผูช่้วยผูจ้ัดการ 

           นายโชคดี   ไล่สาม         ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 

1. เตรียมพืน้ที่ท านาท าการตัดหญ้าหัวคันนา แต่ไม่เผาตอซัง (มีการกระจายฟางตอนเก็บเกี่ยว

ด้วยรถเกี่ยวข้าว ทิ้งไว้ประมาณ  1  เดือน) 

2. สูบน้ าเข้าแปลงนาใหท้ิง้ไว้  2-3 คืน เพื่อให้ดินนุ่มก่อนท าการไถ หรือใช้รถแทรกเตอร์ตดีิน 

หรอื พรวนดิน พรอ้มใส่น้ าหมักชีวภาพ (ที่ผลิตขึน้เอง)  20  ลิตร/1 ไร่ เพื่อหมักฟางขา้ว 

3. ใช้รถแทรกเตอร์ไถพรวนดินทิ้งไว้  10 – 15 วัน เพื่อให้วัชพืชเน่าสลาย  

4. ไขน้ าเขา้นาท าเทือก  โดยการคราดด้วยรถไถเดินตาม ประมาณ  2 – 3 ตลบ (ครั้ง) 

5. ท าการปรับพืน้นาให้เสมอ แล้วท าการลูบเทือก ทิง้ไว้  1 – 2 คืน แล้วเอาน้ าออกจากแปลง

และท าร่องน้ าในแปลงห่างประมาณ 3-4 เมตร เพื่อสะดวกในการหวา่นเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย 

6. ท าการแช่เมล็ดพันธุ์ เพาะเมล็ดพันธุ์ ในอัตรา  15- 20 กิโลกรัม / ไร่ โดยแช่เมล็ด

พันธุ์  1  คืน และเพาะเมล็ดพันธุ์  1 – 2 คืน 

7. น าเมล็ดพันธุ์ข้าวหว่านโดยใช้แรงงานคน 

8. หลังหว่านได้  1  คืน  ฉีดพ่นสารเคมีคุมหญ้า  

9. หลังหว่านได้  8 วัน สูบน้ าเข้านา 

10. เมื่อขา้วได้อายุ  25 - 30  วัน  ใส่ปุ๋ยเคมี  สูตร  18 -46-0   อัตรา 15  กิโลกรัม/ ไร่  และ

ผสมกับปุ๋ย เคมี สูตร 0-0-60 ในอัตรา 7 กิโลกรัมตอ่ไร่ ควบคุมระดับน้ า จนกว่าอายุข้าว  35  วัน 

11. ปล่อยใหน้้ าแหง้เพื่อตัดวงจรแมลงศัตรูระบาด และเพื่อให้ดนิแตกระแหงมอีากาศตลอดจน

ให้ข้าวแตกรากใหมข่ึน้มา 

12. อายุข้าว  45 – 50 วัน วิดน้ าเข้าท าการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 7-10 กิโลกรัม 

ควบคุมระดับน้ าให้อยู่ระดับ 5 เซนติเมตร 
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13. อายุข้าว 60 – 70 วัน ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ อัตรา  15 - 20  ลิตร /ไร่ 

14. มีการส ารวจศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ สัปดาหล์ะ 1-2 ครั้ง จนถึงเก็บเกี่ยว 

15. หลังเก็บเกี่ยวข้าวทิง้ไว้ให้ดินแห้งแล้วไถดะดว้ยรถแทรกเตอร์แล้วหวา่นปอเทือง 5 ก.ก /ไร่ 

ทิง้ไว้ 45 วัน แล้วไถกลบท าเป็นปุ๋ยพืชสด       

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ            

1.  มีใจรักอาชีพนี ้ภูมิใจที่เป็นเกษตรกรท านา            

2.  เมื่อก่อนตอ้งซือ้ พันธุ์ข้าว ปัจจุบันผลติพันธุ์ขา้วปลูกเองที่เหลอืก็ขาย            

3.  ใช้สารชีวภัณฑ์ใช้เอง เช่น บิวเวอร์เรีย และไตรโครเดอร์มา   สารไล่แมลงจากยาสูบ        

4.   เมื่อก่อนซือ้ปุ๋ยเคมี ปัจจุบันท าปุ๋ยน้ าหมักชวีภาพใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี ซึ่งท าใหล้ดค่าใช้จ่าย

ได้ และท าให้ดินมสีภาพดีขึ้น 

 

แนวคดิในการท างาน                  

1. ท าอย่างไรที่จะลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ให้ต่ าลง 

2. ท าอย่างไรที่เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึน้ 

                     3. ท าอย่างไรที่จะขายข้าวได้ราคาสูง             

4. ท าอย่างไรที่จะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดไีว้ใชใ้นชุมชน    

5. ท าอย่างไรที่จะมีขา้วบริโภคที่ปลอดสารเคมีตกค้างเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

หลักคิดในการประกอบอาชีพอาชีพเกษตร             

1. ด้านลดรายจ่าย  คือ ปุ๋ยใส่ขา้วใช้ปุ๋ยชวีภาพควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ / เคมี  แตก่่อนใช้ปุ๋ยเคมี

อย่างเดียวที่มรีาคาแพงท าใหต้้นทุนการผลติสูงไม่มีผลก าไร ผลิตน้ าหมักชวีภาพ ปุ๋ยหมัก  และผลิตบิวเวอร์

เรีย  ใช้แทนปุ๋ยเคมี และสารเคมี            

 2. ด้านพืน้ที่ปลูก  คือ ใช้ปุ๋ยชวีภาพปรับปรุงบ ารุงดนิ ใชห้นิฝุน่ จากแต่ก่อนที่ไม่เคย

ปรับปรุง    บ ารุงดนิเลยท าให้ตน้พืชไม่สมบูรณ์                    

3. ด้านการตลาด  คือ มีการวางแผนการผลิตพืชตามความต้องการของตลาดอยู่

เสมอ    ปัจจุบันต้นทุนการท านาเหลือ 3,100  บาทต่อไร่  จาก 4,415 บาท ต่อไร ่
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เป้าหมาย 

เป้าหมายในการรวมกันผลิตข้าวแปลงใหญ่ของกลุ่ม "แยกกันผลิต รวมกันขาย" โดยมีการลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลติ การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ลดต้นทุนการผลิต  

1. ลดการใชเ้มล็ดพันธุ์   โดยการใชเ้มล็ดพันธุ์ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ จากปกติ 25-30 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

2. ลดการใชปุ้๋ย  โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน  น าดินมาวิเคราะหธ์าตุอาหารก่อนท าการปลูกข้าว

ในฤดูกาลต่อไป 

3. ลดการใชส้ารเคมี  โดยการใช้สารชีวภัณฑแ์ทนการใช้สารเคมี  ได้แก่ เชื้อไตรโครเดอร์มา  เชื้อบิว

เวอเรีย เชือ้เมตาไรเซียม  

ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงจาก 4,415 บาท/ไร่  ลดลงเหลือ 3,100 บาท/ไร่ (ลดลง

ร้อยละ 30) 

เพิ่มผลผลิต 

 1. ใช้พันธุ์ดี 

 2. ใชปุ้๋ยถูกต้องและเหมาะสม 

 3. มกีารปรับปรุงบ ารุงดนิ โดยการปลูกปอเทือง และพืชตระกลูถั่วต่างๆ 

 4. มีการจัดการน้ าที่ดี 

 ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 700 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 800 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14) 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

 1. อบรมเกษตรกรใหม้ีความรูต้ามมาตรฐาน  GAP   

 2. เกษตรกรใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  มีการคัดพันธุ์ปนเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูกาลต่อไป 

  ท าให้เกษตรกร ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 100 % และได้มาตรฐาน  GAP 

การตลาด  

ปัจจุบันกลุ่มยังมีปัญหาเรื่องการตลาด กลุ่มจึงมีเป้าหมายในการบริหารการตลาด โดยส ารวจความ

ต้องการของผูบ้ริโภคเพื่อขายกับโรงสีที่ให้ราคาสูงต่อรองกับโรงสีในท้องที่เรื่องของราคาและปริมาณ

ผลผลิต 

การบรหิารจัดการ 
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วางแผนและบริหารจัดการ (คน/พืน้ที่/สินคา้)  ร่วมกันบริหารจัดการน้ าให้เหมาะสมและส่งเสริมอาชีพ

เสริมหลังฤดูการท านา ปลูกพืชผัก ปลูกถั่วต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน สนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตข้าวใหเ้ข้มแข็งเพื่อจะได้มอี านาจการต่อรองกับตลาดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการท างานแปลงใหญ่ 

การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในระดับพืน้ที่ ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย หลายหน่วยงาน 

เชน่ ส านักงานเกษตรอ าเภอได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ ในบทบาทผูจ้ัดการจัดประชุม

คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลเป็น

ผูช่้วยเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากหนว่ยงานภาคี คือ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ประธาน ศบกต. ธกส. 

พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดนิ สาธารณสุขอ าเภอ ประมงอ าเภอ และปศุสัตว์อ าเภอ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม 

รวมทั้งมกีารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแปลงใหญ่ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะหแ์ละประเมินศักยภาพ 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

3. ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด และศกึษาดูงานตลาดส่งออก 

4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา 

นอกจากนี้ผูจ้ัดการแปลงท าหนา้ที่เช่ือมโยงตลาดโดยการประสานให้โรงสีในพื้นทีม่าเข้าร่วมพูดคุยในเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ในการผลติข้าวคุณภาพดี  

สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน การท าปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ 

และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปอเทือง หนิฝุ่น 

ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรู

ข้าวที่ส าคัญ ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ ์เพื่อใช้เอง 
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โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์  ให้ความรู้ในการใชน้้ าอย่างรู้คุณค่า และวางแผนการ

ใช้น้ าให้เหมาะสมกับฤดูกาล 

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้ความรูแ้ก่สมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างอาชีพที่เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร 

ประกอบด้วย ประมง ปศุสัตว์ กศน. กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การท าบัญชี คือ สหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ และเกษตรและ

สหกรณ์ 

จังหวัด 

หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. 

หน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ า คือ ชลประทาน 

หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องการตลาด คือ พาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานท้องถ่ิน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของ

แปลงใหญ่ 

หน่วยงานภาคเอกชน คือ โรงสีเกียรติ์คงทนพาณิชย์ เทคนิคในการหาพ่อค้า คือ เกษตรอ าเภอขอเบอร์

โทรศัพท์จากผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมงานประชุมต่าง ๆ และการผลิตขา้วใหต้รงกับความตอ้งการของ

ตลาดหรืองานเจรจาธุรกิจ 

 

กลไกการขับเคลื่อน 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสมาชิกกลุ่มดว้ยกันเอง 

ศพก. มีประธานศูนย์ คือ นายสมปอง  ฉิมด า เป็นวิทยากรประจ าศพก. ให้ความรู้แก่สมาชิก โดยศพก. เป็น

ศูนย์รวมของหนว่ยงานภาครัฐ ๑๔ หนว่ยงาน องค์กรท้องถิ่น ๑ หนว่ยงาน ให้ความรว่มมอืสนับสนุน 

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศพก. และแปลงใหญ่ โดย ศพก. แหง่นี้ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน  

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เข้ามาร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งเรยีนรู้การผลติข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้นา

ความรู้ และปัจจัยการผลติมาให้แก่สมาชิกสมาชิกแปลงใหญ่เองเป็นแหล่งความรู้ที่นามาแลกเปลี่ยนกัน เชน่ 

การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตนา้หมักจากผลไม้ การผลิดฮอร์โมนไข่ การท าน้ าส้มควั้นไม้ การเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพข้าว 
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ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายสมปอง  ฉิมด า  อายุ  41  ปี 

  บ้านเลขที่  31 หมู่ 1 ต. บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 

เบอร์โทรศัพท์ :  089-4624755  

แนวทางการพัฒนา :การลดต้นทุนการผลติข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ตน้ทุนการผลติข้าว เฉลี่ยไร่ละ  4,500  

บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ  450  บาท 

 การผลิตข้าวใหไ้ด้คุณภาพดี 

  การผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

จุดเด่นของศูนย์เรยีนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลติข้าว 

หลักสูตรเรียนรู้:  1. การลดต้นทุนในการผลิตขา้ว/พันธุ์ขา้วที่เหมาะสม 

     2.  การใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน/การท าปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง 

     3.  การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูข้าว) 

              4.  การท าน้ าหมักชีวภาพ 

ฐานเรยีนรู้ : 1.การลดต้นทุนในการผลิตข้าว/พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม 

การดูแลรักษาตั้งแตก่ารเตรียมดิน-การเก็บเกี่ยวและขนส่ง 

การไถกลบสลายต่อซักการใช้ขา้วพันธุ์ด ีใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  

ใช้อัตราที่เหมาะสมก าหนดอัตราการใชต้ามวิธีการปลูก 

 

 
 

ฐานเรยีนรู้ที่ : 2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การท าปุ๋ยอินทรยี์ 

การใชปุ้๋ยให้ถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา การส่งดินตรวจหา 

ผลการวิเคราะหด์ิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินตอ่ไร่ และใช้ปุ๋ยตาม 

ค่าวิเคราะหด์ินต่อแปลง การท าปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใชเ้อง เพื่อลดต้นทุน 

ในการซื้อปุ๋ยเคมีจากท้องตลาด 
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ฐานเรยีนรู้ที่ : 3. การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูข้าว) 

การท าสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลงการท าเชื้อราไตรโครเดอร์มา่ 

และการท าฮอร์โมนไข่เพื่อเร่งการออกดอก เร่งผล  

การท าน้ าหมักจากผลไม้ เน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้  

วิธีท า การน ามาผลติใช้ประโยชน์ 

 

ฐานเรยีนรู้ที่ : 4 การท าน้ าหมักชีวภาพ เน้นการสาธิตวัสดุที่ใช ้ 

วิธีท า การน ามาใช้ประโยชน์ 

การท าน้ าหมักจากเศษผลไม้ 

 

 

แปลงเรียนรู้ 
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ผลกระทบ การท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิก ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม

การด าเนินงานต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และ GAP ส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อม ท าให้ระบบนิเวศดีขึ้น มี

ในระบบนิเวศมากขึ้น สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศในนาข้าว มีแมลงศัตรูธรรมชาติมากขึ้น 

ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลตอ่สุขภาพที่ดี ท าหเ้กษตรกร 

มีใบหน้าสดใสไม่เป็นคนที่อมโรค ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ด้านสังคม เมื่อมีการผลติข้าว มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ส่งผลใหส้มาชิกมีการพบปะ พูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองตอ่สมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น ท าให้

กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง 

ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกันขายผลผลติท าใหม้ี 

พ่อค้าเข้ามาซือ้ผลผลติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลติมีความน่าเชื่อถือทั้งคุณภาพและปริมาณ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) 

ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวติของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพืน้ที่ 

วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นใหเ้กษตรกรเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการ

แปลง และ 

เป็นพี่เลีย้งให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 

ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็น 

สถานที่ทาให้สมาชิกได้มาพบปะกันมากขึน้ เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึน้ เนื่องจากมีกิจกรรมที่

ร่วมกัน 

มากขึ้น เชน่การจัดอบรม การผลิตสารชีวภัณฑ ์การผลิตฮอร์โมนไข่ การท าน้ าหมักจากผลไม้ เป็นต้น 

เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นคนขยัน เก่ง และซื่อสัตย์ มีวสิัยทัศนก์ว้างไกล มีจิตสาธารณะ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น าสูง 

ปัจจัยอุปสรรค 

1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อายุมาก 

2. หนว่ยงานที่ลงมาที่แปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ทาให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ 

ทางาน ทั้งคน เงิน งาน เพื่อให้การทางานไม่ซ้ าซ้อน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 
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เงื่อนไข/ข้อจากัด 

1. ควรมีศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมจติใจของสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างความเชื่อใจ ความสามัคคีเพื่อ 

ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณการสร้างโรงสเีพื่อแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายใน

ตลาดข้างเคียงให้เกษตรกรในชุมชนได้บริโภคข้าวที่ปลอดสารพษิและลดรายจา่ยในครัวเรือน 

ที่มาของข้อมูล 

นายสมจิต        แดงเอียด         เกษตรอ าเภอระโนด ผูจ้ัดการ 

นางสาววิสุณี   อยู่วัฒนา         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต าบลบ้านขาว) ผูช่้วยผูจ้ัดการ 

นายโชคดี       ไล่สาม             ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


