องคความรูSmart farmer
1. เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว
2. ชื่อผูใหขอมูล นายสายยัน สุภาเกตุ บานเลขที่ 31 หมูที่ 3 ตําบลมารวิชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเป
3. ประวัติความเปนมา
เปนเกษตรกรผูนําที่ดําเนินชีวิต และทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนใฝหาความรู
วิทยาการใหม ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอยางสม่ําเสมอ ในสวนของการประกอบอาชีพ การเกษตรหลังจาก
ที่ไดยึดอาชีพการทํานา ไดเริ่มสังเกตถึงการท านาที่ผานมาเกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง จึงมี แนวคิดหาแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ สาเหตุหลักมาจากการใช สารเคมีใน
การปลูกขาวมาเปนระยะเวลานานโดยใชปุยอินทรียและปุยน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตเองในการปรับปรุงบํารุงดิน
นอกจากนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการเขารับการอบรมในโครงการโรงเรียนชาวนาโดยรวมกับส านักงาน เกษตร
จังหวัดอุทัยธานีและศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดชัยนาท เขามาอบรมใหความรู ประกอบกับไดศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมจากการดูงาน การปรึกษาเจาหนาที่ และทดลองปฏิบัติดวยตนเอง จนท าใหคนพบแนวทางในการ
จัดการแปลงนาขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการสะสมประสบการณมานาน นายสายยัน สุภาเกตุ จึงเปน
แบบอยางที่ดีใหกับชุมชน ไมวาจะเปนการ ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการเกษตร และจากทักษะ ความรู
ความเชี่ยวชาญดานการปลูกขาว สามารถ เปนวิทยากรถายทอดความรูตาง ๆ ใหกับเกษตรกร และผูสนใจมาโดย
ตลอด
4. องคความรู ในการประกอบอาชีพ และงานที่ ภาคภูมิใจ มีวิสัยทัศนในการสรางและปรับปรุงงานทางการ
เกษตร คํานึงถึงความทุกขยากของพี่นองเกษตรกรที่ ประสบปญหา พรอมทั้งหาแนวทางแกไขเพื่อใหพี่นอง
เกษตรกรอยูดีมีสุขและความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร จึงไดมีการดําเนินงานการลดตนทุนการผลิตขาว เพราะวา
การผลิตขาวของชาวนาปจจุบันนี้นิยมใชปจจัยการ ผลิตที่สะดวกสบายแตตนทุนการผลิตสูง เพราะไดรับ
ผลตอบแทนกับพืชรวดเร็ว ประกอบกับเกษตรกรไมมี เวลาในการผลิตปุยและสารฆาแมลงตาง ๆ ใชเอง อันเปน
สาเหตุของตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายลดตนทุนการผลิตขาวนั้นทําใหตองมีการ
คิดกลับมาใชในการผลิต เชน พันธุปุย สารกําจัด ศัตรูพืช เอามาใชเอง เพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิตขาว
ดังนั้นทางกรมสงเสริมการเกษตรจึงไดใหมีโครงการ สงเสริมลดตนทุนการผลิตขาว โดยจัดทําแปลงเรียนรู
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการปรับเปลี่ยน วิธีใชปจจัยการผลิตในการที่ปลูกขาวที่ถูกตองและ

1. การลดตนทุนการปลูกขาว มีการดูแลและปฏิบัติเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว ในเรื่องการด านาตนเดียว
และการหวานขาวในนาหวานน้ําตมในอัตรา 5 กก.ตอไรท าใหสามารถลดตนทุนการผลิตขาวลงไดประมาณ
300- 500 บาท/ไร โดยไดผลผลิตขาว 820 กก./ไร
2. การใชปุยน้ําหมักชีวภาพคุณภาพดีในแปลงนาขาว มีการใชปุยน้ําหมักที่ผลิตใชเองภายในแปลงนาขาว
ท าใหดินดี ผลผลิตดี ลดตนทุนการผลิตขาวลงไดประมาณ 300-400 บาทตอไร
สรุปองคความรูที่ใช 5.1 การลดตนทุนการปลูกขาว - การถายทอดความรูและจัดท าแปลงสาธิตการใชเมล็ดพันธุ
ขาวหวานน้ําตมในอัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวในแปลงสาธิตได 820 กก/ไร - การถายทอดความรูและ
จัดท าแปลงสาธิตการด านาตนเดียวโดยใชระยะระหวางแถว 20 ซม. ระหวางตน 20 ซม. ผลผลิตขาวในแปลง
สาธิตได 820 กิโลกรัมตอไร - การใชปุยน าหมักชีวภาพคุณภาพดีที่ผลิตใชเองโดยมีสูตรการผลิตที่มีการปรับ
เพื่อใหเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ในนาขาวและใชไดผลดีโดยมีตนทุนการผลิตปุยน าหมักชีวภาพในราคาลิตรละ
10 บาท ใชผสมน าใน อัตรา 10 ซีซี. ตอน า 20 ลิตร ท าใหลดการใชปุยเคมีลงได 300-400 บาทตอไร
ตนทุนต่ํา เชน การใชเมล็ดพันธุปุย และสารปองกันกําจัด ศัตรูพืช ซึ่งจะเปนการลดตนทุนไดเปนอยางดีโดยใช
มาตรการลดตนทุนการผลิตขาว โดยการประชุมเกษตรกร เพื่อชี้แจงโครงการลดตนทุนการผลิตขาวและอบรม
ใหความรูเกษตรกรโดยการใหเกษตรกรลงมือปฏิบัติจริง ตามขั้นตอน การลดตนทุนการผลิตขาว ไดแก 3 ตอง
ทํา และ 3 ตองลด คือการปลูกขาวไมเกินปละ 2 ครั้ง การใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและการทาบัญชีฟารม สวน3
ตองลด คือลดอัตราเมล็ดพันธุขาวปลูก ลดการ ใชปุยเคมีที่ไมถูกกตอง และลดการใชสารเคมีโดยผาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โครงการถายทอด ความรูใหแกเกษตรกร เรื่อง ดิน ปุย และการใชปุยและให
ความรูเรื่องปุยสั่งตัด สําหรับการปลูกพืช และสาธิต การผสมปุยสั่งตัดไปใชในนาขาวเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว
ในเขตชลประทานภาคกลาง ดินสวนใหญมีความ อุดมสมบูรณสงู แตชาวนาใชปุยไนโตรเจนและปุยฟอสฟอรัส
สูงถึง 18 กก./ไรและ 10 กก./ไรตามลําดับ และใชติดตอกันมายาวนาน การใชปุยเคมีในนาขาวเกิดความจําเปน
โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน นอกจากการ สูญเสียแลวยังทําใหตนขาวลม โรคแมลงเขาทําลายมากขึ้น และสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม การใชปุยเคมี อยางมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงบํารุงดิน จึงจําเปนในการลดตนทุน
การผลิตขณะเดียวกับจึงควรเพิ่ม ผลผลิตตอไรและเกษตรกรไมควรเผาฟางขาวและวิเคราะหดินกอนปลูกขาว
เพื่อใหการใสปุยไดอยาง เหมาะสมกับสภาพดินและตรงกับความตองการของขาว ดังนั้น ที่เกษตรกรผสมปุยสั่ง
ตัดใชเองเกษตรกรตอง ปฏิบัติดังนี้ 1. เกษตรกรไมเผาฟาง 2. ถาเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดิน เชนปลูกพืช
ตระกูลถั่ว หรือใสปุยอินทรียโดยลด ไนโตรเจน 2 กิโลกรัม/ไรมคี่าเทากับปุย ยูเรีย (46-0-0) 4 กิโลกรมั/ไร

เกษตรกรตองสังเกตการเจริญเติบโตของขาวเพื่อปรับปรุงตามคําแนะนําปุยสั่งตัด ใหเหมาะสมกับพื้นที่นา
เกษตรกรตองใหความสนใจใสปุยถูกชนิด ถูกปริมาณมาณ ถูกเวลา เกษตรกรจึงจะลดตนทุนในการผลิตขาว
แข็งแรง ผลผลิตสูง ลดปญหาโรคแมลงไดอีกดวย
งานทภาคภูมิใจ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
- มีความรูเฉพาะสาขาจากภูมิปญญาการท านาขาว - มีความรูวิชาการดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
สถานการณ เหตุการณ และน าหลักวิชาการ มาปรับใชในการพัฒนาการลดตนทุนการผลิตขาว - มีความอดทน
มุงมั่น ไมยอทอ ฟนฝาอุปสรรค - การเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม • เปนวิทยากรถายทอดความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกขาวโดยการลดตนทุนการผลิตใหกับชุมชนการ อบรมเกษตรกร • เปนวิทยากรดานศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาดานการเกษตร หมู 10 บานหนองปลาไหล ต าบลประดูยืน อ าเภอลานสัก • มีศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาดานการเกษตร หมู 10 บานหนองปลาไหล ต าบลประดูยืน อ าเภอ
ลานสัก • เปนวิทยากรดานการปลูกตนไม 5 ระดับประโยชน 5 อยาง ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และพรอมลงมือปฏิบัติ
2. หาแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหเกษตรกรอยูดีมีสุข และมีความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร
3. มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรกับเกษตรกร
แนวคิดในการทํางาน
1.ทําวันนี้ใหดที ี่สุด และพยายามลงมือทําเองและทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาควรใหความสําคัญกับ
การทํา การเกษตรเพราะสวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรและพื้นที่มีความเหมาะสมกับ
การเกษตร สามารถเปนอาชีพทางเลือกจากอาชีพหลัก หรืออาชีพรองได
1) ผูน าตองมีความเสียสละ มุงมั่นท างานเพื่อสังคม เพื่อความอยูดีกินดี 2) ดินดี น าดี การบริหารจัดการดี ลด
ตนทุนการผลิตลงได ราคาขาวตกต าเกษตรกรก็ปรับวิถีชีวิตการท า นา เกษตรกรก็อยูได 3) น าธรรมชาติมา
ปรับใชในการปลูกพืช พึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร มุงเนนการด าเนินชีวิต และการท าการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวฯ ใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด ในสภาวะราคา

ขาวตกต าและไมสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่มา ปลูกพืชชนิดอื่นได เกษตรกรก็ตองปรับลดตนทุนการผลิตขาวให
ลดลงโดยที่ผลผลิตขาวไมลดจากเดิม ท างานโดย อาศัยแรงงานภายในครัวเรือนเพื่อลดตนทุนคาจางแรงงานมี
ความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม เมื่อประสบปญหาจะ ใชสติในการแกไข และน าประสบการณมาวางแผนเพื่อ
เตรียมรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่มาขอมูลผูถอดองคความรู นางประทุม สีนากสุก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เกษตรอําเภอเสนา

