
	 เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร	 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จงึได้มอบหมำยให้กรมส่งเสรมิกำรเกษตรด�ำเนนิกำร
ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	 ผ่ำนกลไกศูนย์จัดกำร 
ดินปุ๋ยชุมชน	 (ศดปช.)	 ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ำยของศูนย์เรียนรู้ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 (ศพก.)	 โดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับควำมรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้เกษตรกร 
ให้สำมำรถจัดกำรดินและปุ ๋ยได้อย่ำงถูกต้อง	 เหมำะสมกับ
คุณภำพของดินและสอดคล้องกับควำมต้องกำรธำตุอำหำร 
ของพืช	 ซึ่งส่งผลต่อปริมำณและคุณภำพของผลผลิต	 ลดต้นทุน 
กำรผลิตและเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร	
	 ในปี	2560-2561	กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้มอบหมำย
ให้ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยกด�ำเนินโครงกำรกำรศึกษำ
กำรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมด้ำนดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนกำร
ผลิตข้ำว	 ในศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน	 เพื่อจัดท�ำแปลงต้นแบบ
เทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ยในนำข้ำวที่สำมำรถลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 
และในขณะเดียวกันก็ไม่ท�ำให้ผลผลิตลดลง	 เพื่อเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ให้แก่สมำชิกศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน	เกษตรกรในชุมชน	

และเป็นต้นแบบกำรขยำยผลกำรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั้งภำยในจังหวัดและในเขตภำคตะวันออก	
โดยมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในพื้นที่	 ได้แก่	 ศูนย์วิจัยข้ำว 
ปรำจีนบุรี	 ที่ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ข ้ำว	 กข	 35	 จ�ำนวน	 
210	กิโลกรัม	เพื่อใช้ในกำรจัดท�ำแปลงต้นแบบ	โดยเทคโนโลยี 
ที่น�ำมำศึกษำครั้งนี้ได้น�ำเอำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด	และปุ๋ยชีวภำพ 
พีจีพีอำร์	 -	 ทู	 (PGPR	 2)	 ส�ำหรับข้ำว	 เปรียบเทียบกำร 
เจริญเติบโต	 ผลผลิต	 และต้นทุนด้ำนปุ๋ยเคมีกับกำรใช้ปุ๋ยตำม
วิธีของเกษตรกร	 เพ่ือให้ทรำบว่ำวิธีกำรใช้ปุ๋ยแบบใดสำมำรถ 
ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้	 ขณะเดียวกันสำมำรถส่งเสริมกำรเจริญ
เติบโต	ท�ำให้ผลผลิต	เพิ่มขึ้นทั้งปริมำณและคุณภำพ
	 ส�ำหรับเทคโนโลยีปุ ๋ยสั่งตัดที่ได้น�ำมำท�ำกำรศึกษำ 
ครั้งนี้ เป ็นกำรใช ้ปุ ๋ยโดยน�ำค ่ำวิ เครำะห์ธำตุอำหำรหลัก	 
ไนโตรเจน	 (N)	 ฟอสฟอรัส	 (P)	 และโพแทสเซียม	 (K)	 ในดิน 
เป็นปัจจุบัน	 มำพิจำรณำร่วมกับข้อมูลชุดดินในกำรก�ำหนด 
ค�ำแนะน�ำกำรใช ้ปุ ๋ย	 ซึ่ งค�ำแนะน�ำได ้จำกโปรแกรมทำง 
คณิตศำสตร์ท่ีน�ำข้อมูลอื่นมำร่วมประมวลด้วย	 ได้แก่	 พันธุ์พืช	

แปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ - ทำู

เพื่อลดต้นทำุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก
	 ปุ ๋ย	 เป็นปัจจัยการผลิตหนึ่งที่ส�าคัญในการเพาะปลูกข้าวและเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องลงทุนมากซึ่งใน 

สถานการณ์ท่ีผ่านมาเกษตรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ต้องสอดคล้องกับสภาพดิน	ชนิดพืช	 

เวลาที่พืชต้องการ	 รวมทั้งวิธีการใส่ที่ถูกต้อง	 ประกอบกับราคาปุ๋ยเคมีที่ขายในท้องตลาดมีราคาสูง	 ท�าให้มีผลต่อต้นทุน 

ในส่วนของปุ๋ยเคมีสูงขึ้น
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เรียบเรียง-ภำพ	:	ณัฐพร	เขียวสระคู	
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยก

เทำคโน...เกษตร



และควำมยำวรำก	 กำรเจริญเติบโตทำงด้ำนผลผลิต	 มีกำร 
เก็บข้อมูลจ�ำนวนรวงต่อกอและปริมำณผลผลิต	 นอกจำกนั้น 
ยังมีกำรเปรียบเทียบต้นทุนกำรผลิตด้ำนปุ๋ยเคมีเพื่อน�ำข้อมูล 
มำประกอบว่ำวิธีกำรใส่ปุ๋ยวิธีใดสำมำรถลดต้นทุนได้และไม่ท�ำ 
ให้ผลผลิตลดลง	กำรจัดท�ำแปลงก�ำหนดสิ่งทดลอง	(Treatment)	
ที่เกษตรกรทั้ง	3	รำย	ต้องด�ำเนินกำร	มีดังนี้	
	 Treatment	1	 ใช้ปุ๋ยตำมวิธีของเกษตรกร 
	 	 (แปลงเปรียบเทียบ)
	 Treatment	2	 ใช้ปุ๋ยสั่งตัด
	 Treatment	3	 ใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	-	ทู	ร่วมกับ 
	 	 กำรลดปุ๋ยสั่งตัดลงร้อยละ	25	 
	 	 จำกค�ำแนะน�ำ

อุณหภูมิ	 แสงแดด	ควำมชื้น	 จึงเป็นค�ำแนะน�ำที่มีควำมแม่นย�ำ 
เฉพำะพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น	ส่วนปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	-	ทู	ส�ำหรับข้ำว	
เป็นปุ๋ยชีวภำพที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อำศัยอยู่ในดินบริเวณ 
รำกพืช	 และช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช	 โดยกำรช่วย 
ตรึงไนโตรเจน	 ละลำยธำตุอำหำรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
ที่อยู ่ในดิน	 สร้ำงสำรกระตุ ้นกำรเจริญเติบโตของพืช	 คล้ำย	 
ไอ	 เอ	 เอ	 (IAA)	 และเพิ่มกำรน�ำธำตุเหล็กเข้ำสู ่เซลล์พืช	 
มีปริมำณรำกเพิ่มขึ้นส ่งผลต่อกำรดูดน�้ำและปุ ๋ยท�ำให้พืช 
เจริญเติบโตดี	สำมำรถลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีลงได้	ร้อยละ	25	
และสำมำรถเพิ่มผลผลิตได้ประมำณ	ร้อยละ	10

การจัดทำ�แปลงต้นแบบเทำคโนโลย ี
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวเพื่อลดต้นทำุนการใช้ปุ๋ยเคมี  
ปี 2560-2561
	 กำรจัดท�ำแปลงต้นแบบได้ท�ำกำรคัดเลือกเกษตรกร 
ผู ้ จัดท�ำแปลงจำกสมำชิกศูนย ์ จัดกำรดินปุ ๋ยชุมชนบ ้ำน 
หนองตะลุมพุก	 หมู ่ที่	 9	 ต�ำบลบ้ำนพริก	 อ�ำเภอบ้ำนนำ	 
จังหวัดนครนำยก	 ที่สมัครใจจัดท�ำแปลง	 จ�ำนวน	 3	 รำย	 
ซึ่งเป็น	 โดยท้ัง	 3	 รำย	 จะต้องใช้พันธุ ์ข ้ำว	 กข	 35	 อัตรำ 
เมล็ดพันธุ ์	 15	 กิโลกรัมต่อไร ่	 เหมือนกันและกำรใช ้ปุ ๋ย 
ตำมรูปแบบเดียวกันยกเว้นแปลงที่ใช้ปุ๋ยตำมวิธีของเกษตรกร	
เป็นกำรท�ำซ�้ำเพื่อยืนยันผลกำรศึกษำ	แปลงนำที่ใช้ในกำรจัดท�ำ 
แปลงอยู ่นอกเขตชลประทำน	 เป็นพื้นที่ที่มีควำมเหมำะสม 
ส�ำหรับกำรปลูกข้ำวระดับปำนกลำง	 (S2)	 อยู่ในชุดดินหินกอง	 
เป็นดินลึก	 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำมำก	 กำรใช้ประโยชน ์
เหมำะส�ำหรับท�ำนำ	 และก่อนท�ำกำรปลูกข้ำวมีกำรตรวจวิเครำะห์
ดินหำปริมำณ	 ไนโตรเจน	 ฟอสฟอรัส	 และโพแทสเซียม	 
เพื่อทรำบปริมำณแม่ปุ ๋ยตำมค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ ๋ยสั่งตัด	 และ 
ลดปริมำณแม่ปุ๋ยลงร้อยละ	 25	 จำกค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัด 
เมื่อใช้ร่วมกับชีวภำพพีจีพีอำร์	 -	 ทู	 พร้อมทั้งมีกำรเก็บข้อมูล 
กำรเจริญเติบโตทำงล�ำต้น	 ได้แก่	 ควำมสูง	 จ�ำนวนต้นต่อกอ	 
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ผลการจัดทำ�แปลงต้นแบบเทำคโนโลยีการใช้
ปุ๋ยในนาข้าวเพื่อลดต้นทำุนการใช้ปุ๋ยเคมี
	 1.	 กำรเจริญเติบโตทำงล�ำต้น	 แปลงที่ใช้ปุ๋ยชีวภำพ 
พีจีพีอำร์	-	ทู	ร่วมกับลดปุ๋ยสั่งตัดลงร้อยละ	25	จำกค�ำแนะน�ำ	 
มีกำรเจริญเติบโตทำงล�ำต้น	 ทั้งด้ำนควำมสูง	 จ�ำนวนต้นต่อกอ	
และควำมยำวมำกดีที่สุด	 รองลงมำคือแปลงที่ใช้ปุ๋ยส่ังตัดและ
แปลงที่ใช้ปุ๋ยตำมวิธีของเกษตรกร	ตำมล�ำดับ	
	 2.	 กำรเจริญเติบโตทำงด้ำนผลผลิต	 แปลงที่ใช้ปุ ๋ย
ชีวภำพพีจีพีอำร์	 -	 ทู	 ร่วมกับลดปุ๋ยสั่งตัดลงร้อยละ	 25	 จำก 
ค�ำแนะน�ำ	 มีจ�ำนวนรวงต่อกอมำกท่ีสุด	 รองลงมำคือแปลงที่ 
ใช้ปุ๋ยสั่งตัดและแปลงที่ใช้ปุ๋ยตำมวิธีของเกษตรกร	 ส่วนปริมำณ
ผลผลิตที่มำกที่สุด	 เม่ือเปรียบเทียบน�้ำหนักข้ำวท่ีควำมช้ืน 
ร้อยละ	14	คือแปลงที่ใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	-	ทู	ร่วมกับลดปุ๋ย 
สั่งตัดลงร้อยละ	 25	 จำกค�ำแนะน�ำ	 มีผลผลิตเฉลี่ย	 จ�ำนวน	 
733.94	 กิโลกรัมต่อไร ่	 รองลงมำคือแปลงที่ใช ้ปุ ๋ยสั่งตัด	 
มีผลผลิตเฉลี่ย	จ�ำนวน	675.30	กิโลกรัมต่อไร่	และแปลงที่ใช้ปุ๋ย
ตำมวิธีของเกษตรกร	มีผลผลิตเฉลี่ย	 จ�ำนวน	 603.83	 กิโลกรัม
ต่อไร่	ตำมล�ำดับ	
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	 3.	 กำรลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนปุ๋ยเคมี	 แปลงที่ใช้ปุ๋ย
ชีวภำพ	 พีจีพีอำร์	 -	 ทู	 ร่วมกับลดปุ๋ยสั่งตัดลงร้อยละ	 25	 จำก 
ค�ำแนะน�ำ	สำมำรถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้มำกที่สุด	ต้นทุนปุ๋ยเคมี
เฉลี่ยไร่ละ	259.13	บำท	รองลงมำคือแปลงที่ใช้ปุ๋ยสั่งตัด	ต้นทุน
ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ	 345.34	 บำท	 และแปลงที่ใช้ปุ๋ยตำมวิธีของ
เกษตรกรจะมีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ	490	บำท	

สรุปผลการการจัดทำ�แปลงต้นแบบ
เทำคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวเพื่อลดต้นทำุน
การใช้ปุ๋ยเคมี
	 จำกกำรจัดท�ำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีกำรใช้ปุ ๋ยใน 
นำข้ำวเพื่อลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 ภำยใต้โครงกำรกำรศึกษำ 
กำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนดินและปุ ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
กำรผลิตข้ำว	ในปี	2560	-	2561	เป็นระยะเวลำ	2	ปี	สำมำรถ
สรุปผลรูปแบบกำรใช้ปุ๋ยที่สำมำรถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีและส่งเสริม
ให้ต้นข้ำวมีกำรเจริญเติบโตทั้งด้ำนล�ำต้นและด้ำนผลผลิตดีท่ีสุด	
สำมำรถเพิ่มผลผลิตของข้ำวได้มำกที่สุด	คือ	กำรใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัด
ลดลงร้อยละ	 25	 ร่วมกับปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	 -	ทู	 ช่วยส่งเสริม

กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว	 และสำมำรถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได ้
เฉลี่ยร้อยละ	 47	 ต่อไร่	 คิดเป็นเงิน	 230.87	 บำท	 และแปลง 
ที่ใช้ปุ๋ยสั่งตัด	 สำมำรถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้เฉลี่ยร้อยละ	 29.5	
ต่อไร่	 คิดเป็นเงิน	 144.66	บำท	 เมื่อเทียบกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยตำม 
วิธีของเกษตรกร	 ในขณะท่ีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ	 10	 
(เพ่ิมขึ้น	 67.7	 กิโลกรัมต่อไร่)	 ซึ่งผลจำกกำรจัดท�ำแปลง 
สำมำรถเป็นต้นแบบกำรใช้ปุ ๋ยเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว 
ให้แก่เกษตรกรในชุมชน	

การขยายผลสู่แปลงสาธิต 
เพื่อลดต้นทำุนการผลิตจังหวัดนครนายก  
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
	 จำกผลกำรจัดท�ำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีกำรใช้ปุ ๋ย
ในนำข้ำวเพื่อลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 ในปี	 2560	 ของสมำชิก
ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบ้ำนหนองตะลุมพุก	 หมู่ที่	 9	 ต�ำบล 
บ้ำนพริก	 อ�ำเภอบ้ำนนำ	 จังหวัดนครนำยก	 ที่มีผลกำรศึกษำ
ทั้งด้ำนกำรเจริญเติบโต	 ด้ำนผลผลิต	 และกำรลดต้นทุนปุ๋ยเคมี
ที่ชัดเจน	 เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด 
นครนำยกจึงได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัด	 ให้ด�ำเนิน
กำรจัดท�ำแปลงสำธิตเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตข ้ำว	 ภำยใต้ 
โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ปี	 2561	 เพื่อขยำยผลกระจำยสู่เกษตรกรในพ้ืนที่
ของจังหวัดนครนำยกและเป็นแหล่งเรียนรู ้ของชุมชนและ 
กลุ่มเกษตรกรต่ำงๆ	 จ�ำนวน	 40	 แปลง	 รวมพื้นที่	 200	 ไร	่ 
แบ่งเป็นอ�ำเภอละ	 10	 แปลง	 โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้น�ำใน 
แต่ละอ�ำเภอเป็นผู้จัดท�ำแปลงสำธิต	 เปรียบเทียบกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัด
ลดลงร้อยละ	25	จำกค�ำแนะน�ำร่วมกับปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	-	ทู	
กับวิธีกำรของเกษตรกร	 ผลจำกกำรจัดท�ำแปลงสำธิต	 จ�ำนวน	 
40	 แปลง	 พื้นท่ี	 200	 ไร่	 กำรใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัดลดลงร้อยละ	 25	 
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ร่วมกับปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	 -	 ทู	 สำมำรถลดต้นทุนปุ๋ยเคมี 
ลงได้เฉลี่ยร้อยละ	 54	 ต่อไร่	 คิดเป็นเงิน	 362	 บำทต่อไร่	 เมื่อ 
เทียบกับแปลงท่ีใช้ปุ๋ยตำมวิธีของเกษตรกร	 ในขณะที่ผลผลิต 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 11.7	 (72	 กิโลกรัมต่อไร่)	 ท�ำให้เพื่อน
เกษตรกรด้วยกันเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เนื่องจำกได้เห็น
ตัวอย่ำงจริงจำกแปลงสำธิตที่มีควำมเปลี่ยนแปลงของข้ำว 
ในแปลงนำที่มีกำรใช้ปุ๋ยแตกต่ำงกัน

การขยายการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทำุนการผลิต
ข้าวผลสู่ Field Day ปี 2562 
	 นอกจำกในปี	 2561	 ที่มีกำรขยำยผลโดยกำรจัดท�ำ
แปลงสำธิตเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว	 ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรตำมแนวคดิปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว	ในปี	2562	
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยกได้น�ำเทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตขยำยผลสู่เกษตรกรผ่ำนกำรจัดกิจกรรม
วันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่	 (Field	Day)	
และมีกำรจัดท�ำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรที่มำเรียนรู้ในงำนและ
เกษตรกรที่มำเรียนรู้ที่	 ศพก.	 ได้เรียนรู้จำกแปลงที่มีกำรใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	 มีสมำชิกศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนและ
เกษตรกรผู้จัดท�ำแปลงสำธิตร่วมเป็นวิทยำกำรถ่ำยทอดควำมรู	้
โดยแบ่งออกเป็น	3	ฐำนเรียนรู้	ดังนี้

 ฐานที่ 1	 ตรวจวิเครำะห์ดินและกำรแปลผล	 ในฐำนนี ้
จะเป็นกำรสำธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้ขั้นตอนและประโยชน ์
ของกำรตรวจวิเครำะห์ดินก่อนกำรเพำะปลูกพืช	พร้อมทั้งแปลผล
เพื่อจะได้รู้ถึงปริมำณปุ๋ยที่แนะน�ำ
 ฐานที่ 2	 กำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	-	ทู	
หลังจำกที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ดินและแปลผลแล้ว	
ในฐำนที่	2	นี้เกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีกำรผสมปุ๋ยใช้เองและกำร
เก็บรักษำปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	-	ทู	อย่ำงที่ถูกวิธี
 ฐานที่ 3	 ผลกำรใช้ปุ ๋ยสั่งตัดและปุ ๋ยชีวภำพพีจีพี
อำร์	 -	 ทู	 เป็นกำรแสดงผลกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับปุ๋ยชีวภำพ 
พีจีพีอำร์	 -	 ทู	 โดยใช้แปลงเรียนรู้จริงที่ได้จัดท�ำขึ้น	 พร้อมทั้ง 
แสดงตัวอย่ำงผลผลิตและเปรียบเทียบต้นทุนปุ๋ยเคมีระหว่ำง 
กำรใช้ปุ๋ยสั่งตัด	 กำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดร่วมปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์	 -	 ทู	 
กับกำรใช้ปุ๋ยตำมวิธีของเกษตรกร	
 ผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

ผ่านกลไก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในพื้นที่จังหวัด

นครนายก โดยจดัท�าแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

ด้านดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว และมีการ

ขยายผลจากแปลงต้นแบบ ไปสูแ่ปลงสาธติจ�านวนมาก เพือ่ให้

เกษตรกรได้มาเรยีนรูแ้ละได้เหน็ผลจากแปลงนาทีม่กีารใช้ปุย๋ 

ที่แตกต่างกันท�าการเปรียบเทียบให้เกษตรกรได้เห็นของจริง  

โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยากรเกษตรกร 

ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการจัดท�าแปลง

ต้นแบบ และแปลงสาธิต ท�าให้เกษตรกรสมาชิก ศดปช. 

เกษตรกรในชุมชน ในจังหวัด และในเขตภาคตะวันออก  

เกิดการยอมรับเทคโนโลยีน�าไปใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถ

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้  

ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน n

 

❝
สามารถลดต้นทำุนการผลิตและเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตได้ ส่งผลให้เกษตรกร 

มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตทำี่ดีขึ้น  
ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน

❞
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