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เล�าสู�กันฟ�งจากงานวิจัย

ตามไปดูศูนย์เรียนรู้ 
กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ที่ชัยนาท

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.
ปทมาวดี รองผู้อำ นวยการสำ นักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั และทมีงานวจัิยสถาบนัวชิาการ
ดา้นสหกรณ์ไดม้กีารเดินทางไปยงั “ศนูยเ์รยีนรู้
มชีีวติเกษตรอนิทรียช์าวนามอือาชพี” ที ่อ.หนัคา 
จ.ชยันาท ไปคราวนี ้ก็อยากไปดคูวามเปลีย่นแปลง
ของกลุม่ชาวนาบา้นคลองใหญ ่ซึง่มสีมาชกิกวา่ 
200 ชีวิต ที่เคยเผชิญมรสุมชีวิตจนต้องสูญ
เสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง และตกอยู่ใน
ฐานะชาวนาผู้เช่าที่ดิน และเมื่อได้เข้ามาเรียนรู้ใน
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ก็มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นกับกลุ่มอย่างน่าสนใจ ท่านรองผอ.สกว.
จึงให้ความสนใจและอยากลงไปให้กำ ลังใจกับ
สมาชิกกลุ่ม
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เราใชเ้วลาเดนิทางราว 2 ชัว่โมง
เศษ เมื่อไปถึงก็พบว่าเกษตรกรกว่า 30 
คนรอพวกเราอยูแ่ลว้ พรอ้มดว้ยแขกรบั
เชญิอีก 2 คนซึง่เปน็ทหารจากกองอำานวย
การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
ที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนา ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ 
ทำาใหเ้ราทราบวา่ กลุม่เกษตรกรมภีาคทีี่
สำาคัญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแล้ว

คุณสวิด แสงตะคร้อ ประธาน
กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ได้กล่าว
ต้อนรับทีมงานด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเช่น
เคย จากนัน้เรากเ็ริม่เวทกีนั โดยคุณสวดิ 
เกร่ินนำาถึงความเปน็มาและสถานการณ์
ในปัจจุบันของกลุ่มว่า กลุ่มเกษตรกร

เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินของเกษตรกรท่ีมีสาเหตุ โดย
ปัจจุบันที่ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นาข้าว 
3500 ไร่ ไร่มันสาปะหลัง 3800 ไร่ และ
ไร่อ้อย ประมาณ 6000 ไร่ รวมทั้งหมด
ประมาณ 13,300 ไร่

เมื่อฟังจากคำาบอกเล่าของ
เกษตรกร กพ็อจะมองเห็นปัญหาท่ีเกดิขึน้
บางประการ เร่ืองแรกคือปัญหาขาดแคลน
นำ้า เรือ่งนีค้งทราบกนัดีอยู่แล้วว่าทัง้ปทีี่
แล้วและปีนนีม้นีำา้ฝนสาหรบัทำาการเกษตร
น้อยลง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรของ
กลุม่ในส่วนทีอ่ยูน่อกเขตชลประทานยิง่
ต้องอาศัยนำ้าฝนจากธรรมชาติก็ย่อมได้
รับผลกระทบเป็นธรรมดา

คุณสวิดเล่าว่า หลังจากที่ได้มี
โอกาสไปเรียนรู้ในหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เมื่อกลับมาแล้วทางกลุ่มก็ได้นำามาใช้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานาอินทรีย์ ของ
ชาวนาคุณธรรม ท่ี จงัหวดัยโสธร ทีไ่ด้ไป
ดูงานมา หรือ กรณีของตลาดสุขใจ ก็ได้
นำาประสบการณ์มาเรยีนรู ้และตอนนีย้งั
ได้เขียนแผนโครงการทาเกษตรอินทรีย์
ครบวงจร ทั้งต้นกลางนำ้า และปลายนำ้า 
เป้าหมายคือ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยส่ง
เสรมิให้เกษตรกรสมาชกิเลีย้งสตัว์เพือ่นำา
มลูมาทำาปุย๋อนิทรย์ีใส่พชื เช่น เลีย้งสตัว์ 
หมู วัว ควาย ได้มูลมาก็นำามาใส่ข้าว ใส่
มนั ใส่อ้อย และจากท่ีสถาบันได้ประสาน

คุณสวิด แสงตะคร้อ ประธานกลุ่มฯ

ชาวนากลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที

กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราชาวนา
มืออาชีพใช้เอง
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งานให้วทิยากรมาช่วยแนะนำา การทำาปุย๋
อนิทรย์ีชนดิเมด็ ปัจจบุนักลุม่ได้มโีรงงาน
ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในราคาเป็นกันเองให้
สมาชิก และมีโรงสีขนาดเล็กมาแปรรูป
ข้าวเพื่อไว้รับประทานกันเอง ชาวนาท่ี
เป็นสมาชิกจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวสาร
มารับประทานซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง

ปากท้องไปได้อีกระดับหนึ่ง
เมื่อได้มีโอกาสเปิดประเด็นพูด

คุยกันเรื่องนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
ก็พบว่าเกษตรกรก็ได้รับทราบว่าเป็น
นโยบายของรัฐ แต่ยังไม่ทราบในราย
ละเอยีด ดงันัน้ทมีวิจัยจึงถือโอกาสใชเ้วที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และตดิอาวธุความคิด

แก่เกษตรกรไปในตัว
คณุวนิยั เมฆดาได้ กล่าวถงึแนวคิด

ของ “เกษตรแปลงใหญ่” ที่ได้รับทราบ
มาว่า นโยบายดงักล่าวมเีจตนารมณ์ เพือ่
การลดต้นทุน การรวมกนัเพือ่การบรหิาร
จดัการพืน้ทีจ่ากต้นนำา้ กลางนำา้ ปลายนำา้ 
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัผลติ และรวมกนัขาย 
สำาหรับทีด่นิแปลงใหญ่ หลกั ๆ  จะมกีาร
ผลิตพืชที่คล้าย ๆ กัน มีพื้นที่ประมาณ 
300-5000 ไร่ และต้องมีพื้นที่ติด ๆ กัน

คุณวินัยให้ทัศนะที่น่าสนใจ 
คือ นโยบายเรื่องนี้หากนำาไปปฏิบัติจริง 
มีเง่ือนไขสำาคัญว่า เกษตรกรต้องเป็น
เจ้าของที่ดิน ดังน้ัน กรณีที่เกษตรกร

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราชาวนามืออาชีพ

ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่ได้
อยู่ใกล้เคียงกัน ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะ
ดาเนินในลักษณะของ “เกษตรแปลง
ใหญ่” ตามแนวคิดที่ภาครัฐวางเอาไว้

ทางด้าน รศ.ดร.ปัทมาวดี ได้
ข้อคิดเห็นว่า เกษตรแปลงใหญ่นั้นแม้
จะมีประโยชน์ในแง่การลดต้นทุน แต่ก็
ต้องพิจารณาว่ามีความ เป็นไปได้จริง
หรือไม่ เพราะงานวิจัยในหลายเรื่องชี้
ให้เห็นว่า การทำาเกษตรแปลงเล็กก็มี
ประสิทธิภาพได้เช่นกัน ถ้าเราบริหาร
จัดการได้ดี แนวคิดเรื่องการทำาเกษตร
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แปลงใหญ่จงึไม่น่าจะใช่แค่การทำาเกษตร
ในพืน้ทีข่นาดใหญ่ มแีหล่งนำา้ขนาดใหญ่ 
แต่บริหารจัดการแบบเดิม ๆ

ดงันัน้ หากจะดำาเนนิการโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ใดก็ควรต้องมี
การประเมนิสถานการณ ์มกีารเกบ็ขอ้มลู
ก่อน ทั้งข้อมูลต้นทุนการผลิต และรวม

ไปถงึภมูปิญัญาของกลุม่ซึง่อยูใ่นตวัของ
เกษตรกรเอง ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัย
สาคญัตอ่เกษตรกรทีจ่ะนำามารว่มกนัคดิ
ด้วยความต้ังใจ เพือ่ใหไ้ด้คำาตอบวา่กลุ่ม
จะดำาเนินไปอย่างไร

ในเวทไีดม้ขีอ้เสนอใหม้อง เกษตร 
“แปลงใหญ่” ว่า แปลงใหญ่ในที่นี้ คือ 

ความร่วมมือจากเจ้าของแปลงหลาย ๆ 
คน เพือ่มาชว่ยกนัคดิ ลดตน้ทุน ลดความ
เสี่ยงต่าง ๆ และรวมกันซื้อรวมกันขาย
ให้ได้ราคาที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่สามารถ
ทาได้เลย เนื่องจากเกษตรกรรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มอยู่แล้ว

หลงัจากนัน้ รศ.จฑุาทพิย ์ไดใ้ห้
เกษตรกร สะท้อนความคิดของตนเอง
ในเรื่องของแนวทางและเป้าหมายการ
ประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการปลุก
จิตสานึกการพึ่งพาและร่วมมือกันของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้ จดทะเบียน
กับสำานักงานเกษตรและสหกรณ์ เป็น
สถาบันเกษตรกร เมื่อ 18 พฤษภาคม 
2558 และไดฝ้ากเกษตรกรแตล่ะคนคดิ
คำานวณตน้ทนุการผลติในรอบปกีารเพาะ
ปลกูทีผ่า่นมาวา่เปน็อยา่งไร ตลอดจนขอ
ให้ทางคณะกรรมการฯจัดทาแผนการ
ดำาเนนิงานของกลุ่ม เพือ่ทีจ่ะไดม้เีขม็ทศิ
ในการเดินทาง ซ่ึงทางสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์จะได้มาติดตามความคืบ
หน้าเพื่อช่วยสนับสนุนต่อไป

รศ.ดร. ปัทมาวดี ได้ทิ้งท้ายใน
เวทไีวอ้ยา่งนา่สนใจวา่ การมขีอ้มลูทำาให้
เกษตรกรรู้จักตนเอง ถ้ารู้จักตนเอง ก็
สามารถจัดการตนเองได้ เวลารัฐบาล
มีนโยบายต่าง ๆ มาให้ ไม่ว่านโยบาย
อะไร เกษตรกรก็จะรู้ว่าอะไรควรจะ
รับ อะไรไม่ควรจะรับ ผลคือ สามารถ
จัดการกับนโยบายต่าง ๆ ได้เหมาะสม 
เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่ถ้าเกษตรกร
ไม่รู้จักตนเอง เขามาอย่างไรก็รับตลอด 
แล้วก็จะจัดการไม่ได้

หลังจากนั้น ทีมงานได้มีโอกาส
เยี่ยมชมในส่วนของการผลิตปุ๋ย รวมทั้ง
บริเวณของศูนย์เรียนรู้อื่น ๆ จึงขอนำา
ภาพมาให้ท่านผู้อ่านได้ชมกัน

ชาวนากลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
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และนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวที่ได้จากการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างกลุ่ม ให้กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
เป็นกลไกในการส่งเสริมอาชีพโดยที่มีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยง และ
เมือ่สามารถพฒันาได้จนมแีนวปฏบิติัทีดี่ กลุม่/สถาบนัเกษตร
กรน้ันๆ ก็สามารถทำาหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ ดัง
ตัวอย่างที่ท่านได้เห็น

บรรยากาศโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราชาวนามืออาชีพ


