
การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ความเปนมา 

ในป ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีนโยบายท่ีตองการใหศูนยเรียนรูดานการเกษตรในระดับ 
ชุมชน ท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และชวยแกไขปญหาดานการเกษตรตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีนโยบายใหกรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอําเภอละ ๑ ศูนย รวม ๘๘๒ 
ศูนย ข้ึน ภายใตหลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรดวยกันเองจึงจะเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน” ซ่ึงภาคราชการ
จะตองเขาไปรวมดําเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให ศพก. สามารถปฏิบัติงานไดและมีความ
เขมแข็ง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ังการ
ใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี และเพ่ือเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของ 
หนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี 

 กรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๙ จังหวัดพิษณุโลก 
ดําเนินการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนา ศพก. อ่ืน ๆ และ 
ผูสนใจ เรื่องศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เปาหมาย 
 จํานวน ๑ ศูนยฯ (ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอพิชัย จังหวัด 
อุตรดิตถ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

งบประมาณ  
 10,000 บาท 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจเจาหนาท่ี 
2. วางแผนการดําเนินงาน 
3. ประสานงานจังหวัด อําเภอ และ ศพก 
4. ดําเนินการถอดบทเรียนตามแผน 
5. วิเคราะหสรุปผลการถอดบทเรียน 
6. จัดทําผลการถอดบทเรียนลรายงานผล 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนศูนยตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
2. ไดองคความรูจากการดําเนินการเพ่ือเผยแพรแกผูสนใจตอไป 

 
 



รายงานผลการถอดบทเรียน  

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อศูนย:   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  
สินคาหลัก:  ขาว  
เกษตรกรสมาชิก:  148 คน  
พ้ืนท่ีทําการเกษตร: 3,311 ไร  
สถานท่ีตั้ง:  หมู 2 บานมวงตาล ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  
พิกัด:   Latitude  17.283745  Longitude  100.064328  
   X = 613032   Y = 1911369  
โครงสรางสมาชิก 

1.  นายอัฒฏางค  สีหาราช  ประธาน 
2.  นายชาญวุฒิ  สวัสดิ์ประวิทย  รองประธาน 
3.  นายสมาน  กัญญชาต   เหรัญญิก 
4.  นางรุงทิพย  สีหาราช   การตลาด  
5.  นางสาวละมัย  กุณวรรณ  ประชาสัมพันธ 
6.  นายเสกสรร  ดีกองสิน  กรรมการและกรรมการตรวจแปลง  
7.  นายรังสันต  เภารอด   กรรมการและกรรมการตรวจแปลง 
8.  นายไสว  แสงทอง   กรรมการและกรรมการตรวจแปลง 
9.  นายศรัณยู  บุญตอ   เลขานุการและกรรมการ 

องคประกอบของ ศพก. 
เกษตรกรตนแบบ 
นายอัษฎางค สีหราช เกิดวันท่ี 26 สิงหาคม 2506 อายุ 45 ป อยูบานเลขท่ี 60/2 หมูท่ี 2 ตําบลคอรุม อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โทรศัพท 055 456387 โทรศัพทมือถือ 08-10469744  
เปนชาวไรชาวนาท่ีจังหวัดขอนแกน ดวยความยากลําบากของอาชีพเกษตรกรรรมจึงตองการใหลูกหลุดพนจาก
วงจรความทุกขของชาวนาไทย เปนเจาคนนายคน ซ่ึงคุณอัษฎางค ก็ไมทําใหบิดา มารดา ผิดหวัง โดยสามารถเขา
รับราชการเปนนักพัฒนาชุมชนได แตดวยความท่ีนายอัษฎางค เปนคนมีอุดุมการณของตนเอง มีความตองการเปน
อิสระ ทําใหอยูในระบบราชการไดเพียง 5 ป ตองลาออกมาทําอาชีพรับเหมากอสราง เม่ือป พ.ศ. 2540 เกิด
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง ไมสามารถทําอาชีพรับเหมากอสรางเชนเดิมได จึงเดินทางไปเริ่มเปนเกษตรกร
มือใหมตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงเปนบานของภรรยา โดยเริ่มจากการปลูกขาว หลังจากไดลงมือ
ปลูกขาว คุณอัษฎางค พบวา มี 3 ปญหา เรื่อง ท่ีเกษตรกรมักประสบเรื่องแรก คือ ชาวนาตองพ่ึงพาปจจยจากภัย
นอกเปนสวนใหญ โดยเฉพาะเรื่องน้ํามันและสารเคมี เรื่องท่ีสองคือ ภัยธรรมชาติ ภัยแลง กับแมลงระบาด และ
เรื่องท่ีสามคือ ราคา เม่ือนําขาวไปขายเกษตรกรไมสามารถเปนผูตั้งราคาเองได รวมท้ังผลพวงจากโรคตาง ๆ ท่ี
สงผลตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค เม่ือเปนเชนนี้คุณอัษฎางคจึงเลือกท่ีจะทําการเกษตรอินทรีย โดยเขา
รับการอบรมในเรื่องเกษตรอินทรีย เกษตรทางเลือกท่ีดีจากจากท่ีตาง ๆ ศึกษาหาความรูใหม ๆ และนําไปปฏิบัติใน
พ้ืนท่ีของตนเอง จนกระท่ังป พ.ศ.2548 คุณอัษฎางค ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการผูนําชุมชนแหงชาติ 
คณะกรมการชุดนี้เกิดข้ึนเพ่ืผลักดันใหปราชยชาวบานเขามาทํางานรวมกัน ชวยแกไขปญหาใหกับเกษตรกรและ
เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได ไมมีหนี้สิน มีการบริหารจัดการอยางดีพอ มีความสุขท่ีแทจริง 
ตอมาคุณอัษฎางค ไดกอตั้งศูนยฝกอบรมเกษตรอินทรีย- ชีวภาพ ข้ึน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเรียนรูและนําไปปฏิบัติเพ่ือลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร อีกท้ังยังหลุดพนจาก 3 ปญหา ท่ีเกษตรกร 



๓ 
 
มักประสบ ชวยแกปญหาสุขภาพของเกษตรกรและแกปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมอันเกิดจากการใช 
สารเคมีดวย 

ประสบการณ 
การรณรงคการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

เกียรติประวัติและผลงาน 

- เปนคณะกรรมการสนับสนุน การบริหารงานจังหวัดอุตรดิตถ ดานบริหารจัดการ 

- เปนคณะกรรมการลุมน้ํานาน 4 จังหวัด (นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร) ป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

- คณะกรรมการขาวแหงชาติจังหวัดอุตรดิตถ 

- ปราชญชาวบานจังหวัดอุตรดิตถ 

- บุคคลตนแบบ “คนดีศรีแผนดิน” สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  2551 

- เกษตรกรดีเดนดานไรนาสวนผสม  ป 2551 ระดับจังหวัด ของกรมสงเสริมการเกษตร 

- เปนคณะกรรมการผูนําชุมชนแหงชาติ ป พ.ศ.2549 – 2552 

- ไดเขาเฝาและรับพระราชทานเมล็ดพันธุขาว จากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ ในวันท่ี 9 

สิงหาคม 2551 ท่ี อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

- รองประธานศูนยขาวชุมชนระดับประเทศ ป พ.ศ. 2548 – ถึงปจจุบัน 

- ประธานศูนยฝกอบรมเครือขายปราชญชาวบานจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2550 – ปจจุบัน 

- คณะทํางานขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ ป 2550 – ปจจุบัน 

- ประธานกองทุนหมูบาน ป พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

- ประธานดานยุทธศาสตร เกษตรอินทรีย–ชีวภาพ ระดับจังหวัด (เครือขายองคกรชุมชน) ป พ.ศ.2548–ปจจุบัน 

- ประธานคณะกรรมการศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2548 – ปจจุบัน 

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2552 – 2555 

- คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน 

- ผูประสานงานเครือขายโครงการธนาคารตนไมจังหวัดอุตรดิตถ 

- คณะกรรมการสํานักงานวิจัยแหงชาติภาคเหนือ (วช.ภาคเหนือ) ป 2553 – ปจจุบัน 

- รางวัล เกษตรกรสํานึกรักบานเกิด ประจําป 2552 

- รางวัล งานวิจัยเพ่ือทองถ่ินสนองยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคเหนือ ครั้งท่ี 5 

- รางวัล เกษตรกรไรนาสวนผสม ป 2551 

- รางวัล อาสาสมัครพลังงานดีเดน ป 2552 (อสพน.) 

- รางวัล แทนคุณแผนดิน ประจําป 2554 

 



๔ 

 

เปาหมาย 
    เปาหมายของการดําเนินงานของศพก.  
 -  ให ศพก. เปนศูนยกลางในการเรียนรู 
 -  เปนการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือการทําการเกษตรแบบลดตนทุน ท้ังลดตนทุนการผลิต โดยรวมกันซ้ือ
ปจจัยการผลิต ลดคาแรงในการผลิต เนื่องจาก เอาแรงกัน หรือ ขอแรงกัน ชวยกันทําเปนการลดการจางแรงงาน
ภายนอก ซ่ึงวิธีนี้ นอกจากจะชวยลดตนทุนในการผลิตแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีภายในกลุม 
   สินคาเกษตรหลักของพ้ืนท่ีและ ศพก. มีการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสินคาเกษตรหลักของพ้ืนท่ี 
 -  ขาว เปนสนิคาเกษตรหลักของพ้ืนท่ี ซ่ึงการจัดการเรียนรูของศพก. สอดคลองกับกระบวนการผลิตขาว 
เชน ฐานเรียนรู เรื่อง การแปรรูปขาว ฐานเรียนรู เรื่อง การลดปจจัยการผลิต ดวยการผลิตสารชีวภัณฑจาก
วัตถุดิบท่ีหาไดในทองถ่ิน เปนตน 
    ศพก. สงผลกระทบตอการทํางานสงเสริมการเกษตร 
 - เปนสถานท่ีในการถายทอดเทคโนโลยี และใหบริการเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม มีวิทยากรซ่ึงเปน
เกษตรกรท่ีมีความรูความสามารถ และรักงานถายทอดความรู เกษตรกรสามารถหาคําตอบจากความสงสัยของ
ตนเองไดจาก ศพก. เนื่องจากมีขอมูล มีแปลงเรียนรู มีฐานเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมในการฝกอบรมของ
ศพก. ซ่ึงเกษตรกรสามารถทดลองปฏิบัติไดดวยตนเอง 
 
    อนาคต ศพก. จะเปนตัวแทนของภาครัฐในการใหบริการดานการเกษตรแบบครบวงจร 
 -  เปนเรื่องท่ีดีและเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการดําเนินงานสงเสริม ในการท่ีจะผลักดันให ศพก.เปนสถานท่ี
ใหบริการดานการเกษตรแบบครบวงจร ดังเชน ศพก.คอรุม อําเภอพิชัย เนื่องจาก ศพก.คอรุม มีกลุมผูนํา ท้ังตัว
ประธานและสมาชิกหลักท่ีมีใจในการใหบริการ ยินดีทําประโยชนเพ่ือสวนรวม นอกจากนี้ ยังเปนกลุมบุคคลท่ีมี
ความรูประสบการณตรงจากการทําการเกษตร และแสวงหาความรูใหมเสมอ เปนศพก.ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
หลายหนวยงานท้ังดานองคความรู ปจจัยการผลิต และเทคโนโลยีตางๆ จึงสามารถพัฒนาศพก.ใหเปนแหลงเรียนรู
ท่ีเกษตรกรอ่ืนๆ สามารถเขามาหาความรูได 
 
 ฐานเรียนรู 
      ศพก.มีฐานเรียนรู  
  ฐานเรียนรูมี 5 ฐาน ดังนี้ 
 1)  ฐานการพ่ึงตนเอง (ดานครัวเรือน) 

- รวมกลุมกันผลิตสิ่งของท่ีใชประจําวัน เชน น้ํายาอเนกประสงค น้ํายาปรับผานุม สบู แปง น้ํายา
ซักผา 

 2)  ฐานลดปจจัยการผลิต 
- รวมกลุมผลิตปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก โดยไดคิดสูตรเฉพาะของพ้ืนท่ี คือ ปุยหมูหัว วัวใบ ไก

ผล และรํา ซ่ึง หมูหัว คือ ข้ีหมู, วัวใบ คือ ข้ีวัว, ไกผล คือ ข้ีไก และ รํา คือ รําขาวท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิตขาว ปุยอินทรียชีวภาพ เชน ไตรโคเดอรมา, บิวเวอรเรีย, จุลินทรียสังเคราะห
แสง เปนตน น้ําหมักกลอย ฮอรโมนไข 
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- ผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเอง 
- ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ลดคาใชจายจากคาน้ํามันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต 

 3)  ฐานการแปรรูปขาว 
- สมาชิกในกลุมผลิตขาวในรูปผลิตภัณฑของกลุม ดังนี้  

• ขาวตราเพชรพิชัย เปนขาวหอมมะลิซ่ึงผานการรับรองมาตรฐานขาวปลอดภัย 
(GAP ขาว) 

• ขาวตราเพชรคอรุม เปนขาวพันธุไรซเบอรรี่ (Riceberry), พันธุทับทิมชุมแพ, พันธุสิน
เหล็ก ซ่ึงเปนขาวท่ีผานการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย 

• จมูกขาวผงพรอมชงดื่ม 
• รําขาวไรซเบอรรี่สกัดเย็น 

- สมาชิกในกลุมไดรับประโยชนโดยสามารถซ้ือเมล็ดพันธุขาวจากกลุมไดในราคาถูก รวมกลุมกัน
ขายขาวโดยสามารถขายขาด หรือขายฝาก 50 เปอรเซ็นตกอนก็ได 

- สมาชิกสามารถใชเครื่องมือในการแปรรูปขาวของกลุมได โดยทางกลุมจะมีกฎเกณฑการใช เชน 
เครื่องสี เครื่องบรรจุถุง (packing) 

 4)  ฐานทฤษฎีใหม 
- พ้ืนท่ีของศูนย จํานวน 15 ไร ไดแบงพ้ืนท่ีตามหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนการ

จัดการเพ่ือใหใชประโยชนจากพ้ืนท่ีไดมากท่ีสุด โดยตองมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ทางศูนยได
แบงพ้ืนท่ีดังนี้ 
• นา 6 ไร โดยมีกิจกรรมเสริมอ่ืน ไดแก การเลี้ยงกบในนาขาว 
• แปลงผักผลไม 4 ไร ประกอบดวย แปลงผักสวนครัว วงมะนาว แปลงไผ แปลงไมผลผสม 

9 ชนิด 
• อาคาร 4 ไร ไดแบงเปน ท่ีพักอาศัย และโรงเรือนเลี้ยงไกไข 
• สระและรองน้ํา 1 ไร โดยมีกิจกรรมเสริมอ่ืน ไดแก การเลี้ยงกุงฝอย  

 5)  ฐานสรางสวัสดิการกลุม 
- มีเงินปนผลใหสมาชิกภายในกลุม 
- เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณการเกษตรท่ีสมาชิกสามารถมาใชได โดยตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของกลุม 
- องคความรูตางๆ ท่ี ศพก. สมาชิกสามารถมาหาความรูไดดวยตนเอง     

     ฐานเรียนรู 
  -  สมาชิกทุกคนตางมีสวนรวมในการกําหนด เนื่องจากการทํางานของศูนยฯ มาจากพ้ืนฐานของการมี
สวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมในผลประโยชน 
    ฐานเรียนรูตอบสนองความตองการของเกษตรกรในชุมชน  

ทําเกษตรแปลงใหญในพ้ืนท่ีรวมกลุมทํานา 4 รูปแบบ เพ่ือทําการเปรียบเทียบการปลูกและผลผลิตท่ีไดวามีความ

แตกตางกันอยางไร 

• รูปแบบท่ี 1 คือ ปลูกแบบนาหวาน ตนทุนการปลูกแบบนี้จะอยูท่ีไรละ 4,150 – 4,550 บาท ซ่ึง

การทํานาแบบนี้จะไมสามารถทําเมล็ดพันธุได 
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• รูปแบบท่ี 2 คือการทํานาดํา ซ่ึงจะมีอุปกรณใชเครื่องมือทางเกษตรเขามาชวย การทํานาประเภทนี้จะ

ไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ แตตนทุนจะคอนขางสูง 

• รูปแบบท่ี 3 คือการทํานาตม จะเนนทําแบบเปยกสลับแหง ตรงนี้เราจะเนนการใชภูมิปญญา

ผสมผสานกับเทคโนโลยี ตนทุนจะอยูท่ี 3,200 บาทตอไร 

• รูปแบบท่ี 4 คือจะเปนนาโยน วิธีนี้ตนทุนต่ํา เพราะเมล็ดพันธุ จะใช 30 ถาดตอไร แตตองใชแรงงาน

ตนเอง เพราะจะถูกกวาจางแรงงาน 

“ผลผลิตท่ีไดคือขาวอินทรียจากแปลงใหญ จําหนายในนาม “เพชรพิชัย” ผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนศูนยขาวชุมชนตําบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ ชื่อนี้ไดมาจากพระนามของพระยาพิชัยดาบหัก ผูเปนท่ีเคารพ

สักการะของคนจังหวัดอุตรดิตถ” 
ผลผลิตของศูนยขาวชุมชน ตําบลคอรุม 

นอกจากจะปลูกขาวแลว ยังปลูกผัก ผลไม เชน มะมวง ตนสัก ไวเพ่ือเปนบําเหน็จ บํานาญไวกินตลอดไป ไมเพียง

แคนั้นยังมี ไกเนื้อ 35 ตัว ทุกวันจะออกไข ประมาณ 30 ฟองโดยประมาณ 

“การทําเกษตรของเรายึดหลักอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศการเกษตรในไรนา ตลอดจนอนุรักษฟนฟูชีวิตของ

ชุมชนเกษตรกรรม อาศัยกลไกธรรมชาติเพ่ือทําการเกษตร เพ่ือใหสอดคลองกับวิถีชุมชนเกษตรพ้ืนบาน การพ่ึงพิง

ธรรมชาติ พัฒนาตามเกษตรแนวใหม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ปจจุบันคุณอัษฎางค ไดชื่อวาเปนเกษตรกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจนประสบความสําเร็จ 

และไดพัฒนาเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ซ่ึงในการทํางานจะตองทุมเทดวย

ใจ 
“ความสําเร็จก็คือ เราเอาความลมเหลวของเรามาเปนบทเรียน แลวก็ทําทุกอยางท่ีเราอยากจะทํา โดยเรา

จินตนาการไปลวงหนา วาอยากจะเห็น อยากจะเปนอะไร แลวเราก็ทําในสิ่งท่ีจินตนาการไว โดยเฉพาะภาค

การเกษตร ตั้งเปายังไง เราตองเดินไปอยางนั้น”   

ตาม ตาแหลม ไปปลูกขาวนาโยน ขาวอินทรียคุณภาพ ท่ีอุตรดิตถ 
"ระบบการจัดการศึกษาธุรกิจเกษตร : ขาวอินทรีย" เปนโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ 
เกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (มรอ.) กับเครือขายเกษตรกร องคกรทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถและภาคี ท่ี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงกลยุทธแกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใน

การดําเนินงานระหวางป พ.ศ. 2553-2556 โดยโครงการดังกลาว เปนการทํางานรวมกันระหวางภาคีหลายแหง 

ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เครือขายเกษตรกร องคกรทองถ่ิน หนวยงานราชการ ภาคเอกชน 

และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถเปาหมาย เพ่ือศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร สงเสริมการเรียนรูและ

ความสามารถของกลุมในการจัดการเชิงธุรกิจขาวอินทรีย และการสังเคราะหองคความรูและบทเรียนในการพัฒนา

ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร ดวยกระบวนการจัดการความรู การพัฒนาระบบเชื่อมตอมหาวิทยาลัยกับเครือขาย

เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ถือเปนมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียวของจังหวัด และ

ดวยความท่ีอุตรดิตถเปนจังหวัดท่ีเปนเมืองเกษตรมาอยางชานาน จึงมีความเขมแข็งในกลุมของเครือขายเกษตรกร  
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ทําใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีกับกลุมเครือขายเกษตร องคกรทองถ่ิน และหนวยงาน
ราชการตางๆ บนฐานการทํางานวิจัยแบบครบวงจร ครบทุกคณะ จนสามารถสรางระบบการใหทุนวิจัยท่ีเปนการ
บริการทางวิชาการ และการใหทุนทําวิจัยดวยกัน 7 ระบบ ไดแก  
1. ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร  
2. ระบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. ระบบการเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร 
4. เครือขายการจัดการธุรกิจเกษตรกร 
5. ชุดความรู นวัตกรรม เทคโนโลย ี
6. ระบบฐานขอมูล 
7. ระบบการจัดการหนวยพัฒนาธุรกิจเกษตร 
การดําเนินโครงการ เริ่มจากระยะแรก ท่ีทําการศึกษา สถานภาพ ศักยภาพ สถานการณปญหาดานการจัดการ
ธุรกิจเกษตร เพ่ือออกแบบระบบเชื่อมตอมหาวิทยาลัยกับเครือขายเกษตรกรดานการจัดการธุรกิจเกษตรขาว
อินทรีย  
จากนั้น ระยะท่ี 2 ทําการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรขาวอินทรีย และระยะท่ี 3 ทําการสังเคราะห
บทเรียนจากการดําเนินโครงการ และจัดทําขอเสนอตอผูท่ีเก่ียวของเพ่ือการตอยอด และขยายผล ซ่ึงภายหลัง
ดําเนินโครงการ เกิดการตอยอดขยายผลในหลายสวน ไดแก การท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถถือเปน
ตนแบบดานการจัดการธุรกิจเกษตรขาวอินทรีย และขยายผลไปยังธุรกิจเกษตรอ่ืนๆ เชน ทุเรียน ลางสาด ขาวโพด 
และหอมแดง เปนตน  
ขณะท่ีองคกรทองถ่ิน (อบต./อปท.) เกิดการผลักดันใหเกิดเทศบัญญัติของงบประมาณปตอไป รวมท้ังหนวยงาน
ภาคีตางๆ ขยายผลไปสูแผนงานของหนวยงาน และเกิดประสานภารกิจระหวางหนวยงาน 
นอกจากนี้ ในกลุมของเกษตรกร เกิดการตอยอดใน 2 สวน ไดแก กลุมเกษตรท่ีมีความเขมแข็ง แลวเกิดการ 
ขยายฐานการผลิต และการขยายตลาดไปยัง AEC และตางประเทศ  

ขณะท่ีกลุมเกษตรกรท่ีอยูในระยะปรับเปลี่ยน มีความพรอมท่ีจะดําเนินการขยายผลโดยการใชระบบพ่ีเลี้ยง 

การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู และการเรียนรูกับปราชญชาวบาน 

ขาวอินทรีย เปนโจทยการวิจัยท่ีถูกกําหนดข้ึน และไดดําเนินการจนประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ 

ตาม ตาแหลม  

ไปปลูกขาวอินทรีย 

ตาแหลม หรือ คุณอัษฎางค สีหาราช ชายวัย 51 ป อยูบานเลขท่ี 60/2 หมูท่ี 2 ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ โทร. (081) 046-9744 ถือเปนปราชญชาวบานคนสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ และเปนหนึ่งในตน

ตํารับของการทําเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีแหงนี้ และเปนหนึ่งในภาคีเครือขายท่ีดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ภายใตโครงการ "ระบบการจัดการศึกษาธุรกิจเกษตร : ขาวอินทรีย" จนประสบความสําเร็จ 

ตาแหลม ทํานามากวา 16 ป ในวันนี้เขาไดยึดเสนทางการเกษตรแบบอินทรีย และเนนการปลูกขาวอินทรียใน

รูปแบบของขาวนาโยน หรือการปลูกขาวแบบโยนกลา อันเปนวิธีการปลูกขาวท่ีสามารถชวยใหปญหาของวัชพืช

ลดลงได และยังชวยประหยัดเมล็ดพันธุอีกดวย 

ในวันนี้ ตาแหลมและกลุมสมาชิก จํานวน 13 คน ท่ีรวมตัวกันในนาม ศูนยขาวครบวงจรตําบลคอรุม สามารถผลิต

ขาวอินทรียออกจําหนาย ภายใตยี่หอของตนเอง ท่ีชื่อวา ขาวตราเพชรคอรุม ขาวท่ีผลิตมีอยู 3 สายพันธุ ขาวหอม 



๘ 

นิล ขาวไรซเบอรรี่ และ ขาวสินเหล็ก 
สําหรับการปลูกขาวนาโยนนั้น มีขอไดเปรียบเม่ือเทียบกับการปกดําและหวานน้ําตม คือแปลงท่ีมีลักษณะหลมก็
สามารถเตรียมแปลงเพ่ือการหวานตนกลาได แตไมสามารถปลูกโดยวิธีปกดําได หรือปกดําดวยเครื่องได เนื่องจาก
เครื่องติดหลม  
นอกจากนี้ ยังใชจํานวนเมล็ดพันธุนอยกวาการหวานน้ําตมและการปกดํา รวมถึงลดการใชสารเคมี ในการปองกัน
กําจัดศัตรูขาวเม่ือเทียบกับนาแบบอ่ืน และสามารถควบคุมและลดปริมาณวัชพืชและขาววัชพืชไดดีกวาการทํานา
หวานน้ําตม  
ในวันนี้ การผลิตขาวนาโยนไดกลายเปนท่ีสนใจกันอยางกวางขวางในพ้ืนท่ีแหงนี้ แตอยางไรก็ตาม ยังพบวา มี
ปญหาในการผลิต โดยเฉพาะการไมสามารถเพาะตนกลาขาวไดทันตอความตองการ เนื่องจากในการผลิตนั้นมี
ข้ันตอนท่ียุงยาก ซ่ึงภายใตโครงการ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถดําเนินการ จึงไดกําหนดใหมีการสราง
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาวนาโยน โดยอยูภายใตการดําเนินการของคณะผูวิจัย 
ประกอบดวย ผศ. ไพโรจน นะเท่ียง อาจารยสารัลย กระจง และ อาจารยธนภูมิ เฟองเพียร 
โดยคณะผูวิจัยไดมีการเขาไปศึกษาถึงปญหา และพบวา ในการใชตะแกรงรอนเมล็ดขาวในข้ันตอนการเพาะกลา 
เปนจุดท่ีเปนปญหาสําคัญ ดวยเหตุท่ีจํานวนเมล็ดขาวในแตละหลุมเพาะไมแนนอน ทําใหตองใชชอนตัก 
เมล็ดออก เม่ือมีเมล็ดลงหลุมมากเกินไป และตองหยอดเมล็ดเพ่ิมเม่ือมีเมล็ดลงหลุมนอยเกินไป ซ่ึงพบบอย ทําให

ตองเสียเวลา อีกท้ังทําใหจํานวนกลาตอหลุมไมแนนอน  

ทางคณะผูวิจัย จึงไดมีแนวคิดในการสรางเครื่องจักรชวยทุนแรงเกษตรกร รวมถึงลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตการ

เพาะกลานาโยน โดยสามารถคิดคนพัฒนาเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพและจําเปนตองใชกระบวนการเพาะกลา อัน

ประกอบดวย เครื่องบดดิน เครื่องโรยดิน และเครื่องหยอดเมล็ดขาว  

โดยเครื่องจักรท่ีพัฒนาข้ึนสามารถชวยในการทํางานไดเปนอยางดี ดั่งเชน เครื่องบดดิน ไดมีการออกระบบใบมีดให

เปนลักษณะขอเหวี่ยงและมีจํานวนมาก เพ่ือบดดินใหละเอียดลดปญหาดินติด รวมถึงออกแบบกลไกการทํางานให

มีลักษณะงายตอการดูแลรักษา ไมตองถอดสายพานออก และออกแบบการทดแรงเพ่ือชวยใหสามารถไดมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ใชขนาดมอเตอรนอยลง ทําใหลดคาใชจายคาไฟฟาลงได 

สวนเครื่องโรยดิน ไดออกแบบการควบคุมเครื่องโรยดินโดยใชมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนและควบคุมดวยไฟฟา และ

ออกแบบการโรยดินใหมีความสมํ่าเสมอ โดยการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟาตามตองการ 

เครื่องหยอดเมล็ดขาว คณะผูวิจัยไดออกแบบการควบคุมเครื่องหยอดเมล็ดขาวแบบอัตโนมัติ โดยใชมอเตอรไฟฟา

ขับเคลื่อนรวมกับสายพานลําเลียง และใชเซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงถาดเพาะกลา ควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรทําใหสามารถใชคนดูแลเพียงคนเดียว และทํางานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

นอกจากนี้ ยังออกแบบใหมีจํานวนเมล็ดตอหลุมเฉลี่ยคงท่ีสมํ่าเสมอตามความตองการ โดยการควบคุมความเร็ว

มอเตอรในการหยอดเมล็ดตามปริมาณไดตามตองการ พรอมกันนี้ยังออกแบบการหยอดเมล็ดขาวใหตรงกับ

ตําแหนงถาด โดยใชเซ็นเซอรตรวจจับถาดกอนปลอยเมล็ดขาว และหยุดการปลอยเม่ือไมมีถาดโดยอัตโนมัติ ทําให

ลดการสูญเสียเมล็ดขาวไดมาก และสามารถเพ่ิมผลผลิตการเพาะกลานาโยนไดมากข้ึน 

สัมผัสภูมิปญญาในการทําเกษตรอินทรียในวิถีการทําขาวแบบอินทรีย ตาแหลม บอกวา ปลูกขาวใครวาเหนื่อย 

เม่ือมีปญหาตองหาทางแกไข ไมใชวิ่งหนีปญหา จึงจะประสบความสําเร็จได ดังนั้น ตลอดเวลาท่ีผานมา จึง

พยายามศึกษาและพัฒนาวิธีการทําเกษตรของตนเองมาอยางตอเนื่อง จนกลายเปนภูมิปญญาชาวบานท่ีนาสนใจ 



๙ 

และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงและเห็นผลไมวาการผลิตปุยชีวภาพทดแทนการใชปุยอินทรีย ท่ีไดคิดคนจนไดสูตร 
"หมูหัววัวใบไกขน" ซ่ึงใชจุลินทรียทองถ่ินเปนตัวยอยสลาย ใชรําเปนตัวประกอบ คือถาตองการบํารุงตนหรือราก 
เราควรใชข้ีหมู หรือข้ีวัว ถาตองการบํารุงราก ตองใช ข้ีไก และตองทํามาจากมูลของสัตวท่ีกินพืช สูตรนี้ไดมาจาก
ชาวลับแล ท่ีเขาทําหันมา และเม่ือลองมาทํา ใชไดผลดีมากขณะท่ีการบํารุงดิน ไมควรเผาฟางขาว ควรเอามูลสัตว
ไปยอยสลายในนาขาว เม่ือขาวกําลังโตก็ปลอยเปดลงไป เม่ือบํารุงดินเสร็จแลว จึงใชกลาท่ีเพาะจากถาดนาโยน 
แตการปลูกขาวของตาแหลมจะไมโยนเหมือนคนอ่ืน ไมสวยไมเปนระเบียบ จึงปกดํา ใชเมล็ดขาว 3 กิโลกรัม ตอไร 
หรือ 35 ถาด (ขาวนาโยนเพาะ) และม่ันใจวาตองออกทุกเมล็ด การเพาะตนกลานาโยน ในฤดูรอน 12 วัน และ
ฤดูหนาว 15-20 วัน (กลาหอมนิล) ซ่ึงผลผลิตท่ีไดก็ดีตามตองการ 
สวนการดูแลแปลงนา ตาแหลม แนะนําวา ควรมีการปลอยปลาลงนาบาง เพราหอยเชอรี่จะถูกกําจัดโดยปลา หรือ
ถาเลี้ยงเปดยิ่งชวยกําจัดหอยเชอรี่ไดดี และยังชวยกําจัดวัชพืชในนาขาวดวย 
นอกจากนี้ ตาแหลม ยังมีการใชกลอยในการกําจัดหนอน ใชกลอย 1 หัว ตอน้ํา 10 ลิตร มาสับและเเชน้ํา 1  
คืน หรือ 24 ชั่วโมง หากมากกวานั้น กลอยจะเนาและเสียได สูตรนี้สามารถกําจัดหนอนท่ีมากินตนมะนาว หรือ

พืชตางๆ ไดอีกหนึ่งภูมิปญญาท่ีเกิดจากความคิดของตาแหลม คือนําเกลือไปผสมน้ํา นําขาวลงไปในน้ําเกลือ ถา

ขาวจม คือขาวท่ีสมบูรณ น้ําเกลือท่ีเหลือจะไมท้ิง จะนําไปฆาหญาได โดยเกิดจากความบังเอิญท่ีแมบานจะใชถัง 

แลวนําน้ําเกลือไปเทท้ิง ปรากฏวาหญาตาย จึงเปนอีกเทคนิคหนึ่งในการกําจัดหญาได แตไมแนะนําใหไปกําจัด

หญาท่ีข้ึนบริเวณตนพืช เพราะจะทําใหพืชตายไดเชนกัน  

"ระบบการจัดการศึกษาธุรกิจเกษตร : ขาวอินทรีย" จึงนับเปนอีกหนึ่งตัวอยางของการพัฒนาท่ีนาสนใจ และสราง

ประโยชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะกับชาวนาในพ้ืนท่ี ดั่งเชน ตาแหลม ท่ีไดรับในวันนี ้

'ขาวเพชรคอรุม' พลังชุมชุมท่ีคิดอยางครบวงจร 

ศูนยขาวชุมชนท่ีอุตรดิตถไดพิสูจนวิถีแหงการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรไดอยางกลาหาญ เกษตรกรท่ีนี่มี
รายไดจากการจําหนายขาวในราคาท่ีดีกวาท่ัวไป อีกท้ังเกิดการเรียนรูภายในชุมชน มีการฝกปฏิบัติกระบวนการ
ผลิตขาวอินทรีย เชน การคัดเมล็ดพันธุ การปลูก การดูแลเกษตรกรและผูบริโภคในพ้ืนท่ียังมีสุขภาพท่ีดีข้ึน จาก
การลด เลิก การใชสารเคมี 

อยาไดแปลกใจท่ีวันนี้คนไทยกําลังสรางพลังประวัติศาสตรใหนายทุนขาวไดเห็น ดวยการออกมาหนุนชวย 
"ชาวนา" ทุกทางเทาท่ีทําได เพ่ือใหชาวนายังอยูรอดสูกลไกตลาดทุนท่ีบิดเบี้ยวมาหลายสิบป  ภายใตแนวคิดชวย
ชาวนา "สรางแบรนดขาวบรรจุถุง" ท่ีดังกระฉอนเมือง 

ขาวคุณภาพดี ผลิตใหมๆ จากแปลงนา ผลิตผลจากแรงใจของชาวนา กําลังถูกทยอยสั่งจองมีออรเดอร
ลวงหนาผานระบบออนไลนมากมาย และนี่คือกําลังแรงสงครั้งใหญในเชิงรุก ท้ังในเชิงธุรกิจชุมชน และเชิง
สัญลักษณวา คนเมืองเขาใจความเจ็บปวดของชาวนาไทยเปนอยางดี 

ไมตางกับกับท่ีศูนยขาวชุมชน บานมวงตลาด หมูท่ี 2  ตําบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ หนึ่งในตําบลศูนย
จัดการเครือขายสุขภาวะชุมชน สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนมาตั้งแตป 2545 เปนเวลา 14 ป ท่ีเกิดจากการรวมกลุมกันของเกษตรกรท่ีเห็นถึงปญหาราคา
ขาวและกลไกตลาดท่ียิ่งทํา ยิ่งขาดทุน เม่ือทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือตองการออกจากวังวนปญหาราคาขาว 
และการใชสารเคมีในการเพาะปลูก จึงหันมารวมกันผลิตขาวท่ีไดคุณภาพ และปลอดสารเคมี พัฒนาระบบการผลิต 
และสรางมูลคาทางการตลาดเพ่ิม  



๑๐ 

 

เกิดเปนศูนยขาวชุมชนมีกิจกรรมหลักอยู  2 กิจกรรมอยางแรกคือ  การผลิตเมล็ดขาว
พันธุ   (พิษณุโลก  2)  ซึงไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ ธ.ก.ส. และ สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา  

 ธ.ก.ส. (สกต.)  ผลิตขาวท่ีไดรับรองมาตรฐาน  GAP (มาตรฐานอาหารปลอดภัย) และอยูระหวางการพัฒนา
มาตรฐานเปน ‘ออรแกนิคไทย’ (มาตรฐานเกษตรอินทรีย) 

อยางท่ีสองคือ  การผลิตขาวครบวงจร  (แบรนดเพชรคอรุม)  ปลูกขาวพันธุตางๆ ไดแก "ขาวหอมนิล ขาว
ไรซเบอรรี่ ขาวสินเหล็ก และขาวหอมมะลิแดง"  ซึงขาวตางๆ เหลานี้ลวนแตเปนขาวอินทรียท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง  เปนท่ีตองการของตลาด ผลสําเร็จคือทําใหมีผูสนใจซ้ือจํานวนมาก   รวมถึงมีกลุมสมาชิกท่ีตองการ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตเพราะผลผลิตไดราคาดี 

นอกจากนี้ศูนยขาวชุมชนยังทําการผลิตปุยอินทรีย โดยเปนการผลิตเพ่ือใชในกลุม และเปนการผลิตเพ่ือ
ถายทอดองคความรูใหกับเครือขาย ท้ังยังมีการทําการหมัก / หัวเชื้อ(สรสิงนาโน) ซ่ึงเปนวิวัฒนาการใหมในการ
ผลิตขาวครบวงจร  เพราะชวยใหขาวนุม นารับประทาน เมล็ดขาวสวยเงางาม 

และในสวนของข้ันตอนสุดทายคือการแปรรูป ศูนยขาวชุมชนยังไดจัดทํากระบวนการดูแล และแปรรูป
ผลิตภัณฑ ตลอดจนทําบรรจุภัณฑ ท้ังหมดนี้ นับเปนการผลิตขาวแบบครบวงจร  มีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอย 

"อัษฎางค สีหาราช"  ผูใหญบานคอรุม หมู 2 เปนผูจดทะเบียนภายใตโลโก  "เพชรคอรุม"  ซ่ึงนี่ถือเปน
ความไมธรรมดา สําหรับแบรนดขาว "เพชรคอรุม"ท่ีสรางแบรนดขาวชุมชนมานานกวา 14 ปจนถึงวันนี้ ผูใหญ 
อัษฎางค เปดใจวา  ป 2559 ผลิตภัณฑขาวภายใตแบรนดเพชรคอรุมถือวา มีผลสําเร็จเกินคาด สมาชิกกลุม 24 
คน พ้ืนท่ี 270 ไร มีรายไดรวมกันขายไดปละ 150 ตัน (ตันละ 50,000 บาท) 

ขาวแบรนดเพชรคอรมุ บรรจุดวยแพ็กเกจสุญญากาศอยางดี ขายสงคือกิโลกรัมละ 50 บาท และราคาขาย
ปลกีกิโลกรัมละ 70 บาท ลูกคามี 2 กลุมหลักๆ คือ กลุมท่ีรับไปขายตอ และอีกกลุมคือลูกคาออนไลน สั่งซ้ือทาง
เฟซบุคแฟนเพจชื่อ “ขาวอินทรียเพชรคอรุม” ซ่ึงนับวันจํานวนออรเดอรสั่งซ้ือทางออนไลนยิ่งเพ่ิมข้ึน 

“ชีวิตวันนี้ยึดหลักตามรอยพอหลวง พ่ึงตนเอง ลดการใชจาย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง จากการท่ีไดไปเรียนรูกับปราชญชาวบานเม่ือป 2540 หลายคน ตอนนั้นผมเองก็เจ็บหนัก
เพราะทําธุรกิจรับเหมากอสรางมากอน ฟนชีวิตและมีวันนี้ดวยก็ดวยแนวคิดของพอหลวงจริงๆอยากใหคนไทย
ศึกษาและยึดหลักท่ีพระองคทานไดทรงมอบใหคนไทยไว” ผูใหญอัษฎางค เลาดวยความภาคภูมิใจ 

เชนเดียวกับท่ีศูนยเรียนรูชุมชนบานคลองกลวย หมู 8 ก็ยังคิดครบจบในท่ีเดียวเหมือนกัน ท้ังโรงสีขาว
ชุมชน ผลิตขาวบรรจุขาวใหแกคนในและนอกพ้ืนท่ี รวมถึงการบริการรถดํานาชุมชนใหเชา ซ่ึงนอกจากจะเปนการ
ลดรายจายแลว  ยังสรางความสามัคคีในชุมชนอีกดวย รวมท้ังมีการกลุมเมล็ดพันธุขาว และ กลุมเกษตรอินทรีย
ชีวภาพท่ีครบวงจร 

ศูนยขาวชุมชนท่ีอุตรดิตถไดพิสูจนวิถีแหงการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรไดอยางกลาหาญ เกษตรกรท่ีนี่มี
รายไดจากการจําหนายขาวในราคาท่ีดีกวาท่ัวไป อีกท้ังเกิดการเรียนรูภายในชุมชน มีการฝกปฏิบัติกระบวนการ
ผลิตขาวอินทรีย เชน การคัดเมล็ดพันธุ การปลูก การดูแลเกษตรกรและผูบริโภคในพ้ืนท่ียังมีสุขภาพท่ีดีข้ึน จาก
การลด เลิก การใชสารเคมี  

 



๑๑ 
 

"ความเขมแข็งของชุมชน" และ "การคิดอยางครบวงจร"  คือหัวใจฐานรากความคิดท่ีเกษตรกรไทยกลุม
“เพชรคอรุม” ใช และแนนอนวาเปนชุดความคิดสําคัญในชุมชนอีกหลายแหงท่ีสามารถสรางวิสาหกิจชุมชนให
แข็งแรงมีกําไรหลอเลี้ยงตัวเองไดอยางยั่งยืน 

นายอัษฎางค สีหาราช ประธานกลุมเกษตรอินทรีย – ชีวภาพ ท่ีกอตั้งข้ึนมาตั้งแตป 2543 ถึงปจจุบัน โดยการ

รวมตัวของคนทํานาแลวขาดทุน สุขภาพแย จากสารเคมีและปุยเคมีตนทุนสูง ริเริ่มแนวคิดลดตนทุนในการทํา

การเกษตร (ทํานา) เริ่มจากลดการใชสารเคมี ปุยเคมีจนถึงเลิกใชและทําขาวใหมีคุณภาพโดยไมงอพอคาหรือโรงสี

จนมีผลิตภัณฑขาวกลอง ตราเพชรคอรุม ของกลุมไดรับมาตรฐานอาหารปลอดภัย จนถึงปจจุบันเขาสูเกษตร

อินทรีย โดยศูนยฯ เปนเครือขายของสภาผูนําชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเขารับการฝกอบรมรูเทาทัน 

เรียนรูและนําไปปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

หลักการคิดและการใชชีวิต 
การทําน้ําหมักจากหอยเชอรี่ และผลไมสุกจุลินทรีย ฮอรโมนไข การหาสารสกัดเพ่ือกําจัดและขับไลแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงและขยายเชื้อราไตรโครเดอรมาและบิวเวอรเรีย การผลิตและดูแลเมล็ดพันธุขาว 
การแปรรูปขาวและการตลาด (โรงสีขาวชุมชน) การผลิตน้ํายาเอนกประสงค การผลิตปุยหมัก ปุยอินทรีย และการ
บริหารจัดการโรงปุย ไรนาสวนผสม การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม การผลิต
น้ําสมควันไม และการผลิตไบโอดีเซล ท้ังนี้ ศูนย ไดเขารวมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตป 2551 
ความสามารถอันโดดเดน 
รายละเอียดของภูมิปญญาแนะนําและสอนใหเพาะเลี้ยงจุลินทรียใชเอง 
วิธีการเพาะเล้ียงหัวเช้ือจุลินทรีย 

วัสดุและอุปกรณ 
1. กากน้ําตาล จํานวน 100 ลิตร (สามารถใชน้ําตาลทรายแดงแทนได นําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม) 

2. หัวเชื้อจุลินทรีย ของ พด. 20 ถุง หรือ อีเอ็ม 20 ลิตร 

3. ถังหมัก ขนาด 150 ลิตร จํานวน 10 ใบ 

4. ปมลมใหอากาศ สามารถใชปมลมท่ีใชกับตูปลา 

วิธีการ 
1. เติมน้ําสะอาดลงในถัง ขนาด 150 ลิตร ใหไดปริมาณ 3 ใน 4 ของความจุถัง หรือประมาณ 100 – 

120 ลิตร 

2. เติมน้ําตาล หรือกากน้ําตาล ประมาณ 10 – 15 % ของปริมาณน้ํา 

3. เทหัวเชื่อจุลินทรีย 1 ขวด หรือ 1 ลิตร หรือ 1 ซอง ลงในถัง กวนผสมใหเขากัน 

4. ตอสายยางใหอากาศจากปมลม โดยใหอากาศตอเนื่อง 5 – 7 วัน เชื้อจุลินทรียจะขยายเพ่ิมจํานวนพรอม

นําเอาไปใช 

การนําเช้ือจุลินทรียไปใช 
ใชเปนหัวเชื้อในการทําปุยหมักโดยการราดลงบนกองปุยระหวางท่ีมีการคลุกผสมวัสดุตาง ๆ ใหเขากัน หรือนําไป
ผสมกับกากน้ําตาล 1 ลิตร ใชน้ํา 20 ลิตร แลวใชหัวเชื้อเจือจางใหไดอัตราอัตราสวน 1 : 500 เพ่ือลาดลงดินหัว 
 



๑๒ 
 
เชื้อจุลินทรียท่ีเพาะเลี้ยงขยายไวนี้สามารถใชเปนหัวเชื้อในการทําน้ําหมักชีวภาพไดอีกดวย โดยใชเติมลงในถังน้ํา
หมักชีวภาพ ถังละ 1 ลิตร 
เกษตรทฤษฎีใหม 
สภาวะเศรษฐกิจรอบดานท่ีถีบตัวสูงข้ึนอยางนาใจหาย ขาวของสินคาท้ังเครื่องอุปโภค บริโภค ตางก็ชิงกันข้ึนราคา
จนผูมีรายไดนอยและผูหาเชากินคํ่าท่ีไมใชมนุษยเงินเดือนตองเดือดรอนไปตามๆ กัน ภาวะเศรษฐกิจเชนนี้
กอใหเกิดการประหยัดมัธยัสถกันสุดข้ัว แมจะไมมีใหประหยัดก็ตาม ผูท่ีเดือดรอนก็ตองจํากล้ํากลืนเพ่ือความ
ดํารงชีวิตใหอยูไดในสังคมคาครองชีพสูง     
สิ่งหนึ่งท่ีทุกคนกลับมาใหความสําคัญนั่นก็คือ เรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในยุคนี้เศรษฐกิจภาคครัวเรือน
จะตอง “พอเพียง” กอนเปนอันดับแรก สําหรับเกษตรกรการทํา “เกษตรแบบพอเพียง” โดยมีแนวทางแบบ 
“เกษตรทฤษฎีใหม” พ่ีนองเกษตรกรทุกครัวเรือนจะเพิกเฉยไมใหความสนใจไมไดอีกแลว  
ตนยุคท่ีตนทุนการเกษตรสูง ผลผลิตขายไดราคาถูก เกษตรกรจะตองลดตนทุนการผลิตใหไดมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลกับราคาผลผลิตและคาครองชีพ เกษตรกรหลายกลุมรวมตัวกันคิดโครงการใหมๆ ข้ึนมา เพ่ือให
สอดคลองกับทองถ่ินและความรวมมือรวมใจกาวไปดวยกัน หนึ่งในโครงการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมนําไปสู
การทําเกษตรแบบพอเพียงนั่นก็คือ “โครงการ 1 ไร 1 แสนบาท” แมวาโครงการนี้จะเกิดมานานแลวก็ตาม แตยุค
สมัยนี้ยังมีความทันสมัยอยูสูงสุด           
คุณอัษฎางค สงิหะราช ปราชญชาวบานยานอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ประธานศูนยฝกอบรมเครือขายปราชญ
ชาวบาน หรือท่ีใครๆ พากันขนานนามวา “ตาแหลม” อยูหมู 2 ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ คุณ
อัษฎางค เลาถึง ฉายานามและความเปนมากอนท่ีจะกาวเขาสูโครงการ 1 ไร 1 แสนบาทวา           
ถาจะเรียก “ลุง” ดูเหมือนวาอายุยังไมมากพอกับคําวา “ลุง” ครั้นจะเรียก “พ่ี” หรือก็ผมหงอกแลว เรียก “นอง” 
ก็ดูจะเด็กไป ใครๆ เขาก็เลยเรียก “ตาแหลม” คําวา “ตา” ไมไดหมายถึง “คุณตา” แตหมายถึงดวงตา ท่ีมีสายตา
กวางไกลนั่นเอง           
ยอนกลับไปหลายสิบปท่ีผานมา ตาแหลม บอกวา เขาเองเปนคนจากภาคอีสาน ยายถ่ินทํามาหากินมาอยูท่ี
อุตรดิตถมาเปนเขยเมืองพิชัย ทํานาปลูกขาวใชชีวิตลุมๆ ดอนๆ ไมประสบความสําเร็จ ก็พยายามขวนขวายหา
ความรูเรื่องการเกษตรใครวามีอาจารยท่ีจะแนะนําเรื่องการเกษตรดีท่ีไหนเปนตองไปขอความรู ไปดูงาน แลวก็นํา
องคความรูมาประยุกตใชในพ้ืนท่ีทําเกษตรของตนเอง            
จนกระท่ังไปไดรับการอบรมโครงการ 1 ไร 1 แสนบาท หรือโครงการ 1 ไรแกจน ท้ังหมดอยูภายใตแนวทาง
พระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปาหมาย คือ ใหเกษตรกรหันมาสูแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 
อันจะนําไปสูการทําเกษตรแบบพอเพียง โครงการ 1 ไร 1 แสนบาท เปนเพียงเอาตัวเลขเขาไปใส ชี้ใหเห็นวาใน
พ้ืนท่ีจํากัด 1 ไร หากเราขยันก็สามารถสรางรายได 1 แสนบาท หรือเกินกวา 1 แสนบาทได 
ภายหลังจากรับประสบการณท่ีหลากหลาย ก็นํากลับมาปฏิบัติในท่ีดินทํากินของตนเอง แบงพ้ืนท่ีใหเปนแปลง
เรียนรู 13 ไร ทําเกษตรอินทรียลวนๆ ไมมีเคมีเจือปน ทําแปลงนา 3 แปลง เนื้อท่ีไรครึ่ง 1 แปลง 2 ไร 1 แปลง 
และ 3 ไรครึ่ง 1 แปลง รวมพ้ืนท่ีทํานา 6 ไรครึ่ง ปลูกขาวไรทเบอรี่ ขาวหอมนิล และขาวพันธุสินเหล็ก ขาว
ลูกผสมระหวางขาวหอมมะลิ 105 กับขาวหอมนิล เปนขาวท่ีมีธาตุเหล็กสูง น้ําตาลต่ําเหมาะสําหรับผูท่ีสุมเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน และความดันสูง        
“ผมไมไดมุงเนนเรื่องของการขายขาว แตผมขายธัญโอสถ ขายเทคโนโลยีบวกกับภูมิปญญา ขาวในแปลงนาของผม 
ไมมีการใชสารเคมี ไมใชปุยเคมี ผลิตดวยเทคโนโลยีสรรพสิ่ง” 
ขาวท้ัง 3 สายพันธุเปนขาวไมไวแสง วิธีปลูกใชแบบนาโยนกับนาดํา ผลผลิตไดขาวไรซเบอรี่เกือบ 750 กก.ตอไร 
ไดขาวหอมนิล 700 กก.ตอไร และไดขาวสินเหล็ก 700 กก. ตอไรเชนกัน    
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นาแปลงใหญ 1 แปลงจะมีองคประกอบหลากหลายอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน  เปนเสมือนรานขายอาหารสดใหกับเรา 
อยากจะทานพืชผักสดอะไรก็ใสเขาไป พ้ืนท่ี 1 ไร ปลูกขาวหอมนิล แปลงนาตองมีรองน้ําลอมรอบ เลี้ยงปลากินพืช 
5,000 ตัว ปลากินเนื้อ เชน ปลาดุก 3,000 ตัว เลี้ยงเปด เลี้ยงกบ บนคันดินปลูกพืชผักทุกชนิดท่ีเราอยากกิน 
ผลผลิตใน 1 รอบ หลังจากดํานาเสร็จ ปลาใชเวลา 4 เดือนจับขายได กบใชเวลา 3 เดือนครึ่ง หลัง 3 เดือนขาว
เริ่มโต ปลาโต กบจับขายได เปดเก็บไขไดทุกวัน ท้ังหมดใน 1 แปลงนาจะเปนแหลงอาหารท่ีดีสําหรับเรา ลักษณะ
นี้ คือหวงโซในระบบเกษตร  
ตาแหลม กลาวตอวา การทําเกษตรระบบเกษตรอินทรียตองมีแนวกันชน มีบอพักน้ําใชเปนท่ีอยูอาศัยของปลาและ
สัตวน้ําตางๆ 
“บอพักน้ําของผม 1 ไร ใชน้ําทําเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม”    
นอกจากนาและบอพักน้ําแลวใน 13 ไร พ้ืนท่ีสวนท่ี 3 ใชเปนท่ีอยูอาศัย   ทําสถานท่ีฝกอบรมเปนศูนยการเรียนรู 
มีโรงปุย แปลงผัก คอกวัว คอกเปด-ไก  เปนสํานักงานใชเนื้อท่ี 2 ไรกวา       
สวนท่ี 4 เปนแปลงเรียนรูการปลูกมะนาวในบอวง ทําการผลิตมะนาวนอกฤดู  ใชเนื้อท่ี 1 ไร มีมะนาว 156 
ตน       
ตาแหลม บอกอีกวา ตนเปนคนอีสานมาตั้งรกรากทํามาหากินท่ีอุตรดิตถ เม่ือป 2540 อยูอีสานทํางานไมประสบ
ความสําเร็จลมละลาย มาตอสูเพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ีเมืองพิชัย ใชเวลาเรียนรูการทําเกษตรแบบถูกวิธี 4 ปเต็ม 
นําเอาองคความรูตางๆ มาประยุกตใชในพ้ืนท่ี มะนาวเปนพืชชนิดแรกทําใหชีวิตมีความหวังมีอนาคตข้ึน ประสบ
ความสําเร็จจากการทํามะนาวนอกฤดูในป 2549-2550 หลังจากท่ีประสบความสําเร็จจากการทํานา 
“เม่ือกอนผมมีหนี้สินรุงรังมาก ใชวิธีทําทีละอยาง เดินทีละกาว กินขาวทีละคํา ทบทวนองคความรู 4 ปท่ีรับมา 
จัดลําดับ เรื่องไหนตองทํากอนหลัง แลวก็ลงมือทํา” 
สําหรับสวนท่ี 5 เปนแปลงบําเหน็จบํานาญหรือแปลงมรดก “ตาแหลม” บอกวา ไปเรียนรูจาก “กูรู” ปราชญ
แผนดิน เรื่องการปลูกไมโตเร็ว ไมโตชา แลวนํามาสรางหลักประกันใหกับตนเองในอนาคต และครอบครัว เลือก
ปลูกไมยืนตนคือ “ยางนา”  เปนไมท่ีมีคุณคามีประโยชนใชสอย เปนไมพลังงาน สามารถปลูกหัวไรปลายนาได  
ยางนาใชเวลา 20 ป ตัดขายได ยางนาเปนไมราคาแพง ปจจุบันขายกันท่ียกละ 12,000-13,000 บาท 
ตาแหลม บอกอีกวา ปจจุบันตนอายุ 45 ป อีก 20 ป ก็มีอายุ 65 ปยางนาตัดขายได ถึงตอนนั้นก็ไดเงินเปนกอบ
เปนกําในชวงท่ีตัวเราเองอายุมาก เรี่ยวแรงทํางานถดถอย ก็ยังไดยางนาไมมรดกไวเลี้ยงชีพได    
การทําเกษตรในพ้ืนท่ีทํากินท้ังหมด หากคิดเปนรายไดมากกวา 1 ไร 1 แสนบาทแนนอน       
“ขาวในนาของผมนํามาแปรรูปเปนขาวกลอง ขาวหอมนิล บรรจุถูกขายจะไดมูลคาเพ่ิมมากกวาขายเปนขาวเปลือก
ออกไป ไขเปดเก็บขายไดทุกวัน พืชผัก ปลา เก็บขายคิดเปนมูลคา 1 ไร 1 แสนบาทสบายๆ” 
มูลคาผลผลิตท่ีไดตาแหลม เลาวา ยังนอยกวาความสุขทางใจ การมีครอบครัวท่ีอบอุน ทําเกษตรมีรายไดหมุนเขา
มาทุกวันตลอดเดือน ประการสําคัญคือชีวิตจะหางไกลจากสารเคมีท่ีเปนอันตราย 
“ชีวิตของคนเราไมมีอะไรมีคามากไปกวาการไดอยูกับครอบครัวท่ีอบอุน และไดอยูกับธรรมชาติท่ีพ่ึงพาตนเองได 
ใครท่ีสามารถนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาปฏิบัติ ชีวิตจะมี
ความยั่งยืนและมีความสุขมาก ตามหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไขท่ีเปนทฤษฎี สามารถทําใหเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี 13 ไร 
เห็นผลมาแลว คนท่ีทําแบบนี้ไดจะเปนคนท่ีมีคุณธรรมในตนเอง ขอใหมีความสุขทุกๆ ครอบครัว” 
ในทายท่ีสุด “ตาแหลม” อยากใหผูท่ีสนใจหาองคความรูจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โทรศัพทพูดคุยกับปราชญคนเกงไดท่ี 081-046-9744 สอบถามเทคนิคของการทํานา ทําปุยหมักจากจุลินทรีย 
และการทําเกษตรอินทรียแบบยั่งยืนและไดผล ไดโดยตรง 
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หลักสูตรการเรียนรู 
 ศพก. มีหลักสูตรการเรียนรูท่ีมีวิทยากรประจําศูนย จํานวน 6 คน ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีบุคคลภายนอกหรือผู
ท่ีสนใจสามารถขอเขารวมการฝกได 

หลักสูตรการฝกอบรม (3 วัน 2 คืน) 
วันแรก 
08.30-12.00 น. ลงทะเบียน 
13.00-16.00 น. ฝกปฏิบัติ ในเรื่องของใชในครัวเรือน ปรับวิธีคิด โดยใชเครื่องมือชวยคิดวิเคราะห  

เชน กางปลา 
16.00-18.00 น. กิจกรรมกลุมยอยตามอาชีพ 
วันท่ี 2 
08.00 น.  รองเพลงชาติ 
08.30-12.00 น. การวิเคราะหเรื่องพลังงาน พลังงานทดแทน  
13.00-16.00 น. การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล อยางงาย 
16.00-18.00 น. วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของ 
วันท่ี 3 
08.00 น.  รองเพลงชาติ 
08.30-12.00 น. เรียนรูจากฐานจริง 4 ฐาน ไดแก ขาว 4 รูปแบบ การแปรรูปขาว มรดกทางปญญา  
13.00-16.00 น. การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล อยางงาย 
 
 
การบูรณาการ 
การถายทอดความรู สนับสนุนปจจัยการผลิต 

1. กระทรวงการคลัง (กองฉลาก) สนับสนุนงบประมาณ สรางศาลาเรียนรู งบประมาณ 150,000 บาท 
2. กรมการขาว สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร (เครื่องหยอดน้ําตม , แหง) จํานวน 2 เครื่อง เมล็ดพันธุ

ขาว จํานวน 10 ตัน 
3. กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเครื่อง Smart box จํานวน ๑ เครื่อง 
4. กรมปศุสัตว สนับสนุน พันธุไก อุปกรณการเลี้ยงไก และโรงเรือน 
5. กรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุน สารเรง ปุยหมัก จัดการถายทอดความรูดานการอนุรักษดิน การปรับปรุงบํารุง

ดิน การผลิตขายจุลินทรีย 
6. กรมประมง สนับสนุนพันธุปลา พันธุหอย พันธุกุง จัดการถายอดความรูเรื่องการเลี้ยงปลา 
7. กรมตรวจบัญชีสหกรณ สนับสนุนสมุดบัญชีครัวเรือน การถายทอดความรูเรื่องการทําบัญชี 
8. กรมชลประทาน สนับสนุนเอกสาร การจดัการน้ํา 
9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนสื่อการเรียนรู 
10. กรมหมอนไหม สนับสนุนเอกสารวิชาการ 
11. กรมฝนหลวง สนับสนุนเอกสารวิชาการ 
12. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สนับสนุนปายเกษตรทฤษฎีใหม 
13. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ สนับสนุนเงินทุน 
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14. ธนาคารออมสิน สนับสนุน แหลงเงินทุน 
15. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา ถนน 
16. มหาดไทย นําเกษตรกรมาเรียนรู ตลาดประชารัฐ 
17. พัฒนาชุมชน สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด 
18. พาณิชย จัดหาตลาด เจรจาการคา 
19. ปปส. ใชศูนยฯเปนท่ีถายทอดความรูการปองกันยาเสพติด 
20. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ทําวิจัยในศูนยฯ 
21. NGO การสรางเครือขาย 
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