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การถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

“เกษตรปลอดภัย” 
ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ศพก.หลกั อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
**************************************************************** 

1. ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร 

(ศพก.) ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เริ่มต๎นจาก
เกษตรกรในพื้นท่ีรวมกลุํมตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมูํท่ี 9 
ต าบลศรีดอนมูล ในปี 2556 กลํุมเริ่มมีความสนใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว
ท่ีมีคุณภาพ แก๎ไขปัญหาราคาเมล็ดพันธุ์สูง การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ และ
เมล็ดพันธุ์ไมํมีคุณภาพ จึงมีการกํอตั้งศูนย์ข๎าวชุมชนต าบลศรีดอนมูล โดยขอ
ใช๎พื้นท่ีสาธารณะหมูํบ๎านซึ่งเป็นท่ีวํางเปลํา จ านวน 60 ตารางวา เป็นสถาน
ท่ีตั้งศูนย์ มีสมาชิก 32 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว กข 6, กข 15 และ ข๎าว
หอมมะลิ 105 และในปี พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีต๎องการให๎มีศูนย์เรียนรู๎ด๎านการเกษตรในพื้นท่ี เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงเรียนรู๎ทางการเกษตรท่ีประสบความส าเร็จจากการปฏิบัติจริงในพื้นท่ี
และเพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายดังกลําว ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
และส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงแสน จึงได๎พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู๎ปลูก
ข๎าวท่ีมีความรู๎และสามารถเป็นต๎นแบบในการปฏิบัติทางการเกษตร ท่ีดีเรื่อง
ข๎าว โดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร 
อ าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ศูนย์ฯ เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานตามระบบสํงเสริมการเกษตร โดยเกษตรกร
ต๎นแบบเป็นผู๎บริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาและแก๎ไขปัญหาการเกษตร
ของชุมชนโดยใช๎องค์ความร๎ูท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีรวมท้ังเป็นจุดใช๎เชื่อมโยงกับ
หนํวยงานของรัฐ และเป็นท่ีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูของเกษตรกรในชุมชน 
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นายธนาณุวัตน์  จันฟอง  เกษตรกรต๎นแบบศูนย์
เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎า
เกษตรอ าเภอเชียงแสน จบการศึกษาจากศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนสาขาวิชาชํางยนต์ 
จังหวัดเชียงราย หลังจบการศึกษาจึงกลับมา
อาชีพท าการเกษตร ตั้งแตํปี 2519 จนถึง
ปั จ จุ บั น  ในปี  2556 ได๎ รํ ว มท า ง านกั บ

หนํวยงานราชการ คือ อาสาสมัครเกษตร หมูํท่ี 9 ต าบลศรีดอนมูล หมอดิน 
และเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ า
ต าบล มีแนวคิดการท าการเกษตรแบบลดต๎นทุนและปลอดภัย มีพื้นท่ี ท านา
จ านวน 30 ไรํ เป็นเกษตรกรท่ีมีความรู๎ความสามารถมีทักษะในการ
ถํายทอดความร๎ูในด๎านการลดต๎นทุนการผลิตข๎าว และประสบความส าเร็จใน
การผลิตข๎าว เชํน ท านาด า นาหยอด นาโยน และการใช๎เครื่องจักรกล
การเกษตร สามารถลดการใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวจาก 30 กิโลกรัม/ไรํ ลดเหลือ 
10  กิ โ ลก รั ม / ไ รํ  มี แนวความคิ ด ในการลดต๎ น ทุนการผลิ ต ข๎ า ว                
โดยการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
มีการบริหารจัดการการผลิต เชํน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวพันธุ์ดี และปัจจุบัน
ได๎ทดลองการปลูกข๎าวเหนียวเขี้ยวงู จนเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรในพื้นท่ี 
และมีแผนการผลิตข๎าวอินทรีย์ในอนาคตสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับ
เกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชนได๎เป็นอยํางดี 
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2. แรงจูงใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
  เกษตรกรในพื้นท่ีมักประสบ
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข๎าวดีมี
คุณภาพ กลุํมจึงมีแนวคิดในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวไว๎ใช๎ในกลุํมและ
พัฒนาคุณภาพจนสามารถจ าหนําย
ให๎กับเกษตรกรในชุมชน อีกท้ังการ
รวมกลุํมท าให๎สามารถเข๎าถึงงบประมาณ
สนับสนุนของทางภาครัฐ ในอนาคตกลุํมมีแผนการด าเนินงานผลิตการข๎าว
อินทรีย์ สมาชิกกลุํมบางรายเริ่มน ารํองการผลิตข๎าวอินทรีย์โดยเข๎ารํวม
โครงการเกษตรอินทรีย์กับบริษัท เดอะสุขขะเฮ๎าส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อ
เป็นต๎นแบบทางเลือกให๎เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข๎าวให๎ได๎ราคาท่ีสูงกวํา
ราคาท๎องตลาดและท าให๎เกษตรกรลดการใช๎สารเคมี ลดความเสี่ยงตํอการ
สัมผัสสารเคมี 
 
3. วิธีการด าเนินงานกระบวนการผลิตข้าวให้ได้คณุภาพทางกลุ่มมีวิธกีาร

ผลิตดังนี ้
3.1 การเตรียมดิน 

        สมาชิกกลุํมจะท าการเตรียมดินเพื่อสร๎างสภาพท่ี
เหมาะสมตํอการปลูกและการเจริญเติบโตของข๎าว ชํวยควบคุมวัชพืช โรค 
แมลงและสัตว์ศัตรูข๎าวบางชนิด โดยหลังจากท าการเก็บเกี่ยวแล๎ว กลุํมจะ
ด าเนินตีฟางให๎กระจายเพื่อให๎งํายตํอการไถกลบฟางข๎าว และตอซัง เมื่อไถ
กลบเสร็จแล๎วจะใช๎น้ าหมักผักบุ๎งปลํอยไปกับน้ าท่ีใสํลงในแปลงนา โดยใช๎
อัตราสํวนน้ าหมักผักบุ๎ง 4 ลิตร ตํอน้ าส๎มเข๎มข๎น 1 ลิตร ผสมกับน้ า 20 
ลิตร หมักไว๎ประมาณ 7 วัน ฟางก็จะยํอยสลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นยอดหลัก
จากนั้นจึงท าการไถดะ ไถแปร คราด และท าเทือกตํอไป 
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3.2 วิธีปลกู 
         กลุํมจะใช๎วิธีการท านาโยน เนื่องจากใช๎ปริมาณเมล็ด
พันธุ์น๎อย ต๎นข๎าวแข็งแรงต๎านทานตํอโรคพืชและแมลงศัตรูพืชระบาด ในการ
ท านาโยนจะต๎องท าการเตรียมกล๎าพันธุ์ โดยตรียมถาดเพาะกล๎าแบบแห๎ง 
เพราะสะดวกรวดเร็ว และใช๎งํายกวํา มีขั้นตอนคือ เริ่มจากน าถาดเพาะ
พลาสติกมาวางกับพื้น ซึ่งจะต๎องเสมอกัน โดยวางเป็นแถวตอน 2-5 แผํน
แล๎วแตํความสะดวกในการปฏิบัติงาน จากนั้นหวํานดินไปกํอนประมาณ 50-
70% แล๎วน าพันธุ์ข๎าวไปแชํกับน้ าหมักผักบุ๎ง อัตราสํวน 20 ซีซี ตํอ น้ า 20 
ลิตร แชํท้ิงไว๎ 1 คืน หุ๎ม 1 คืน เพื่อให๎ข๎าวแห๎ง จึงคํอยหวํานเมล็ดพันธุ์
บริสุทธิ์ในอัตราประมาณ 3 - 5 กิโลกรัม/50 - 60 ถาด โรยดินตามลงไปให๎
เต็มเสมอปากหลุมพอดีอยําให๎ดินล๎นปากหลุมเพราะซึ่งจะท าให๎รากข๎าวพัน
กันและเวลาโยนต๎นกล๎าก็จะไมํกระจายตัว หลังจากเตรียมแปลงนาท้ิงไว๎

ประมาณ 1 เดือน จึงท าการโยนกล๎าโยน
ต๎นกล๎าในแปลงควรมีน้ าขลุกขลิกหรือมี

เล็กน๎อย และให๎ดินถอยหลังโยน จับกล๎า
ให๎เต็มมือ โดยตวัดหงายมือโยนต๎นกล๎า
ขึ้ นสู งกวํ าระดับศี รษะ  ต๎ นกล๎ าจะ

กระจายตัวพุํงลงตั้งตรงกับเอนเล็กน๎อย 
หากเห็นวําต๎นข๎าวหํางกันให๎โยนเพิ่มเติมได๎ 

เกษตรกร 1 คน สามารถโยนต๎นกล๎าได๎ 3 - 5 ไรํ/วัน 
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3.3 การดูแลรักษา 
        หลังจากโยนกล๎า 10 - 15 วัน และ 45 วัน ท าการใสํ
น้ าหมักชีวภาพเป็นครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 อัตราสํวนน้ าหมักผักบุ๎ง 5 ลิตร 
ผสมกับน้ า 20 ลิตร ฉีดพํนให๎ท่ัวแปลง และเมื่อข๎าวมีอายุได๎ 60 วัน เป็น
ชํวงท่ีข๎าวเริ่มแตกกอ จะใช๎อัตราสํวนน้ าหมักผักบุ๎ง 2 ลิตร น้ าหมักผลไม๎ 2 
ลิตร ผสมน้ า 20 ลิตร เพื่อเรํงการแตกกอของข๎าว แตํถ๎าข๎าวยังไมํงาม
เทําท่ีควรก็อาจมีการหวํานปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรํวมด๎วย อัตราตามความเหมาะสม 
และสภาพของข๎าวท่ีปลูก แตํโดยท่ัวไปจะใช๎ประมาณ 50 - 100 กก./ไรํ 
และในครั้งสุดท๎ายให๎ฉีดพํนน้ าหมักชีวภาพตอนชํวงข๎าวเริ่มตั้งท๎อง โดยใช๎
อัตราสํวน น้ าผักบุ๎ง 1 ลิตร ตํอ น้ าหมักผลไม๎ 5 ลิตร ผสมน้ า 20 ลิตร เพื่อ
กระตุ๎นการติดเมล็ด 

3.4 การเก็บเกี่ยว 
        เราจะเก็บเกี่ยวข๎าวในวันท่ีประมาณ 28 - 30 วัน หลัง
ข๎าวออกดอก จะท าให๎ได๎ข๎าวท่ีมีคุณภาพดีที่สุด ในการเก็บเกี่ยวจะใช๎รถเกี่ยว
นวดข๎าวเพราะงํายและสะดวกในการท างาน หลักจากเกี่ยวแล๎วจะท าการใช๎
เครื่องอัดฟางเพื่อเก็บฟางใช๎ในการปุ๋ยหมักและใช๎ในโครงการฟางแลกมูล
สัตว ์
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4. ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ 
  ด๎วยลักษณะของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช 
มีระบบฝายกั้นน้ าท าให๎มีน้ าใช๎ในการเพาะปลูกพืชได๎ท้ังปี ความสามัคคีและ
การสร๎างการรับรู๎ของสมาชิกและคนในชุมชน รวมถึงการประสานความ
รํวมมือจากหนํวยงานจากภาครัฐและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
สนับสนุน สํงเสริมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู๎ฯ เชํน การสนับสนุนเครื่องอัดฟาง 
เพื่อใช๎เป็นต๎นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช๎หลังการเก็บเกี่ยว เป็นการ
สร๎างมูลคําและการลดการเผาเศษวัสดุ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข๎าว
จากศูนย์วิจัยข๎าวเชียงราย เพื่อใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข๎าวให๎ได๎
มาตรฐาน อีกท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช๎ในการผลิตข๎าว คือ การใช๎เครื่องตี
ฟางเพื่อชํวยในการยํอยสลายในกระบวบการ นอกจากนี้ยังมีหนํวยงานรํวม
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู๎ คือ สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย สนับสนุน 
สาร พด. เมล็ดปอเทือง และการปลูกแฝก ,ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนเชียงราย สนับสนุนองค์ความรู๎การแปรรูปข๎าวเป็นสบูํ
ข๎าวหอมและข๎าวแต๋นน้ าแตงโม ,ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ สนับสนุนองค์
ความรู๎การเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนไกํพื้นเมือง, ส านักงานประมงอ าเภอเชียง
แสน สนับสนุนพันธุ์ปลาและกบ เป็นต๎น และสิ่งท่ีส าคัญที่สุดคือก าลังใจ และ
ความเข๎าใจของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรู๎ให๎ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) 
  แรงงานภาคการเกษตรสํวนใหญํมีแตํผู๎สูงอายุและเกษตรกร
ในพื้นท่ียังยึดติดกับการท าการเกษตรแบบเน๎นปริมาณไมํเน๎นคุณภาพ ดังนั้น
กลุํมจึงมีแผนการพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํโดยเน๎นบุตรหลานสมาชิก น ามา
พัฒนาศักยภาพองค์ความรู๎ด๎านการเกษตร ปลูกฝังจิตส านักการท า
การเกษตรแบบปลอดภัยอาศัยวิถีตลาดน าการผลิต และสร๎างเครือขําย
เกษตรปลอดภัยเพื่อสร๎างการรับรู๎ ขยายผลการปฏิบัติสูํเกษตรในพื้นท่ีเป็นวง
กว๎าง  
 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม (ต่อตวัเกษตรกร รายได้ หรือ
คุณภาพชีวิต เป็นต้น) 
  เกษตรกรในพื้นท่ีได๎ใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวท่ีมีคุณภาพและราคาไมํ
สูงจนเกินไป และผลจากการใช๎เมล็ดพันธุ์ดีท าให๎ได๎ผลผลิตท่ีสูงขึ้นสํงผลให๎
เกษตรมีรายได๎ เพิ่มขึ้น การรํวมกลุํมท าให๎มีการสร๎างเครือขํายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎องค์ความรู๎และแนวทางการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ และการมี
กลุํมท่ีเข๎มแข็งท าให๎สามารถเข๎าถึงงบประมาณจากภาครัฐท่ีสนับสนุน
กิจกรรมตําง ๆ อีกด๎วย 
 
7. การขยายผลสู่เกษตรกรอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
  กลุํมได๎มีการสร๎างเครือขํายเพื่อเชื่อมโยงการด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู๎ คือ โครงการฟางแลกมูลสัตว์ เป็นการเชื่อมโยงกลุํมเกษตรกรผู๎
ปลูกข๎าวและเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคเนื้อ โดยเน๎นการมีผลประโยชน์รํวมกันคือ 
ฟางก๎อนจากเศษวัสดุเหลือใช๎สามารถเป็นอาหารของโคในชํวงฤดูท่ีขาด
แคลนอาการสัตว์และมูลสัตว์ก็เป็นองค์ประกอบในการผลิตพืช โดยกลุํม
สามารถท ามาใช๎ในการผลิตเป็นหมักตําง ๆ โดยฟาง 1 ก๎อน จะแลกมูลสัตว์
ได ๎1 กระสอบ (ราคา 25-30 บาท) นอกจากศูนย์เรียนรู๎ในพื้นท่ีแล๎วกลุํมได๎
เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู๎นอกอ าเภอ เชํน ศพก.แมํจัน และ ศพก.แมํสาย ในการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ในด๎านการผลิตข๎าวอินทรีย์ และยังให๎ความรู๎แกํเกษตรกร
ในเครือขํายศูนย์เรียนรู๎ตามรอยพํอ (วัดพระธาตุผาเงา) 
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ภาคผนวก 
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รูปภาพประกอบกิจกรรมการถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

“เกษตรปลอดภัย” 
ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ศพก.หลกั อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
********************************************************* 
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รายชื่อคณะผู้จัดท าการถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

“เกษตรปลอดภัย” 
ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ศพก.หลกั อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
 
1. นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย     ประธานท่ีปรึกษา 
2. นายรณชัย ไชยยะ หัวหน๎ากลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    ท่ีปรึกษา 
3. นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ ์เกษตรอ าเภอเชียงแสน    ท่ีปรึกษา 
4. นายธนญชัย สมจิตต์ นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ   ประธาน 
    (ผู๎จัดงาน/ผู๎ประสาน หรือเรียกวํา “คุณเอื้อ”) 
5. นางสาวพัทธพร วรรณใส นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  รองประธาน 
    (ผู๎รํวมถอดบทเรียน หรือเรียกวํา “คุณกิจ”) 
5. นายณัฐศิลป์ ยาวิชัย นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  กรรมการ 
    (ผู๎รํวมถอดบทเรียน หรือเรียกวํา “คุณกิจ”) 
6. นางสาวตติยา ตาแก๎ว นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  กรรมการ 
    (ผู๎อ านวยความสะดวก หรือเรียกวํา “คุณอ านวย” “คุณ Fa (Facilitator)”) 
7. นางสาวณหทัย พลรัฐ นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เลขานุการ 

(ผู๎บันทึกบทเรียน หรือเรียกวํา “คุณลิขิต”) 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
1. นายธนาณุวัตน์ จันฟอง  ประธาน ศพก.อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
2. นายคัชรพงษ์ ราชคม  กรรมการกลุํมศพก.อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
3. นายพรสวรรค์ จันทาพูน  กรรมการกลุํมศพก.อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
4. นายบุญทา กันทะดง  กรรมการกลุํมศพก.อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

 
 


