
28 ศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชดำาริ

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



ศนูย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

ของศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

1.  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม

3.  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ กลุ่มการ

บริหารจัดการนำ้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ กลุ่มอุทยาน

การเรียนรู้บ้านปางจำาปี

4.  ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวพระราชดำาริ กลุ่มอนุรักษ์

ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง)

5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มแม่

บ้านเกษตรบ้านป่าไผ่

6.  นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น

7.  เมืองมนต์ ไทยใจอุ่น

8.  มนูญ เทศนำา

9.  อำานวย ยอดคำาปา

10.  ทองอินทร์ สุภาพล

11. กัญจนา บัวแดง

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

114

118

12. นายเจริญ ตาถาวัน

13. สินชัย วิริยะจรรยงค์

14. สุนทร ดาวแก้ว

15. อุ่นเรือน เกิดสุข

16. ดาวเรือง เจริญทรัพย์

17. ทองมา ศรีภูธร

18. ศรีอินทร์ อินทร์สัน

19. วีรา จินะใจ

20. พงษ์เทพ จินะใจ

21. ราตรี สุนันทศิลป์

22. เพียรทอง พรมคำาทิพย์

23. มาลัย ญาติฝูง

24. ทัศนีย์ พวกอินแสง

25. นงนุช พันธุราษฎร์

26. สุจินต์ แสงแก้ว

27. ยงยุทธ ขันทองนาค
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ
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กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

       ในอดีตบ้านป่าสักงามเป็นพื้นท่ีท่ีมีต้นสักอยู่เป็นจำานวนมาก แต่จากการเปิดให้มี

การสัมปทานไม้ในช่วงปี พ.ศ.2503 และการเข้ามาของเลื่อยยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้พื้นท่ีป่า

สักของชุมชนถูกบุกรุกเป็นจำานวนมาก และการท่ีคนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้อย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้พ้ืนท่ีต้นน้ำเสื่อมโทรม ระบบนิเวศ

เริ่มขาดความสมดุล  ทำาให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพิงธรรมชาติได้ดังเดิม

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงมีพระ

ราชดำาริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นท่ีป่าขุนแม่กวง อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริขึ้นเพื่อ

การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าแม่กวง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง

ไคร้ฯ ได้เป็นผู้เข้าไปหนุนช่วย และสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการป่าให้กับคนใน

ชุมชนผ่านการเก็บข้อมูลให้ชุมชนได้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ จนเกิดผลสำาเร็จของ

การเปลี่ยนแปลนจนปัจจุบัน

- การสร้างฝายต้นน้ำลำาธาร

- การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 ประการตามแนวพระราชดำาริ

- การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์ และพื้นท่ีป่าซับนำ้า

- การเรียนรู้ความหลากหลายของชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

- การป้องกันและทำาแนวไฟป่า

นายมณเฑียร  บุญช้างเผือก
หมูท่ี ่1 บ้านป่าสกังาม ต�าบลลวงเหนอื อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่

      47Q(x) 0511982 (Y) 2099436               หมายเลขโทรศพัท์ : 083-7634010

“ศูนย์เรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
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ด้านพอเพียง     
ชุมชนมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้สามารถดำารงอยู่ได้ภายใต้

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง ด้วยการใช้ทรพัยากรธรรมชาติมาเป็นทนุ ได้แก่ เกษตร
ผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชาญฉลาด การพัฒนากลุ่มอาชีพ

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้     
มีการร่วมกันวางแผนการพฒันาเพือ่หาปัญหาและความต้องการของชมุชน

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ

ด้านภูมิคุ้มกัน 
มีการสนับสนุนให้กลุ่มแกนนำา เยาวชน ผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนา

พื้นที่ชุมชนอยู่ตลอดเวลา

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ ป่า 
ป่า : มีการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง มีการจัดทำาแนวกันไฟ และ

มีการออกกฎระเบียบการเข้าไปหาของป่าเฉพาะช่วงเวลา

นำ้า : มกีารจัดทำาฝายปนูจำานวน 60 แห่ง และฝายดกัตะกอนในทกุๆลำาห้วย 

• มีการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์ป่าท่ีเป็นทีมงานหลักในการดูแลเรื่องไฟป่า มี
กิจกรรมปลูกป่า(ปีละ 200ไร่) มีการจัดทำาแนวกันไฟร่วมกับทหารใน
ทุกๆปี มีการจัดตั้งทีมงานในการตรวจลาดตระเวนผู้บุกรุกป่า/หาของ
ป่าในช่วงที่ไม่ได้รับอนุญาต

• มีการจัดทำาฝายดักตะกอน ในพื้นที่ป่าต้นนำ้าในทุกร่องห้วย และมีการ
จัดทำาฝายปูนประมาณ 50-60 แห่ง

-  ได้รบัองค์ความรู้จากศนูย์ศกึษาฯ ในเร่ือง การเลีย้งปลา การเลีย้งหมปู่า 
การเลีย้งโคพ้ืนเมอืง การพฒันาชมุชนเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างฝายต้นนำ้าลำาธาร การทำาแนวป้องกันไฟ
ป่า การเพาะกล้าไม้



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ
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กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

       ด้วยลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ี่เป็นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา มีอาชีพ

ทำาเกษตรกรเป็นหลักของชุมชน ทำาให้ไม่สามารถพึ่งพาระบบนำ้าจากธรรมชาติ

เพียงอย่างเดียวได้ จึงจำาเป็นต้องมีระบบชลประทานที่เหมาะสมเพื่อหนุนช่วย

ในการทำาเกษตรกรรม โดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าบ้านทุ่งยาวมีระบบเหมืองซอย

หลายสายแจกจ่ายนำ้าลักษณะเป็นเครือข่าย 

คลองส่งนำ้าบ้านแม่ฮ่องไคร้ มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน โดยมีนายประสงค์  

ทะลาบุญ  เป็นผู้ดูแล หรือที่เรียกว่า “แก่เหมือง แก่ฝาย”  มีหน้าที่รับผิดชอบ

กุญแจ ปิด – เปิดประตูนำ้า ตลอดจนประสานงาน แจ้ง ให้ผู้ใช้นำ้าในลำาเหมือง

มาร่วมกันพัฒนาขุดลอกคลองส่งนำ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง

ก่อนฤดูทำานา และช่วงหลังการปลูกพืชล้มลุก หากไม่มาร่วมกันพัฒนาหรือไม่

หาคนแทน จะถูกลงโทษตามกฎกติกาที่ร่วมกันตั้งไว้

- การบริหารและจัดการนำ้าตาม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

“ศูนย์เรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม” 

กลุ ่มการบริหารจัดการน�้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายประสงค์ ทะลาบญุ
หมูท่ี ่8 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

47 Q 0521838 2082370                       064-0253671



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
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ด้านพอเพียง     
ชมุชนมกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพด้านการเกษตรของชมุชนด้วยการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตมิาเป็นทุนอย่างเหมาะสม ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากทรพั ยา
กรนำ้าอย่างชาญฉลาด

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้     
มีการร่วมกันวางแผนการพฒันาเพือ่หาปัญหาและความต้องการของชมุชน

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ

ด้านภูมิคุ้มกัน 
มีการสนับสนุนให้กลุ่มแกนนำา เยาวชน ผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนา

พื้นที่ชุมชนอยู่ตลอดเวลา

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ ป่า 
นำ้า : สามารถพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นนำ้า โดยมีสมาชิกทั้งหมด 

50 คน ครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 200 ไร่ 

• มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนำ้า ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ล้านนา เช่น การจัดการเหมืองฝาย การปลูกป่าต้นนำ้าร่วมกัน 

-  ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ การเข้า
อบรมหลกัสตูร หมอสตัว์อาสา การปลกูป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
การพัฒนาศักยภาพชาวนารุ่นใหม่ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารและจัดการนำ้าตามภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนา 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ
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กลุ ่มอุทยานการเรียนรู ้บ ้านปางจ�าปี

นายสจุติต์ ใจมา
บ้านปางจ�าปี หมูท่ี ่7 ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่

47Q 0532009 2089913                                081-7247585

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

      เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ อุทยานการเรียนรู้บ้าน

ปางจำาปี เป็นแหล่งเรียนรู ้ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายกิจกรรม  มีการอนุรักษ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 

- การทำาแนวป้องกันไฟป่า
- การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการตามแนวพระราชดำาริ
- การอนุรักษ์สัตว์ป่า
- การอนุรักษ์สมุนไพร
- การทำาเกษตรแบบพึ่งพิงป่า

“ศูนย์เรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

14 15

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้แก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  การทำาปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยนำ้าชีวภาพ การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน ฯลฯ

- เป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายกิจกรรม เช่น พิธีบวชป่า การอนุรักษ์
พันธุ์ปลา การทำาแนวป้องกันไฟป่า ฯลฯ 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้ความสนใจจากบุคคลภายนอกในการเข้ามาศึกษา
ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการประสานงานกับเครือข่าย
ภายนอก มีการประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์ศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงทำาให้ศูนย์เรียนรู้นี้มีผู้เข้ามาจำานวนมาก และมาตลอดทั้งปี 

ด้านพอเพียง
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการมีกิจกรรมที่หลากหลาย

ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ส่งผลให้ชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน พึ่งพาธรรมชาติในการดำารง
ชีวิต 

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
ผูน้ำาศนูย์เรยีนรู้ฯ ฯ เป็นผู้ทีแ่สวงหาความรูแ้ละพฒันาอยูต่ลอดเวลาใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากร และยงัถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กับสมาชกิกลุม่และเครือ
ข่าย ให้มีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันตลอดเวลา

ด้านภูมิคุ้มกัน
สมาชกิภายในกลุ่มและเครอืข่าย ประกอบกบักิจกรรมภายในศูนย์เรียน

รู้ฯ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาร่วมกัน มีกฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อปฏิบัติร่วม
กันในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ ช่วยลดความขัดแย้งเรื่องปัญหาการใช้
ประโยชน์ที่ดินในป่า ลดปัญหา การบุกรุก
พื้นที่ป ่ า กับ เจ้าหน้าที่



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

16 17

กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผ้ึงโก๋นหรือผึ้งโพรง)

นายประพนัธ์ แหลงแก้ว
หมูท่ี ่8 ต�าบลเทพเสดจ็ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่

47Q 0536789 2095456                       061-3685097

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

เป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง) เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในการดำาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนรูปแบบคนอยู่กับป่า โดยการใช้ภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านในการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติหรือผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรง) เป็นที่มาของอาชีพ

การเลี้ยงผึ้งที่ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ ทำาให้ชุมชนมีรายได้เสริมจาก

อาชีพหลัก

- การเลี้ยงผึ้งธรรมชาติหรือผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรง)

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้าผึ้ง

- กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์

“ศูนย์เรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

18 19

ด้านพอเพียง
 สมาชิกในกลุ่มใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เพราะยังคง

การผลิตแบบเดิม คือ การปลูกกาแฟในป่า และการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติ

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีการขอคำาแนะนำา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการเลี้ยงผึ้ง

ธรรมชาติดอยสะเก็ด และนำามาปรับใช้กับศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ผึ่งธรรมชาติ 
(ผึ้งโก๋น) ผสมผสานกับภูมิปัญญาของสมาชิกกลุ่มที่สะสมมาเป็นเวลานาน

ด้านภูมิคุ้มกัน
กลุ ่มมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ร่วมกันในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให ้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส ่งผลให ้ผลผลิตผึ้ง
ธรรมชาติมีปริมาณที่มากต่อการบริโภคและจำาหน่ายเป็นรายได้เสริมให้
กับสมาชิกได้

- การเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ มีการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติ ยังคงความเป็นวิถีชีวิต
ดัง้เดมิของชุมชน ผูท้ีส่นใจเข้ามาเรียนรู้การเลีย้งผึง้โก๋นแล้ว ยงัได้สมัผสั
ถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาป่า มีความพอเพียงอย่างแท้จริง

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้แก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  การทำาปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยนำ้าชีวภาพ การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน ฯลฯ

- เป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การเล้ียงผึ้งโก๋น และการแปรรูป



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

20 21

กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตร กลุม่แม่บ้านเกษตรบ้านป่าไผ่

นางยุวรี ธาตุอินจันทร์
บ้านเลขท่ี 4 หมูท่ี ่2 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

47Q(x)  0519674 (Y) 2082258                       089-5576377

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป” 

       บ้านป่าไผ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานา ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ประเภทหอมแดง และกระเทียม ในระหว่างการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการ

เกษตรกร และหลังฤดูเก็บเก่ียว เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดรายได้ใน

รอบปี อีกทั้งบางปีราคาผลผลิตตกตำ่า(โดยเฉพาะกระเทียม) ดังนั้นจึงคิดที่จะ

รวมกลุ ่มและหันมาใช้ผลผลิตการเกษตรในพื้นท่ีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้

เกิดประโยชน์โดยเริ่มจากกระเทียมดอง

และเนื่องจากบ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ฯ จึงมีเจ้าหน้าท่ีของ

ศูนย์ฯ เข้ามาส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน  และได้เห็นว่ามีการวมกลุ่มเกษตรกร

แปรรูปอยู่ก ่อนแล้วจึงเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพผลิตภัณฑ์และการติดต่อเรื่องตลาดทั้งวางขายภายในศูนย์ฯ และเป็น

สินค้าภัทรพัฒน์

- มีการแปรรูปกระเทียมโดยวิธีการดอง ได้แก่ กระเทียมโทน และกระเทียม

ธรรมดา การแปรรูปมะเขือเทศ และมะขามโดยวิธีการแช่อ่ิม 

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนเป็นท่ียอมรับและ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าในนามภัทรพัฒน์



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

22 23

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้     
ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สาร

ฟอกสีและสารบอเรกซ์ ทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด 
ถูกหลักอนามัย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย สามารถเก็บไว้ได้
นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีแรงงานที่มีความ
ชำานาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความ

ชำานาญในการผลิตซึ่งทำาให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ด้านภูมิคุ้มกัน 
กระเทียมโทนดองบ้านป่าไผ่ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านรสชาติอร่อย มี

คณุภาพและได้มาตรฐาน ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  
เป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการการดองโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใส่สารเจือปนใดๆ 
ปราศจากสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากระเทียมโทนดองป่าไผ่สะอาด
และปลอดภัย เหมาะสำาหรับทุกคนที่จะนำาไปรับประทาน และเลือกซื้อเป็นของ

ฝาก     

กลุ่มกระเทียมโทนดองนำ้าผึ้งบ้านป่าไผ่เป็นกลุ่มที่มีการสั่งสมประสบการณ์ 
และองค์ความรูใ้นการแปรรปูผลผลติทางการเกษตรจากหลายแหล่งทัง้หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน

มีการคิดและเสาะหาวิธีการแปรรูปใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอยู่
อย่างสมำ่าเสมอ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นท่ีได้รับความนิยมของ
ตลาด แต่ในพืน้ทีมี่ข้อจำากัดเรือ่งการผลติกระเทยีม
โทน เกษตรกรจึงต้องมีการรับซื้อผลผลิตจาก
ภายนอกมาดำาเนินการแปรรูป

- มกีารขยายผลความรูท้ีไ่ด้รบัจากศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ ได้แก่ การแปรรปูและ
ถนอมอาหาร 

- มหีลกัสตูรฝึกอบรมเก่ียวกับการแปรรูปกระเทยีมโดยวธิกีารดองให้แก่ผูท้ีส่นใจ 
ได้แก่ กระเทียมโทน และกระเทยีมธรรมดา การแปรรปูมะเขอืเทศ และมะขาม
โดยวิธีการแช่อิ่ม 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

24 25

นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น
96 หมูท่ี ่8 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่
47Q 512737 2081364                       084-6128560

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์” 

“จะมีชีวิตอย่างพออยู่พอกิน แม้ไม่ร�่ารวยแต่ก็ไม่เป็นหนี้สิน ได้ท�า

อาชีพท่ีตนเองและมีความถนัด ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ท�าตาม

ก�าลังความสามารถและท�าด้วยใจรัก แบบค่อยเป็นค่อยไป” 

       แต่เดิมประกอบอาชีพทำานา รายได้ไม่มีความแน่นอน อีกทั้งยัง

มีเวลาว่างหลังจากฤดูกาลเพาะปลูก จึงมองหาอาชีพที่สามารถทำาได้

อย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มเข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมจากศูนย์

ศึกษาฯ ซึ่งตนเองและครอบครัวมีความชอบในงานปศุสัตว์เป็นทุนเดิม

อยู่แล้ว จึงเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากศูนย์ศึกษาฯ และเลือกกิจกรรม

เลี้ยงโคพื้นเมือง สุกร ไก่พื้นเมือง และเป็ดเทศ มาเป็นกิจกรรมควบคู่

กับการทำานาและปลูกผัก ส่งผลให้ในปัจจุบันสามารถที่จะมีอาชีพภาค

เกษตรที่มั่นคง และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว

- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

- การเลี้ยงเป็ดเทศ

- การเลี้ยงสุกร

- การเลี้ยงโคพื้นเมือง



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

26 27

ด้านพอเพียง     
      ดำาเนินชีวิต กิจกรรมอย่างเรียบง่าย ไม่หรูหราเหมือนเชิงธุรกิจ ทำาตามกำาลัง
ความสามารถ ทำาด้วยใจรัก แบบค่อยเป็นค่อยไป

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้     

เน้นหลักการทำางานที่ตนมีความถนัด จึงสามารถปฏิบัติได้ดี

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
ครอบครวัมชีวีติความเป็นอยูด่ข้ึีน มีเงนิเก็บออม สมาชกิในครอบครวัมีเวลา

พบหน้ากัน ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข

     

- มีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น ไก่พ้ืนเมือง วัว ตามศักยภาพของ
ทรัพยากรทีมี่อยูใ่นพืน้ทีแ่ละแรงงานในครอบครวั มีการหมุนเวยีนใช้ทรพัยากร
ที่เกิดจากการผลิตในฟาร์ม มีการเลี้ยงสัตว์เป็นออมทรัพย์ของครอบครัวใช้มูล
เป็นปุ๋ย และเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวไม่ต้องใช้เงินสดซื้อหา ไม่อิงตลาด 

ลงทุนตำ่า ผลผลิตที่เหลือจะขายภายในชุมชน
- เน้นการการเลีย้งพ่อพันธ์ุ-แม่พนัธุ ์เพือ่ผลติลกูขาย โดยอาหารหลกัของโค คอื อาหาร

หยาบ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ฟางข้าว ฯลฯ และอาหารข้นเป็นอาหารเสริมเพื่อให้

โคมีสุขภาพสมบูรณ์

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยงเป็ดเทศ การจัดการ
กลุ่มนำ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การทำาปุ๋ยหมัก การเลี้ยง
ปลา ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เก่ียวกับการ

เลีย้งไก่ประดูห่างดำา การเลีย้งโคพืน้

เมอืง การสาธติการทำาหยวกกล้วย



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

28 29

ว่าที่รต.เมืองมนต์ ไทยใจอุ่น
77 หมูท่ี ่8 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่
47Q  511858 2082273                       081-9600492

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

       ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคนมจากศูนย์ศึกษาการพัฒ
นาฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลา 3 เดือน และนำาโคนมมาท
ดลองเลี้ยง ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ คอย
เป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
และทักษะประสบการณ์จากบิดามาอย่างต ่อเนื่อง และสืบทอด
กิจกรรมต่อจากบิดา จนปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง
โคนม ที่ประสบความสำาเร็จโดยยึด “ความขยัน อดทน มีวินัยในตัว
เอง” ทำาทุกอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ทำาเกินตัว” เกินกำาลังที่สามารถ
จะทำาได้ ทุกข้ันตอน “เอาใจใส่ทำาอย่างเต็มที่”  และทำาด้วยความ
ประณีต จึงทำาให้งานสัมฤทธิ์ผล  ชีวิตมีความสุขจาก “ความพอ
ประมาณ”

- มีการเลี้ยง และผสมเทียมโคนม 

- มีการผลิตน�้านมโคคุณภาพดี สู่สหกรณ์

โคนมสันก�าแพง 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเล้ียงสัตว์” 
“เอาใจใส่อย่างเต็มท่ี”

“ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ท�าเกิดตัว”



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

30 31

ด้านพอเพียง     
ทำาทุกอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ทำาเกินตัว ” เกินกำาลังที่สามารถจะทำาได้  

ทุกขั้นตอน “เอาใจใส่ทำาอย่างเต็มท่ี ” และทำาด้วยความประณีต จึงทำาให้งาน
สัมฤทธิ์ผล ชีวิตมีความสุขจาก “ความพอประมาณ”     

ด้านภูมิคุ้มกัน    
เป็นศูนย์เรยีนรูท่ี้มคีวามเชีย่วชาญครบวงจรโดยเฉพาะเรือ่งการ การคดัเลอืก

นำ้าเชื้อพ่อพันธุ์ที่ดี การเก็บรักษานำ้าเชื้อ ซึ่งในพื้นที่แถวนี้จะมีเฉพาะตนที่มีความ

ชำานาญ

     

- มกีารใช้แรงงานภายในครวัเรอืนเป็นหลกั โดยแบ่งหน้าทีกั่นกับภรรยาในการให้
อาหารโคในช่วงเช้าและช่วงเยน็ โรงเรอืนจะมกีารแบ่งโคแม่พนัธุแ์ละโคเลก็ออก
จากกนัเพือ่ให้ง่านในการจดัการ จะต้องล้างทำาความสะอาดเกบ็มลูววัทกุวนัเพือ่
ลดกลิ่นและการสะสมของเชื้อโรค

- การดแูลเลีย้งโคนมส่วนใหญ่จะให้ววักนิเปลอืกจากฝักข้าวโพดอ่อนและหญ้าเนเบยีร์

เป็นอาหารซึ่งวัวจะให้นำานมดีกว่าการกินซังข้างโพด

- จะรีดนมวัวทุกวันในตอนเช้าประมาณ ตี4-ตี5 โดยการรีดนมวัวจะให้นำ้านมเฉลี่ย

ประมาณ 1-2 ถัง ต่อตัว หรือประมาณ 10-15 กก.

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒ
นาฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานำ้าจืด 
การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน 
เกษตรผสมผสาน ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม การสาธิต
การรีดโคนม 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

32 33

นายมนูญ เทศน�า
13/2 หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่่
47Q 0523391 2083234                        064-0094249

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฏีใหม่” 

เป็นศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีการปรับเปลี่ยน จัดสรรพื้นที่ ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยค�านึงถึงแหล่งน�้า และระบบชลประทาน
ส�าหรับใช้ในการเกษตร สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในการ
เลี้ยงสัตว์น�้า พื้นที่ได้ถูกแบ่งเป็นกิจกรรมการเกษตรต่างๆ โดยค�านึง
ถึงความเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ต่อกัน การสร้างผลผลิตที่หลากหลาย
เกิดรายได้จุนเจือครอบครัวสม�่าเสมอ ปัจจุบันเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ไม ่ได ้มีการใช ้ปุ ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ผันชี วิตและวิถีการท�า
เกษตรกรรมเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่ โดยไม่ละทิ้งการท�านา

- มีการท�าเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยมีการปรับพ้ืนที่เพื่อ

ท�านา เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว พืช

สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

- มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายทั้งพืช และสัตว์



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

34 35

ด้านพอเพียง     
มีการผลิตพืชและสัตว์อย่างละเล็กละน้อย ไม่ทำาจำานวนมากเพื่อมุ่งการค้า

เป็นหลกัเพยีงอย่างเดียว ส่วนใหญ่ใช้เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนก่อน ส่วนทีเ่หลอื
ถงึทำาการขายให้กบัพ่อค้า ทกุวนันีแ้ทบไม่มรีายจ่ายค่าอาหารเพ่ือการบริโภคเลย

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้       
มกีารศึกษาค้นคว้าและให้ความสนใจเกีย่วกบัการปลูกพืชอยูอ่ย่างสมำา่เสมอ 

และชอบทดลองทำาสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ภายในพื้นที่ของตนเอง

ด้านภูมิคุ้มกัน      
ผลผลติทีไ่ด้ส่วนใหญ่ปลอดสารพษิ บางชนดิเป็นอนิทรีย์ทีต่ลาดต้องการเป็น

จำานวนมาก ทำาให้มตีลาดรบัซือ้ผลผลติทีแ่น่นอนและได้ราคาด ีอกีทัง้ความอดุสม
สมบูรณ์ของพื้นที่และการจัดการเขตกรรมของตนมีความเหมาะสมทำาให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า       
ปัจจุบันเมื่อคนท่ัวไปเห็นว่าตนประสบความสำาเร็จจึงเริ่มมาขอความรู้และ

วิธีการของตนไปทำาตามช่วยกันทำาให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านมีความอุดสมบูรณ์เพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งความอุดสมสมบูรณ์ของพื้นท่ีและการจัดการเขตกรรมของตนมี

ความเหมาะสมทำาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

- มกีารแบ่งพ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ถกูจัดสรรอย่างเหมาะสมลงตวั การผลติพชือนิทรย์ีเป็นที่

ยอมรับทำาให้ราคาผลผลิตที่ผลิตได้สูงขึ้นกว่าเดิม เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดปีอย่าง

ต่อเนื่อง 

- เป็นตัวอย่างท่ีดีสำาหรับเกษตรกรท่ียึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการท่ีดิน

และแหล่งนำ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ให้ได้นำาตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของ

ตนเอง ตามความพร้อมและความเหมาะสมของภูมิสังคม ภูมินิเวศ

- ความรูท้ีไ่ด้รบัจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ได้แก่ การส่งเสรมิพฒันาอาชพีเกษตร

ตามแนวทฤษฏใีหม่ ฝายต้นนำา้ลำาธาร ปลกูป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพาะ

เลี้ยงกบ การทำาปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล การเลี้ยงปลา การ

พัฒนาพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ฯลฯ 

- ปัจจุบันมีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน



“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

36 37

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้มี
การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการ
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เน้นการทำานาเป็นหลักสลับหมุนเวียนกับการปลูกพืชไร่ พืชผักหลัง
การทำานา เนื่องจากพ้ืนที่มีระบบชลประทานเกษตรกรมีนำ้าเพียงพอ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างของการทำากิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้
กับผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และนำาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน

- หลักการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่
- การทำานา
- การปลูกและดูแลไม้ผล (กล้วยนำ้าว้า)
- การปลูก ดูแล และการตลาดพืชผัก
- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
- การเลี้ยงปลา (ปลานิล และปลาดุกบิ๊กอุย)
- การปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน

นางอ�านวย ยอดค�าปา
198 หมูท่ี ่2 ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่
47Q 0516054 2079592                           080-4934957

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

38 39

ด้านพอเพียง     
  มกีารปลกูข้าว ปลกูพชื และการเลีย้งกบ เลีย้งปลา เน้นเพ่ือบริโภคในครัว

เรือน และส่วนที่เหลือจึงจะขายเพื่อสร้างรายได้

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้     
  มกีารปลกูพืช และการเลีย้งสตัว์ให้มคีวามเหมาะสมกบัทีต่นเชีย่วชาญและ

มีความรู้ ทำาให้มีการผลิตตลอดทั้งปี

ด้านภูมิคุ้มกัน     
  ผลผลิตส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ทำาให้ไม่มีการใช้สารเคมี

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า     
  มกีารใช้พืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย และมผีลิตปุย๋ชวีภาพ และ

นำาไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง

มกิีจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานทีห่ลากหลายทัง้การทำานา ปลกูผกั 

ปลกูไม้ผล เลีย้งกบ เลีย้งปลา ฯลฯ หมนุเวยีนสร้างรายได้ให้ครอบครวัตลอด

ทัง้ปี ในพืน้ทีท่ัง้หมด 21 ไร่ ยดึหลกัการใช้ชวีติแบบพอเพยีงตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทำาให้ชีวิตเรียบง่าย อยู่สุขสบาย

- ความรู้ท่ีได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้แก่ เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย การปลูกผักปลอดภัย การ
ฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพ และการเกษตรทฤษฏี

ใหม่ ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการทำานา การเลี้ยงปลา การทำาปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

40 41

เป็นศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ 
โดยเจ้าของศูนย์เรียนรู ้ฯ ได้มีการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู ่วางแผนท�าการ
เกษตร และหาความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษากา
รพัฒนาฯ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้เพ่ิมเติมกิจกรรมในพ้ืนที่ แม้ใน
ปัจจุบันครอบครัวได้ประกอบธุรกิจน�้าดื่ม แต่สามารถท�าควบคู่ไป
กับการเกษตรได้อย่างลงตัว น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงและแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ด�าเนินการส�าหรับ
บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสูด โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของความลาดชันของพื้นท่ี

- การท�านา

- การปลูกพืชผักและไม้ผล

- การปลูกไผ่กิมซุง

- การเลี้ยงปลา

นายทองอินทร์ สุภาพล
65/1 หมูท่ี ่4 ต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่่่
47Q 0522421 2082401                           082-7616548  

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

42 43

ด้านพอเพียง
ทุกวันนี้ทำาการผลิตแบบพออยู่พอกิน ส่วนใหญ่เน้นบริโภคทั้งข้าว พืช

ผัก การเลี้ยงสัตว์ส่วนที่เหลือถึงขาย

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีการนำาเอาองค์ความรู้ของศูนย์มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่าง

เหมาะสม ใช้การสังเกตและประสบการณ์ของตนเองร่วมด้วย ทำาให้ประสบ
ความสำาเร็จ

ด้านภูมิคุ้มกัน
นอกจากการเกษตรเพื่อบริโภค บางส่วนถึงขายแล้ว ตนเองยังมีธุรกิจ

นำ้าดื่มและนำ้าแร่เป็นรายได้เสริม ซึ่งในพื้นที่ของตนเองเด่นเรื่องนำ้าแร่

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า
มีการปลูกพืชอย่างหลากหลายและมีการนำาเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มา

ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำาให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จากแต่ก่อนมาก

- ปัจจุบันได้แบ่งที่ดินจำานวน 15 ไร่ แบ่งอออกเป็น พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่แปลงไม้ผล 

โดยใช้พื้นที่ลุ่มทำานา แนวคันนาปลูกมะพร้าวนำ้าหอม และขุดบ่อปลา ที่ดอนปลูกไม้

ผล และปลกูพชืผกั เลอืกปลกูไผ่กิมซงุเพือ่เป็นพชืรายได้อกีอย่างหนึง่ของครอบครัว 

- ชีวิตครอบครัวทุกวันนี้มีรายได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิดความสุขใจ สมดังท่ีตนเองและ

ครอบครัวตั้งใจไว้เสมอจะไม่ขายว่าจะไม่ขายท่ีดินซ่ึงเป็นมรดกและ ท่ีได้รับ

พระราชทานที่ดินทำากินจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำาแพง แต่จะรักษาและ

ทำาให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่จะทำาได้ 

- ความรูท้ีไ่ด้รบัจากศูนย์ศึกษาการพฒั

นาฯ ได้แก่ เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย การปลูกผัก

ปลอดภัย การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพ 

และการเกษตรทฤษฏีใหม่ ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการทำานา การปลูกพืชผักและไม้ผล การปลูกไผ่

กิมซุง และการเลี้ยงปลา ฯลฯ



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

44 45

น.ส.กัญจนา บัวแดง
189 หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่่่
47Q 0516432 2080287                           083-5738392  

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรูู้้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

- ชีวิตความเป็นอยู ่ของครอบครัวดีขึ้นมีรายได้หลักมาจากอาชีพ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จึงทำาให้
มีเวลาดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ สมาชิกในครอบครัวมีความ
สุขจากการได้ทำางานร่วมกัน มีเงินออมเก็บไว้ใช้ในยามจำาเป็น 

- ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
สำาหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นแหล่งพักแรมให้กับเยาวชนได้
เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ด
หลินจื อ  เห็ ดลมป ่ า  เห็ ด

นางฟ้า)

- การผลิตก้อนเห็ดสำาหรับเปิดดอกจำาหน่าย



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

46 47

ด้านพอเพียง
สิ่งที่ทำาไม่ได้มุ่งหวังที่จะต้องได้กำาไรมากมายแค่พออยู่ได้และไม่ทำาเกิน

ความสามารถหรอืกำาลังของตน จงึทำาให้ชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครวัดขีึน้ 

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
กิจกรรมเพาะเนือ้เยือ่และผลติก้อนเหด็ เป็นอาชีพทีต้่องใช้ทกัษะ ความ

ชำานาญเป็นอย่างมากในการผลติ ต้องใช้การสัง่สมประสบการณ์ รวมถึงเคร่ือง
มอืเครือ่งใช้ซึง่คนส่วนใหญ่ไม่นยิมทีจ่ะทำากนั แต่นยิมทีจ่ะเลอืกซ้ือหรอืส่ังให้
ตนเพาะก้อนเชื้อเห็ดตามที่แต่ละคนต้องการไปเปิดดอกอีกทอดหนึ่ง

ด้านภูมิคุ้มกัน
กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่ได้คัดเลือกเห็ดหลากหลายชนิด บาง

ชนดิอย่างเช่น เห็ดหลนิจอื สามารถเกบ็ไว้จำาหน่ายเป็นเวลานานให้มรีาคาสงู 

นอกจากนีค้วามพร้อมด้านเครือ่งมอืและทักษะความชำานาญในการเพาะเชือ้

ทำาให้มีผู้ที่สนใจทั้งเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ติดต่อเพื่อการค้าเป็นจำานวนมาก

- ปัจจุบันได้แบ่งที่ดินจำานวน 15 ไร่ แบ่งอออกเป็น พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่แปลงไม้ผล 

โดยใช้พื้นที่ลุ่มทำานา แนวคันนาปลูกมะพร้าวนำ้าหอม และขุดบ่อปลา ที่ดอนปลูกไม้

ผล และปลกูพชืผกั เลอืกปลกูไผ่กิมซงุเพือ่เป็นพชืรายได้อกีอย่างหนึง่ของครอบครวั 

- ชีวิตครอบครัวทุกวันนี้มีรายได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิดความสุขใจ สมดังท่ีตนเองและ

ครอบครัวต้ังใจไว้เสมอจะไม่ขายว่าจะไม่ขายท่ีดินซ่ึงเป็นมรดกและ ท่ีได้รับ

พระราชทานที่ดินทำากินจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำาแพง แต่จะรักษาและ

ทำาให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่จะทำาได้ 

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒ
นาฯ ได้แก่ เล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย การปลูกผัก
ปลอดภัย การฟ้ืนฟดูนิด้วยปุ๋ยหมักและนำา้หมักชีวภาพ และ

การเกษตรทฤษฏีใหม่ ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการทำานา การปลูกพืชผักและไม้ผล การปลูกไผ่

กิมซุง และการเลี้ยงปลา ฯลฯ



นายเจริญ ตาถาวัน
82 หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่
47Q 0516274 2080094                            053-840605  

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

48 49

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการ

ด�าเนินกิจกรรม การผลิตท่ีหลากหลายภายในพื้นท่ี มีรายได้อย่างต่อเน่ือง มีการท�า

นาส�าหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก มีการลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภค ท่ีเหลือจ�าหน่าย การ

เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยในพื้นท่ี เน่ืองจากมีพื้นท่ีสวนล�าไยกว้างขวางพอส�าหรับ

ให้ไก่ได้ออกหากิน มีการขุดบ่อเล้ียงปลา  เพื่อน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี และเลี้ยง

ปลานิลแบบธรรมชาติ ซึ่งผลผลิตเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่อง

กลิ่นเม่ือเปรียบเทียบกับปลานิลที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด รายได้ต่างๆจะทยอย

หมุนเวียนเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน�ามาพัฒนา

ต่อยอดกิจกรรมการเกษตรต่างๆในพื้นท่ี เช่น การเลี้ยงชันโรงในสวนล�าไย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผสมเกสรและการติดผลของล�าไย เป็นต้น

- การท�านา

- การเลี้ยงสัตว ์ (เป ็ด ไก ่) ไว ้

บริโภคและจ�าหน่าย 

- การเลี้ยงปลาแบบธรรมขาติ 

- การปลูกไม้ผลและเล้ียงชันโรงในสวนล�าไย

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

50 51

ด้านพอเพียง
 ทำานาสำาหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภค ที่เหลือ

จำาหน่าย ขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำานำ้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี การทำาเกษตรแบบ
ผสมผสานและยึดหลักพอเพียง ไม่ทำาจนมากเกินไปนัก

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติภายในพื้นที่ของตนเอง ยก

ตวัอย่างเช่น การเล้ียงชนัโรงในสวนลำาไย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผสมเกสรและ
การติดผลของลำาไย การปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น

ด้านภูมิคุ้มกัน
ดำาเนนิกจิกรรมเกษตรผสมผสาน เพือ่สร้างภมูคิุม้กนั  มรีายได้อย่างต่อเนือ่ง  

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพิ่มขึ้น

- ผลจากการดำาเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ทำาให้มีความสุขจาก
การได้ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม ได้ทำางานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ได้รับ
ประทานผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งมีความปลอดภัย และช่วยประหยัด
รายจ่ายของครอบครัวได้มาก 

- ปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดำาเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแบบ ผสมผสานให้กบัผูส้นใจ

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยงปลานำ้าจืด 

การเลีย้งเป็ดเทศ เล้ียงไก่พืน้เมอืง การผลติปุย๋อนิทรย์ี 

การเพาะเลีย้งกบ การพฒันาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรยีน

รู้ ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา



นายสินชัย วิริยะจรรยงค์
9/1 หมูท่ี ่2 ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่
47Q 0515759 2079351                            089-4328607  

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

52 53

เป็นศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชดำาริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำาแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
แหล่งวิชาการต่างๆ ความรู้ตามแนวพระราชดำาริท่ีได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒ
นาฯ มาปรับใช้ วางแผนจัดสรรพ้ืนที่ เลือกกิจกรรมที่ตนเองและครอบครัว
ถนัดมาดำาเนินการ ผลผลิตที่ได้จะนำาไปจำาหน่ายในชุมชน ทุกกิจกรรมได้
เกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน เช่น มูลสัตว์ นำามาใช้บำารุงพืชผัก นำ้าที่ถ่ายออกจาก
บ่อกบไหลลงบ่อปลาดุกได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในส่วนของการเลี้ยงกบ
เนื้อจะเลือกเลี้ยงในกระชังเมื่อกบถ่ายลงบ่อจะเป็นอาหารให้กับปลานิลที่ว่าย
มาอยู ่บริเวณรอบๆกระชัง การปลูกพืชผัก ไม้ผล เน้นกระบวนการทาง
ธรรมชาติใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดปุ๋ยคอก และนำ้าหมักชีวภาพทดแทน
ปุ๋ยเคมี

- มีการเลี้ยงเป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง สุกร 

โคพื้นเมือง ปลานิลและปลาดุกบิ๊กอุย 

- มีการปลูกไม้ผล พืชผัก ทำาปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพ ทำา

นำ้าส้มควันไม้

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

54 55

ด้านพอเพียง
 ดำาเนนิชวีติโดยไม่ประมาท ไม่ฟุง้เฟ้อ รายได้ท่ีได้รบัมาหลงัจากหกัค่าใช้จ่าย

ก็จะเก็บไว้เป็นเงินออม

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
วางแผนจัดสรรพื้นที่ เลือกกิจกรรมที่ตนเองและครอบครัวถนัดมาดำาเนิน

การตามกำาลงัความสามารถ เลอืกความหลากหลาย ให้รายได้เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ด้านภูมิคุ้มกัน
มีแหล่งอาหารในครัวเรือนไม่จำาเป็นต้องซื้อหา

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
ลักษณะของดินในพื้นที่มีคุณภาพดินเริ่มดีขึ้นเร่ือยๆ จากการเริ่มปรับปรุง

บำารุงดินด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม
มีความสุขตามอัตภาพ ไม่ต้องเครียดจากการทำางานบริษัทเหมือนแต่ก่อน

ปัจจุบันมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัวและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 

อาทิ การปลูกไม้ผลที่กำาลังเจริญเติบโตขึ้นตามอายุการปลูก และทยอยให้ผลผลิต พื้นที่ว่าง

ระหว่างต้นไม้ผลไม่เคยว่างเว้นจากชนดิพชืผกัต่างๆทีส่ามารถนำาไปบรโิภคและจำาหน่ายสร้าง

รายได้ จนสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิต เป็นตัวอย่างรูปแบบของการจัดสรร

พื้นที่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนบ้าน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ 

และตัวเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความเต็มใจและพร้อมที่จะแนะนำาให้เพื่อนบ้านได้เจริญรอย

ตามหันมาทำาแบบเกษตรผสมผสาน หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อนและ

เผยแพร่ความรู้ตามแนวพระราชดำาริสู่ชุมชน

- ความรูท้ีไ่ด้รบัจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ได้แก่ การเลีย้งไก่พืน้เมอืง การเพาะเลีย้งกบ เลีย้ง
ปลาเศรษฐกิจ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  การทำาปุ๋ย

อินทรีย์และปุ๋ยนำ้าชีวภาพ การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำาเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตปุ๋ยหมัก
และนำาหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงกบ ไก่พื้นเมือง ปลาดุก ปลานิล เป็ดเทศ 

และสุกร



นายสุนทร ดาวแก้ว
249 หมูท่ี ่5 ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่
47Q 0516697 2079645                            081-1797164 

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

56 57

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านเกษตรผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ดำาเนิน

การอย่างมีแบบแผนและลงตัว สามารถใช้ประโยชน์เกื้อกูลจากกิจกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรม 

เช่น ใช้มูลสุกรบำารุงพืชผัก ไม้ผล นาข้าว ทำาปุ๋ยหมัก นำ้าหมักชีวภาพใช้เอง เป็นต้น

เช่นเดียวกับด้านปศุสัตว์เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้แบ่งพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง

เป็นสัดส่วน และมีความโดดเด่นในเรื่องของการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ ์สุกรในทุก

กระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงดู การบำารุงแม่สุกร การทำาคลอด จนกระท่ังการอนุบาลสุกร 

มีการคิดค้นสูตรอาหารธรรมชาติโดยหาจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ใบกระถิน หยวกกล้วย 

บอน และใบผักกระเฉด มาเป็นส่วนผสมร่วมกับปลายข้าว รำาข้าว และอาหารสำาเร็จรูป 

แม้จะใช้เวลาช้ากว่าสุกรท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารสำาเร็จรูปอย่างเดียว แต่สุกรสามารถเจริญ

เติบโตได้ดี แข็งแรง และท่ีสำาคัญสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้มาก

- มีกิจกรรมการท�านา การ

ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยง

ไก่พื้นเมือง การเล้ียงเป็ด เล้ียงโค ฯลฯ

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

58 59

ด้านพอเพียง
 มีอาหารที่สามารถผลิตได้เองท่ีปลอดจากสารเคมี มีความสุขได้อยู่กับ

ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
ได้ใช้ความรูแ้ละประสบการณ์จากการไปอบรมทีศ่นูย์ศกึษาพฒันาฯ รวมถงึ

การปฏบิตัจิรงิ ลองผดิลองถกู นำามาประยกุต์ปฏบิตัจินประสบความสำาเร็จเช่นใน
ปัจจุบัน   

ด้านภูมิคุ้มกัน
ไม่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการผลิตภาคเกษตร ทำาให้ต้นทุนลดลง

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม 
ได้น้อมนำาแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 มา

ใช้อยู่เสมอโดยใช้ความขยัน อดทน และมีนำ้าใจในการดำาเนินชีวิต มีความสุขบน

ความพอเพียง มีกิน มีใช้ มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำาเป็นในวันข้างหน้า

ปัจจบุนัเจ้าของศนูย์เรยีนรู้ฯ ได้น้อมความรูต้ามแนวพระราชดำารทิีไ่ด้รบัจากศนูย์

ศึกษาการพัฒนาฯ มาใช้เป็นแนวทาง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ความขยัน อดทน 

และมีนำ้าใจในการดำาเนินชีวิต จนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เรียนรู้เกี่ยวกับการทำา

เกษตรผสมผสาน โดยแต่ละกจิกรรมได้ผสมผสานแนวความคดิ ภมูปัิญญาชาวบ้าน สิง่

ที่ท้องถิ่นมีแต่หลายคนมองข้ามไม่นำามาใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่ที่เปิดให้บุคคลทั่วไป

ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด สามารถสร้างสิ่งที่ดีมีคุณค่าได้อย่างมหาศาลก่อเกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ และถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญจนกลาย เป็นตัวอย่าง

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้เป็นอย่าง

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานำ้าจืด การ

เลี้ยงปลาเศรษฐกิจ การปลุกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การเพาะเลี้ยงกบ 

การทำาและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเลี้ยง

กบ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงโค ฯลฯ



นายอุ่นเรือน เกิดสุข
6 หมูท่ี ่1 ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่

47Q 0537586 2107104                            087-1923285 

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่” 
และ “ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

60 61

หลังจากที่เจ้าของศูนย์เรียนรู ้ได้เข้าไปศึกษาอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้นำา

แนวคิดและแนวปฏิบัติมาปรับเปล่ียนแปลงไร่เมี่ยงของตนให้มีกิจกรรมการเกษตรที่หลาก

หลาย โดยมุ่งเน้นพันธุ์พืชท่ีสามารถเจริญเติบโตในสภาพพื้นท่ีได้ดี เช่น ส้มโอพันธุ์ขาว

ใหญ่ ขาวทองดี ท่าข่อย ปลูกเงาะโรงเรียน มะไฟ ทุเรียน กระท้อน มะขามป้อม ปลูก

พืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านในท้องถ่ิน เช่น ลิงลาว ผักกูด เป็นต้น ผลผลิตเป็นท่ีนิยมของ

ผู้บริโภคและราคาดี 

มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไว้เป็นแหล่งอาหาร และกิจกรรมที่สำาคัญ พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ี

บนพื้นที่สูง ได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศท่ีค่อนข้างเย็นตลอดปี จึงเหมาะสำาหรับ

เพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยเฉพาะเห็ดหอมท่ีชอบอากาศเย็น จึงทำาให้มีผลผลิตจำาหน่าย

ได้ตลอดปี นอกจากเห็ดหอมแล้ว ยังได้นำาเห็ดชนิดต่างๆ เข้ามาเพาะเลี้ยงผสมผสาน 

เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า และเห็ดหลินจือ

- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปผลผลิตเห็ด 
(เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า)

- รูปแบบการทำาเกษตรแบบผสมผสาน
- การปลูกและดูและไม้ผล (ส้มโอ มะขามป้อม มะม่วง กระท้อน พลับ 

ทุเรียน เงาะโรงเรียน มะไฟ)
- เล้ียงปลา (ปลานิล ปลาดุก)
- ปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน
- ปลูกเมี่ยงและกาแฟ



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

62 63

ด้านพอเพียง
ศนูย์เรยีนรูม้กีารทำาสวนผสมผสาน โดยจะแบ่งพืน้ทีส่ำาหรบัการลดค่าใช้จ่าย

ในการซ้ือผกั และสตัว์ ของครวัเรอืน ส่วนทีเ่หลอืสามารถดำาเนนิกจิกรรมเพือ่เพิม่
รายได้ให้กับครัวเรือนจากสวนผสมผสาน 

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการเพาะเห็ดของตนเองและชุมชนให้อยู่รอด

อย่างสุจริต โดยต้องสามารถต่อรองกับตลาดโดยไม่ทำาการเบียดเบียนผู้อื่น

ด้านภูมิคุ้มกัน
มกีารวางแผนของศนูย์เรยีนรูว่้าสิง่ท่ีจะต้องทำาอย่างไม่ลดละ คอื การดำาเนนิ

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำาเกษตรผสมผสาน เนื่องจากเห็ด

หากวันหน่ึงล้ม ก็ยังคงมีเกษตรผสมผสานท่ีจะคอยเกื้อกลูครอบครัวได้อย่าง

แน่นอน

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
มีการปรับปรุงบำารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และทำาสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอื

จากการกินถึงนำาไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการทำาเกษตรผสม

ผสาน และเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง

อย่างได้ผล ซ่ึงในปัจจุบันมีสมาชิกในละแวกชุมชนสามารถนำาไปปฏิบัติตาม

กว่า 80% ของคนในชมุชน และยงัสามารถรวมกลุม่เพือ่ต่อรองด้านราคากับ

พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผลผลิตของชุมชน

- ความรู ้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเล้ียงเห็ด

เศรษฐกิจ ฝายต้นนำ้าลำาธารและ

พัฒนาที่ยั่ งยืน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

เกษตรกร ฯลฯ  

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม การเพาะเห็ดหลินจือ 



นางดาวเรือง เจริญทรัพย์
85/1 หมูท่ี ่6 ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่่่
47Q 0525983 2090751                          086-6711224 

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

64 65

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านการเกษตรแบบผสม
ผสาน มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้
มีการจัดสรรและแบ่งพื้นที่ดำาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มพื้นที่ 
ประกอบด้วยการปลูกพืชผัก ผักพื้นบ้าน หมุนเวียนชนิดตามความ
เหมาะสม ขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย สร้างบ่อสำาหรับเพาะ
เลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ผลิตลูกกบจำาหน่าย นำาผลผลิตทางการเกษตร
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แห้ง เช่น มะตูมแห้ง กระเจี๊ยบแดงแห้ง   
เป็นต้น รวมทั้งลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีสำาหรับบำารุงพืชที่ปลูกโดยนำา
วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่มาผลิตนำ้าหมักชีวภาพ มีการเพาะขยายพันธุ์
ผักพื้นบ้านและสมุนไพรสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

- มีการเลี้ยงปลา มีการปลูกผัก
และผักสวนครัว (กะหลำ่าดอก ผัก
บุ้ง ผักกาด คะน้า ถั่วฝักยาว พริกข้ีหนู

- มีการปลูกไม้ผล เช่น กล้วยนำ้าว้า กล้วยหอม ลำาไย 
มะม่วง มะละกอ



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

66 67

ด้านพอเพียง
 ใช้หลกัการปลกูทุกอย่างท่ีกิน กนิทกุอย่างทีป่ลกู มเีหลอืจงึขายและแบ่งปัน

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
การทดลองปฏบิตัจิรงิ ลองผดิลองถกู นำามาประยกุต์ปฏบิติัจนประสบความ

สำาเร็จ

ด้านภูมิคุ้มกัน
มีตลาดและลูกค้าเฉพาะ ที่สนใจบริโภคผักพื้นบ้านตามฤดูกาล

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
ภายในสวนของตนจะเน้นการปลูกพืชตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีหรือสาร

กำาจัดวัชพืชใดๆ หากมีโรคและแมลงรบกวนจะใช้ปุ๋ยหมัก นำ้าหมักชีวภาพ  สาร

ไล่แมลง  ที่ตนผลิตเอง นอกจากจะไม่มีสารเคมีตกคางแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการ

ผลิตด้วย

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม
มีความสุขกับการทำางานอยู่กับบ้าน ได้ทำางานร่วมกับสมาชิกในครัวเรือน 

สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ มีรายได้หมุนเวียนจากการจำาหน่าย

ผลผลิต เริ่มมีเงินเก็บออม ภาวะหนี้สินได้รับการชำาระ มีแหล่งอาหารมีผัก ปลา 

กบ ไว้รบัประทาน มีสวนไม้ผลทีเ่ป็นพชืหลกัและปลกูเสริมด้วยผักหวานป่าซ่ึงเป็น

พืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดี

เริม่มเีงนิเก็บออมลด ภาวะหนีส้นิ มีแหล่งอาหารไว้รบัประทาน มีสวนไม้ผล
ที่เป็นพืชหลักและปลูกเสริมด้วยผักหวานป่าซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สร้าง
รายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนำาผลผลิตที่ผลิตได้ในพ้ืนที่ไป
จำาหน่ายด้วยตนเอง ทำาให้ทราบกลไก และความต้องการของท้องตลาด นำามา
วางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การทำาเกษตรผสมผสาน 

ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตการผลิตแบบพอเพียง

- ความรูท่ี้ได้รับจากศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ได้แก่ การแปรรูปและถนอม
อาหาร การพฒันาเพือ่เพิม่ศักยภาพของกลุม่อาชีพ

แปรรูป  ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ
ตากแห้ง การปลูกไม้ผล



นายทองมา ศรีภูธร
18/1 หมูท่ี ่7 ต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่่่
47Q 0523673 2080378                           089-6352810

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

68 69

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านการเกษตรแบบผสม
ผสาน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
เพื่อดำาเนินกิจกรรมการเกษตรต่างๆ ประกอบด้วย ปลูกไม้ผล พืชผัก 
เลี้ยงสัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา ปลูกไผ่ เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลาก
หลายเป็นประโยชน์ สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว 
ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
บูรณาการร่วมกับความรู้ท่ีได้รับจากหน่วยงานอื่นๆและการเรียนรู้
จากเอกสารทางวิชาการ ได้นำาไปประยุกต์พัฒนา
อาชีพของตนเอง

- การทำาเกษตรแบบผสมผสาน
- การปลูกพืชผักและพืชสวนครัว 
- การผลิตปุ๋ยหมัก
- การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง ปลาดุก ฯลฯ
- การปลูกไผ่



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

70 71

ด้านพอเพียง
 ทุกวันนี้ดำาเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน เหลือจากการบริโภคถึงขาย ไม่ได้มุ่ง

หวังเพื่อทำาการค้าเป็นหลัก 

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำาการเกษตรที่ตนเองได้ทั้งศึกษา

ค้นคว้า และได้รับการอบรมจากหลายหน่วยงาน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
สมในพื้นที่ของตนเอง

ด้านภูมิคุ้มกัน
ไม่มกีารลงทนุในปรมิาณทีม่าก และผลผลติทีไ่ด้เป็นเกษตรปลอดภยัเพราะ

ไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร นอกจากนีก้ารปลกูพชืแบบผสมผสานทำาให้ชวีติความ
เป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน มีอาหารบริโภคเก็บเหลือขายตลอดทั้งปี

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
การพลิกฟื้นพื้นที่จากเดิมซึ่งเป็นไร่เกษตรเชิงเดียวสู่แปลงเกษตรแบบผสม

ผสาน ทำาให้พืน้ทีเ่กดิความอดุสมบรูณ์เพิม่มากขึน้ นอกจากนีเ้พือ่นบ้านทีเ่หน็ตน
สำาเร็จจึงเริ่มที่ทำาตามแบบของตนเอง

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม
นอกจากความรู้ด้านเกษตรท่ีมอบให้แก่เพื่อนบ้านแล้ว  ผลผลิตในแปลง

เกษตรของตนยงัได้มกีารแบ่งปันให้กบัเพือ่นบ้านแลกเปลีย่นกนั ช่วยเหลอืเกือ้กลู
กันภายในชุมชน

- มีกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลายทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้
ผล เลีย้งสตัว์ ผลติปุย๋หมกั เลีย้งปลา ปลกูไผ่ ฯลฯหมนุเวยีนสร้างรายได้ให้
ครอบครัวตลอดทั้งปี

- ทุกวันนี้จากการน้อมนำาองค์ความรู้จากแนวพระราชดำาริต่างๆ การใช้ชีวิต
แบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำาให้ชีวิตความเป็น
อยู่ดีขึ้น เกิดกิจกรรมหมุนเวียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้สนใจ

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษากา

รพัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุ

กบิ๊กอุย การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงกบนา 
การเลี้ยงสุกร การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมัก/นำาหมักชีวภาพ 
ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับรูปแบบและการทำาเกษตรผสมผสาน การปลูกผัก
สวนครัว การผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกไผ่ ฯลฯ



นายศรีอินทร์ อินทร์สัน
22/2 หมูท่ี ่5 ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่่่่
47Q 0528562 2086123                       087-1798005

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

72 73

เป็นศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชดำาริด ้านเกษตรผสมผสาน  
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีการดำาเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ ความถนัด ความพร้อมของสมาชิกในครัวเรือน  
พื้นที่ได้ถูกปรับและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีการปลูกพืชผัก ไม้ผล 
เลี้ยงปลา สามารถสร้างรายได้มีได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียน
รู้สำาหรับผู้สนใจและเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

- การปลูกไม้ผลผสมผสาน (เช่น มะม่วง และเสาวรส)
-  การปลูกพืชผัก
-  การทำาเกษตรผสมผสาน
-  การปลูกและดูแลผักไฮโดรโพรนิกส์
-  การมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
- การขยายพันธุ์พืช
-  การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง ปลาและเล้ียงกบ ฯลฯ

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

74 75

ด้านพอเพียง
 การมีผลผลิตที่หลากหลายทั้ง พืชผัก ผักปลอดสารพิษ ปลา กบ และไก่ 

ทำาให้สามารถมีผลผลติบรโิภคในครวัเรอืนได้ตลอดทัง้ปี ทีเ่หลอืมกีารแบ่งปันบ้าน
ใกล้เคียง และจำาหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้และนำามาทดลอง พัฒนาอยู่

ตลอดเวลาในการทำาการเกษตร และยงัเป็นผูท้ีถ่่ายทอดองค์ความรู้ทีต่นมใีห้กบัผู้
ที่สนใจ โดยยึดหลักการทำาเกษตรทฤษฏีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ด้านภูมิคุ้มกัน
การผลิตที่หลากหลาย ประกอบกับการค้นคว้า ทดลองทำาสิ่งใหม่ๆ ทำาให้

เกิดข้อค้นพบที่จะนำามาปรับปรุงพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองให้มี
คุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทำาให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของ

ตลาด

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย และมีผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ

นำาไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม 
มกีารยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ใช้ชวีติท่ีเรยีบง่าย และเป็นผูใ้ห้

ความช่วยเหลือ ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาขอคำาปรึกษา และผู้ท่ีสนใจจะดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในศูนย์เรียนรู้ฯ

- สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีจากความหลากหลายของผลผลิต 
- นำาองค์ความรูจ้ากแนวพระราชดำารต่ิางๆ การใช้ชวีติแบบพอเพยีงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำาให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข 
- ปัจจบุนัสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการ

ดำาเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแบบผสมผสานให้กับผู้สนใจ

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
การเลีย้งกบนา การเลีย้งสกุร การปลกูผกัไฮโดรโปรนคิ การปลกู
มะนาว ฯลฯ 

- มหีลกัสตูรฝึกอบรม เกีย่วกบัรปูแบบและการทำาเกษตรผสมผสาน การปลกู
ผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การปลูกไม้ผล เช่น เสาวรส อโวคาโด้ มะม่วง 
ฯลฯ



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

76 77

เป ็นศูนย ์เรียนรู ้ตามแนวพระราชดำาริด ้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้เริ่มต้นฝึกฝนทักษะอย่างจริงจัง ค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมเรียน
รู้จากการเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งได้รับคำาปรึกษาที่ดีจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาการพัฒนาฯ มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำาเนินกิจกรรมเพาะเห็ดได้
ดี ได้เพ่ิมโรงเพาะเห็ดและชนิดเห็ดให้หลากหลาย โดยเฉพาะเน้นการผลิตเห็ด
หลินจือ ซึ่งเป็นเห็ดสมุนไพรที่ราคาดีให้ผลตอบแทนสูง สามารถเก็บไว้ได้นาน 
มีเห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหัวลิง เห็ดหูหนู สลับหมุนเวียน เพื่อลดความเสี่ยง
ของตลาด เพราะเห็ดแต่ละชนิดที่กล่าวมามีฤดูกาลที่เหมาะสมสำาหรับการ
เพาะ การดูแลเอาใจใส่ การเก็บเก่ียวที่แตกต่างกันไป ผลตอบแทนที่ได้รับก็
ไม่เท่ากัน รายได้ที่ได้รับซื้อช่วยเสริมซึ่งกันและกัน เป็นเงินออมเพ่ิมมากขึ้น

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ 
เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดนางฟ้า เห็ด
นางรม เห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำา เห็ดลมป่า ท้ังการ
เพาะเชื้อ บ่มก้อน อัดก้อน และเปิดดอกจำาหน่าย 

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เช่น ชาเห็ดหลินจือ ชาเห็ดสาม
เซียน และการแปรรูปผักพื้นบ้าน เช่น ชาเชียงดา ฯลฯ

นางวีรา จินะใจ
70 หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่่่่
47Q 0521075 2082455                      081-6722358

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

78 79

ด้านพอเพียง
 มีการผลิตแต่เพียงพอเหมาะ  แม้ตลาดจะมีความต้องการสูง แต่ตนเองจะ

ทำาเท่าทีต่นเองทำาได้ นอกจากนัน้มกีารขยายความรูแ้ละเครือข่ายผู้ผลิตให้กบัผู้ที่
สนใจช่วยกันทำาและจัดส่งผลผลิตในรูปของกลุ่มแทน

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
การเพาะเลีย้งเหด็ต้องใช้ความขยนั อดทน ดแูลเอาใจใส่สงู และต้องใช้ทกัษะ

ความชำานาญ รูจ้กัสงัเกตทัง้สภาพภมูอิากาศ สิง่แวดล้อม รวมถึงชนดิพันธุข์องเหด็
แต่ละชนิดว่าชอบแบบไหน ซึ่งตนเองใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถทำาได้
อย่างทุกวันนี้

ด้านภูมิคุ้มกัน
ผลผลิตของตนเองเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง เนื่องจากมีความหลาก

หลายของชนดิเหด็ทีห่มนุเวยีนสบัเปลีย่นตลอดทัง้ปีแล้ว การให้ความสำาคญัเกีย่ว
กับเรื่องคุณภาพของเห็ดที่มีมาตรฐาน ความสะอาด การมีโรงอบพลังงานแสง
อาทิตย์ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและการจัดส่งได้ตรงตามเวลา ล้วนทำาให้ลูกค้า

ส่วนใหญ่เลือกตนเอง

- มีการรวมกลุ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนสำาหรับแปรรูปเห็ด และจำาหน่ายในรูป
แบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองให้เครื่องหมาย อย. หลายชนิด 
เป็นที่ต้องการของท้องตลาด รวมทั้งการผลิตก้อนเห็ดจำาหน่ายเป็นแนวทาง
เลือกในการสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี

- เป็นสถานที่สำาหรับศึกษาดูงานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร สำาหรับผู้
สนใจทั่วไป ซึ่งเกษตรกรมีความยินดีและเต็มใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเผยแพร่แนวพระราชดำาริเป็นอย่างยิ่ง

- ความรู ้ที่ ได ้รับจากศูนย ์ศึกษากา
รพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพแปรรูปอาหารเครื่องด่ืม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับการเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ด
ขอนขาว เห็ดหูหนู และเห็ดนางฟ้า



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

80 81

เป ็นศูนย ์ เรียนรู ้ตามแนวพระราชดำาริ ด ้านการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ เจ ้าของศูนย์เรียนรู ้ฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย “ความขยัน ใฝ่รู ้ใฝ่
เรียน” รวมถึงการได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน เกิดทักษะ 
และแนวทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ จนสามารถสร้างอาชีพที่
ม่ันคงให้กับครอบครัว  โดยการเพาะเห็ดชนิดต่างๆที่หลากหลาย 
วางแผนผลิตเป็นรุ ่นๆ และแบ่งโรงบ่มเช้ือ สำาหรับผลิตก้อนเห็ด
จำาหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรม เห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำา 
โดยวางแผนผลิตเป็นรุ่นๆ แบ่งโรงบ่มเชื้อสำาหรับผลิตก้อน

เห็ด 

- มีการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าออกจำาหน่าย

นายพงษ์เทพ จินะใจ
2 หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่่่่่

47Q 0521081 2082463                      091-1428607

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

“การผลิตภาคเกษตร” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

82 83

ด้านพอเพียง
 มีการผลิตเท่าที่ตนเองทำาได้ ไม่ได้ทำามากจนเกินไป มีการวางแผนการผลิต

ที่เหมาะสม

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
การเพาะเลี้ยงเห็ดต้องใช้ความขยัน อดทน ดูแลเอาใจใส่สูง และต้องใช้

ทักษะความชำานาญ รู้จักสังเกตทั้งสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงชนิด
พนัธุข์องเหด็แต่ละชนดิว่าชอบแบบไหน ซ่ึงตนเองใช้เวลานานพอสมควรกว่า
จะสามารถทำาได้อย่างทุกวันนี้

ด้านภูมิคุ้มกัน
ผลผลิตของเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างสูง เน่ืองจากมีความหลาก

หลายของชนิดเห็ดที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอดทั้งปี และผลผลิตเห็ดที่ได้มี
คุณภาพ

- สร้างรายได้หมนุเวยีนตลอดทัง้ปีจากกจิกรรมการเพาะเหด็เศรษฐกจิ ทำาให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นจากเดิม

- ปัจจุบันดำารงชีวิตด้วย “ความเรียบง่าย พอประมาณ” ทำาตามกำาลังของ
ครอบครัว คิดใคร่ครวญด้วย  “ความรอบคอบ ” ก่อนดำาเนินกิจกรรม นำา
ประสบการณ์มาพัฒนากิจกรรม ทำาให้เกิดผลสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชีวิตครอบครัวมีความสุขที่ได้ “ อยู่อย่างพอเพียง ”

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษากา
รพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ การเลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ และการทำาเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอ
เพียง 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับการเพาะเห็ดหลินจือ เพาะเห็ดนางฟ้า



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

84 85

ศูนย์เรียนรู ้ฯ มีการขยายกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกำาลังความ

สามารถ โดยเริ่มจากเห็ดนางฟ้าจนปัจจุบันสามารถเพาะเห็ดจำาหน่ายได้

มากกว่า 5 ชนิด ตามความเหมาะสมของฤดูกาลและราคาของท้องตลาดเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน กรณีเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกตำ่า การ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจได้ถูกดำาเนินการหมุนเวียนอย่างเหมาะสม จนสามารถ

สร้างรายได้ที่ม่ันคงให้กับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำางาน

ร่วมกัน และยังสามาระสร้างทางเลือกเพิ่มเติมในการสร้างรายได้โดยการผลิต

ก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาวสำาหรับจำาหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจ โดยใน

ปัจจุบันสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ครบวงจร

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลิน
จือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู) ปลูกไม้ผล ทำานา เลี้ยง
ปลา

นางราตรี สุนันทศิลป์
12 หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่่่่่
47Q 0521586 2082936                      089-6369849

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

“การผลิตภาคเกษตร” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

86 87

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะแนวทางการพฒันา และต่อยอดการดำาเนนิการเพาะพนัธุ์

เห็ดเศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการทดลองทำา และมีการ

ขอคำาปรึกษาจากผู้รู้

ด้านภูมิคุ้มกัน
มีการเพาะเลี้ยงเห็ดมากกว่า 5 ชนิด โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมของ

ฤดูกาลและราคาของท้องตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน กรณีเห็ด

ชนดิใดชนิดหนึง่ราคาตกตำา่ เหด็ชนดิอืน่สามารถทดแทนรายได้เหด็ทีร่าคาตำา่  ได้ 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้ถูกดำาเนินการหมุนเวียนอย่างเหมาะสม

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม 
ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมี

การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์(ไก่)เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ และหากเหลือก็จะนำาไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

 

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดลม เห็นขอนขาว เห็ดหลินจือ
- มีเจ้าหน้าท่ีที่คอยทำาการเพาะเชื้อเห็ด ซ่ึงจะมีการทดสอบพันธุ์เห็ด และมี

การแนะนำาพันธุ ์ เห็ดท่ีดีให้กับเกษตรกรอยู ่ เสมอ โดยนำามาขายให้กับ
เกษตรกรในราคาถูก

- มีการแบ่งพื้นที่ คือ พื้นที่อาคารอบรม โรง
เรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่ง
เห็ด

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ การทำาหมูยอเห็ดหอม ปลาส้ม ปลาส้มฟักการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ผลิต การแปรรูปอาหาร การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
แปรรูปอาหาร ฯลฯ 

- มหีลกัสตูรฝึกอบรม เก่ียวกับการเพาะเหด็เศรษฐกิจ (เหด็หลินจือ เหด็หอม เหด็
หวัลงิ เห็ดลมป่า เหด็นางฟ้า เห็ดนางรม เหด็หหูน)ู การผลติก้อนเหด็ การแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

88 89

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 โดยได้เริ่มเรียนรู้การเพาะเห็ดกับหลานชาย และได้เข้าไปฝึก
อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
เพ่ือนำาความรู้ทางวิชาการ เทคนิคต่างๆ มาร่วมพัฒนา โดยมีทักษะการผลิต
ก้อนเห็ดเป็นทุนเดิม ในระยะแรกเกษตรกรเริ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นพื้นฐาน
ก่อน เมื่อประสบความสำาเร็จ จึงเพิ่มชนิดของเห็ดที่เพาะ ปัจจุบันได้คัดเลือก
ชนิดเห็ดที่เหมาะสมตามตนเองถนัด และเป็นท่ีต้องการของตลาด เน้นความ
หลากหลายและต่อเนื่อง โดยวางแผนการผลิตเป็นรุ่นๆ มีผลผลิตออกจำาหน่าย
ตลอดปี รวมทั้งการผลิตก้อนเห็ดพร้อมเปิด ได้แก่เห็ดหอม และเห็ดนางฟ้า 
จำาหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหอม เห็ด
หูหนูดำา เห็ดขอนขาว ฯลฯ

นางเพียรทอง พรมค�าทิพย์
74 หมูท่ี ่8 ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่่่่่
47Q 0521463 2082138                      084-6609552

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

“การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

90 91

ด้านพอเพียง
ดำาเนินชีวติโดยไม่ประมาท ไม่ฟุง้เฟ้อ รายได้ทีไ่ด้รับมาหลงัจากหกัค่าใช้จ่าย

ก็จะเก็บไว้เป็นเงินออม 

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
จะมีการคำานึงถึงฤดูกาลท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกเห็ด เพื่อให้เห็ดที่มี

คุณภาพดี

ด้านภูมิคุ้มกัน
มีตลาดและลูกค้าเฉพาะ ทำาให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอด

ปัจจบัุนศูนย์เรยีนรูฯ้ ทีด่ำาเนนิกิจกรรมเพาะเหด็ได้เป็นอย่างด ีสามารถผลติ

เหด็ทีม่คีณุภาพและมีเหด็หลากหลายชนดิออกจำาหน่ายสูต่ลาด สร้างรายได้ให้ได้

อย่างต่อเนือ่ง ทำาให้ครอบครวัมีความเป็นอยูด่ขีึน้ มีเงินเก็บออม ปัจจบัุนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของผูส้นใจทัว่ไปเก่ียวกับกิจกรรมการเพาะเหด็ครบวงจรและเป็นแหล่งผลติ

ก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดหอม สำาหรับจำาหน่ายที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในพื้นที่

- ความรู ้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษากา

รพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การ

สร้างฝายต้นนำ้าลำาธาร การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน 

การเลี้ยงกบ ฯลฯ 

- มหีลักสตูรฝึกอบรม เกีย่วกบัการเพาะเหด็เศรษฐกจิ เช่น เหด็นางฟ้า เหด็นางรม 

เห็ดหอม เห็ดหูหนูดำา เห็ดขอนขาว ฯลฯ



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

92 93

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แต่
ก่อนเจ้าของศูนย์เรียนรู้ทำาสวนกาแฟ แต่รายได้ไม่ต่อเนื่อง จึงคิดหา
อาชีพเสริม โดยเลือกการเพาะเห็ดหอม ที่ได้รับการเข้าอบรมความรู้
จากศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

เม่ือเริ่มทำาการเพาะเห็ด เริ่มมีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง หนี้
สินที่มีอยู่เริ่มหมดไป มีเงินเก็บออมและมีทุนในการดำาเนินกิจกรรม 
เกิดความสุข จากการทำางานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แม้จะ
เหน็ดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ากับความตั้งใจ สามารถดำาเนินชีวิตไปบนความ
พอเพียง

- มีการเพาะเห็ดหอม ท�าสวนกาแฟ เลี้ยงปลาดุก และไก่

พื้นเมือง

นางมาลัย ญาติฝูง
44/3 หมูท่ี ่7 ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่่่่่่
47Q 0534249  2092261                          091-7417223

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

“การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

94 95

ด้านพอเพียง
 มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะแนวทางการพฒันา และต่อยอดการดำาเนนิการเพาะพันธุ์

เห็ดเศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการทดลองทำา และมีการ
ขอคำาปรึกษาจากผู้รู้

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมี

การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์(ไก่)เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ และหากเหลือก็จะนำาไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหอม

- มีการแบ่งพื้นที่ คือ พื้นที่โรงเรือนเพาะเห็ด และโรงนึ่งเห็ด

- มีการแปรรูปเห็ดหอมร่วมกับกลุ่ม เป็น ข้าวเกรียบเห็ดหอม สบู่เห็ดหอม

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้แก่ การแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่ง
เรียนรู้ 

- มหีลกัสตูรฝึกอบรม เก่ียวกบัการเพาะเหด็หอม การทำาข้าวเกรยีบเหด็หอม 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

96 97

ในอดีตท�าสวนกาแฟซึ่งจะมีช่วงเวลารอผลผลิตอยู่หลายเดือนจึงได้
เลือกอาชีพการเพาะเห็ดมาเสริมในช่วงเวลาว่างจึงได้เรียนรู้กับเพื่อนบ้าน 
และเข้าไปอบรมจากศูนย์ศึกษาฯ จนสามรรถน�ามาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม
รายได้ส่งผลให้เกิดรายได้ที่ชัดเจนมาเติมเต็มช่วงเวลาที่กาแฟยังไม่ให้
ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ร่วมกับสภาพของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่ได้
เปรียบกว่าที่อื่นๆ เหมาะกับการเจริญเติบโตของเห็ดหอม ซึ่งสามารถเพาะ
ได้ตลอดปี รวมถึงการได้รวมกลุ่มกันผลิตก้อนเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ดหอม ท�าให้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ทุกวันนี้ครอบครัวมีเงินออมใช้ในยามจ�าเป็น สามารถพัฒนา
ตนเองและครอบครัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนมีความสุขจากการ
รวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน 

- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด

- การแปรรูปผลผลิตเห็ดหอม ผลผลิต

การเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้าวเกรียบ

เห็ดหอม ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบงาดำา และนำ้าพริกเผาเห็ด

หอม

- การปลูกและแปรรูปกาแฟ

นางทัศนีย์ พวกอินแสง
44/4 หมูท่ี ่7 ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่
47Q 0534291 2092272                           096-5722098

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

“การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

98 99

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีความมุ่งม่ันทีจ่ะแนวทางการพฒันา และต่อยอดการดำาเนินการเพาะ

พนัธุเ์หด็เศรษฐกจิอยูเ่สมอ โดยจะมกีารศกึษาหาความรู ้มกีารทดลองทำา และ

มีการขอคำาปรึกษาจากผู้รู้

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดย

จะมีการปลกูพชื และเลีย้งสตัว์(ไก่)เพือ่ใช้กินในครัวเรอืนเพือ่เป็นการลดราย

จ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะนำาไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหอม

- มีการแบ่งพื้นที่ คือ พื้นที่โรงเรือนเพาะเห็ด และโรงนึ่งเห็ด

- มีการแปรรูปเห็ดหอมร่วมกับกลุ่ม เป็น ข้าวเกรียบเห็ดหอม สบู่เห็ดหอม

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษากา
รพัฒนาฯ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การพัฒนา
ศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ 

- มหีลกัสตูรฝึกอบรม เก่ียวกบัการเพาะเหด็หอม การทำาข้าวเกรยีบเหด็หอม 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

100 101

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ ด้านเกษตรผสมผสาน 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ กลับ
มาพัฒนาการปลูกพืชผักของตน โดยเปลี่ยนจากการผลิตผักที่ใช้สาร
เคมีมาเป็นผักปลอดภัยสารพิษ ลดการใช้สารเคมี กลับมาให้ความ
สำาคัญกับคุณภาพของดินในแปลงในแปลงเกษตรของตนเอง โดยนำา
ความรู้ การผลิตปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟู
บำารุงดิน และมีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อดำาเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย

- การปลูกพืชผักปลอดภัย เช่น มะเขือเทศ พริกหนุ่ม 
บวบ กะหลำ่าปลี กะหลำ่าดอก แตงกวา

- การผลิตปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพ
- การทำานา
- การเลี้ยงปลานิล

นางนงนุช พันธุราษฎร์
33 หมูท่ี ่2 ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่่่่่่
47Q 0515872 2082798                      086-1831107

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

102 103

ด้านพอเพียง
 มีการปลกูข้าว ปลกูพชื เลีย้งปลา ทำาแต่ละอย่างในปรมิาณทีพ่อเหมาะ 

ส่วนหนึ่งเพื่อบริโภค และอีกส่วนนำาไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มกีารปลกูพชืผกัทีม่คีวามหลากหลาย และเป็นทีต้่องการของตลาด โดย

ใช้ประสบการณ์และความรูท้ีต่นมปีลกูพชืหมนุเวยีนในแปลงของตนได้ตลอด
ทั้งปี

ด้านภูมิคุ้มกัน
ผลผลติส่วนใหญ่เป็นทีต้่องการของตลาด เพราะเป็นพืชผกัทีไ่ม่ได้ใช้สาร

เคมี ปลอดสารเคมี และมีการวางแผนการผลิตพืชผัก ทำาให้มีผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า 
มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย และมีผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

และนำาไปใช้ในแปลงเกษตรของ

ตนเอง

- มีกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลาย เช่น พริกหนุ่ม 

มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหลำ่าปลี กะหลำ่าดอก แตงกวา ถ่ัวฝักยาว 

แตงโม ฟักทองญี่ปุ่นและข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นการปลูกหมุนเวียน

สร้างรายได้ให้ครอบครัวตลอดทั้งป ี

- ยึดหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ทำาให้ชีวิตเรียบง่าย อยู่สุขสบาย

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก และนำ้าหมัก

ชีวภาพ การทำาเกษตรผสมผสานในรูป

แบบเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลา 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน 



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

104 105

แต่เดิมในช่วงที่ว ่างจากงานประจำาเจ้าของศูนย์เรียนรู ้ฯ ได้ดำาเนิน
กิจกรรมการเล้ียงกบ เนื่องจากมีใจรักและเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้พื้นที่ที่มี
อยู ่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์
สวยงามมาผสมผสานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่
ทดแทนรายได้และทดแทนช่วงเวลาที่กบจำาศีลในฤดูหนาว ได้แก่ การเลี้ยง
ไก่ฟ้า ชนิดต่างๆ หลายสายพันธุ์ เช่น ไก่ฟ้าสีทอง ไก่ฟ้ารีฟ ไก่ฟ้าเลด้ีแอม
เฮิร์ท ไก่ฟ้ารีฟ การเล้ียงเป็ดสวยงาม ได้แก่ เป็ดแมนดาริน เป็ดบาฮาม่า 
ซิลเวอร์ และไก่ญี่ปุ ่น โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านในเวปไซด์ ทำาให้เป็นที่
รู ้จักอย่างกว้างขวาง และได้วางแผนดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวและสร้าง
ประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นผู้ขับเคลื่อนในการจัดตั้ง
กลุ่มผู้ผลิตและจำาหน่ายลูกกบเพื่อสร้างเครือข่ายในการจำาหน่าย

- มีการเพาะเลี้ยงกบ และขยาย

พันธุ์กบ

- มีการเลี้ยงไก่สวยงาม และเป็ดแมนดาริน และนก

เลิฟเบิร์ด

นายสุจินต์ แสงแก้ว
102/1 หมูท่ี ่6 ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวัดเชยีงใหม่
47Q 0525844 2090722                           081-7247876

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

106 107

ด้านพอเพียง
 รู้จักตน รู้จักความพอประมาณ ทำาตามกำาลังที่จะทำาได้ มีความสุขกับงาน

ที่ตนเองรัก

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
เรียนรู ้ สะสมประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพื้นที่ดำาเนินการ 

วางแผนการผลิตเป็นรุ่นๆ ให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง

ด้านภูมิคุ้มกัน
ดำาเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยความรอบคอบ แบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้ 

สะสมประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพื้นที่ดำาเนินการ วางแผนการผลิต

เป็นรุ่นๆ ให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ซ้ือ โดยคำานึงถึง

คณุภาพของผลผลติลกูกบทีผ่ลติได้จงึแขง็แรง เจรญิเตบิโตได้ด ีเกษตรกรสามารถ

ดำาเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอาชีพหลัก

ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม
ปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ พอมีพอกิน ผลิตได้ตามกำาลังที่ตนมี

ดำาเนินกิจกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป วางแผนการผลิตเป็นรุ่นๆ โดยคำานึง
ถึงคุณภาพของผลผลิตลูกกบที่ผลิตได้จึงแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี เกษตรกร
สามารถดำาเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอาชีพหลัก รู้จักตน รู้จักความพอประมาณ 
ทำาตามกำาลงัทีจ่ะทำาได้ มคีวามสขุกบังานทีต่นเองรกั และสามารถมส่ีวนขบัเคลือ่น
และช่วยให้อาชีพเพาะเลี้ยงกบเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นผู้จุดประกาย
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ฟ้าและเป็ดสวยงามให้เป็นที่รู้จักในชุมชนวงกว้าง สามารถ
สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจได้

- ความรู ้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษากา
รพัฒนาฯ ได้แก่ การขยายพันธุ์กบ 
การเล้ียงหมูป่า การเลี้ยงปลา การพัฒนา
ศักยภาพปราชญ์ชุมชน ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ไก่
สวยงาม การเลี้ยงเป็ดแมนดาริน



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

108 109

นายยงยุทธ ขันทองนาค์
56/8 หมูท่ี ่4 ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่
47Q 0528049 2086796                        080-5016634

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“การผลิตภาคเกษตร” 

“ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่” 

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ ด้านเกษตรผสมผสาน เจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ มาปรับเปลี่ยนการผลิต
เชิงเดี่ยว คือ การทำาไร่เม่ียง หันมาทำาเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชผัก
ท่ีหลากหลาย ปลูกผักปลอดสารพิษ และเริ่มพัฒนาตนเองโดยการได้รับความ
รู้จากศูนย์ศึกษาฯ ในกาเพาะเล้ียงเห็ดเศรษฐกิจ  เพื่อเสริมและสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน 

- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า)

- การทำาเกษตรแบบผสมผสาน

- การปลูกผักปลอดภัย



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

110 111

ด้านพอเพียง
 มกีารผลติทีพ่อเพยีงต่อความต้องการของตลาด และผูบ้รโิภคผกัปลอด

สารพิษ

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีการเรียนรู้เพ่ิมเติม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ ที่เข้ามาส่งเสริม เพื่อพัฒนาตนเอง และต่อย
อดการผลิต

ด้านภูมิคุ้มกัน
ผลผลติของตนเองเป็นทีต้่องการของตลาด เนือ่งจากมคีวามหลากหลาย

ของชนดิพชื ผลไม้เช่น เบบีฮ่้องเต้ คะน้า เสาวรส เป็นต้น และยงัมเีหด็ทีก่ำาลงั

เริ่มให้ผลผลิต หมุนเวียนตลอดทั้งปี

ผลผลิตปลอดสารพิษ การดูแล บำารุงรักษาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

เป็นหลักในการบำารุงพืชที่ปลูกและบำารุงดิน

ทำาให้สามารถปลูกพืชผักได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นๆ ผลผลิตออก

อย่างต่อเนื่อง 

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ การ

ผลิตปุ๋ยหมัก และนำ้าหมักชีวภาพ การทำาเกษตรผสมผสานในรูป

แบบเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ดเศราฐกิจ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำาการเกษตร การทำาการ

เกษตรแบบผสมผสาน



ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ :

ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้และกิจกรรมที่ส�าคัญ

112 113

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมหลักสูตรเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ และได้ประกอบอาชีพเพาะเห็ดหอมเป็นรายได้ระหว่างระหว่าง
รอเมี่ยงและกาแฟให้ผลผลิต ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักในการดำาเนิน
กิจกรรม เพิ่มชนิดเห็ดเพื่อสร้างความหลากหลาย นอกจากนั้นแล้วเกษตรกร
ยังดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้ดำาเนินการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ผู้เพาะเห็ดในหมู่บ้านเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่ม พัฒนา
เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชน ตลอดจนนำาผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
มาแปรรูปร่วมกับเห็ดหอม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่ม ได้แก่ นำ้าพริกเผาเห็ด
หอม ข้าวเกรียบเห็ดหอม ข้าวเกรียบงา ข้าวเกรียบฟักทอง สร้างรายได้เสริม
ให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี และช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเห็ดหอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดนางฟ้า 

เห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม เห็ด

ขอนขาว)

- ผลิตก้อนเห็ดจำาหน่าย (เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า)

- การแปรรูปผลผลิตเห็ดหอม ผลผลิตการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ 

ข้าวเกรียบเห็ดหอม ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบงาดำา และนำ้าพริกเผา

เห็ดหอม

- การปลูกและแปรรูปกาแฟ

นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ
44 หมูท่ี ่7 ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่

47Q 0534280 2092283                           089-2655385

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯด้าน

“ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

“การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป” 



ผลของกิจกรรมที่ส�ำคัญ

กำรขยำยผลควำมรู้

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

114 115

ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้
มีความมุ่งม่ันทีจ่ะแนวทางการพฒันา และต่อยอดการดำาเนินการเพาะ

พนัธุเ์หด็เศรษฐกจิอยูเ่สมอ โดยจะมกีารศกึษาหาความรู ้มกีารทดลองทำา และ
มีการขอคำาปรึกษาจากผู้รู้

ด้านภูมิคุ้มกัน
ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดย

จะมีการปลกูพชื และเลีย้งสตัว์(ไก่)เพือ่ใช้กินในครัวเรอืนเพือ่เป็นการลดราย

จ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะนำาไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีกิจกรรมดำาเนินอยู่ตลอดเวลา สมาชิกในครอบครัว มี
โอกาสเจอกันและช่วยเหลือกันทำางานอย่างมีความสุข รายได้เข ้ามาจุนเจือ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง มีเงินเก็บออม รู้จักการวางแผน การรวมกันทำางานเป็น
ทีม ได้มีโอกาสชักชวนและแนะนำาให้เกษตรกรเพื่อนบ้าน หันมาประกอบอาชีพ
เพาะเห็ดเสริมอาชีพทำาไร่เมี่ยงและสวนกาแฟ โดยไม่ละทิ้งอาชีพเดิม สามารถทำา
ควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว รวมกลุ่มแปรรูปมีความเข้มแข็ง เกิดสินค้าที่มีชื่อเสียง
ของกลุ่มอยู่หลายชนิด ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเพาะเห็ด
และการรวมกลุ่มแปรรูปให้กับผู้สนใจ

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร และการ
เพาะเหด็เศรษฐกจิ การแปรรปูผลติภณัฑ์  การพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพของกลุม่
อาชีพแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า 
ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหอม) การแปรรูป
ผลผลิตเหด็หอม (ข้าวเกรยีบเหด็หอม ข้าวเกรยีบฟักทอง ข้าวเกรยีบงาดำา และ

นำ้าพริกเผาเห็ดหอม) 


