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ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

การด าเนินการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 2 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดะะเชิงเรรา และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจ านวนศูนย์เรียนรู้ตามแนว

พระราชด าริฯ รี่ได้ร าการประเมินครอบคลุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รวมรั้งสิ้น 43 ศูนย์เรียนรู้ตาม

แนวพระราชด าริฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต 

และเพ่ือความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางสาวเครือวรรณ  จันทศรี 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นางสาวเครือวรรณ   จันรศรี    
  - การติดต่อสื่อสาร  
    086-035-1137  
  - สถานรี่ตั้ง  
                       บ้านเลขร่ี 130  หมู่ 6  ต าบลบ้านซ่อง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดะะเชิงเรรา 

   ขนาดพ้ืนรี่ 7 ไร่ 3 งาน (รี่อยู่ พิกัด) 
   พิกัดร่ีตั้ง 47P (X) 0760756 (Y) 1529572 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

 
 

√ 

√ 
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- การใช้น้ า 
-  มีการขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรและร าการเลี้ยงปลา 
-  ใช้น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
มีการรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชน 

- จ านวนผู้รี่เข้าร่วม 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 16 คน สมาชิก 76 ราย 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนบ้านซ่องโดยก าเนิด   

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

ก่อนรี่จะเริ่มมาร าเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร ได้เคยร า
อาชีพครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อน 

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
- มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรตามภูมิปัญญาและประสบการณ์รี่สืบรอด 

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- เมื่ออายุได้ 19 ปี ด้วยความรี่ตนจบชั้น ป. และไม่มีอาชีพ จึงเริ่มไปเรียน ฝึกฝน

และหัดตัดเย็บเสื้อผ้ารี่จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากเรียนจบก็ไปฝึกฝนและหัดตัด
เย็บเสื้อผ้าอยู่รี่จังหวัดปราจีนบุรีและกรุงเรพฯ มีความช านาญจนได้เป็นครูสอน
ตัดเย็บเสื้อผ้า 

- ปี 2534 ตัดสินใจกลับมาบ้านเพ่ือดูแลครอบครัว เรียนต่อ กศน. และสมัครเป็น
วิรยากรสอนตัดเย็บเสื้อผ้า  จนผ่านการรดสอบได้เป็นวิรยากรสอนวิชาชีพ  
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- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- การรี่ได้ไปสอนตัดเย็บในสถานรี่ต่าง ๆ ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ในแต่ละพ้ืนรี่  จึงคิดว่าตนเองมีความรู้ตัดเย็บเสื้อผ้าน่าจะจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
เพ่ือฝึกให้ผู้สนใจมาเรียนแล้วน าไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมให้คนหนุ่มสาว
ได้รั้งดูแลครอบครัวและร างานอยู่กับบ้าน  

- จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2548  มีสมาชิก 15  ราย ปี พ.ศ.2549 รับสมาชิกเพ่ิมอีก มี
สมาชิกร้ังหมด 64  ราย  ปัจจุบันมีสมาชิก 76  ราย  กลุ่มได้ระดมรุนจากสมาชิก
หุ้นละ 100  บาร  ได้รับเงินจากการระดมรุน 208,600  บาร 

- ในช่วงปี 2554 เกิดอุรกภัยน้ าร่วมในพ้ืนรี่ และพบว่านาข้าวเสียหายจ านวนมาก 
แต่กลับพบว่าต้นมะดันยังมีอยู่และให้ผลผลิต เริ่มเห็นว่าศูนย์ฯ มีองค์ความรู้เรื่อง
การแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร จึงคิดรี่จะเริ่มเอาผลไม้พ้ืนบ้านมาร าการแปร
รูปเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน เพราะในหมู่บ้านมีผลไม้พ้ืนบ้านจ านวนมาก เช่น 
มะดัน มะกอก มะขาม มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะม่วง กระร้อน ตะลิงปิง  ฯลฯ แต่
ราคาผลผลิตตกต่ า จึงคิดริเริ่มรี่จะน าเอาผลไม้รี่อยู่จ านวนมากเหล่านั้นมาร าการ
แปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน  

 
 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิต

ภาคเกษตรอย่างยั่งยืน หรือ

ระดับสูงรี่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- ปี 2537 เป็นวิรยากรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดะะเชิงเรรา  โดยร าการ

สอนตัดเย็บเสื้อผ้ารั่วรั้งจังหวัดะะเชิงเรรา  สอนในเรือนจ ากลางะะเชิงเรราเป็น
เวลากว่า 8 ปี   

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- ปี พ.ศ.2553  ได้ไปสอนตัดเย็บผ้าห่มนวม  รี่บ้านนายาว  อ าเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดะะเชิงเรรา  เห็นชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ ในการสอนร าขนมและแปรรูปผลผลิตรางการเกษตรต่าง ๆ และให้
ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน  จึงต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เเพ่ือให้เกษตรกร
ใน ต.บ้านซ่องมีโอกาสแบบบ้านนายาวบ้าง   

- หลังจากนั้นติดต่อขอความร่วมมือและให้เจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับกลุ่ม  แต่รางศูนย์ฯ  ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการตัดเย็บ
เสื้อผ้ามีแต่ความรู้เรื่องการแปรรูป  จึงคิดจะแปรรูปผลไม้พ้ืนบ้านรี่มีอยู่มากมาย
หลายชนิดเพ่ือให้ให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริม จึงตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม
เรื่องการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.1 การขวนขวายด้วยตนเอง 

- หลังการเข้ารับการฝึกอบรมแปรรูปจากศูนย์ฯ จึงกลับมารดลองร าอย่างต่อเนื่อง 
คิดค้นสูตรของตนเอง ลองผิดลองถูกอยู่เกือบ 3 ปีจนได้สูตรเะพาะรั้งแช่อ่ิมและ
เชื่อมตากแห้ง  โดยใช้ผลไม้รี่มีอยู่ในร้องถิ่น เช่น  มะกอก มะขาม ตะลิงปิง 
กระร้อน มะดัน มะม่วง  และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นต้น  

3.2.2 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
เมื่อเริ่มร าการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง ได้รางศูนย์ฯ คอยช่วยเหลือประสาน
ไปยังกระรรวงพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงอบแห้งพลังงานแสงอาริตย์  
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3.2.3 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
นอกจากความช่วยเหลือเบื้องต้นจากศูนย์ฯ รี่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการแปร
รูป  รางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ะลากและรับสินค้าของกลุ่มไปวางขายยังร้านค้าของศูนย์ฯ อีกด้วย  

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

-  การแปรรูปผลไม้แช่อ่ิม เชื่อมตากแห้ง และอบแห้ง เช่น  มะกอก มะขาม ตะ

ลิงปิง กระร้อน มะดัน มะม่วง  และมะม่วงหาวมะนาวโห่ กล้วย เป็นต้น  

- การร าน้ าผลไม้บรรจุขวด ได้แก่ น้ ามะดัน น้ าตะลิงปิง น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ฯลฯ  

 ข. กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
      มีการขุดสระเพ่ือใช้ในแปลงเกษตรผสมผสาน การปลูกไม้ผลและร าการเลี้ยงปลา          
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
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          - การผลิตและใช้ปุ๋ยอินรรีย์สูตรต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
การผลิตสารป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า การผลิตสารไล่แมลง ซึ่งน ามาใช้ในการปลูกพืชสวน
พืชไร่ ไม้ผลต่างๆ ภายในสวนของตนเอง          
 

ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
 - มีการปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อน ามาร าการแปรรูปภายในพ้ืนรี่ศูนย์ของตนเอง เช่น 
กลว้ย ตะลิงปลิง  มะดัน มะม่วงหาวมะนาวโห่ ฯลฯ และมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ส าหรับริโภค
ในครัวเรือน  
  

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รัง้กินและขาย) 

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

มะเขือยาว             

ฟักรอง             

พริก             

บวบ             

กล้วย             

มะดัน             

ตะลิงปลิง             

มะม่วงหาวมะนาวโห ่             

ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก 

1. มะเขือยาว 

√   
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การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

2.ฟักรอง 

3. พริก 

4. บวบ 

ไม้ผล 

1. กล้วย 

2. มะดัน 

3. ตะลิงปลิง 

4. มะม่วงหาวมะนาว
โห่ 

  √ 

อ่ืนๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและ

แปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูปโดยกลุ่ม/สหกรณ์ น าผลผลิตจาก

ที่อ่ืนมาแปรรูป

โดยตนเอง 

น าผลผลิต

จากที่อ่ืนมา

แปรรูปโดย

กลุ่ม 

ไม้ผล  - แปรรูปผลไม้แช่อ่ิม เชื่อมตากแห้ง 

และอบแห้ง เช่น  มะกอก มะขาม ตะ

ลิงปิง กระร้อน มะดัน มะม่วง  และ

มะม่วงหาวมะนาวโห่ กล้วย เป็นต้น  

- น้ าผลไม้บรรจุขวด ได้แก่ น้ ามะดัน น้ า

ตะลิงปิง น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ฯลฯ 

  

อ่ืนๆ

.................. 
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 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช    

สัตว์    

แปรรูป  √  

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป  √ √   

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ล าดับที ่ ชนิดพืช จ านวน 
ราคาขาย

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

ต้นทุน 

(บาท) 

ก าไร 

(บาท) 

1 ตัดเย็บเสื้อผ้า 230 ตัว - 262,267 248,819 13,448 

2 ผลผลติจากการแปรูปผลไม ้      

 แช่อิ่ม-เชื่อมตากแห้ง 1,932 ก.ก. 120 231,840 92,376 139,464 

3 น้ าพริก 320 ก.ก. 250 80,000 48,000 32,000 

       

รวม  574,107 389,195 184,912 



11 

ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
เริ่มอยากหาอาชีพ

เสรมิให้กับคนภายใน

ชุมชน 

เข้ารับการอบรมเรื่อง

การแปรรปูจาก

ศูนย์ฯ 

อบรมเพิ่มเติมจาก

หน่วยงานอ่ืนร่ี

ส่งเสริมการแปรรูป 

เช่น พช และอ าเภอ 

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

จากอินเตอร์เนต

เกี่ยวกับเรคนิคแปร

รูป  

ประสบการณ์ตนเอง 

 เริ่มรดลองแปรรูปผลไม้แช่อิ่มให้มสีูตรเะพาะของตนเองอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี 

การช่วยเหลือสนับสนุนจาก

ศูนย์ฯ เพิ่มเติมเกีย่วกับ

กระบวนการแปรรูปน้ าผลไม้

บรรจุขวด การบรรจุภณัฑ์ 

ะลาก ฯลฯ 

การช่วยเหลือสนับสนุนจาก

กระรรวงพลังงานเกี่ยวกับโรง

อบพลังงานแสงอาริตย์ และ

เรคนิคแปรรูปเพิ่มเติม ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9  

 

ปรับปรุงสตูรเพิม่เตมิให้

สามารถเก็บผลผลิตได้นานขึ้น 

และมีคณุภาพเป็นร่ีต้องการ

ของตลาด 

เกิดการรวมกลุม่

จัดตั้งเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

สามารถคิดค้นสูตรการแปรรูปผลไม้รั้งแช่อิ่ม เชื่อมและตากแห้งเป็นของตนเอง รวมถึงสูตรน้ า

ผลไม้บรรจุขวด 

 
2. สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์

ความรู้ 

ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต  - การสนับสนุนกล้าพันธุ์เกี่ยวกับ

ไม้ผลรี่ใช้ในกระบวนการแปรรูป 
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การประยุกต์

ความรู้ 

ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

 เช่น ตะลิงปลิง มะดัน มะม่วงหาว

มะนาวโห่ กล้วย ฯลฯ 

- เรคนิควิธีการปลูก บ ารุงดูแล

รักษา การใส่ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่างๆ 

ฯลฯ 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ใน

การปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ  

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลา

ในการเก็บเกี่ยวผลไม้

แต่ละชนิดรี่สามารถ

น ามาแปรรูปได้อย่าง

เหมาะสม 

  

C. การแปรรูป  - เรคนิค ขั้นตอนและ

กระบวนการแปรรูปผลไม้อบแห้ง 

แช่อิ่ม  

- กระบวนการบรรจุภัณฑ์รี่

สะอาดและได้มาตรฐาน  

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ะลาก

และโลโก้ตราสินค้า 

- เรคนิค ขั้นตอนและ

กระบวนการแปรรูปผลไม้

อบแห้ง แช่อ่ิม  

- เรคนิค ขั้นตอนและ

กระบวนการแปรรูปน้ า

ผลไม้บรรจุขวด 

- ส านักงานพลังงาน

จังหวัดสนับสนุน

ช่วยเหลือเกี่ยวกับโรงอบ

พลังงานแสงอาริตย์  

D. การจัดการ - น าไปวางจ าหน่าย

ตามร้านค้ารั้งในและ

  - ผลผลิตรี่ได้จากการแปรรูปมี

การน าไปวางขายรี่ร้านพวงคราม 

- กระบวนการกลุ่มและ

จัดการกลุ่มวิสาหกิจโดย
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การประยุกต์

ความรู้ 

ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

รางตลาด นอกชุมชนโดยมี

พ่อค้ามารับซื้อถึงรี่ 

ร้านค้าของศูนย์ฯ เขาหินซ้อน   

- วางจ าหน่ายร้านค้าของภัรร

พัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา 

กลุ่มแม่บ้าน 

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
ผลผลิตรี่เหลือจากการเกษตรจะถูกน ามาแปรรูปเป็นผลไม้แช่อ่ิมชนิดต่างๆ รวมถึงผลไม้

กวน รวมถึงการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องส าอาง 
(ก)  ด้านพอเพียง      
มีการด าเนินชีวิตคามวิถีความพอเพียง คือน าเอาผลผลิตรางการเกษตรรี่เหลือจากกินและ

ขายมาแปรรูป ให้เกิดประโยชน์ 
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(ข)  ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้รั้งจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง มีการประยุกต์ความรู้รี่ได้

จากการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ น ามาปรับประยุกต์ใช้หลากหลายแห่ง 

(ค)  ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคาไม่แกว่ง 
เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  

มีการวางแผนรั้งในเรื่องของการเกษตรตั้งแต่การปลูก การผลิต การจัดการผลผลิต การแปร

รูป การตลาดและการจัดการรางธุรกิจรี่เหมาะสมโดยใช้ความรู้จากศูนย์ฯ มาสนับสนุนการจัดการ 

(ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
มีการใช้ความรู้จากศูนย์ฯ โดยเะพาะการสนับสนุนการปลูกไม้ผลและสมุนไพรให้แก่

เกษตรกร สร้างรายได้ 
(จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
มีการน าสิ่งรี่ เหลือใช้มาร าให้เกิดประโยชน์ เกิดการช่วยเหลือเกื้ อกูลกันภายในชุมชน 

ร่วมกันคิดร่วมกันร า สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวบ้าน 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
- มีความรู้ความสามารถในการถ่ายรอดและการเป็นวิรยากรในการฝึกอบรม สาธิต ดู
งาน ให้ความรู้แก่ผู้รี่สนใจ เป็นนักถ่ายรอดรี่ดีสามารถถ่ายรอดความรู้รี่มีอยู่ให้กับผู้อ่ืน
อย่างจริงใจ และให้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความช านาญ 
-  ขยัน  ซื่อสัตย์ เสียสละ  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือสังคม  มีสภาวะการ เป็นผู้น าสูง  
พยายามร ารุกอย่างเพ่ือให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ดีกินดี     

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
- เสียสละพ้ืนรี่ตนเองส าหรับสร้างเป็นอาคารให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดเย็บ
เสื้อผ้าโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น เป็นวิรยากรสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า ตลอด
รวมถึงแปรรูปผลผลิตรางการเกษตรจ าหน่าย เพ่ือน าผลผลิตในชุมชนมาสร้างรายได้
ให้กับสมาชิกกลุ่มและเกิดมูลค่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพิ่มมากข้ึน 

- อาคารศูนย์เรียนรู้  มีโต๊ะ 4  ตัว  เก้าอ้ี 50 ตัว ต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้สูงสุด 
- ประมาณ 100 คน พักแรมได้ประมาณ 10 คน  
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-  
 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
    - เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร  ภายในศูนย์เรียนรู้มีอาคาร
ส าหรับเป็นรี่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนกระพ้ีแดงพัฒนา ซึ่งด าเนินกิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า แปร
รูปและสิ่งประดิษฐ์จากผ้าจ าหน่าย   
     - มีแปลงการร าเกษตรผสมผสาน ในบริเวณบ้าน โดยปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง 
    - มีโรงเห็ด  ขนาดเล็กส าหรับไว้บริโภคในครัวเรือน จ านวน 1 โรง 
    - มีแปลงนา พื้นรี่ 53 ไร่ ให้เช่าโดยเก็บค่าเช่าเป็นข้าวเพื่อน าไว้บริโภคในครัวเรือน 
    - มีแปลงพืชสวน ปลูกไม้ผล เช่น  มะม่วง มะไฟ มะนาว มะขาม มะปราง มะยม  ฯลฯ 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
ใช้ศูนย์เรียนรู้ในการประชุมกลุ่ม  เป็นสถานรี่ฝึกอบรม  และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร
รั่วไปและของเรศบาลต าบลบ้านซ่อง สอนการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพ้ืนฐาน แบบต่าง ๆ การ
ออกแบบจนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ แปรรูปผลผลิตรางการเกษตรจ าหน่าย เพ่ือน า
ผลผลิตในชุมชนมาสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกิดมูลค่ามากข้ึน 
 
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
รางศูนย์ศึกษาฯ มีการน าผู้รี่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปมาศึกษาดูงาน   
 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
มีการแนะน าผ่านศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดะะเชิงเรรา พัฒนาชุมชน พัฒนาอ าเภอ 
เพ่ือให้คนเข้ามาศึกษาดูงานของศูนย์ฯ เกี่ยวกับแปรรูป 
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 แผ่นพับ 
มีเอกสารแผ่นพับ ต่าง ๆ ป้ายไวนิลแสดงการผลิตและใช้ปุ๋ยอินรรีย์สูตรต่างๆ ได้แก่ การ
ผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน้ าหมักชีวภาพ การผลิตสารป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า การ
ผลิตสารไล่แมลง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา..........500..........คน 
 

ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

- แม้รางศูนย์ฯ มีหลายหลักสูตรให้ผู้รี่สนใจเข้าไปศึกเรียนรู้และน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง
โดยเะพาะการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตรรี่สามารถสร้างรายได้กับคนในชุมชน  แต่ควรเพ่ิมเติม
หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อยอดแปรรูปผลผลิตให้สามารถได้ผลผลิตรี่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ตลอดรวมถึงการจัดการรางตลาดอย่างครบวงจร 

- ศูนย์เรียนรู้ยังมีความไม่พร้อมในเรื่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่าง ๆ รวมถึงการจด 
อย. จึงอยากได้การสนับสนุนในเรื่องนี้เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดช่องรางการตลาดรี่มากขึ้น นอกจากนี้ยังขาด
ปัจจัยในการแปรรูปการผลิต  แก้ไขโดยการระดมรุนสมาชิก  และมีแนวคิดรี่จะขอกู้ยืมเงินกองรุนศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพ่ิมเติม 

 

• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 
- แม้รางศูนย์ฯ มีการสนับสนุนให้เกษตรกรน าเอาความรู้รี่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้จนเกิดผลและมีการ

สนับสนุนอุปกรณ์รี่จ าเป็นในการแปรรูป ฯลฯ แต่เมื่อมีการแปรรูปแล้วอยากให้มีการเพ่ิมในเรื่องของการ
เก็บรักษาให้คงคุณภาพไว้ได้นานๆ และได้รับการรับรองมาตรฐานรางการผลิต เช่น อย. เหล่านี้เป็นต้น 

- การน าเอาความรู้จากศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์  เกษตรกรต้องน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดเพ่ิมเติม
เพ่ือสร้างเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของตนเอง การปรับสูตรเพ่ิมเพ่ือให้เป็นรี่ต้องการของตลาดและ
ถูกใจกลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่รี่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนรี่จะต่อยอดโดยใช้ความรู้
คิดค้นรดลองของตนเอง 

- การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็นรี่รู้จักของคนภายนอก เช่น การประสาน
วางแผนหาแนวรางในการขยายช่องรางการตลาดให้กว้างขึ้นและการร าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นรี่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น 
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2) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางนภา เข็มมุข    
ตอนรี่ 1 ข้อมลูพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นางนภา    เข็มมุข    
  - การติดต่อสื่อสาร  
  081-561150 

   https://www.facebook.com/people/นภา-เข็มมุข/100009187683024 
  - สถานรี่ตั้ง  
                          32/1  หมู่  5 บ้านแหลมตะคร้อ  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม  จ.ะะเชิงเรรา 
     พิกัดร่ีตั้ง  47P (X) 0758703 (Y) 1518839 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

      -  การใช้รี่ดิน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

แปลงผักสวนครัว 

เช่น ถั่วฝักยาว 

มะเขือพวง บวบ  

ฯลฯ 

สระน้ า 

แปลงข้าวโพด 

แปลงผักสวนครัว 

แปลงไม้ผล และ

แปลงไม้ดอกไม้

ประดับ 

อาคารศูนย์เรียนรู้ 

โรงจอดรถ 
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- การใช้น้ า 
                     มีสระน้ า  จ านวน 1 บ่อ  เพื่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ และบ่อน้ าตื้น  จ านวน 1 บ่อ  

ส าหรับใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

ตนเองและสมาชิกในครัวเรือน 2 คน 
 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดะะเชิงเรรา โดยก าเนิด  
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีรี่ 4 ก็ช่วยพ่อแม่ร าไร่มันส าปะหลัง และ

เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เปิดร้านขายของช าและร าธุรกิจรถบรรรุกไปด้วย 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร 
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2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ช่วงรี่เปิดร้านขายของช า และธุรกิจรถบรรรุก ประสบปัญหาขาดรุนนับล้านบาร 

และในขณะนั้นลูกร้ัง 3 คนก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาฐานะของครอบครัว
ค่อนข้างล าบาก มีหนี้สิน  

- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- จากปัญหาหนี้สินดังกล่าว จึงหันมาร าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และปลูก

พืชผักสวนครัวหลายชนิด โดยน าไปขายเองรี่ตลาดสดเกาะขนุน  
 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน  
 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- ช่วงรี่เริ่มร าการเกษตรใหม่ๆ ก็ประสบปัญหา  รางเจ้าหน้ารี่ของศูนย์ได้มาชักชวน

ให้ไปอบรมและน าความรู้จากศูนย์มาปรับใช้ยังพ้ืนรี่ของตนเอง 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.4 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- การเข้ารับการอบรมจากศูนย์ฯ โดยเะพาะเรื่องหญ้าแฝกรี่รู้สึกว่ามีความส าคัญ
และดีมากส าหรับการร าการเกษตร  ร าให้พืชเจริญงอกงามดี  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ดี  ใช้ใบตัดปิดแปลงเพื่อรักษาความชุ่มชื้น  เป็นปุ๋ย    ป้องกันดินพังรลาย   

- นอกจากนี้ได้รับอบรมรั้งเรื่องเกษตรรฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การ
ขยายพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น แกล็ดดิโอลัส  หน้าวัว  เบญจมาศ  
ปรุมมา  ดาหลาขาว   ซานนาดู  ขิงชมพู  กระเจียว ฯลฯ 

- อบรมการเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดและได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา การผลิตและการ
ใช้ปุ๋ยอินรรีย์ชีวภาพ ฯลฯ นอกจากนี้รางศูนย์ฯ ยังสนับสนุนขุดสระน้ าประจ าไร่
นา 1 บ่อ ร าให้สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดรั้งปี และเลี้ยงปลาเป็นรายได้เสริมอีก
รางหนึ่ง ปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่รี่ดีขึ้นและไม่มีหนี้สิน  ชีวิตครอบครัวมี
ความสุข  สามารถส่งเสียลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและรับราชการ 2 คน 
 

3.2.5 การขวนขวายด้วยตนเอง 
หลังจากได้รับการอบรมจากศูนย์ฯ จึงน าเอาความรู้มาปรับใช้พลิกฟ้ืนพ้ืนรี่เกษตร
ของตน นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นเรื่องปุ๋ยรี่เหมาะกับสภาพพ้ืนรี่ของตนเอง 

3.2.6 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

-  มีการร าการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นรี่ 6 ไร่ ประกอบไปด้วย  

พืชผักสวนครัว เช่น คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาดเขียว 

ผักกาดขาว ข้าวโพด ถั่วฝักยาว บวบ ฯลฯ   

ไม้ผล เช่น ชมพู่ มะม่วง กระร้อน กล้วย ฯลฯ   

แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น แกล็ดดิโอลัส  ปรุมมา  ดาหลาขาว  ซานนาดู  ขิง

ชมพู กระเจียว ฯลฯ  เพื่อตัดจ าหน่าย  
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 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
           - มีการขุดสระน้ า 1 สระ เพ่ือใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรและเลี้ยงปลาเพื่อไว้ขายและ
บริโภค มีการขุดบ่อบาดาลจ านวน 1 บ่อเพ่ือให้ในการเกษตร 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
          - มีการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันชนระหว่างแปลง เพ่ือป้องกันการชะล้างพังรลายของ
ดิน และช่วยให้ดินชุ่มชื้นสร้างความอุดสมบูรณ์ให้กับพ้ืนรี่ 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
- มีการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
- มีการปลูกไม้ใหญ่ขนาบบริเวณสองฝั่งของแปลงเกษตรเพื่อใช้เป็นรี่บังแดดและลมในพ้ืนรี่
เกษตร 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
     - มีการวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยวให้สามารถมีผลผลิตหมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอด
รั้งปี         
  
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  
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การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

คะน้า             

กวางตุ้ง             

ผักบุ้ง             

ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง             

ผักกาดขาว             

ผักกาดเขียว             

ถั่วฝักยาว             

ข้าวโพด             

บวบ             

ไม้ผล เช่น ชมพู่ มะม่วง กระร้อน 

กล้วย ฯลฯ   

            

ไม้ประดับ เช่น ปรุมมา  ดาหลา

ขาว  ซานนาดู  ขิงชมพู กระเจียว 

ฯลฯ 

            

 
 ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่   √ 

พืชผัก   √ 

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก  √  
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การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

สัตว์บก    

สัตว์น้ า   √ 

อื่นๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ..................     

    ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √   

สัตว์ √   

แปรรูป    
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     แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช √     

สัตว์ √     

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  
กิจกรรม รายได้(ต่อปี) ต้นทุน(ต่อปี) ผลตอบแทน(ต่อปี) 

1.พืชผัก 
2.ไม้ดอกไม้ประดับ 
3.อื่นๆ 

200,000 
70,000 
60,000 

40,000 
15,000 

- 

160,000 
55,000 
60,000 

 
รวม 330,000 55,000 275,000 
 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

  เนื่องจากพืชผักของตนเองไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยและมีคุณภาพ ร าให้สามารถก าหนดราคา
ด้วยตนเองไม่ขึ้นลงตามร้องตลาดรั่วไป และมีลูกค้าขาประจ าจ านวนมาก 
 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ปัญหาหนีส้ินจากนอกภาค

เกษตร จึงคิดรี่อยากร า

อาชีพเกษตรเพื่อรดแรน 

เริ่มลงมือร าการเกษตรด้วยตนเอง เข้ารับการอบรมความรู้จากศูนย์ฯ ในเรื่องการ

ปรับปรุงดินด้วยหญ้าแฝก 

 

 เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าปรับพืน้ร่ีเกษตรของตนเอง 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิจากศูนย์

เกี่ยวกับเรื่องการร าปุย๋ การเลี้ยงปลา 

การปลูกไม้ดอก ฯลฯ 

 การอบรมเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเกษตรรฤษฎีใหม่ 

เศรษฐกิจพอเพียง  

เริ่มน าผลผลติรี่ได้ไป

วางขายร่ีตลาด จนไดร้ับ

ความนิยมของกลุ่ม

ผู้บริโภค 

 

น าความรู้รี่ได้เริ่มรดลองปรับใช้ในพื้นรี่ ร าการปลูกพืชผสมผสานหมุนเวียนตลอดรั้งปี 

 โดยไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดพ้ืนรี่เพ่ือร า

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน 

-เรคนิคการปลูกไม้ใหญ่

ให้ร่มเงาตลอดแนวขอบ

แปลงเพื่อช่วยให้พืชผล

เจริญงอกงาม 

- เรคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้

- เรคนิควิธีการปลูก บ ารุง

ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไม้

ผลชนิดต่างๆ ฯลฯ 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพเพ่ือ

ใช้ในการปลูกพืชและไม้

ผลชนิดต่างๆ  

- ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง

สัตว์ เช่น ไก่ ปลา ฯลฯ 
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การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

ผลผลิตงาม เช่น 

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย การ

ให้น้ า การจัดการโรค

และแมลงฯลฯ 

- การรดลองน าเอาปุ๋ยขี้

จิ้งหรีดมาใส่ตามสัดส่วน

รี่พอเหมาะ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์สัตว์ 

 

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลาใน

การเก็บเกี่ยวพืชผักและ

ไม้ผลชนิดต่างๆ  

  

D. การจัดการราง

ตลาด 

- น าไปวางจ าหน่ายเองรี่

ตลาดในชุมชน 

- เรคนิคการก าหนด

ราคารี่ไม่ขึ้นลงตาม

ร้องตลาด (เนื่องจาก

ผลผลิตปลอดสารและมี

คุณภาพ) 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก

การบรรยาย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        การปลูกพืชแบบผสมผสานของตนเองจะใช้พื้นรี่น้อยแต่ปลูกหลายอย่างสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไป จะไม่ปลูกเยอะเกินก าลังตนเองจะร าไหวแม้มีความต้องการของผู้บริโภคจ านวน
มาก 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   มีการวางแผนการผลิตรี่ชัดเจนและรู้ว่ากลุ่มผู้บริโภคต้องการผักชนิดใด ปริมาณเร่าไหร่ 
จะมีการวางแผนการผลิตได้เหมาะสมล่วงหน้า 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
 เนื่องจากพืชผักของตนเองไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยและมีคุณภาพ ร าให้สามารถก าหนดราคา
ด้วยตนเองไม่ขึ้นลงตามร้องตลาดรั่วไป และมีลูกค้าขาประจ าจ านวนมาก  
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     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 การปลูกหญ้าแฝกร าให้พ้ืนรี่ของตนเองมีความชุ่มชื้น สามารถปลูกพืชได้หลายชนิดเจริญงอก
งาม ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรบ้านใกล้เรือนเคียงเริ่มร าตามพ้ืนรี่ของตนเอง 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
   นอกจากจะปลูกผักส่งขายเองรี่ตลาด ยังช่วยรับซื้อผักของเพ่ือนบ้านไปวางขายโดยเะพาะ
กลุ่มเครือข่ายรี่เคยเข้ามาเรียนรู้หรือรับความรู้จากศูนย์ฯ ของตนเองไปปรับใช้ ปัจจุบันจึงมีเพ่ือน
บ้านมาขอความรู้เกี่ยวกับการร าการเกษตรจากตนเองจ านวนมาก  

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
- ประสบการณ์จากการร าการเกษตร  และพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงานต่าง ๆ และ
น าไปปรับใช้ในแปลงเกษตรอยู่เสมอ  จึงร าให้มีความรู้เรื่องการร าเกษตรแบบผสมผสาน
จนสามารถเป็นวิรยากรให้ความรู้เรื่องการเกษตร เช่น การเก็บพันธุ์พืชผักไว้ใช้
ขยายพันธุ์เอง การปลูกเพ่ือจ าหน่าย  การร าเกษตรอินรรีย์ การบ ารุงดินด้วยสารอินรรีย์ 
เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ าหมักชีวภาพ ฯลฯ  

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
มีอาคารศูนย์เรียนรู้  เป็นอาคารขนาด 2.5X 2.5 เมตร มีชุดรับแขกเป็นของตนเอง 
สามารถรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้สูงสุดไม่เกิน 20 คน และไม่รับพักแรม 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีแปลงสาธิตการร าเกษตรผสมผสาน ในพื้นรี่ 6 ไร่  ประกอบด้วย  แปลงพืชผักสวนครัว 
เช่น คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาดเขียว ผักกาดขาว ข้าวโพด 
ถั่วฝักยาว บวบ เป็นต้น แปลงปลูกไม้ผล เช่น ชมพู่ มะม่วง กระร้อน กล้วย เป็นต้น  
และแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ พื้นรี่ 1 งานเช่น แกล็ดดิโอลัส  หน้าวัว  เบญจมาศ  ปรุม
มา  ดาหลาขาว  ซานนาดู  หมากเหลือง มอนสเตอล่า ขิงชมพู กระเจียว ฯลฯ  เพ่ือตัด
จ าหน่ายแล้วแต่ฤดูกาล 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

คนรี่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ ของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นเพ่ือนบ้านในละแวก
ใกล้เคียงรี่สนใจและต้องการความรู้เรื่องการเกษตร  เนื่องจากเห็นว่าตนเองร า
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แล้วได้ผลส าเร็จ นอกจากนี้หากมีเรื่องใดร่ีตนไม่สามารถแนะน าได้ก็จะให้เข้าไป
ขอรับความจากรางศูนย์ฯ เพ่ิมเติม  

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
การติดต่อผ่านหน่วยงานเพื่อเข้ามาเรียนรู้ยังศูนย์ฯ มีเพียงส่วนน้อย นานๆ ครั้ง 

 แผ่นพับ 
7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา.......100..........คน 

 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

- ข้อจ ากัดในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร บางครั้งยังไม่สามารถรองรับ
ตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละรายได้เร่ารี่ควร 

- การน าเอาความรู้ของศูนย์ฯ มาปรับใช้ในแต่ละพ้ืนรี่ เกษตรกรต้องมีความรู้ ความ
ขยัน และรดลองปรับในพ้ืนรี่ของตนเองให้เหมาะสมด้วย เพราะน ามาใช้แบบ
ตรงไปตรงมาบางคนอาจไม่ประสบผลส าเร็จเร่ารี่ควร ต้องรู้จักพลิกแพลง 

 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- ความรู้ในเรื่องของการเกษตร รางศูนย์ฯ มีอยู่มากและล้วนประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างดี  แต่แนวรางส าคัญรี่รางศูนย์ฯ ควรคิดต่อคือเรื่องของการตลาด ถ้า
เกษตรกรปลูกพืชแล้วจะน าไปวางขายรี่ไหนจะให้ส่งพ่อค้าก็ถูกกดราคา น่าจะเข้า
มาช่วยเหลือเพ่ิมเติมตรงจุดนี้ด้วย 
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3) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายนิรุจน์  ศรีเกษม   
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นายนิรุจน์  ศรีเกษม   
  - การติดต่อสื่อสาร  
  081 889 1714 

  - สถานรี่ตั้ง  

     193/1  หมู่รี่ 3  ต าบลบ้านซ่อง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดะะเชิงเรรา 
     47P (X) 0765681 (Y)  1528051 

 
   
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

√ 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
                     -  การใช้รี่ดิน 

- การใช้น้ า 
- มีการขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรและเลี้ยงปลา จ านวน 1 บ่อ 

 
 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
  สมาชิกในครัวเรือนและลูกจ้าง 5  คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เกิดร่ีบ้านธารพูด  หมู่รี่  7  ต าบลบ้านซ่อง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัด

ะะเชิงเรรา 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

    4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
          รับราชการครู  รี่โรงเรียนดัดดรุณี  จังหวัดะะเชิงเรรา   

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- สอนหนังสือ และความสามารถในการด้านการเกษตร 
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

                     ก่อนเกษียณอายุราชการประมาณ 5 ปี  ได้วางแผนชีวิตไว้ว่าหลังเกษียณอายุราชการจะ
กลับบ้านร าเกษตรผสมผสาน  เล็กๆ น้อยๆ บนแผ่นดินรี่ได้รับมรดกจาก พ่อ แม่  พอให้มีพืชผักผลไม้รี่
ปลอดภัยไว้กิน  และแจกญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง และยังถือเป็นการออกก าลังกายไปด้วยในตัว   

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
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                                                                                      เริ่มต้น                     ปัจจุบัน  
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
               หลังจากเริ่มร าเกษตรอย่างจริงจังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  มาด าเนินการขุดบ่อน้ าตื้นให้  จากนั้นจึงเริ่มปลูกไม้ยืนต้นและพืชผักล้มลุก  แต่
เนื่องจากพ้ืนดินถูกริ้งให้ว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน  และบางส่วนเคยถูกน ามาปลูกพืชไร่พวกมันส าปะหลัง 
จนเป็นผลให้ดินเสื่อมสภาพ  จึงได้ศึกษาการปรับปรุงบ ารุงดินตามแนวรางรี่พระบารสมเด็จพระปริมินร
รมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้รรงศึกษา รดลองไว้  ด้วยการหาพืชล้มลุกมาปลูกเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน  และ
ปลูกกล้วย  เพ่ือให้รากกล้วยระเบิดหน้าดินรี่แน่นและแข็ง  เนื่องจากในขณะนั้น  ยังรับราชการมีงาน
ประจ าอยู่  จึงไม่มีเวลาดูแลต้นไม้  พืชพันธุ์รี่ปลูกไว้มาก  ต้องอาศัยคนงานดูแล  จึงปลูกไม้ป่าพวกไม้
กฤษณา  ตะกู  ไม้ผล ได้แก่  ขนุน  มะม่วง เป็นต้น  แต่พบว่าไม้ป่ารี่ปลูกไว้นั้น ไม่เจริญงอกงาม จึงหันมา
ปลูกมะนาวในวงบ่อ  จ านวน  400  ต้น และลงดินอีกประมาณ  600 ต้น ในขณะเดียวกันได้ปลูกผักสลัด  
วอเตอร์เครส (water cress)  จิงจูะ่าย  เพ่ือให้น้องสาวรี่ป่วยเป็นมะเร็ง  น าไปปั่นกับน้ าดื่ม เพ่ือการ
รักษาโรคเป็นรางเลือก และได้ปลูกแจกจ่ายให้กับผู้รี่รู้จัก และส่งขายเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ได้รับความนิยม
จากคนในพื้นร่ีมากนัก 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.7 การขวนขวายด้วยตนเอง 
- เนื่องจากพ้ืนรี่บางส่วนรี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร  มีสภาพเป็นป่า  จึงได้อนุรักษ์

ไว้เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นแนวประกันลม ในการร าเป็นแปลงเกษตร
อินรรีย์  ต่อมาเม่ือปี 2556 มีตัวแรนบริษัรร่ีน าผักส่งเข้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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มาติดต่อให้ผลิตผักวอเตอร์เครส  ส่งให้ตัวแรนจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ  ส่วนพืชผักชนิด
อ่ืนรี่เริ่มให้ผลผลิตก็พยายามหาแหล่งขายเอง  แต่ราคาผลผลิตและตลาดก็ไม่แน่นอน  
จึงพยายามแก้ปัญหาโดยการปลูกพืชผักให้หลากหลาย  เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในยามรี่
ผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาไม่ดี 

- เมื่อเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2557 จึงมีเวลาออกมาดูแล และลงมือร าเกษตร

อินรรีย์เองอย่างเต็มตัว  จึงได้เห็นปัญหาของผลผลิตรางการเกษตรว่า  ถ้าช่วงไหนมี

ผลผลิตออกมาจ านวนมากราคาก็ตกต่ าและถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  เกษตรกร

รี่ไม่มีรางเลือก จะเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา และพบว่าการผลิตพืชผัก  โดยเริ่มปลูกครั้ง

ละน้อยๆ จะมีรี่ขายง่ายและราคาสูง  เพราะสามารถขายได้เองโดยไม่ผ่านคนกลาง  

เมื่อพบปัญหาก็ค่อยๆแก้ไข  เมื่อพืชผักเกิดโรคหรือมีแมลงศัตรูพืชร าร้ายเกิดความ

เสียหายก็ไม่ส่งผลรุนแรง  เมื่อรุกอย่างด าเนินไปด้วยดี จึงคิดต่อยอดด้วยการแปรรูป

ผลผลิตรี่มีอยู่ในแปลงรั้งหมด  เริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของพืชผักรี่มีอยู่ว่าจะแปร

รูปอย่างไรได้บ้าง  จนน ามาสู่การแปรรูปในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “สวนสิริวัฎ” 

 
3.2.8 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

                            ส าหรับผลผลิตจากการร าเกษตรผสมผสานรี่ปลูกไว้เพ่ือจ าหน่ายโดยตรงและแปร
รูป  ได้แก่ มะนาว  วอเตอร์เครส  ผักจิงจูะ่าย  ถั่วดาวอินคา และเห็ดฟาง  และอยู่ในระยะขยายพ้ืนรี่
ปลูกผักสลัด รวมถึงผักพ้ืนบ้าน  ด้วยวิถีเกษตรอินรรีย์ โดยยึดหลักการพัฒนาตามศาสาตร์พระราชารี่
ได้รับการอบรมมาจากรางศูนย์ฯ  
 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

1.  ด้านการผลิตพืชผัก 
 1.1 ผักวอเตอร์เครส  พื้นรี่ปลูกประมาณ  1 ไร่ 
 1.2 มะนาว พื้นรี่ปลูกประมาณ  4 ไร่  600 ต้น 
 1.3 ถั่วดาวอินคา  พื้นรี่ปลูกประมาณ  2.5 ไร่  500 ต้น 
 1.4 ผักจิงจูะ่าย  พื้นรี่ปลูกประมาณ  100 ตารางวา 
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 1.5 การผลิตต้นพันธุ์  เพื่อจ าหน่ายได้แก่  มะนาว  วอเตอร์เครส  จิงจูะ่าย และ
ถั่วดาวอินคา 
    1.6  เห็ดฟาง 6 โรงเรือน 
 2. ด้านการแปรรูป ได้แก่  มะนาว  วอเตอร์เครส  และถ่ัวดาวอินคา 
 3. ด้านการลดต้นรุนการผลิต ได้แก่  ผลิตปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่  
สารขับไล่แมลง เชื้อจุลินรรีย์ไตรโคเดอร์ม่า  แบซิลัสซับริลิส ส าหรับใช้ในแปลง
ปลูก ใช้เศษวัสดุจากการเพาะเห็ด มาผลิตปุ๋ยหมัก 

-  ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
             มีการขุดสระน้ าไว้ใช้ประจ าไร่นา และใช้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 1สระ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
          มีการน าเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกไปใช้เพื่อร า
การปรับสภาพพ้ืนรี่ มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมาบ ารุงดิน   
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
มีการผลิตปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่  สารขับไล่แมลง   เชื้อจุลินรรีย์ไตรโคเดอร์ม่า  
แบซิลัสซับริลิส ส าหรับใช้ในแปลงปลูก ใช้เศษวัสดุจากการเพาะเห็ด  มาผลิตปุ๋ยหมัก 
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
 มีการผลิตต้นพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายได้แก่  มะนาว  วอเตอร์เครส  จิงจูะ่าย และถ่ัวดาวอินคา
ออกจ าหน่าย 
 (6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
มีการจัดการพื้นรี่ตามแนวรางเกษตรผสมผสาน แบ่งพ้ืนรี่ใช้ประโยชน์ออกเป็น ร านา ปลูก
พืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์  
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
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 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
     ส่วนใหญ่พืชรี่ปลูกจะเป็นพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลรี่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอด
รั้งปี         
  
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ผักวอเตอร์เครส               

สมุนไพรต่างๆ เช่น ป่าช้าหลง 

ขิง ข่า ขมิ้น ฯลฯ 

            

มะนาว             

จิงจูะ่าย             

ถั่วดาวอินคา             

เมล่อน             

เห็ดฟาง             

ปลา             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก   √ 

เห็ด  √  

สมุนไพร   √ 

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า   √ 

อื่นๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชผัก √    

เห็ด     

สมุนไพร √    

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     
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ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √  √ 

สัตว์ √  √ 

แปรรูป    

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช √ √ √ √ √ 

สัตว์      

แปรรูป √ √ √ √ √ 

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคา ราคาเงิน ต้นทุน ก าไร 

1 น้ าผึ้งมะนาว+ชาดาวอินคา 40,000ขวด 10 / ขวด 400,000 180,000 220,000 
2 ผักวอเตอรเ์ครส 15,000 กก. 60 / กก. 900,000 400,000 500,000 
3 ผักวอเตอรเ์ครส (แปรรูป) 5,000 กก. 100 / ช้ิน 500,000 300,000 300,000 
4 ถั่วดาวอินคา 1,000 กก. 100/ กก. 100,000 40,000 60,000 
5 ถั่วดาวอินคา (แปรรูป) 10,000 ช้ิน 50 / ช้ิน 500,000 300,000 300,000 
6 ผักจิงจูะ่าย 800 กก. 70 / กก. 56,000 20,000 36,000 
7 เห็ดฟาง 1,600 กก. 50 / กก. 80,000 55,000 25,000 
8 ต้นพันธ์ุพืชผัก 500 ต้น 30 / ต้น 15,000 5,000 10,000 

รวม 2,551,000 1,300,000 1,251,000 
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ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็ น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ความต้องการอยากร าอาชีพเกษตร

หลังเกษียณอายุราชการ 

มีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

เป็นอย่างมาก จึงศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม

ด้วยตนเอง เช่น การปรับปรุงบ ารงุดิน 

ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

 เริ่มเข้ารับการอบรมจากศูนย์ฯ 

เกี่ยวกับการร าเกษตรผสมผสาน 

เกษตรรฤษฎีใหม ่

 

  

เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าปรับใช้ในพื้นรี่โดยเริ่มจากการปลูกไมย้นืต้น ไมผ้ล

และปลูกพืชผสมผสาน 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิ

จาก พด. เกษตรอ าเภอ

เกี่ยวกับเรื่องการร าปุย๋ 

การร าเกษตรอินรรีย์ 

GAP และการเพาะเห็ด 

ฯลฯ 

เริ่มสนใจศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเตมิด้วยตนเอง

เกี่ยวกับการปลูกพืช

สมุนไพร วอตอร์เครส 

จิงจูะ่าย ฯลฯ 

 เริ่มศึกษาค้นคว้า

รดลองเกี่ยวกับการ

แปรรูปพืชผักสมุนไพร

และขอรับการ

สนับสนุนการวิจัยจาก

ราง มข. 

 

กลายเป็นต้นแบบของการร าเกษตร

ผสมผสาน และถ่ายรอดความรู้ใหแ้ก่

คนในชุมชนเกี่ยวกับการปลูกพืช

สมุนไพร สรา้งเครือข่ายรวมกลุม่

เกษตรกรภายในพื้นรี่ร้ังการปลูก 

จัดการรางธุรกิจและการตลาดจนมี

ช่ือเสียงไดร้ับความนิยมในกลุ่ม

ผู้บริโภค 

 

หลังเกษียณเริม่ออกมาร าการเกษตรผสมผสานเต็มตัว เริม่มีการปลกูพืชผัก

สมุนไพรเพื่อส่งขายตามรา้นค้าต่างๆ มีการน าเอาพืชสมุนไพรไปแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ ออกแบบโลโก้ บรรจุภณัฑ์และร าแบรนด์ในนาม สวน

สิริวัฏ 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู ้ ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดพื้นรี่เพ่ือร าการ 

เกษตรผสมผสาน 

- การปรับปรุงบ ารุงดินตาม

แนวรางในหลวง ร.9 เช่น 

ปลูกพืชล้มลุก ปลูกกล้วย 

ฯลฯ 

- การปลูกป่า 3 อย่าง

ประโยชน์ 4 อย่าง  

- เรคนิคการปลูกผักวอเตอร์

เครส และจิงจูะ่าย 

- เรคนิคการปลูกพืชผักสวน

ครัว ไมผ้ลใหไ้ดผ้ลผลติงาม 

เช่น ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย 

การให้น้ า การจัดการโรค

และแมลงฯลฯ 

- เรคนิคการปลูกเมล่อน 

- การใช้เศษวัสดุจากการ

เพาะเหด็มาผลิตปุ๋ยหมัก  

- แนวรางการร าเกษตร

รฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน 

- เรคนคิวิธีการปลูก บ ารุง

ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไมผ้ล

ชนิดต่างๆ ฯลฯ 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้

ในการปลูกพืชและไมผ้ลชนิด

ต่างๆ  

- ขั้นตอน เรคนิคและวิธีการ

เลี้ยงปลา  

 

- ขั้นตอนการร าเกษตร

อินรรีย์ และ GAP อ าเภอ 

- ขั้นตอนและวิธีการเพาะเหด็

ฟางเพื่อการค้าโดยเกษตร

อ าเภอ 

- ขั้นตอนการผลติปุ๋ยหมัก น้ า

หมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ สาร

ขับไล่แมลง เช้ือจุลินรรียไ์ตร

โคเดิอรม์่า แบซลิัสซับรลิิส 

จาก พด. 

B. การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บผลผลิต

และระยะเวลาในการเก็บ

เกี่ยวพืชผักและไมผ้ลชนิด

ต่างๆ  

- วิธีการในการเก็บรักษา

ผลผลติแตล่ะชนิดเพื่อส่งขาย 
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การประยุกต์ความรู ้ ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

C. การแปรรูป - การศึกษาวิธีการน าเอา

พืชผักร่ีมีอยู่ในแปลงมาแปร

รูป 

- การคิดค้นสตูรการแปรรูป

สบู่ สูตรน้ าผลไม ้

- การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

ะลาก โลโก้ แบรนดส์วน

สิริวัฎ 

 - การแปรรูปสมุนไพรวอ

เรอร์เครสเป็นสบู่และเจลล้าง

หน้า จากสถาบันวิจัย มข. 

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตรีไ่ด้ในสวนหรือ

แปลงจะ 

   1) ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง

และขายออนไลน ์

   2) มีพ่อค้ามารับซื้อถึง

แปลง 

   3) ส่งห้างสรรพสินค้าใน

จังหวัด 

- ผลผลิตรีไ่ด้จากการแปรรูป

จะฝากขายยังร้านค้าของ

ศูนย์ฯ  
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
มีศักยภาพในการเป็นรวิรยากรบรรยาย   

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา.....300-500.........คน 
 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

อยากให้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการให้เกิดการวมกลุ่มผลิตให้แก่เกษตรกร 
รวมถึงการจัดการวิสาหกิจ 
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4) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นางสาวปราณี    สังอ่อนดี 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
     นางสาวปราณี    สังอ่อนดี 
  - การติดต่อสื่อสาร  
        086-112-7762, 086-543-6998 
     https://www.facebook.com/baanwinlearningcenter/ 
    http://www.baanwin.com/main.php 
 
  - สถานรี่ตั้ง  

    บ้านเลขร่ี 24  หมู่ 5 บ้านหัวกระสังข์ ต.บ้านซ่อง  อ.พนมสารคาม  จ.ะะเชิงเรรา 
               พิกัดรี่ตั้ง  47P (X) 0762151 (Y) 1525979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/baanwinlearningcenter/
http://www.baanwin.com/main.php
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

 
-   

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
-  

√ 

√ 
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-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การใช้น้ า 
มีการขุดสระน้ าจ านวน 2 งาน เพื่อเลี้ยงปลา ปลูกหญ้าแฝก ใช้ในการเกษตร 

มีประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
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1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 

ร าด้วยตนเองและสามี  2 คน  
 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนบ้านหัวกระสังข์โดยก าเนิด   
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (พ.ศ.2548) เดินรางไปประกอบอาชีพ
รับจ้างบริษัรเอกชนในกรุงเรพฯ ได้ 5 ปี แต่งงานกับนายสมโชค เป้ารอง  
ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัรเอกชน 

2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการร าบัญชี ส่วนสามีมีความสามารถด้านการเขียน
โปรแกรมและเขียนเวปไซด์ 

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
      การใช้ชีวิตในสังคมเมืองร าให้รู้สึกเบื่อหน่ายและมีความไม่มั่นคง ประกอบกับ
ตั้งครรภ์มีบุตรจึงคิดว่าชีวิตหากยังอยู่ในเมืองครอบครัวตนคงไม่มีความสุข 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
-         ปี พ.ศ.2553 ตัดสินใจลาออกจากงานรี่บริษัร  หันกลับมาร าการเกษตรใน

พ้ืนรี่ของพ่อและแม่รี่ยกให้ จ านวน 6 ไร่  
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       เริ่มต้น                    ปัจจุบัน  
 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- ปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ฯ ได้เข้ามาให้ความรู้  และสาธิตการร าปุ๋ยอินรรีย์ในกลุ่มเพ่ือน
บ้านใกล้เคียงก็เข้าไปร่วมเรียนรู้  และน าความรู้มาปรับใช้ในแปลง  โดยการผลิตน้ า
หมักชีวภาพ  และสารไล่แมลงใช้ในแปลงเอง 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
 

3.2.1 การขวนขวายด้วยตนเอง 
- เริ่มศึกษาข้อมูลจากรางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  รฤษฎีใหม่ ว่า
ร าอย่างไร แบ่งพ้ืนรี่อย่างไร จากนั้นก็เริ่มออกแบบแปลงว่าจะปลูกพืชอะไร เลี้ยง
สัตว์อะไรบ้าง ร าการปรับพ้ืนรี่ 
- ช่วงแรกรู้สึกร้อเพราะอาชีพเกษตรเป็นอาชีพรี่เหนื่อยมาก จึงคิดรี่ปลูกผักรี่ให้
ผลผลิตเร็ว เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง  แล้วน าไปจ าหน่ายเองรี่ตลาดนัด ปรากฏว่า
เป็นรี่ต้องการของตลาด  

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการ

ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง (ระดับ

การผลิตภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 

หรือระดับสูงรี่ใช้ชีวิตแบบ

พอเพียง) 
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- จึงเริ่มปลูกผักให้หลากหลายชนิดขึ้น ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือยาว น้ าเต้า บวบ 
ฟักรอง พริก มะละกอ ข่า สะระแหน่ กะหล่ าขาวปลี และมะเขือเรศ ฯลฯ 
- มีการน าเอาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เรคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการร าการเกษตร จนกลายเป็นต้นแบบให้ผู้คนภายนอกเข้ามา
ศึกเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ 
3.2.2 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 
       -  ปี 2559 ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรรฤษฎีใหม่ จากกรมพัฒนารี่ดิน ได้เป็น
ครูอาสาคอยสอนเกี่ยวกับการจัดร าบัญชีครัวเรือน ของกระรรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
         -  ปี 2560 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และศูนย์ถ่ายรอด
เรคโนโลยีการพัฒนารี่ดิน  
         - ปี 2561 ได้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer 
3.2.3 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
• อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
         - ปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ฯ ได้เข้ามาให้ความรู้  และสาธิตการร าปุ๋ยอินรรีย์ใน
กลุ่มเพ่ือนบ้านใกล้เคียงก็เข้าไปร่วมเรียนรู้  และน าความรู้มาปรับใช้ในแปลง  โดย
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  และสารไล่แมลงใช้ในแปลงเอง 

ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

ด้านการผลิตพืชพัก พืชสวน ไม้ผล – มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน รั้งพืชผักสวนครัว ไม้
ผล และพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือบริโภค จ าหน่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้คนรี่สนใจ 

 ด้านการผลิตสัตว์ – มีการขุดบ่อเลี้ยงปลารับริม เป็ดปากน้ า ไก่และวัว 
ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร - มีการน าเอาพืชผลรี่ปลูกได้มาแปรรูปเป็นสินค้า

และผลิตภัณฑ์จ าหน่าย เช่น ถั่วดาวอินคาอบกรอบ คุกกี้ดาวอินคา เจลล้างหน้าวอเตอร์เครส ชา
ถั่วดาวอินคา น้ าส้มควันไม้ สบู่กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง สบู่ดอกอัญชัน และไข่เค็ม
ใบเตย 
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 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - มีการขุดสระน้ าไว้หลังบ้านเพ่ือใช้ร าการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
       - มีการขุดสระน้ าไว้หลังบ้านเพื่อใช้เลี้ยงปลา 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    - มีการปลูกหญ้าแฝกไว้ตามรอบสระน้ า และคันดินในการร าการเกษตร 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
  - มีการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยการร าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ และน้ าส้มควันไม้  
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
  - มีการน าเป็ดปากน้ าจากศูนย์มารดลองเลี้ยงด้วยวิธีการใหม่ (ไม่ให้เป็ดเล่นน้ า) เพ่ือให้เป็ด
สามารถออกไข่ได้อย่างต่อเนื่อง 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
        - มีการจัดการเตรียมแปลงปลูกก่อนลงมือร าการผลิต การปรับสภาพพ้ืนรี่และความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  
       - มีการประยุกต์ใช้การร าเกษตรรฤษฎีใหม่ไร่นาของตนเอง โดยมีการแบ่งพ้ืนรี่ออกเป็น 4 

ส่วน ประกอบไปด้วย สระน้ า 30% นาข้าว 30% พืชสวน พืชผัก พืชไร่ 30% รี่อยู่อาศัย 10% 

 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
     ค. วธิีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าว
และสัตว์  

        -   การน าเอาความรู้และวิชาการด้านพืชสมุนไพรรั้งการปลูก การดูแลรักษา จากศูนย์ฯ มา
ประยุกต์ใช้และรดลองร าแปลงสมุนไพรภายใน สวนให้ผู้คนภายนอกได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และร าการ
แปรรูปสมุนไพร เช่น สมุนไพรแห้ง สบู่สมุนไพร ฯลฯ 
       - ปัจจุบันพืชผักในแปลงเป็นแบบผสมผสาน โดยน าเอาองค์ความรู้รี่ได้จากการฝึกอบรมร่วมกับการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมจากอินเตอร์เน็ต มาลองผิดลองถูกร้ังเรื่องการร าปุ๋ยอินรรีย์ การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
สารไล่แมลง โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี  และสารเคมีมาะีดพ่น  จนร าเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ ได้รับการ
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รับรองเป็นเกษตรแบบ GAP และอยากพัฒนาต่อให้กลายเป็นเกษตรอินรรีย์ต่อไปในอนาคต ผลผลิตรี่ได้
ถูกแบ่งเป็นสามส่วนคือใช้บริโภค ขายและใช้เลี้ยงสัตว์ 
      - มีการน าเอาพันธุ์เป็ดปากน้ าจากศูนย์มาร าการรดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ จ านวน 70 ตัว โดยใช้
ความรู้รี่ได้จากศูนย์ฯ ผสมผสานกับการรดลองและความรู้รี่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จน
สามารถร าให้ได้ไข่เป็ดวันละมากกว่า 30-40 ฟอง ส่วนหนึ่งใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนหนึ่งขายเป็นไข่สด  

     
    - มีการเลี้ยงวัว  โดยการใช้หญ้าเนเปียและหญ้ารี่ขึ้นในเรือกสวนไร่นาในการใช้เลี้ยงวัว  
โดยผลผลิตรี่ได้นอกจากการขายวัวแล้ว มูลวัวยังถูกน าไปใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตรและส่วนหนึ่ง
น าไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

คะน้า             

กวางตุ้ง             

ผักบุ้ง             

มะเขือเปราะ             

มะเขือยาว             

ฟักรอง             

กะหล่ าปล ี             

มะเขือเรศ             

พริก ข่า สะระแหน ่             

กล้วย             

มะละกอ             

เป็ดปากน้ า              

ไก่              

ปลา              

วัว             
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         - มีการเผาถ่าน โดยการน าเอากิ่งไม้ เปลือกผลไม้ในไร่นา มาร าการเผาเป็นถ่านหุงต้ม 
ถ่านชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ และถ่านปรับปรุงดิน 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย) 

        
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก   √ 

เห็ด     

สมุนไพร   √ 

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก   √ 

สัตว์น้ า   √ 

อ่ืนๆ.....    
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูปโดย

ตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูป

โดยกลุ่ม 

พืชไร่ - มีการน าถั่วดาว

อินคา มาแปรรูป

เป็น คุกกี้ถั่วดาว

อินคา ถั่วดาวอิน

คาอบกรอบ 

   

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร - มีการร าสบู่

กระเจี๊ยบแดง สบู่

ดอกอัญชัญ 

   

ไมผ้ล     

สัตว์บก - มีการน าเอาไข่

เป็ดมาร าไข่เค็ม 

   

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อ่ืนๆ..................     

   
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช    
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ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

คะน้า 

กวางตุ้ง 

ผักบุ้ง 

มะเขือเปราะ 

มะเขือยาว 

ฟักรอง 

กะหล่ าปลี 

มะเขือเรศ 

พริก ข่า สะระแหน่ 

กล้วย 

มะละกอ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

สัตว์ 

    เป็ดปากน้ า  

    ไก่  

    ปลา 

 

√ 

√ 

√ 

  

แปรรูป 

 คุกกี้ถั่วดาวอินคา 

 ถั่วดาวอินคาอบกรอบ 

 ไข่เค็มใบเตย 

 สบู่ดอกอัญชัญ 

สบู่กระเจี้ยบแดง 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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    แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช เห็ดรุกชนิด √     

สัตว์ √     

แปรรูป    √ √ 

ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ล าดับที ่ ชนิดพืช จ านวน 
ราคาขาย

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

ต้นทุน 

(บาท) 

ก าไร 

(บาท) 

1 ถั่วฝักยาว 623 ก.ก. 25 15,575 2,336 13,239 

2 น้าเต้า 1,183 ก.ก. 15 17,748 2,958 14,790 

3 บวบ 879 ก.ก. 15 13,186 2,197 10,989 

4 มะระ 436 ก.ก. 15 6,540 1,088 5,452 

5 ผักใบ 393 ก.ก. 20 7,863 1,310 6,553 

6 พริก 55 ก.ก. 60 3,300 660 2,640 

7 มะเขือ 85 ก.ก. 15 1,275 144 1,131 

8 ผลไม ้ 426 ก.ก. 35 14,910 710 14,200 

9 กล้วย 215 หวี 30 6,450 - 6,450 

10 ปลาดุก 235 ก.ก. 60 14,100 2,350 11,750 

11 ไข่เป็ด 7,200 ฟอง 2.70 19,440 3,240 16,200 

12 มูลวัว 567 กระสอบ 30 17,010 810 16,200 

13 ขายวัว 1 ตัว 35,000 35,000 - 35,000 

รวม  172,397 17,803 154,594 
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ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง 
 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ความต้องการอยากร า

อาชีพเกษตรเพราะ

เบื่อหน่ายจากการ

ร างานออฟฟิศ 

เริ่มร าการศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับการ

ร าเกษตรรฤษฎีใหม่

และ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เริ่มเข้ารับการอบรม

เกี่ยวกับการร า

การเกษตรจาก

หน่วยงานต่างๆ เช่น 

พด 

สืบค้นข้อมูล ความรู้เพ่ิมเติม

จาก Online เกี่ยวกับการร า

การเกษตร  

 เริ่มรดลองปรับพ้ืนรี่ลงมือร าการเกษตรบนพื้นรี่ของตนเอง 

การเข้ารับการอบรมรี่

ศูนย์ฯ เกี่ยวกับเรื่อง

การร าปุ๋ย ฯลฯ 

การ อบรม ดูงาน สาธิต

เกี่ยวกับการร าเกษตร

ปลอดสาร GAPจาก

หน่วยงานอื่นๆ 

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจาก Online รั้ง

การเกษตรและการแปร

รูป (แบบต่อเนื่อง) 

สามารถให้ผผลิตรี่มี

คุณภาพออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่องจนเป็นรี่

นิยมของกลุ่มผู้บริโภค

เนื่องจากเป็นสินค้า

เกษตรปลอดภัยและมี

มาตรฐาน 

         

  ปรับพื้นรี่ปลูกพืชผักในแปลงเป็นแบบผสมผสาน โดยบูรณาการความรู้ต่างๆ 

มาลงมือปฏิบัติจน ได้รับการรับรองเป็นเกษตรแบบ GAP ผลผลิตรี่ได้ถูกแบ่งเป็น

สามส่วนคือใช้บริโภค ขายและใช้เลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้เริ่มน าเอาผลผลิตต่างๆ รี่

มีอยู่มาแปรรูป 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ

ร ารฤษฎีใหม่ การจัดการ

และปรับพ้ืนรี่เพ่ือร า

การเกษตร 

- เรคนิคและวิธีการปลูกพืช

ชนิดต่างๆ ให้ได้ผลผลิตรี่มี

คุณภาพ 

- การจัดปฏิรินการ

เพาะปลูกพืชผักแบบ

ผสมผสาน 

- การผสมพันธุ์เป็ดปากน้ า

ด้วยตนเอง คิดค้นวิธีการ

จัดการโรงเลี้ยงเป็ดโดยไม่มี

สระน้ าให้เป็ดแต่กลับ

สามารถออกผลผลิตได้รุก

วัน 

- การร าบ่อเลี้ยงปลา ให้

สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มาก

ขึ้นด้วยการจ าลองลักษณะ

นิเวศธรรมชาติรี่เหมาะสม

กับลักษณะสัตว์แต่ละชนิด   

- การร าปุ๋ยอินรรีย์ 

การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  

และสารไล่แมลงมา

ปรับประยุกต์ใช้ใน

แปลง 

  

-  โครงการเกษตรรฤษฎี

ใหม่ จากกรมพัฒนารี่ดิน          

- โครงการพัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง 

และศูนย์ถ่ายรอด

เรคโนโลยีการพัฒนา

รี่ดิน 

- การร าเกษตรปลอดภัย

แบบ GAP  
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B. การจัดการ

ผลผลิต 

- กระบวนการในการเก็บ

รักษาผลผลิตพืชแต่ละชนิด 

- ระยะเวลาในการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตรี่

เหมาะสม 

- เรคนิคและขั้นตอน

การเก็บเกี่ยวเห็ดแต่ละ

ชนิดตามฤดูกาล 

 

C. การแปรรูป - ขั้นตอนและกระบวนการ

แปรรูปไข่เค็ม สบู่

ดอกอัญชัญ กระเจี๊ยบแดง 

คุกกี้ถั่วดาวอินคา 

- กระบวนการบรรจุภัณฑ์รี่

สะอาดและได้มาตรฐาน  

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ะลากและโลโก้ตราสินค้า 

  

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตพืชผักจะน าไป

วางขายเองรี่ตลาด  

- ผลผลิตแปรรูปนอกจาก

วางขายรี่ศูนย์จะมีการน า

ขึ้นเวปไซด์ขายแบบ

ออนไลน์  

 - มีการใช้สื่อโซเชียล 

เรคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ 

เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจกานี้ยังมีช่องรางการ

ติดต่อสื่อสารรั้งผ่านเวไซด์ 

และ เฟซบุ๊ค 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   

มีการปลูกพืชแบบผสมผสานและเหมาะสมในแต่ละฤดูกาล มีการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ในการผลิต การน าเอาเศษวัสดุจากการผลิตพืชชนิดต่างๆ และการเลี้ยงสัตว์กลับมาบริหารจัดการ
ภายในสวนของตนเอง เช่น การเผาถ่าน การร าปุ๋ยขี้วัว  ปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       มีความพอเพียงในการผลิตจากการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักส่วนเกินน าไปขาย มีการ
วางแผนการผลิตโดยไม่ร าให้เกินก าลังความสามารถรี่ตนเองมีอยู่ และมีการผลิตรี่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ไม่มุ่งร่ีจะต้องขยายพ้ืนรี่หรือผลิตจ านวนมากๆ  
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  มีการผสมผสานความรู้จากหลากหลายแหล่งมาปรับประยุกต์ใช้ รั้งศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากการเข้ารับการอบรม แล้วน ามาปฏิบัติลองผิดลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนประสบ
ผลส าเร็จ 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  - การลดใช้สารเคมีจนร าให้พืชผักผลไม้กลายเป็นเกษตรปลอดภัย ได้รับ GAP ร าให้
พืชผักรี่ปลูกเป็นรี่นิยมของตลาดในร้องถิ่น อีกร้ังราคาร่ีไม่แพงจนเกินไปร าให้มีลูกค้าขาประจ า
จ านวนมาก  
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          - นอกจากนี้การใช้เรคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้าช่วยในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการผลิต เช่น การมี QR CODE การควบคุมมาตรฐานและการผลิตต่างๆ ร าให้เป็นรี่รู้จัก
ของกลุ่มผู้บริโภคจ านวนมาก  
         (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
          - มีการใช้ความรู้จากศูนย์ฯ เข้าไปพลิกฟ้ืนพ้ืนรี่ ร าการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือให้เกิดความ
อุสมบูรณ์และสามารถร าการเกษตรได้ เช่น การใช้หญ้าแฝก การปลูกพืชบ ารุงดิน การปรับสภาพ
พ้ืนรี่ ฯลฯ 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
       - การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผลผลิตรี่ได้แก่บ้านใกล้เรือนเคียง ผู้คนในชุมชน รวมถึงการรับฝาก
ผลผลิตของเพ่ือนบ้านไปขายยังตลาดและผ่านเวปไซด์ของศูนย์เรียนรู้ และยินดีให้ความรู้กับผู้รี่
สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ 

 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 

7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
- เป็นผู้มีความสามารถในการเป็นวิรยากรถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม

ศูนย์เรียนรู้จากการปฏิบัติและของจริงรี่เกิดข้ึนรั้งการร าเกษตรผสมผสาน  
การปลูกผักปลอดสารพิษและการจัดร าบัญชีครัวเรือน การด าเนินชีวิตรี่ยึด
หลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกิน  

- การใช้ความรู้ความสามารถรี่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและเวปไซด์ 
จึงน ามาประยุกต์โดยใช้นวัตกรรมและเรคโนโลยีเข้าช่วยน าเสนอประกอบการ
บรรยาย สาธิตรี่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม ผู้ศึกษาดูงาน  

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
- มีอาคารศูนย์เรียนรู้  มีโต๊ะ 2 ตัว  เก้าอ้ี 20 ตัว  ต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้สูงสุด 

ประมาณ 100 คน  ไม่รับพักแรม   
- ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

มีแปลงสาธิตการร าเกษตรผสมผสาน ในพื้นรี่ 6 ไร่  ประกอบด้วยกิจกรรม 
- แปลงนา พ้ืนรี่ 2 ไร่  ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส าหรับไว้บริโภคใน
ครัวเรือน 
- แปลงพืชสวน ปลูกไม้ผล เช่น  มะม่วง  มะยงชิด  ชมพู่  ขนุน  มะละกอ 

กระร้อน กล้วย แก้วมังกร ฯลฯ 
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       - แปลงพืชผัก  ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมุนเวียนตลอดปี  ได้แก่ มะเขือ
เปราะ  มะเขือยาว น้ าเต้า ฟักรอง  พริก  ข่า  สะระแหน่  มะเขือเรศ  ข้าวโพด 
ฯลฯ 
      - มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ดไข่ 70  ตัว  โคเนื้อ   
     - มีสระน้ าเลี้ยงปลาธรรมชาติ  1 บ่อ 
     - แปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ข่า ฯลฯ  
     - มีจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินรรีย์ ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ สารไล่
แมลงจากสมุนไพร     
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รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  

มีการจัดร าเวปไซด์ Facebook ศูนย์เรียนรู้ของตนเอง  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

เป็นศูนย์เรียนรู้รี่มีชื่อเสียงรั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด หากมี
ต้องการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ฯ เขาหินซ้อน จะมีการพามาศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นส่วนใหญ่ 

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
     เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เป็นรี่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด จึงมีผู้สนใจติดต่อ

เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เป็นจ านวนมาก  

 แผ่นพับ 
มีเอกสารแผ่นพับ ต่าง ๆ  ป้ายไวนิลแสดงการผลิตและใช้ปุ๋ยอินรรีย์สูตรต่าง ๆ 
ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ การผลิตสารป้องกันโรคราก
เน่าและโคนเน่า  การผลิตสารไล่ แมลง  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา........1,500.......คน 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

- การน าเอาความรู้รี่ได้จากศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบรและพ้ืนรี่
ของแต่ละคน เพราะบางครั้งความรู้ในแต่ละเรื่องอาจไม่ถูกน าไปใช้แล้วได้ผล
แบบตรงไปตรงมา ดังนั้นการแนะน าเกี่ยวกับเรคนิควิธีการหากเกษตรกรแต่ละ
คนสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิสังคม ภูมินิเวศ
และบริบรของเกษตรกรแต่ละรายจะดีมากยิ่งขึ้น 

 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- แม้ศูนย์ฯ จะมีหลายหลักสูตรให้ผู้รี่สนใจเข้าไปศึกเรียนรู้และน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม แต่ควรเพิ่มเติมหลักสูตรเพ่ือให้
เกิดการจัดการได้อย่างครบวงจร เพราะปัจจุบันถือว่าเรื่องของต้นรางเก่ียวกับ
การอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติ กลางรางเรื่องการผลิตภาคเกษตรถือว่า
เหมาะสมแล้ว หากเติมในเรื่องการจัดการรี่ปลายรางจะมีความสมบูรณ์เพ่ิม
มากขึ้น 

- การขยายความรู้ของศูนย์รี่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลออกไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ รี่
สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่เพียงแต่เะพาะรี่ศูนย์ศึกษาฯ เร่านั้น แต่ควรมี
การสนับสนุนเพิ่มเติมให้เกิดการขยายความรู้จากศูนย์เรียนรู้ออกไปสู่เกษตรกร
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ในชุมชนใกล้เคียงให้สามารถน าไปปฏิบัติจนเกิดผลมากกว่าการเป็นแหล่ง
ศึกษา สาธิต ศึกษาดูงานให้แก่คนภายนอกเพียงอย่างเดียว 

- แม้ว่าศูนย์ฯ จะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกรี่จ าเป็นในแต่ละปี แต่การสนับสนุนบางเรื่องยังกระจายไม่รั่วถึง
และมีข้อจ ากัดในเชิงปริมาณอยู่บ้าง และควรมีการสอบถามความต้องการของ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ว่าต้องการอะไร และคอยติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องจะดียิ่งขึ้น 

-  
-  

-   
-  
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5) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายส าเนา พึ่งมา 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นายส าเนาว์  พ่ึงมา   
  - การติดต่อสื่อสาร  
  081-0001655 

  - สถานรี่ตั้ง  

                      บ้านเลขร่ี 310  หมู่ 13 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ะะเชิงเรรา 
          พิกัดร่ีตั้ง 47P (X)  0771501  (Y) 1516033 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
                     -  การใช้รี่ดิน 

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นรี่  29  ไร่  เช่า 30  ไร่  รวม 59  ไร่ แบ่งออกเป็น ร านา 
8  ไร่ ไม้ผลในแปลงมัน 15  ไร่ บ่อน้ าประจ าไร่นา 5  ไร่ พืชผักสวนครัว 10  ไร่ รี่อยู่
อาศัย 1 ไร่ ปลูกมันส าปะหลัง 20  ไร่ 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แหลง่น ำ้ แหลง่น ำ้ แหลง่น ำ้ 

 

 

 

นำข้ำว 

 

 

นำข้ำว 

 

 

นำข้ำว 

 

 

 

นำข้ำว 

แหลง่น ำ้ แหลง่น ำ้ แหลง่น ำ้ 

บ้าน 
 

 

 

 

พืชผัก ไม้ผล ผสมผสาน 

 

มันส าปะหลัง 

แปลงผกัแซมไม้ผล 
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- การใช้น้ า 
- มีการขุดสระน้ าประจ าไร่นา จ านวน 3 สระ (พ้ืนรี่ 5 ไร่) ประกอบไปด้วย 

ขนาด  2,000  ลบ.ม. (ปี  2540) ขนาด  1,260  ลบ.ม. (ปี  2541) ขนาด  
1,260  ลบ.ม. (ปี  2543 ) 

 
 

 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
ตนเองและสมาชิกในครัวเรือน 3 คน 

ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคน อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  อายุ 15 ปี  ได้ย้ายตามบิดา มารดา

มาอยู่ ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดะะเชิงเรรา  
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

- เมื่อย้ายมาอยู่รี่ ต.เขาหินซ้อน ได้ประกอบอาชีพร าการเกษตร ได้แก่ ปลูกถั่วลิสง  
ปลูกมันส าปะหลัง  และพืชผักล้มลุกต่าง ๆ ในพ้ืนรี่ประมาณ 10  ไร่    เมื่อ
แต่งงานมีครอบครัว  ก็ยังคงประกอบร าอาชีพการเกษตรเรื่อยมา 

    4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
- ความรู้เรื่องของการร าการเกษตรกรรม  
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 2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

- พบว่าการเกษตรเชิงเดี่ยวร าให้มีการใช้สารเคมีจ านวนมาก ต้นรุนการ
ผลิตสูง แม้จะร าให้ผลผลิตงามมีรายได้จากการขายผลผลิตค่อนข้างดี แต่ รายได้
จากการผลผลิตส่วนหนึ่งต้องวนกลับไปซื้อสารเคมีปุ๋ย ยาในการเกษตรเป็นจ านวน
มาก ร าเป็นหนี้สิน จึงเริ่มคิดว่าจะหันกลับมาสู่การเกษตรรฤษฎีใหม่แบบพออยู่พอ
กิน ปลูกพืชแบบผสมผสานให้สามารถมีรายได้และผลผลิตตลอดรั้งปี 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- จนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามา

สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการร าการเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรรฤษฎี
ใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากการร าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเป็นการร าเกษตรแบบ
ผสมผสานในพ้ืนรี่ของตนเอง    

-       นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13  จึงอยาก
ช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน จึงได้แนะน าและเป็นต้นแบบในการร าการเกษตรรฤษฎีใหม่
ให้กับเพ่ือนบ้านมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                                                    ปจัจุบัน  
 
 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 



80 

ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- ปี พ.ศ. 2540 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ ได้เข้ามาส่งเสริมด้านการร า

การเกษตรรฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรในพ้ืนรี่หมู่ 13  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสาร
คาม  จ.ะะเชิงเรรา  ตนเองได้มีความสนใจในศาสตร์พระราชาจึงเริ่มได้
ปรับเปลี่ยนการร าการเกษตรจากแบบเกษตรเชิงเดี่ยว  มีปัญหาเกี่ยวกับการร า
การเกษตรก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ตลอดเวลา   ซึ่งเจ้าหน้ารี่ศูนย์ฯ ก็เข้ามา
เยี่ยมเยียนไม่เคยขาดร าให้รู้สึกอบอุ่น   

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.9 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- การเรียนรู้จากรางศูนย์ฯ  สามารถน าความรู้มาใช้ในการวางแผนการผลิตพืชใน
พ้ืนรี่ของตนเอง เรียนรู้ได้รุกเรื่อง จากร่ีเคยใช้สารเคมีอย่างเดียวก็ลดปริมาณการ
ใช้ลงหันมาผลิตน้ าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง  และปุ๋ยหมักใช้เอง ร าให้สามารถลด
ต้นรุนการผลิต  และมีรายได้เพ่ิมข้ึน   

- นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนการร ากิจกรรมจากรางศูนย์ฯ มาโดยตลอด อาริเช่น 
บ่อน้ าประจ าไร่นา จ านวน 3 บ่อ ขนาด  2,000  ลบ.ม. (ปี  2540) ขนาด  1,260  
ลบ.ม. (ปี  2541) ขนาด  1,260  ลบ.ม. (ปี  2543 )  

- ได้รับการสนับสนุนปรับรูปแปลงนา ร าปุ๋ยหมัก พันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ผล หญ้าแฝก
ปลูกขอบแหล่งน้ า ปุ๋ยพืชสด บ่อน้ าตื้น นอกจาก้ียังเข้าร่วมรับการอบรมความรู้
ด้านเรคโนโลยีใหม่จากศูนย์ศึกษาฯ อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

3.2.10 การขวนขวายด้วยตนเอง 
3.2.11 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
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 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

-  มีการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรรฤษฎีใหม่ มีการร านาข้าว ปลูกมัน
ส าปะหลัง ปลูกไม้ผลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง  กระร้อน  มะยงชิด  เงาะ  มังคุด  
ล าไย ฝรั่ง  น้อยหน่า  ขนุน  ชมพู่  และมะกอกน้ า ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ ปลา 
ไก่ ฯลฯ  

-  ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
             มีการขุดสระน้ าไว้ใช้ประจ าไร่นา และใช้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 3 สระ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
          มีการน าเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกไปใช้เพื่อร า
การปรับสภาพพ้ืนรี่ มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมาบ ารุงดิน   
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
การน าเอาองค์ความรู้จากศูนย์ในการผลิตพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  และปุ๋ยน้ าชีวภาพรี่ได้รับการ
อบรมจากศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการร าการเกษตร  
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
มีการจัดการพื้นรี่ตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่ แบ่งพ้ืนรี่ใช้ประโยชน์ออกเป็น ร านา ปลูก
พืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์  
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
     ส่วนใหญ่พืชรี่ปลูกจะเป็นพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลรี่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอด
รั้งปี         
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 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ร านาปี              

มันส าปะหลัง             

พืชผักสวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว 

พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ฟักรอง ฯลฯ 

            

ไม้ผล  ได้แก่ มะม่วง กระร้อน 

มะยงชิด เงาะ มังคุด ล าไย ฝรั่ง 

น้อยหน่า ขนุน ชมพู่ มะกอกน้ า 

ฯลฯ 

            

ไก่               

ปลา             

 

ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว   √ 

พืชไร่  √  

พืชผัก   √ 

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก √   

สัตว์น้ า   √ 
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ..................     

   
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 

การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √   

สัตว์ √   

แปรรูป    
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แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช  √    

สัตว์  √    

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
ราคา 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

ต้นทุน 

(บาท) 

ก าไร 

(บาท) 

1 ข้าว 2 ตัน 14,000/ตัน 28,000 8,000 20,000 

2 มันส าปะหลัง 5 ตัน 1,400/ตัน 245,000 126,000 119,000 

3 ผลไม้ต่างๆ   20,000 5,000 15,000 

4 พืชผัก  9,000/

เดือน 

108,000 20,000 88,000 

 รวม   401,000 159,000 242,000 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
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ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ปัญหาหนีส้ินจากการร า

การเกษตรเชิงเดี่ยว 

เริ่มเข้ารับการอบรมจากศูนย์ฯ เกีย่วกับ

การร าเกษตรผสมผสาน เกษตรรฤษฎี

ใหม่ 

มีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเป็น

อย่างมาก จึงศึกษาค้นคว้าเเพิ่มเตมิ 

 

 เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าปรับใช้ในพื้นรี่โดยเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยว 

ไปสู่แปลงเกษตรรฤษฎีใหม่และปลูกพืชผสมผสาน 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิจากศูนย์

เกี่ยวกับเรื่องการร าปุย๋ การเลี้ยงปลา 

การปลูกไมผ้ล ฯลฯ 

 การอบรมเพิ่มเตมิความรู้วิธีคดิเกีย่วกับ

เกษตรรฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพยีงกับราง

ศูนย์ฯ อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

มีชีวิตความเป็นอยู่รี่ดีขึ้น

กลายเป็นต้นแบบของการร า

เกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสานถ่ายรอดความรู้

ให้แก่คนในชุมชน 

 

เริ่มร าการผลิตตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานอย่างเต็มตัว ปลูก

พืชหลากหลายชนิดมากขึ้น มีการร านา เลี้ยงสตัว์ ปลูกไม้ผล ลดใช้สารเคมี  

ควบคู่ไปกับการปลูกพืชไรเ่พื่อการค้า 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู ้ ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดพื้นรี่เพ่ือร า

การเกษตรรฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

- แนวรางการร าเกษตรรฤษฎี

ใหม่และเกษตรผสมผสาน 

- เรคนิค ขั้นตอนและวิธีการ
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- เรคนิคการปลูกพืชผักสวน

ครัว ไมผ้ลใหไ้ดผ้ลผลติงาม 

เช่น ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย 

การให้น้ า การจัดการโรค

และแมลงฯลฯ 

- เรคนิควิธีการขจัดการ

เกี่ยวกับป้องกันโรคและ

แมลงในไมผ้ล เช่น การห่อ 

การใช้สารชีวภาพตา่งๆ  

 

ร านาป ี

- เรคนิควิธีการปลูก บ ารุง

ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไมผ้ล

ชนิดต่างๆ ฯลฯ 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้

ในการปลูกพืชและไมผ้ลชนิด

ต่างๆ  

- ขั้นตอน เรคนิคและวิธีการ

เลี้ยงสตัว์ เช่น ไก่ ปลา ฯลฯ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 

B. การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บผลผลิต

และระยะเวลาในการเก็บ

เกี่ยวพืชผักและไมผ้ลชนิด

ต่างๆ  

  

C. การแปรรูป    

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตรีไ่ด้ในสวนหรือ

แปลงจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึง

แปลง 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
มีการรดลองร าการปลูกข้าวด้วยระบบนาหว่านน้ าตม และปลูกพืชแบบผสมผสาน ร าให้มี

ผลผลิตในเรือกสวนไร่ตลอดรั้งปี   มีมะนาวแป้นพิจิตรรี่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ 50 ต้น 
โดยวางแผนจะร าการขยายต้นพันธุ์เพื่อจ าหน่าย 
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        มีการวางแผนการผลิต โดยไม่ร าให้เกินก าลังความสามารถร่ีตนเองมีอยู่ 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   มีการใช้ความรู้จากศูนย์มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพ้ืนรี่ของตนเอง และการศึกษา
ค้นคว้าลองผิดลองถูกด้วยตนเอง 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         มีการวางแผนรั้งในเรื่องของการผลิต การจัดการผลผลิตรี่เหมาะสม มีความมั่นคงราง
อาหารพออยู่พอกิน รี่เหลือจึงขายสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดรั้งปี 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 มีการใช้ความรู้จากศูนย์ฯ เข้าไปปรับปรุงพื้นรี่ โดยเะพาะการเกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสานร าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนรี่จากแต่ก่อน  
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผลผลิตรี่ได้แก่บ้านใกล้เรือนเคียง ผู้คนในชุมชน เกิดการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ่ึงพาอาศัยกันระหว่างคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  

 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
- เป็นวิรยากรรี่เชี่ยวชาญในเรื่องการร าเกษตรอินรรีย์ การบ ารุงดินด้วยสารอินรรีย์ 

เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ าหมักชีวภาพ และน้ าส้มควันไม้ในการไล่แมลงศัตรูพืช 
- นอกจากนี้เป็นศูนย์เรียนรู้รี่มีความพร้อมในรุกองค์ประกอบ  รั้งตัวบุคคล  องค์

ความรู้  และสถานรี่  โดยมีเจ้าหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามา
ติดตามการด าเนินงานในแปลงอย่างต่อเนื่อง  และยังมีความยินดีรี่จะร าหน้ารี่
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เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายรอดความรู้ต่างๆ โดยเะพาะความรู้เกี่ยวกับเกษตรรฤษฎี
ใหม่และเกษตรผสมผสานแก่ผู้รี่สนใจมาเยี่ยมชมต่อไป 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
โต๊ะ 2 ตัว เก้าอ้ี 20 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีแปลงสาธิตการร าเกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน 29 ไร่ 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

มีป้ายไวนิลแสดงข้อมูลต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ เช่น ประวัติ และผังกิจกรรม
ภายในพ้ืนรี่ ตลอดรวมถึงแผ่นพับองค์ความรู้ต่างๆ รี่ได้รับจากศูนย์ฯ  

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา......500.......คน 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  
การสนับสนุนบางเรื่องยังกระจายไม่ร่ัวถึงและมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง เช่น ความต้องการเรื่องกล้าพันธุ์ และการ
สนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ 
 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- องค์ความรู้รี่รดลองปฏิบัติจนได้ผลสามารถน ามาปฏิบัติต่อได้ในพ้ืนรี่ของ
เกษตรกร แต่ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคนิควิธีการน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับแต่ละพ้ืนรี่ 

- ควรมีการร างานแบบบูรณาการระหว่างเจ้าหน้ารี่ของศูนย์และหน่วยงานรี่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเชื่อมประสานการร างานร่วมกัน 

- ควรมีการสอบถามความต้องการของแต่ละศูนย์ และคอยติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
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6) ศูนย์เรียนรู้ตามแนะพระราชด ารินางน้ าผึ้ง เกตุขวาง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
 - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
     นางน้ าผึ้ง เกตุขวาง (ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน) 
 - การติดต่อสื่อสาร  
     092-3413886 
 - สถานรี่ตั้ง  
                       103/3 ม.4 ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ.ะะเชิงเรรา 
 
 

 
 
1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
-  การใช้ที่ดิน  

รี่ดินจ านวน 2 ไร่ งาน แบ่งเป็นพื้นรี่พักอาศัยประมาณ 2 งาน และพ้ืนรี่เกษตร
ผสมผสาน ประมาณ  2 ไร่ 

 

] 
- การใช้น้ า 

มีบ่อน้ าต้ืน เพ่ือการเกษตรในรี่ดินของเพื่อบ้าน 
ประปาหมู่บ้าน เพ่ือการบริโภค 

 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

โดยส่วนใหญ่การร่วมปฏิบัติงานภายในศูนย์เรียนรู้จะร าด้วยตนเองและมีสามีมาช่วยด้วย 
 

ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนบ้านปรือวาย  หมู่ 4  ต าบลเขาหินซ้อน   อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดะะเชิงเรรา  

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ก่อนรี่จะมาเริ่มร าเกษตรผสมผสาน ได้ร างานบริษัรเอกชนและเปิดร้านอาหาร  
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรตามภูมิปัญญาและประสบการณ์รี่สืบรอด 
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 2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

บิดาเกิดป่วยหนัก จึงตัดสินใจกลับบ้านเพื่อดูแลรักษาบิดาอย่างใกล้ชิด 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

มารดายกพ้ืนรี่หลังบ้าน ซึ่งเดิมร าไร่ปลูกมันส าปะหลังไว้  และดินบริเวณนี้เป็นดินรราย
จัดปลูกพืชได้ไม่ค่อยดี  จึงเริ่มเข้าไปศึกษาดูงานรี่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพ่ือเรียนรู้และรับ
การฝึกอบรมหลายหลักสูตร  จากนั้นจึงหันมาปลูกต้นชะอมจนเต็มพ้ืนรี่  เพ่ือไม่ให้พ้ืนรี่ดินว่างเปล่า  
ร่วมกับปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก จึงร าให้รี่ดินของต้นเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น จึงเริ่มปลูก
พืชผักต่างๆเสริมเพ่ือให้มีผลผลิตเก็บได้รุกวันหมุนเวียนกันไป  นอกจากนี้ยังเริ่มแบ่งพ้ืนรี่สร้างกรงเลี้ยงไก่
ไข่  เป็ดและแพะ มีการลดต้นรุนการผลิตในแปลงโดยผลิตปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมล ง 
ฮอร์โมนไข่ จุลินรรีย์หน่อกล้วย ฯลฯ ซึ่งในแปลงผสมผสานมีการใช้พ้ืนรี่อย่างเต็มรี่และมีประสิรธิภาพ  
ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ดีข้ึน  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพ 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

มีเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯได้เข้ามาชักชวนและเริ่มเข้าไปศึกษาดูงานรี่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพื่อเรียนรู้และรับการฝึกอบรมหลายหลักสูตร   

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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1. การขวนขวายด้วยตนเอง 
ได้มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง หลังจากร่ีเริ่มน าความรู้จากศูนย์ฯ มาใช้ ด้วย
รดลองหาพืชรี่เหมาะสมกับพื้นรี่ตนเอง ใช้เวลาพอสมควรจนเกิดความช านาญ 
ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนและวิธีการดูแลพืชผักต่างๆ ฯลฯ 

2. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
การปลูกพืชผสมผสานรี่ได้ไปอบรมรี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ประเด็น
เกี่ยวกับการจัดสรรพ้ืนรี่ปลูกรั้งไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ 
นอกจากความรู้รี่ได้รับจากรางศูนย์เรียนรู้ฯแล้ว รางศูนย์ยังให้พันธุ์กล้าไม้ พันธุ์
ปลาดุด พันธุ์เป็ดและไก่ไข่ตนจึงได้น าขยายพันธุ์ต่อ จนปัจจุบันพ้ืนรี่ของตนมีพืชผัก 
และสัตว์รี่หลากหลาย ผลผลิตหมุนเวียนกันออกแรบรุกวัน นอกจากจะน ามา
บริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ยังมีเหลือแบ่งปันเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ยังเก็บผลผลิต
ภายในสวนขาย สร้างรายได้ให้ครอบครัวเะลี่ยวันละ 600-700 บาร รายได้ล้วนมา
จากผลผลิตในสวนของตน เช่น ชะมวง ยอดติ้ว มันปู สะเม็ด มะกอกป่า แต้ว มะตูม
แขก กระเพรา  ยอดแค กล้วย พริกข้ีหนู เสาวรส กล้วย ชะอม Iรวมถึง ปลาดุก เป็ด 
ไก่ ด้วย 

 
ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

พืชผักผสมผสาน ได้แก่ กระเพรา  โหระพา  แมงลัก  ผักหวาน  มะตูมแขก  แต้ว  
มะกอกป่า  เสม็ด  บวบ น้ าเต้า  แค มะนาว ตะไคร้ พริกและเห็ด  

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ มีดังต่อไปนี้ 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
มีการน าเอาองค์ความรู้ในการปลูกพืชรี่หลากหลาย หมุนเวียนพื้นรี่ปลูก เพ่ือป้องกันการสะสม
ของเชื้อโรคและการขาดธาตุอาหารในดิน จากการปลูกพืชชนิดเดิมในพ้ืนรี่เดิมซ้ ากันรุกๆปี 
(2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
มีการปลูกพืชหมุนเวียนและไม่ใช้สารเคมีใดๆ เน้นการใช้สารชีวภาพรี่ผลิตเอง เช่น ปุ๋ยหมักจาก
พืชสด หัวปลา จุลินรรีย์ขั้วเหนียว 



97 

(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
ปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยหมักจากพืชสด หัวปลา จุลินรรีย์ขั้วเหนียว วัตถุดิบรี่ใช้จะเป็นผลผลิตพืชผัก
ผลไม้ภายในศูนย์ฯ เช่น ปลีกล้วย กล้วยน้ าว้า มะละกอ โดยเกษตรกรจะน ามาหมักโดยใช้หัวเชื้อ 
EM ใช้ระยะเวลาการหมักประมาณ 3 เดือน     
 (5) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  มีการจัดการพื้นรี่เลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งเป็น โรงเรือนเลี้ยงไก่และเป็ด อีกส่วนจะเป็น
โรงเรือนเลี้ยงแพะ 
 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
  มีการจัดการวิธีการปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือให้ผลผลิตออกตลอดรั้งปี  

 
 ง. วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 

       เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยอดชะมวง                                               

ยอดมะกอก

ฝรั่ง                              

            

ยอดติ้ว ยอด

แต้ว                             

            

แค                                                         

กล้วยน้ าว้า                                             

กระเพรา                                                 

พริกข้ีหนู                                                 

ชะอม             

***พืชผักส่วนใหญ่รี่เลือกปลูกสามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดรั้งปี  
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปร

รูปด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูปโดย

ตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูป

โดยกลุ่ม 

พืชไร่ - - - - 

พืชผัก - - - - 

เห็ด - - - - 

สมุนไพร - - - - 

ไม้ผล - - - - 

สัตว์บก - - - - 

สัตว์น้ า - - - - 

สัตว์ครึ่งบกครึ่ง

น้ า 

- - - - 

√ 

√ 
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  ะ. การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
        การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ยอดชะมวง                                   

2. ยอดมะกอกฝรั่ง                              

3. ยอดติ้ว ยอดแต้ว                                                                       

4. กล้วยน้ าว้า                                 

5. กระเพรา                                     

6. พริกข้ีหนู                                     

7. ชะอม 

8. แค 

 

 

  

            แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
 
 
 
 
 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

พืช ปริมาณผลผลิต ต้นรุน รายได้ 

1) ยอดชะมวง                                   1-2 กก./วัน 

เะลี่ย 200-300 บาร/

เดือน 

เะลี่ย 600-700 

บาร/วัน 

2) ยอดมะกอกฝรั่ง                              1-2 กก./วัน 

3) ยอดติ้ว ยอดแต้ว                             1-2 กก./วัน 

4) แค                                             1-2 กก./วัน 

5) กล้วยน้ าว้า                                 1-2 เครือ/วัน 

6) กระเพรา                                     1-2 กก./วัน 

7) พริกขี้หนู                                     1-2 กก./วัน 

8) ชะอม                                         1-2 กก./วัน 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร)  

ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุนการอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน อบรม ดูงาน 

สาธิต จากหน่วยงานอื่นๆ(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้เพ่ิมเติมจากผู้รู้ 

หนังสือ เอกสาร และ Online 

(แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
อยากหาอาชีพเพ่ือ

รดแรนการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวรี่ต้อใช้

รุนและพ้ืนรี่มาก 

- ไปอบรมเกี่ยวกับเกษตร

รฤษฎีใหม่ 

- การร าน้ าหมักชีวภาพจาก

พืชและสัตว์ 

 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ ต ารา

เกี่ยวกับการร าน้ าหมัก

ชีวภาพ 

ประสบการณ์ตนเองรี่

สะสมมาเกี่ยวกับการปลุก

พืช 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูกในพ้ืนรี่ของตนเอง 

- การช่วยเหลือ สนับสนุนการอบรม ดูงาน สาธิตเพ่ิมเติมจาก

ศูนย์ฯ และมีเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาฯ มาคอยให้ค าแนะน าอยู่เสมอ 

- ศูนย์ศึกษาฯได้ช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

มีพืชผักจ าหน่าย

หมุนเวียนสร้าง

รี่ดินของต้นเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น จึงเริ่มปลูกพืชผักต่างๆเสริมเพ่ือให้มีผลผลิต

เก็บได้รุกวันหมุนเวียนกันไป  นอกจากนี้ยังเริ่มแบ่งพ้ืนรี่สร้างกรงเลี้ยงไก่ไข่  เป็ด



102 

รายได้ตลอดรั้งปี และแพะ มีการลดต้นรุนการผลิตในแปลงโดยผลิตปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่

แมลง ฮอร์โมนไข่ จุลินรรีย์หน่อกล้วย ฯลฯ ซึ่งในแปลงผสมผสานมีการใช้พ้ืนรี่

อย่างเต็มรี่และมีประสิรธิภาพ  ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มี

ความสุขตามอัตภาพ 

2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต - มีการวางแผนการการ

ป ลู ก เพ่ื อ ให้ มี ผ ลผลิ ต

จ าหน่ายและสร้างรายได้

ใ ห้ ต น ต ล อ ด รั้ ง ปี 

หลักการรี่ตนใช้คือการ

ปลูกพืชผักรี่หลากหลาย

เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้รุกวัน 

 

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรร

พ้ืนรี่ปลูกรั้งไม้ยืนต้นและ

พืชผักสวนครัวและการเลี้ยง

สัตว์  

- ให้พันธุ์กล้าไม้ พันธุ์ปลาดุด 

พันธุ์เป็ดและไก่ไข่ตนจึงได้น า

ขยายพันธุ์ต่อ  

- น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง 

ฮอร์โมนไข่ จุลินรรีย์หน่อกล้วย 

ฯลฯ 

 

B  การจัดการผลผลิต    

C การแปรรูป    

D. การจัดการตลาด - จ าหน่ายตลาดภายใน

ชุมชน 

  

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์  

มีการวางแผนการการปลูกเพ่ือให้มีผลผลิตจ าหน่ายและสร้างรายได้ให้ตนตลอดรั้งปี 
หลักการรี่ตนใช้คือการปลูกพืชผักรี่หลากหลายเพื่อให้สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้รุกวัน 
     (ก)   ด้านพอเพียง      
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       พืชผักและสัตว์ต่างๆ ตนแรบไม่ต้องซื้อ นอกจากนี้ยังมีเหลือแบ่งปันเพ่ือนบ้าน รี่ส าคัญ
ยังมีเหลือไว้ขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  มีการปรับใช้ความรู้จากหลายๆแหล่งรี่ได้ไปศึกษามาแล้ว น ามาประยุกต์ปรับใช้ให้

เหมาะสมกับพ้ืนรี่ของตน ความรู้อันไหนดีก็เอามาใช้อันไหนยังไม่เหมาะก็ปรับปรุงหรือรดลอง

เพ่ือให้เหมาะกับตนรี่สุด 

     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพ ไม่ต้องเครียด
และมีความเสี่ยงด้านธุรกิจเหมือนแต่ก่อน     
  (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
  หลักจากรี่ได้เปลี่ยนจากการร าเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสาน สังเกตลักษณะ
ของดินในพ้ืนรี่ได้อย่างชัดเจนว่า คุณภาพดินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จากดินรี่เคยแห้งแล้ง เมื่อได้เริ่ม
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่า ดินมีความชุ่มชื้น หน้าดินลึกข้ึน
กว่าเดิมมาก 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
  วิถีชีวิตจากเดิมรี่ ตนเคยรับจ้างร างานบริษัร และร าธุรกิจส่วนตัว ร าให้ตนมี
ความเครียดจากการเป็นหนี้และความกดดันหลายๆด้าน เมื่อตัดสินใจมาร าเกษตรผสมผสานรั้ง
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนรี่เล็กๆ ประมาณ 2 ไร่ กว่าของตน ปลูกรุกอย่างรี่กิน มีเหลือแจกจ่าย 
และแบ่งขาย ร าให้ตอนนี้ตนมีความเป็นอยู่รี่ดีข้ึน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพ ไม่
ต้องเครียดจากแรงกดดันรางเศรษฐกิจเช่นแต่ก่อน 

 
ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
- มีความสามารถในการร าน้ าหมักชีวภาพขั้วเหนียว น้ าหมักปลา ฯลฯ 
- มีความรู้เกี่ยวรั่วไปเกี่ยวกับกับวิธีการปลูก การดูแล การขยายพันธุ์ การเก็บเก่ียว พืช

ผสมผสานต่างๆ 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต  
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านรางเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 200-300 คน 
 

ตอนที่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
ปัญหาที่ส าคัญ  

ปัจจุบันรี่ดินไม่มีแหล่งน้ าส่วนตัว ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากพ้ืนรี่ข้างเคียง ตอนนี้มีปัญหาเรื่องอ่าง
น้ าของพ้ืนรี่ข้างเคียงรี่ได้อาศัยน้ าส าหรับการเกษตรรุกอย่าง เจ้าของรี่มีแผนจะถมรี่ หากเป็นอย่างนั้นจะ
มีปัญหาน้ ารี่ใช้ในสวนรั้งหมด หากรางศูนย์ฯเข้ามาสนับสนุนแหล่งน้ ารี่ถาวร เช่น บ่อน้ าตื้น จะช่วยได้
มาก 
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7) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายประสิทธิ์ เส็งมี 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
 - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
 นายประสิรธิ์ เส็งมี (ศูนย์เรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดครบวงจร) 
 - การติดต่อสื่อสาร  
 085-2215497 
 - สถานรี่ตั้ง  

309 ม.11  ต.เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ.ะะเชิงเรรา 
 

 
 
1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 

√ 



108 

1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

] 
- การใช้น้ า 

ประปาหมู่บ้าน  
 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
- ร าด้วยตนเองและมีการจ้างแรงงานภายในชุมชน จ านวน 2 คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดะะเชิงเรรา   
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีรี่ 6 จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ก็ช่วยพ่อแม่

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจนกระรั่งปี พ.ศ. 2528  มีความสนใจด้านการเพาะเห็ด  
จึงขอรับเข้าฝึกอบรมรี่มหาวิรยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการเพาะเห็ด และผลิตหัวเชื้อเห็ด  



109 

หลังการฝึกอบรมได้น าความรู้มาฝึกปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา จาก
สื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จนมีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดและสามารถผลิตหัวเชื้อเห็ด
ได้เอง   

3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
ปีพ.ศ.2534  ได้แต่งงานและย้ายมาอยู่กับภรรยา รี่บ้าน 309 หมู่ 11  ต าบลเขาหินซ้อน  

และได้ใช้ความรู้ความช าชาญด้านการเพาะเห็ดรี่และยึดเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
มีความรู้และความช านาญด้านการเพาะเชื้อเห็ด 

 2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
การผลิตพืชไร่หลังนาเป็นอาชีพมีปัญหาด้านการตลาด คือ ปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ไม่แน่นอน แต่ต้นรุน(ปุ๋ย ค่าแรง ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) สูงขึ้นแบบต่อเนื่อง ในขณะรี่ราคาขายตาม
ร้องตลาดมีความผันผวนร าให้เกิดภาวะขาดรุนสะสม ในขณะรี่รายจ่ายในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
หลังจากแต่งงานและย้ายมาอยู่หมู่ 11  ต าบลเขาหินซ้อน  ได้เริ่มมีแนวคิดอยากเปิด

โรงผลิตหัวเชื้อเห็ดรี่ต าบลเขาหินซ้อน  ซึ่งสมัยนั้นประชาชนในพ้ืนรี่ต าบลเขาหินซ้อน ยังไม่รู้จัก
เห็ดต่าง ๆ มากนัก จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบริเวณนี้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า ภูฐาน และเห็ดชนิด
อ่ืน ๆ จนในปัจจุบันอาชีพเพาะเห็ดเริ่มแพร่หลายและเป็นรี่รู้จักของคนรั่วไป ต่อมาเกษตรกรรี่
สนใจจึงเริ่มสั่งก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ ไปเปิดดอกเองอย่างมากมาย  โดยเะพาะจังหวัดใกล้เคียง  
ได้แก่ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี  สระแก้ว และปราจีนบุรี 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที ่3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เนื่องจากเป็นผู้รี่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ซึ่ งเป็นความรู้
เะพาะด้านรี่รางศูนย์ศึกษาฯยังไม่มีวิรยากรรี่มีความเชี่ยวชาญเะพาะในเรื่องนี้ นาย
ประสิรธิ์ เส็งมีจึงได้รับเชิญเป็นวิรยากรให้ความรู้กับรางศูนย์ศึกษาฯเสมอ จนในปี 
พ.ศ. 2550 นายประสิรธิ์  เส็งมี ได้เริ่มเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตเชื้อเห็ดครบวงจร 
ได้รับหน้ารี่ เป็นวิรยากรอาสา  ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดต่าง ๆ ให้กับ
เกษตรกรรั่วไป ตามสถานศึกษาต่างๆ รั้งในและนอกสถานรี่   ได้แก่จังหวัด
นครนายก สระบุรี  และบุรีรัมย์ เป็นต้น   
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

การฝึกอบรมในมหาวิรยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการเข่ียเชื้อเห็ด 
2. การขวนขวายด้วยตนเอง 

การศึกษารดลองด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก โดยเะพาะเรื่องการหาวัสดุรี่เหมาะกับการ
เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด 

3. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ความรู้ เรื่องเห็ดรี่ ได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จะไม่ ได้ เป็นแบบ
ตรงไปตรงมา เนื่องจากมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นรุนเดิมอยู่แล้ว และเชื่อว่า
ตลอดเวลารี่ได้เป็นวิรยากรนั้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรรวมถึงเจ้าหน้ารี่ศูนย์ฯ  
ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นตนได้น ามาปรับใช้กับธุรกิจเห็ดได้เป็นอย่างมาก 

 
ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 

ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด นางฟ้าภูฐาน นางรม เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอน เห็ดขอนขาว เห็ด
หลินจือ  รวมรั้งผลิตดอกเห็ด  จ าหน่ายหัวเชื้อเห็ด   

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
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(2) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
มีการน าเอาองค์ความรู้ในการปลูกพืชรี่หลากหลาย หมุนเวียนพื้นรี่ปลูก เพ่ือป้องกันการสะสม
ของเชื้อโรคและการขาดธาตุอาหารในดิน จากการปลูกพืชชนิดเดิมในพ้ืนรี่เดิมซ้ ากันรุกๆปี 
(2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
    - โรงเรือนเพาะเห็ดจะต้องมีการระบายอากาศร่ีดี เปิดโล่ง หากโรงเรือนรี่อากาศถ่ายเรไม่
สะดวกจะมีผลร าให้ผลผลิตน้อย เห็ดรี่ไม่ไม่สวย เห็ดบิดเบี้ยวได้ 
 - การเลือกรี่ตั้งของโรงเรือนมีปัจจัยรี่ควรค านึงถึงคือ สภาพภูมิอากาศอุณหภูมิจะต้องไม่
หนาวเย็นเกินไป และรี่ดิน ควรเป็นรี่รี่น้ าไม่ร่วมขัง ใกล้แหล่งน้ าเพราะในโรงเรือนเห็ดต้องการ
ความชื้น 85 - 90 % เห็ดถึงจะออกดอกได้ดี น้ ารี่ใช้รดเห็ดควรมี pH อยู่ระหว่าง 6.5 -7.5 
ส าหรับน้ าประปาไม่ควรใช้รดเห็ดเพราะมีคลอรีนผสมอยู่ ถ้าจะใช้จะต้องก าจัดคลอรีนออก
เสียก่อนโดยการน าน้ าใส่ภาชนะแล้วเปิดฝาถังริ้งไว้ให้คลอรีนระเหยออกไปเสียก่อน ส่วนริศราง
ลมก็มีส่วนส าคัญ โรงเรือนควรสร้างขนานกับริศรางลมเพ่ือลดการสูญเสียความชื้นภายใน
โรงเรือน นอกจากนี้แหล่งรี่ปลูกควรอยู่ในพ้ืนรี่รี่การคมนาคมสะดวก เพราะสามารถน าผลผลิต
ส่งตลาดได้อย่างรวดเร็ว 
 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  มีการจัดการพื้นรี่เลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งเป็น โรงเรือนเลี้ยงไก่และเป็ด อีกส่วนจะเป็น
โรงเรือนเลี้ยงแพะ 
 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
  ปัจจุบันได้จ าหน่ายก้อนเชื้อเห็ดเป็นหลัก โดยก้อนเชื้อเห็ดรี่จ าหน่ายมี 3 ชนิดหลักๆ 
ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ก้อนเชื้อเห็ดฟางและก้อนเชื้อเห็ดหลินจือแดง ส าหรับเลี้ยงและดูแล
รักษาก้อนเชื้อเห็ดต้องอาศัยความละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการร าอาหารวุ้น การเลี้ยงเชื้อในอาหาร
วุ้น รุกขั้นตอนจะต้องมีความสะอาด  ส าหรับขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเริ่มต้นจากการการน า
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ขี้เลื่อยรี่พักตากให้แห้ประมาณ 7 วันเพ่ือให้ขี้เลื่อยคลายความร้อน จากนั้นน ามาร่อน แล้วผสม
ปูนขาว ร า และปุ๋ย เมื่อผสมรั้งหมดให้เข้ากันแล้วจึงอัดบรรจุลงถุงพลาสติกใส จากนั้นล าเลียงใส่
ตระแกรงและน าเข้าถังอบ อบนานประมาณ 8 ชั่วโมงจากนั้นจะริ้งก้อนเชื้อเห็ดไว้ในถังอบ
ประมาณ 1 วัน เพ่ือให้ก้อนเชื้อเย็นลง จากนั้นจะน าก้อนเชื้อเห็ดมาหยอดเชื้อ ส าหรับหัวเชื้อ 1 
ขวดจะสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้ประมาณ 30-40 ก้อน 
 

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
              เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ก้อนเชื้อเห็ดฟาง             

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

ภูฐาน 

            

ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮ้ือ             

ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ                                                  

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ด

นางฟ้าภูฐาน 

            

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ด

เป๋าฮ้ือ 

            

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหู

หน ู

            

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ด

หัวลิง 

            

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ด

นางนวล 
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูปโดย

ตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูป

โดยกลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

√ 
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สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

    ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคนกลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 

พืช      

สัตว ์      

แปรรูป      

 
 
 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ก้อนเชื้อเห็ดฟาง 

2. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

3. ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ 

4. ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ                                      

5. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

6. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดเป๋าฮื้อ 

7. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหูหนู 

8. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหัวลิง 

9. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางนวล 

 

 

  

สัตว ์

1 

2 

   

√ 

 

√ 
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

 
ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชนิดพืช จ านวน 
ราคาขาย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1 ก้อนเช้ือเห็ดฟาง 41,400 9 372,600 178,848 193,752 
2 ก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน 5,000 7 35,000 10,500 24,500 
3 ก้อนเช้ือเห็ดเป๋าฮื้อ 3,000 10 30,000 9,000 21,000 
4 ก้อนเช้ือเห็ดหลินจือ 2,500 10 25,000 7,500 17,500 
5 หัวเช้ือข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้าภูฐาน 500 8 4,000 1,200 2,800 
6 หัวเช้ือข้าวฟ่างเห็ดหลินจือ 350 10 3,500 1,050 2,450 
7 หัวเช้ือข้าวฟ่างเห็ดเป๋าฮื้อ 350 10 3,500 1,050 2,450 
8 หัวเช้ือข้าวฟ่างเห็ดหูหน ู 300 8 2,400 720 1,680 
9 หัวเช้ือข้าวฟ่างเห็ดหัวลิง 350 8 2,800 840 1,960 
10 หัวเช้ือข้าวฟ่างเห็ดนางนวล 250 8 2,000 600 1,400 
11 เก็บดอกจ าหน่าย 170 ก.ก. 100 17,000 6,000 11,000 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพ่ิมเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
อยากมีอาชีพรี่มี

รายได้มั่นคง เลี้ยง

ดูครอบครัวได้ 

การฝึกอบรมใน

มหาวิรยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการ

เขี่ยเชื้อเห็ด 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 

การศึกษารดลอง

ด้วยตนเอง ลองผิด

ลองถูก โดยเะพาะ

เรื่องการหาวัสดุรี่

เหมาะกับการ

เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด 

 รดลองเพาะเห็ดในพ้ืนรี่ของตนเอง 

 เป็นวิรยากรถ่ายรอดความรู้เรื่องการ

เพาะเลี้ยงเห็ดให้แก่เกษตรกรรี่สนใจ 

การค้นข้อมูล ความรู้เพ่ิมเติมจากผู้รู้ 

หนังสือ เอกสาร และ Onlineรี่เก่ียวข้อง

กับการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด 

เริ่มมีการรวมกลุ่ม

เกษตรกรในรูป

วิสาหกิจชุมชน 

มีความรู้และเชี่ยวชาญในการเพาะเห็ด และได้น า ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น

มาปรับให้เหมาะสมกับริเวศของพ้ืนรี่ ขยายความรู้และเครือข่าย จนสามารถขยาย

ส่งเชื้อเห็ดไปยังตลาดลูกค้าประจ าหลายแห่ง  
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงานภาย 

A. การผลิต การศึกษารดลองด้วย

ตนเอง ลองผิดลองถูก 

โดยเะพาะเรื่องการ

หาวัสดุรี่เหมาะกับ

การเพาะเลี้ยงเชื้อ

เห็ด 

 

ความรู้ เรื่องเห็ดรี่ ได้จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ จะไม่ได้เป็นแบบ

ตรงไปตรงมา เนื่องจากมี

ความรู้และเชี่ ยวชาญ ใน

เรื่องนี้ เป็นรุนเดิมอยู่แล้ว 

และเชื่อว่าตลอดเวลารี่ได้

เ ป็ น วิ ร ย า ก ร นั้ น  ไ ด้

แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว าม รู้ กั บ

เกษตรรวมถึ งเจ้ าหน้ ารี่

ศู น ย์ ฯ   ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์เหล่านั้นตนได้

น ามาปรับใช้กับธุรกิจเห็ดได้

เป็นอย่างมาก 

 

การฝึกอบรมใน

มหาวิรยาลัยเกษตรศาสตร์

เกี่ยวกับการเขี่ยเชื้อเห็ด 

 

D. การจัดการตลาด  ศูนย์ฯได้น าเห็ดไปจ าหน่าย

ให้กับศูนย์ศึกษาพัฒนาเขา

หินซ้อนเป็นประจ ารุกป ี

 

 
6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจากการ
บรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        ธุรกิจของตนปัจจุบันค่อนข้างอยู่ตัว จะร าตามก าลังรี่ตนมี และจะแบ่งเวลาในการเป็น
วิรยากรเผยแพร่ความรู้รี่ตนมีให้กับผู้อ่ืนต่อไป      
 (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
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   (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
  ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง ร าธุรกิจตามก าลังรี่ตนมี  

ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการผลิตเชื้อเห็ดบริสุรธิ์แบบครบวงจร   

 ศักยภาพของสถานรี่  
เป็นศูนย์เรียนรู้รี่สามารถเข้าศึกษาด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจรได้เป็น

อย่างดี  และเจ้าของศูนย์เรียนรู้เป็นคนมีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้  และสถานรี่ตั้งก็
ไม่ไกลจากศูนย์ฯ  เดินรางไปมาสะดวก 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

อาคารศูนย์เรียนรู้  มีโต๊ะ 4 ตัว  เก้าอ้ี 40 ตัว  ต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้สูงสุด 
ประมาณ 100 คน  ไม่รับพักแรม  มีเอกสารแผ่นพับ ต่าง ๆ  ป้ายไวนิลแสดง
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินรรีย์สูตรต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก  การผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพการผลิตสารป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า  การผลิตสารไล่  แมลง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อเห็ด 
 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 200-300 คน 
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8) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางสมคิด เพ็งบุปผา  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
 - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นางสมคิด เพ็งบุปผา (ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน) 
 - การติดต่อสื่อสาร  
 089-5424399 
 - สถานรี่ตั้ง  

39/1 ม.5 ต. บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ะะเชิงเรรา     

 
 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

ด้านการผลิตพืชพัก พืชสวน ในพ้ืนรี่ 6 ไร่ 2 งาน การปลูกมะนาวในวงบ่อ  ปลูกพืชผัก
ผสมผสานรั้งในแปลง  และปลูกในพ้ืนรี่ว่างในวงบ่อ เช่นกะเพรา โหระพา ยี่หร่า  ผักชีฝรั่ง  
ตะไคร้ มะกรูด ปลูกพืชผักแบบผสมผสานและปลอดสารพิษ เช่น น้ าเต้า  ถั่วฝักยาว บวบ ถั่วพู 
ฟักรอง ฯลฯ ไม้ผล  ปลูกไม้ผลไว้หลายชนิด เช่น มะม่วง  มะยงชิด  ขนุน  พุรราซุปเปอร์จัมโบ 

√ 
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กล้วย และพุรรา 3 รส มีแปลงสาธิต  จัดร าแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้หญ้าแฝก
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังรลายของหน้าดิน 

 
] 

- การใช้น้ า 
- ใช้บ่อน้ ารี่ขุดเองและวางแนวร่อส่งน้ ามารี่แปลงมะนาว 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
      - ร าเองร่วมกับลูกสาวและลูกเขย 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
นางสมคิด  เพ็งบุปผา  เป็นคนอ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี    หลังจาก
เรียนจบประถมศึกษา ก็ช่วยบิดา มารดาร านา มาตลอด  จนกระรั่งแต่งงานจึงย้าย
ถิ่นฐานมาอยู่กับครอบครัวสามี  รี่หมู่ 5 ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดะะเชิงเรรา 
  

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
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2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
ร าการเกษตร ร านา ร าไร่ 

3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
ร าไร่มันส าปะหลังและร านา   

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

 มีความสามารถด้านการเกษตรและการแปรรูปน้ าสมุนไพร 
  

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

แต่เดิมประกอบอาชีพร าไร่มันส าปะหลังและร านา  ต่อมาสามีป่วยเป็นโรคมะเร็ง
จนเสียชีวิตเหลือเพียงตนกับลูกสาวอีก 3 คน จึงเป็นปัญหาในการร าไร่มันส าปะหลัง
รี่ต้องใช้พ้ืนรี่และแรงงานจ านวนมาก จึงพยายามหารางออกว่าจะหาพืชอะไรปลูก
รี่ใช้พื้นร่ีน้อยแต่ให้ผลตอบแรนสูง 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
พยายามคิดว่าจะใช้พ้ืนรี่เพียงน้อยนิดให้เกิดประโยชน์อย่างไร เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอส าหรับเลี้ยงตนเองและลูกอีก 3 คนได้ 
 

2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เจ้าเหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้มาแนะน าการปลูกมะนาวและชักชวน
ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  

1. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- เกษตรรฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ จึงมีความคิดรี่จะน้อมน าพระราชด าริของพระบารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต คือปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภค รี่เหลือน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ จนร า
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

- การปลูกมะนาวนอกฤดู มะนาววงบ่อ   
- ประมาณปี 2554 เริ่มตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้จัดตั้งให้เป็น

ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน  เป็นแหล่งดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยใช้หญ้าแฝก
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังรลายของหน้าดิน  ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว  ด้านการปลูก
มะนาวนอกฤดู  และการปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ 

 
2. การขวนขวายด้วยตนเอง 
ตอนรี่เริ่มเข้าไปอบรมกับศูนย์ศึกษาฯและได้รับกล้ามะนาวมา จึงน ากลับมาสรดลองปลูก
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจนประสบความส าเร็จ 

 
ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 

ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
  การปลูกมะนาวในวงบ่อ  ปลูกพืชผักผสมผสานรั้งในแปลง และปลูกในพื้นรี่ว่างในวงบ่อ 
เช่น กุยช่าย กะเพรา โหระพา ยี่หร่า  ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ มะกรูด ปลูกพืชผักแบบผสมผสานและ
ปลอดสารพิษ เช่น น้ าเต้า  ถั่วฝักยาว บวบ ถั่วพู ฟักรอง ฯลฯ ไม้ผล  ปลูกไม้ผลไว้หลายชนิด 
เช่น มะม่วง  มะยงชิด  ขนุน  พุรราซุปเปอร์จัมโบ กล้วย และพุรรา 
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 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(3) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าและป้องกันการชะล้างพังรลายของดิน  

(4)  การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  มีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด 
(5) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
  การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด ผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และสารไล่
แมลง  รวมถึงสารป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าไว้ใช้ในแปลง 
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
   

ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
  มีการจัดการแปลงปลูกพืชให้เหมาะสม ตั้งแต่การให้น้ า การใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้
มะนาวมีรรงพุ่มสวยและให้ผลดกปราศจากการร าลายของโรคและแมลง การตัดแต่งกิ่งควรร า
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งรี่เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งรี่ไม่มีประโยชน์ออกให้หมด แล้ว
น าไปเผาร าลาย อย่าปล่อยริ้งไว้ตามโคนต้น เพราะจะร าให้เป็นแหล่งสะสมโรคในมะนาวได้  
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ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
              เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มะนาว             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อ่ืนๆ.....    

 
 
 
 
 
 
 

√ 
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูปโดย

ตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูป

โดยกลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อ่ืนๆ น้ าสมุนไพร     

   
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

แปรรูป 

1 น้ าสมุนไพรต่างๆ 

2 

3 

4 

   

    
 

√ 

√ 



127 

แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด 
ขายให้
ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

รายการ ปริมาณ ราคาขาย ต้นทุน 

ผลิตน้ าสมุนไพรต่างๆ บรรจุ

ขวด 

5,000-6,000ขวด/

เดือน 

10 3-5 บาร/ขวด 

กุยช่าย 700 กก. 70 บาร/

กก. 

800-1,000 บาร/งาน 

 
ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ

เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 



128 

1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

ต้องการหาพืชรี่ใช้

พ้ืนรี่น้อยให้

ผลตอบแรนสูง 

การอบรมเกี่ยวกับการปลูกมะนาววงบ่อ 

,เกษตรรฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติมจาก

ผู้รู้ เกี่ยวกับการ

แปรรูปน้ าสมุนไพร

ต่างๆ 

 ตอนรี่เริ่มเข้าไป

อบรมกับศูนย์

ศึกษาฯและได้รับ

กล้ามะนาวมา จึง

น ากลับมาส

รดลองปลูกศึกษา

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูกในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติมจากศูนย์ศึกษา

ฯ รั้งการอบรม การให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 

 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการร าน้ า

สมุนไพร 

มีรายได้เลี้ยงดู

ครอบครัว 

เริ่มมีความเชี่ยวชาญและความช านาญในการผลิตน้ าสมุนไพรส่งขายไปยังร้านค้า

รีฃั้งในและนอกพ้ืนรี่ 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต - การให้ปุ๋ยและการตัด

แต่งก่ิงมะนาว 

- เกษตรรฤษฎีใหม่ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

- ก ารป ลู กม ะน าวน อกฤ ดู 

มะนาววงบ่อ   

 

B  การจัดการผลผลิต    

C การแปรรูป การแปรรูปน้ าสมุนไพร   

D. การจดัการตลาด จะน าน้ าสมุนไพรส่งขาย

ยังร้นค้ารั้งในและนอก

พ้ืนรี่ 

  

 
6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจากการ
บรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
  ตั้งแต่ตนเริ่มต้นร าสวนเกษตรพอเพียง ร าให้มีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตรี่ดี
ขึ้นกว่าแต่เดิมมาก แม้จะไม่ได้ร่ ารวยแต่ก็ไม่มีหนี้สิน นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจดีขึ้นด้วย 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  จากการรี่มีความสนใจเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ร าให้ได้รับความรู้และน ามาผลิตพันธุ์พืช 
นอกจากนี้ยังมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสาน การผลิตพืชผักกินใบ  การปลูกพืช
แบบไม่ใช้สารเคมี 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
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  นอกจากการขายมะนาวสด ซึ่งในปัจจุบันมีผลผลิตอออกเป็นจ านวนมาก จึงได้คิดค้น
การแปรรูปผลผลิตจากมะนาว กลายเป็นน้ าสมุนไพรผสมมะนาวต่างๆ รี่รสชาติอร่อย เข้มข้น ใช้
น้ ามะนาวแร้ร่ีปลอดจากสารเคมีซึ่งแตกต่างจากน้ าสมุนไพรรั่วไป 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       

  ปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ พอมีพอกิน ผลิตได้ตามก าลังรี่ตนมี 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
 มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสาน การผลิตพืชผักต่างๆ และการปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้สารเคมี 

 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
อาคารศูนย์เรียนรู้  มีโต๊ะ 2 ตัว  เก้าอ้ี 30 ตัว  ต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมจะมา

จากการประสานผ่านเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ โดยศูนย์เรียนรู้ฯสามารถบรรจุคนได้
สูงสุด ประมาณ 40-60 คน  ไม่รับพักแรม  มีเอกสารแผ่นพับ ต่าง ๆ  ป้ายไวนิลแสดง 
การผลิตและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
7.3 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 40-60 คน 
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9) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายสมโชติ บุญมี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
     นายสมโชติ  บุญมี (ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน) 
  - การติดต่อ 
    09-0915276  
  - สถานรี่ตั้ง  

110   หมู่  5    ต าบลเกาะขนุน   อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดะะเชิงเรรา  
 

 
 

 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

 
 

- การใช้น้ า 
มีบ่อน้ าส าหรับใช้รางการเกษตรในพื้นรี่ดินของตนเอง 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 
 

ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดะะเชิงเรรา   

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
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1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

หลังจากแต่งงานได้ย้ายมาอยู่กับภรรยา  รี่หมู่ 5 บ้านเกาะวังบ่อ  ต าบล
เกาะขนุน  ยึดการร านาเป็นอาชีพหลัก  ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นการร า
การเกษตรแบบผสมผสาน  เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการตลาด เช่น ปลูกไม้
ผล  การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค  กบ 

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้เขามาให้ความรู้และชักชวนเป็นศูนย์เรียนรู้  
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

แต่เดิมร านาเป็นอาชีพหลัก ร าให้มีรายได้เพียงช่วงระยะเวลารี่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวเร่านั้น จึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากการร านาเพียงอย่างเดียว มาเป็นการร า
การเกษตรแบบผสมผสาน  เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการตลาด เช่น ปลูกไม้ผล  การ
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค  กบ  ซึ่งจากการเลี้ยงมาระยะหนึ่งพบว่าเป็นอาชีพรี่ร ารายได้
ดีกว่าการร านา 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
เนื่องจากมีพ้ืนรี่เกษตรอยู่แล้ว จึงมีความคิดส่าจะปลูกพืชอะไรรี่ร ารายได้ ไม่ใช้

ต้นรุนสูง สุขภาพร่ายกายและจิตใจดี ได้อยู่กับครอบครัวและมีรายได้จุนเจือ
ครอบครัว  ไม่เพียงเร่านั้นยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนบ้าน รั้งยังเป็น
สถานรี่ถ่ายรอดความรู้ให้กับประชาชน  และนักศึกษาร่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพ่ือ
น าไปปรับใช้ได ้
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 

 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้เขามาให้ความรู้และชักชวนเป็นศูนย์เรียนรู้ 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จดัตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
4. การขวนขวายด้วยตนเอง 

ร าลองเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง รวมถึงการประยุกต์ความรู้รี่ไปอบรมจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มาปรับใช้ให้เหมาะกับพ้ืนรี่ของตนด้วย 

5. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  ในกิจกรรมต่างๆ เช่น สระน้ าประจ าไร่

นา พันธุ์ไม้ผล ปุ๋ยหมักเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน  การฝึกอบรมความรู้รางด้านการเกษตร 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบผลส าเร็จมีรายได้จุนเจือครอบครัว  
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนบ้าน รั้งยังเป็นสถานรี่ ถ่ายรอดความรู้ให้กับ
ประชาชน  และนักศึกษารี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพ่ือน าไปปรับใช้ได้ต่อไป 

6. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

 

 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

ปลูกข้าว กุยช่ายขาว เลี้ยงวัว 
 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(6) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
น ากล้าไม้รี่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  เช่น พยุง อินรรีย์ มาปลูกแซมในป่า 
(2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
  มีสระน้ าส าหรับร าการเกษตร  ในพ้ืนรี่ของตนเอง         
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
มีการร าปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินรรีย์ เช่น น้ าหมักหัวปลา สารไล่แมลงชีวภาพ รี่ผลิตจาก กรอยและข่า
เป็นต้น ซึ่งมีร้ังการผลิตเพ่ือใช้เองภายในครัวเรือนนอกจากนี้ยังร าแจกจ่ายชาวบ้านรี่สนใจด้วย     
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  เลี้ยงวัวในพื้นรี่ของตนเอง  
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
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 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                          

เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปลูกข้าว 

(ข้าวเปลือก) 

            

กุ้ยช่าย             

วัว             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อ่ืนๆ.....    

 
 

√ 

√ 

√ 
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  ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ปลูกข้าว (ข้าวเปลือก) 

2. กุ้ยช่าย 

 

 

  

สัตว์ 

1. วัว 

2 

3 

4 

 

   

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
 
 
 
 
 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 
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ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป รายได้ ต้นรุนการผลิต  

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
ราคา 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1 ปลูกข้าว (ข้าวเปลือก) 1700 กก. 15/กก. 25,500 5,000 20,500 
2 วัว 25 ตัว 50,000/ตัว 1,250,000 750,000 500,000 
3 กุ้ยช่าย 2,000 กก. 40/กก. 80,000 20,000 60,000 

 รวม   1,355,500 775,000 580,500 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
 

ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร 1.กระบวนการ
ประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึงแนว

รางการแก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนยฯ์ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผดิลองถูก(การประยุกต์ความรู้สูป่ฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุนการ

อบรม ดูงาน สาธิตรี่ศูนย์ฯ

(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอ่ืนๆ(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้เพิม่เตมิ

จากผู้รู้ หนังสือ เอกสาร และ 

Online(แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกดิการแก้ปญัหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มีรายได้

ไปอบรมเก่ียวกับ

เกษตรผสมผสาน 

และการผลิตปุ๋ย

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ร าเกษตร

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา
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เลี้ยงดูครอบครัว หมักชนิดต่างๆ ผสมผสาน  เป็นประยบุกต์ใช้

เด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม ดู

งานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต การศึกษารดลองด้วย

ตนเอง ลองผิดลองถูก 

เกี่ยวกับการเลือกชนิด

พืช 

 

- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เก ษ ต ร

หลักการเกษตรผสมผสาน คือ

ปลูก พืชรี่ ห ลากหลาย มี ไว้

บริโภคในครัวเรือน  

- การผลิตน้ าหมักจากพืชและ

สัตว์ชนิดต่างๆ 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ตั้งแต่เริ่มต้นร าสวนเกษตรพอเพียง ร าให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดรั้งปี มีอาหารรี่
สามารถผลิตได้เองรี่ปลอดจากสารเคมี มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ร าให้
สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงกว่าแต่ก่อนมาก 
 (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการไปอบรมรี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รวมถึง

การปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก น ามาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จเช่นในปัจจุบัน 

     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  ไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการผลิตภาคเกษตร ร าให้ต้นรุนลดลง 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
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            ภายในสวนของตนจะเน้นการปลูกพืชตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีหรือสารก าจัด
วัชพืชใดๆ หากมีโรคและแมลงรบกวนจะใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง  สารป้องกัน
โรครากและโคนเน่า  จุลินรรีย์หน่อกล้วย  จุลินรรีย์ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ รี่ตนผลิตเองนอกจาก
จะไม่มีสารเคมีตกคางแล้ว ยังช่วยลดต้นรุนการผลิตด้วย 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 ตั้งแต่เริ่มร าสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รี่ตนเน้นการปลูกพืชรี่หลากหลาย ร าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีกว่าเดิมรี่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไม่ใช้สารเคมีในการร าการเกษตร 
แม้จะไม่ได้มีเงินรางร่ ารวยมากมาย แต่ก็รู้สึกมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวด้วย 
 
ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 

 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรมาเป็นเวลานาน สามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้
เยี่ยมชนได้เป็นอย่างดี 

 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านรางเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 200-300 คน 
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10) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายส าเริง วงศ์สุรินทร์  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นายส าเริง วงศ์สุรินรร์ (ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงกบ) 
  - การติดต่อ 
  084-3620658, 0818996253 
  - สถานรี่ตั้ง  

364 ม.13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ะะเชิงเรรา 
 

 
 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

 
 

- การใช้น้ า 
มีบ่อน้ าส าหรับใช้รางการเกษตรในพื้นรี่ดินของตนเอง 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ร่วมกับการจ้างแรงงาน 2 คน 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เดิมเป็นคนต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดะะเชิงเรรา จบการศึกษาประถม 
4 ย้ายตามบิดามารดามาอยู่รี่ หมู่ 7 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ะะเชิงเรรา ปี 2509 ช่วยบิดา มารดา ประกอบอาชีพร าไร่ ปี 2518 แต่งงานมี
ครอบครัว จึงย้ายมาร าการเกษตรรี่หมู่ 13  ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดะะเชิงเรรา 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
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2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

ร าไร่ ปลูกพืชผัก มีเวลาว่างประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

มีความสามารถด้านการเกษตร 
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
แต่เดิมตนและภรรยาได้ปลูกมันส าปะหลังแล้วขาดรุน จึงพยายามหารางออกด้วยการหา

อาชีพต่างๆ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ  
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
รางศูนย์ศึกษาได้เข้ามาชักชวนให้ไปอบรมรี่ศูนย์ศึกษาฯ ตนจึงเปิดใจได้เข้ามาศึกษา

หลักสูตรเรื่อง กบ เพราะคิดว่า ธุรกิจกบ มีตลาดรองรับราคาดี มั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ เมื่อตนได้เข้ารับการอบรมแล้วได้น ามาปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากฟาร์มกบ
หลายๆแห่ง สะสมความรู้เรื่อยมาด้วยการรดลองด้วยตนเอง ร่วมกับการน าความรู้จากรี่ต่างๆมา
ประยุกต์ให้เข้ากับพื้นรี่ของตน ขณะเดียวกันตนก็ได้พัฒนาปรับปรับปรุงสายพันธุ์กบตลอดเวลาเพ่ือให้
ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจกับลูกค้า จนธุ รกิจกบของตน
ประสบความส าเร็จเช่นในปัจจุบัน 

 

 2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้เขามาให้ความรู้และชักชวนเป็นศูนย์เรียนรู้ 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
7. การขวนขวายด้วยตนเอง 

หลังจากรี่ได้เข้าไปศึกษาหลักสูตรเรื่อง กบ แล้วได้น ามาปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้
เพ่ิมเติมจากฟาร์มกบหลายๆแห่ง สะสมความรู้เรื่อยมาด้วยการรดลองด้วยตนเอง 
ร่วมกับการน าความรู้จากรี่ต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากับพ้ืนรี่ของตน ขณะเดียวกันตนก็ได้
พัฒนาปรับปรับปรุงสายพันธุ์กบตลอดเวลาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้าง
ความน่าเชื่อถือและความม่ันใจกับลูกค้า  

8. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2538 ได้มีเจ้าหน้ารี่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯเข้าไป
เยี่ยมเยียนและแจ้งข่าวสารต่างๆ จึงมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและเมื่อเข้ารับ
การอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าจึงเริ่มลงรุนเลี้ยงกบ  
- พ.ศ. 2554 จึงได้เริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน เช่น สระน้ าประจ าไร่นา โดยหมั่นศึกษาหาความรู้และข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ  รวมรั้งยังเป็นตัวแรนจ าหน่ายอาหารกบให้กับ
กลุ่มสมาชิกเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก  

9. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

การเพาะเลี้ยงกบนาผสมบลูฟร๊อก ปลาดุก 
 ข.กจิกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(7) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
น ากล้าไม้รี่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  เช่น พยุง อินรรีย์ มาปลูกแซมในป่า 
(2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
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  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
- มีบ่อดินรี่ขุดไว้กักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดรั้งปี  
- มีการบ าบัดเสียจากฟาร์มกบ        
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
    
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
มีการปรับปรุงพันธุ์กบให้มีความแข็งแรงและตรงกับความต้องการของตลาด    
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ส่วนใหญ่ต้องค านึงถึงความสะอาด มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าและต้องล้างร า
ความสะอาดบ่อรุกวันเพ่ือลดการสะสมของเชื้อโรค บ่อเลี้ยงกบควรอยู่กลางแจ้ง มีแสลนกรอง
แสงแดดร าเป็นหลังคา รวมรั้งตาข่ายกันนกหรือศัตรูรี่จะเข้ามาจับกินกบด้วย นอกจากนี้จะมี
การวางระบบน้ าเพ่ือให้เปลี่ยนถ่ายน้ าในบ่อได้สะดวกข้ึน 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
มีการแบ่งพ้ืนรี่เลี้ยงกบออกเป็นบ่อๆ โดยแยกบ่อกบตามประเภรของกบ เช่น กบแม่พันธุ์ กบ
ลูกอ๊อด กบพ่อพันธุ์ เป็นต้น โดยบ่อเลี้ยงกบจะต้องล้างร าความสะอาดบ่อรุกวันเพื่อป้องกันการ
สะสมเชื้อโรคภายในบ่อ 

 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
   

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                 เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กบ             

ปลาดุก             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อ่ืนๆ.....    

   
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1 

2 

 

 

  

สัตว์ 

1. กบ 

2. ปลาดุก 

   

    

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 
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 แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
พยายามปรับปรุงพันธุ์กบให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 

ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร  
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชนิดสัตว์ 
จ านวน 
(ตัว) 

ผลผลิต
(กก.) 

ราคาขาย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1 กบเนื้อ - 10,500 55/กก. 577,000 367,500 209,500 
2 ลูกกบ 1,000,000 - 1บาร/ตัว 1,000,000 300,000 700,000 
3 ลูกอ๊อด 350,000 - 0.10 สตางค์ 35,000 6,550 28,450 
4 ปลาดุก - 700 45/กก. 31,500 5,000 26,500 

รวม    1,643,500 679,050 964,450 

√ 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
การตั้งค าถามถึงแนว

รางการแก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนยฯ์ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผดิลองถูก(การประยุกต์ความรู้สูป่ฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุนการ

อบรม ดูงาน สาธิตรี่ศูนย์ฯ

(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอ่ืนๆ(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้เพิม่เตมิ

จากผู้รู้ หนังสือ เอกสาร และ 

Online(แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกดิการแก้ปญัหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

ต้องการมีอาชีพภาค

เกษตรรี่มั่นคง  มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเกี่ยวกับ

การเลีย้งกบ 

ดูงานฟาร์มกบรี่

ประสบความส าเรจ็ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับเพาะ

และขยายพันธุ์กบให้

ตรงกับความต้องการ

ของตลาด  

รดลองลองผิดลอง

ถูกจนส าเรจ็ 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพื้นรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิม่เตมิจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม ดู

งานเพิ่มเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

การช่วยเหลือสนับสนุน อบรม 

ดูงาน สาธิต จากหน่วยงาน

อื่นๆ(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้เพิม่เตมิ

จากผู้รู้ หนังสือ เอกสาร และ 

Online(แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่อยา่ง

พอเพียงตามอัตถภาพ เริ่มเกดิความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อืน่ได ้

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 
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A. การผลิต - พัฒนาปรับปรับปรุง

สายพันธุ์กบตลอดเวลา

เพ่ือให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาด สร้าง

ความน่าเชื่อถือและความ

มั่นใจกับลูกค้า 

-ปี พ.ศ. 2538 ได้มีเจ้าหน้ารี่

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯเข้าไปเยี่ยมเยียนและ

แจ้งข่าวสารต่างๆ จึงมาเข้ารับ

การฝึกอบรมด้านการเกษตร

และเมื่อเข้ารับการอบรมด้าน

การเลี้ยงสัตว์น้ าจึงเริ่มลงรุน

เลี้ยงกบ  

-พ.ศ. 2554 จึงได้เริ่มต้นเป็น

ศู น ย์ เรี ย น รู้  โด ย ได้ รั บ การ

สนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อน เช่น สระน้ า

ประจ าไร่นา โดยหมั่นศึกษาหา

ค ว าม รู้ แ ล ะข่ า วส ารต่ า งๆ

เกี่ ย ว กั บ ก าร เลี้ ย งก บ จ าก

สิ่งพิมพ์ต่างๆ  รวมรั้งยังเป็น

ตั วแรนจ าหน่ ายอาหารกบ

ให้กับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงกบบ้าน

ดอนขี้เหล็ก 

 

D. การจัดการตลาด - ส่งขายให้ลูกค้าประจ า   

 
 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกบของตนจะยึดหลักร่ีสามารถร าได้ในครัวเรือน ตามแรงและก าลัง
รี่ตนมี 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมรั้งจากฟาร์มกบร่ีประสบความส าเร็จรวมถึงศึกษาหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
         มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้รี่ได้ศึกษารั้งจากหน่วยงานต่างๆ โดยเะพาะการปรับปรุง
พันธุ์กบให้มีความแข็งแรง ตัวโต น้ าหนักเยอะ   
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 ปัจจุบันธุรกิจการเพาะเลี้ยงกบของตน จะเน้นร าตามแรงและก าลังรี่ตนมีและเน้นความขยัน 
ซื้อสัตย์ จอรน จนร าให้มีลูกค้าประจ าเหมือนรุกวันนี้ 
 
ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 

 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
มีความเชี่ยวชาญเรื่อง การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  การปรับปรุงพันธุ์กบ และการดูแล
จัดการฟาร์ม ฯลฯ 

 ศักยภาพของสถานรี่  
สถานรี่สะอาด มีการจัดแบ่งพ้ืนรี่อย่างเป็นสัดส่วน สถานรี่มีเก้าอ้ีและโต๊ะรองรับแขกผู้
เยี่ยมชม รี่สามารถรองรับผู้เยี่ยมชมได้ประมาณ 40-60 คน  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านรางเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

 
 7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 200-300 คน 
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11) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
ตอนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
  นายอภิรมย์ ผาวันดี (เกษตรผสมผสาน) 
  - การติดต่อ 
  063-7235902 
  - สถานรี่ตั้ง  
                        38/1 ม.12 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ะะเชิงเรรา 

 
 
1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
พ้ืนรี่รั้งหมดจ านวน 25 ไร่ มีการจัดสรรพื้นรี่ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

√ 
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1) ปลูกไม้ผล  ไว้บริโภคและขายเพ่ิมรายได้รั้งขายผลผลิตสด กล้าพันธุ์และแปรรูปด้วย  
เช่น  มะม่วง หม่อน มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้อยหน่า ขนุน ส้มโอ  ฝรั่ง  รับริม เป็นต้น   

2) ปลูกพืชสมุนไพร  เป็นส่วนส าคัญกับการร าเกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสานรี่เป็น
อินรรีย์ จ าเป็นต้องมีสมุนไพรเพ่ือป้องกันและใช้ขับไล่แมลงพร้อมกับป้องกันและรักษาโรคต่างๆ 
ด้วย  เช่น หญ้าหวาน ว่านต่างๆ  ขมิ้น  ขิง ข่า จิงจูะ่าย ตะไคร้หอม  บอระเพ็ด ฟ้าระลายโจน 
ฯลฯ  

3) ปลูกไม้ดอก /ไม้ประดับ  เพ่ือขายเพ่ิมรายได้  ประดับสวยงาม เช่น โกสน ดาวเรือง  
สร้อยรอง  พุรธรักษา  เป็นต้น  

4) ปลูกพืชผัก  ไว้บริโภคให้เพียงพอในครัวเรือนตลอดรั้งปีและขายเพ่ิมรายได้ เช่น  
เพกา  ผักติ้ว  ไผ่ต่างๆ แค  มะละกอ  มะกรูด  มะกร่ า   มะรุม   มะนาว   มะกอก  กระถิน  
กล้วย  ผักหวานบ้าน  แป๊ะต าปึง ต าลึง  ขจร  ชะอม  ข่า  ตะไคร้  พริก  มะเขือ  มะเขือพวง  
แมงลัก  มะเขือเรศ โหระพา กระเพรา ฟักรอง ถั่วฝักยาว เป็นต้น 

 

 
 

- การใช้น้ า 
ใช้น้ าจากชลประรานในพ้ืนรี่และมีสระน้ าส าหรับใช้รางการเกษตรในพ้ืนรี่ดินของตนเอง 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 
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ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
นายอภิรมย์  ผาวันดี  เป็นคนบ้านคลองตะเคียน  หมู่  12  ต าบลเขาหินซ้อน  
อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดะะเชิงเรรา โดยก าเนิด 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 

ก่อนรี่จะเริ่มร าเกษตรผสมผสาน เคยประกอบอาชีพรับจ้างบริษัรบริษัร
ผลิตอะไหล่รถยนต์   

2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความถนัดด้านช่างอะไหล่รถยนต์   
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 

นายอภิรมย์  ผาวันดี  แต่เดิมประกอบอาชีพรับจ้างบริษัรบริษัรผลิตอะไหล่รถยนต์  
แต่ด้วยสุขภาพรี่แย่ลงจึงหันกลับมาร าเกษตรในพ้ืนรี่ของตน  

- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เริ่มต้นรี่กลับมาร าเกษตรในรี่ดินของตนเองพบว่าดิน
ค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเดิมเป็นพ้ืนรีปลูกต้นยูคาลิปตัส ได้ปลูกผักและพืชผัก
ต่างๆ ซึ่งใส่สารเคมีเหมือนเกษตรกรรั่วไป เมื่อปลูกแบบเกษตรเคมีได้เพียง 4 ปี 
กลับมีสุขภาพย่ าแย่ลง  ผอม  และมีอาการแน่นหน้าอก  จึงเป็นจุดรี่ร าให้เลิก
สารเคมีรุกชนิด   

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
เริ่มมีแนวคิดอยากหาอาชีพรดแรน จึงเริ่มข้อมูลรางอินเตอร์เน็ต  รีวี  และสื่อ
ต่างๆ ด้านการใช้สารอินรรีย์  และเข้ามาขอรับความรู้  ตลอดจนการฝึกอบรมรี่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ หันมาปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนรี่เพ่ือปรับปรุงดิน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 จึงเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ได้เข้าร่วมอบรม
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หลักสูตรต่างๆ และได้น ามาปรับใช้กับสวนของตน นอกจากนี้ตนได้เพาะกล้าไม้
ขยายปลูกภายในสวน 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 

 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ศูนย์เปิดรับให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯรี่สนใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรม
เกษตรกรใหม่ เข้าร่วมรับความรู้และเริ่มรดลองน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
10. การขวนขวายด้วยตนเอง 

ศึกษาข้อมูลรางอินเตอร์เน็ต  รีวี  และสื่อต่างๆ ด้านการใช้สารอินรรีย์ 
11. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

มีพ้ืนรี่อยู่แล้ว แต่ดินมีสภาพรี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนรี่รี่เคยปลูก ยูคาลิปตัส 
และพืชผักเชิงเดี่ยวรี่ต้องใช้สารเคมีมาก ส่งผลให้สุขภาพย่ าแย่ลง อีกรั้งยังต้องใช้เงิน
ลงรุนในการซื้อสารเคมีจ านวนมาก ซึ่งไม่คุ้มค่ากับรี่ลงรุน จึงตัดสินใจเข้าร่วมอบรมกับ
รางศูนย์ศึกษาฯ แล้วน ามาปรับใช้ อีกรั้งยังได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของพระบารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรี่ 9 มาเป็นแนวรางในการจัดการพ้ืนรี่

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ด้วย ตนจึงเริ่มต้นปลูกพืชผสมผสานและไม่ใช้สารเคมีใดๆ เน้นการผลิตปุ๋ยหมัก  น้ าหมัก
ชีวภาพ  สารไล่แมลง  สารป้องกันโรครากและโคนเน่า  จุลินรรีย์หน่อกล้วย  จุลินรรีย์
ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ ฯลฯ ใช้เอง พืชรี่ปลูกส่วนใหญ่ตนจะเพาะกล้าเองเพ่ือปลูกในสวน
และแจกจ่ายเกษตรกรในชุมชน รวมถึงเพาะจ าหน่ายรี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯด้วย  
เช่น ไผ่ตง กล้วยน้ าว้า ฝรั่ง หน่อกล้วย ผักช าถุง ต้นหม่อน นอกจากนี้รางศูนย์ฯ ได้แจก
พันธุ์กบจ านวน 2,000 ตัว ปลาดุก จ านวน 2,000 ตัว ปลาอีก 2,500 ตัว ซึ่งต้นได้น ามา
เลี้ยงและขยายพันธุ์แจกจ่ายขยายแก่เกษตรกรรั่วไปด้วย 

12. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

1) ปลูกไม้ผล เช่น  มะม่วง หม่อน มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้อยหน่า ขนุน ส้มโอ  ฝรั่ง  
รับริม เป็นต้น   
2) ปลูกพืชสมุนไพร เช่น หญ้าหวาน ว่านต่างๆ  ขมิ้น  ขิง ข่า จิงจูะ่าย ตะไคร้หอม  
บอระเพ็ด ฟ้าระลายโจน ฯลฯ  
3) ปลูกไม้ดอก /ไม้ประดับ เช่น โกสน ดาวเรือง  สร้อยรอง  พุรธรักษา  เป็นต้น  
4) ปลูกพืชผัก  เช่น  เพกา  ผักติ้ว  ไผ่ต่างๆ แค  มะละกอ  มะกรูด  มะกร่ า   มะรุม   
มะนาว   มะกอก  กระถิน  กล้วย  ผักหวานบ้าน  แป๊ะต าปึง ต าลึง  ขจร  ชะอม  ข่า  
ตะไคร้  พริก  มะเขือ  มะเขือพวง  แมงลัก  มะเขือเรศ โหระพา กระเพรา ฟักรอง 
ถั่วฝักยาว เป็นต้น 

 
 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(8) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
มีการปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์เรียนรู้รวมถึงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแจกแก่เกษตรกรรั้งในและนอก
ชุมชน รวมถึงบุคคลรี่สนใจด้วย 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
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การผลิตปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง  สารป้องกันโรครากและโคนเน่า  จุลินรรีย์หน่อ
กล้วย  จุลินรรีย์ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ ฯลฯ ใช้เอง       
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
- มีการประยุกต์ใช้เกษตรหลักการเกษตรผสมผสาน คือปลูกพืชรี่หลากหลาย มีไว้บริโภคใน

ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเหลือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือน 
- มีแปลงเพาะกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ รั้งไม้ผล สมุนไพรต่างๆ ให้เกษตรกรและผู้รี่สนใจเข้ามาศึกษา 

นอกจากนี้ยังได้เพาะขยายเพ่ือปลูกภายในสวน และยังเพาะกล้าไม้จ าหน่ายสร้างรายได้ได้ดี
ด้วย 

- มีการน าเอาพันธุ์กบ พันธุ์ปลา มาเลี้ยงภายในพ้ืนรี่ด้วย 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
     เก็บเก่ียวผลผลิตตามฤดูกาล หมุนเวียนเก็บเกี่ยวได้ตลอดรั้งปี 

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าว              

ไผ่ตง             

กล้วยน้ าว้า             

ฝรั่ง             

ผักช าถุง             

หม่อน             

กล้วย             

 



168 

ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อ่ืนๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

√ 

√ 

√ 

√ 
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ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ขา้ว  

2. ไผ่ตง 

3. กล้วยน้ าว้า 

4. ฝรั่ง 

5. ผักช าถุง 

6. หม่อน 

7. กล้วย 

 

 

  

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 
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ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ

เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
ราคา  
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1 ไผ่ตง 7,800 กก. 10/กก.  78,000 - 78,000 
2 กล้วยน้ าว้า 1,200 หวี 30/กก. 36,000 - 36,000 
3 ฝรั่ง 1,500 กก. 30/กก.  45,000 5,000 40,000 
4 หม่อนสด 1,500 กล่อง 20/กล่อง  30,000 2,000 28,000 
5 น้ าหม่อน 3,600 ขวด 15/ขวด 54,000 10,000 44,000 

6 หน่อกล้วย 1,500 ถุง 20/ถุง 30,000 1,000 29,000 
7 ผักช าถุง 3,000 ถุง 20/ถุง 60,000 18,000 42,000 
8 ต้นหม่อน 1,500 ต้น 20/ต้น 30,000 4,000 26,000 

รวมเป็นเงิน  363,000 40,000 323,000 
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เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

เกษตรผสมผสาน 

และการผลิตปุ๋ย

หมักชนิดต่างๆ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ร าเกษตร

ผสมผสาน  

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 

 
2. สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต การศึกษารดลองด้วย

ตนเอง ลองผิดลองถูก 

เกี่ยวกับการเลือกชนิด

พืช 

 

- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เก ษ ต ร

หลักการเกษตรผสมผสาน คือ

ปลู ก พืชรี่ ห ลากหลาย มี ไว้

บริโภคในครัวเรือน  

- การผลิตน้ าหมักจากพืชและ
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สัตว์ชนิดต่างๆ 

 

B  การจัดการผลผลิต    

C การแปรรูป รดลองร าน้ าสมุนไพร 

เช่น น้ าลูกหม่อน น้ า

มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

  

D. การจัดการตลาด ขายเองรี่ศูนย์ศึกษา

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

  

 
6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจากการ
บรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ตั้งแต่เริ่มต้นร าสวนเกษตรพอเพียง ร าให้มีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตรี่ดีขึ้นกว่า

แต่เดิมมาก แม้จะไม่ได้ร่ ารวยแต่ก็ไม่มีหนี้สิน นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี

ขึ้นด้วย 

     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการไปอบรมรี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รวมถึง

การปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก น ามาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จเช่นในปัจจุบัน 

 

     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  มีตลาดและกลุ่มลูกค้าเะพาะ เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ จะจ าหน่ายรี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขา
หินซ้อน ส่วนน้ าสมุนไพรต่างๆ เช่น น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ก็มีกลุ่มลูกค้าประจ า รี่รราบว่าใช้
ผลผลิตรี่ปลอดสารเคมี สะอาด ผลิตสดใหม่รุกวัน  
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
           ภายในสวนของตนจะเน้นการปลูกพืชตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีหรือสารก าจัดวัชพืช

ใดๆ หากมีโรคและแมลงรบกวนจะใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง  สารป้องกันโรคราก

และโคนเน่า  จุลินรรีย์หน่อกล้วย  จุลินรรีย์ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ รี่ตนผลิตเองนอกจากจะไม่มี

สารเคมีตกคางแล้ว ยังช่วยลดต้นรุนการผลิตด้วย 

     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 ตั้งแต่เริ่มร าสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รี่ตนเน้นการปลูกพืชรี่หลากหลาย ร าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีกว่าเดิมรี่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไม่ใช้สารเคมีในการร าการเกษตร 
แม้จะไม่ได้มีเงินรางร่ ารวยมากมาย แต่ก็รู้สึกมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวด้วย 

 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รี่สนใจ มีความเข้าใจวิธีคิดและแนวรางปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างดี มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถถ่ายรอด
ความรู้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
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 ศักยภาพของสถานรี่  
 

 
 ศักยภาพของแปลงสาธิต  

 
 

 
 



176 

 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านรางเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 200-300 คน 
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12) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางทรัพย์ถวิล สุขสิริ  
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
  นางรรัพย์ถวิล สุขสิริ และนายปัญญา สุขศิริ 
  “ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเกษตรธรรมชาติและแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยพลู” 
  - การติดต่อสื่อสาร  
  (087-1298714) 
  - สถานรี่ตั้ง  

บ้านเลขร่ี  169/3 ม.10 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ะะเชิงเรรา 
พิกัดรี่ตั้ง  : 47P  0760751  1510862 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 

 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

ประมาณ 11 ไร่ แบ่งเป็นรี่อยู่อาศัย ป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง สวนสมุนไพร
ผสมผสาน เลี้ยงสัตว์(ไก่,เป็ด) โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร และพ้ืนรี่ร าปุ๋ยอินรรีย์ 
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- การใช้น้ า 
มีการใช้ระบบบ่อน้ ารี่มีการขุดไว้ 

 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
มีผู้ร่วมปฏิบัติในลักษณะ ครัวเรือน และกลุ่มวิสาหกิจ 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
นางรรัพย์ถวิล  สุขศิริ ภูมิล าเนาเป็นคนต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดะะเชิงเรรา เมื่อตอนเด็กอาศัยอยู่กับพ่อและแม่  ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ร า
นา ร าไร่มันส าปะหลัง และมีการปลูกผักเป็นอาชีพเสริมหลังการร านา 

ปีพ.ศ.2547 ได้แต่งงานกับนายปัญญา สุขศิริ  แล้วจึงแยกจากบ้านพ่อและแม่
มาสร้างบ้านใหม่ในพ้ืนรี่รี่ขุดแหล่งน้ า จากนั้นจึงขอเข้าฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ แล้วน าความรู้มา
ปรับใช้ในพ้ืนรี่โดยร าการเพาะปลูกพืชผสมผสาน ให้มีความหลากหลาย ปลูกข้าวไว้บริโภคใน
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ครัวเรือน ปลูกร้ังไม้โตเร็ว พืชผัก และผลไม้ ตนและสามี  จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ 
เพ่ือให้ได้รับการเรียนรู้วิรยาการใหม่ ๆ ภายในศูนย์ฯ อยู่เสมอ  และในปีพ.ศ.2551 จึงมีการ
รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านห้วยพลู 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
นายปัญญา เคยร างานในโรงงานอุตสาหกรรม เคยรับนวดรี่ได้จากการเรียนจาก

ศูนย์แพรย์แผนไรย 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
นางรรัพย์ถวิล เคยร านา ร าไร่มันส าปะหลัง และปลูกผักหลังนา 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

มีความรู้ด้านและมีแนวคิดในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน สมุนไพร 
ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
เคยร างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในรุกๆ 10 ปี ต้องเปลี่ยนโรงงานรี่ร า จึง

ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และเริ่มคิดถึงอนาคตและสุขภาพของตนเอง 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

เคยรดลองร าเกษตรเชิงเดี่ยวแบบปลอดสาร พบว่าปัญหาไม่ใช่การตลาดแต่
ปัญหาใหญ่คือปัญหาด้านภัยธรรมชาติรี่มาในหลายรูปแบบรั้งแมลง และสภาพอากาศ 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากประสบการณ์ และจากในหลวง ร.9 จากรี่เคย

ปลูกเชิงเดียวมารี่ถึงแม้ว่าจะร าการปลูกแบบปลอดสารซึ่งพบว่าราคาไม่ใช่ปัจจัยปัญหาหลักแต่
ปัญหาหลักคือภัยธรรมชาติ ซึ่งพอเปลี่ยนวิธีคิดพบว่ายิ่งเราแก่ยิ่งร าไม่ไหว และจากการปลูกรี่
หวังว่าจะได้เงินมากแต่สิ่งรี่เสียไปคือการใช้น้ าใช้รรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากซึ่งมันไม่คุ้มค่า
เลย เมื่อมามองในมุมของในหลวง ร.9 พบว่าการพอเพียงเป็นเรื่องของการน าสิ่งของง่ายๆในพ้ืน
รี่มาปรับใช้ในการแก้ปัญหารั้งรี่ใช้เรคโนโลยีก็ได้ เช่น การใช้หญ้าแฝกมาใช้จัดการดิน เลยเริ่ม
คิดถึงตนเองว่าตนเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพดังนั้นจึงเริ่มคิดถึงการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ซึ่งไม่
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ต้องใช้เงินในการลงรุนมากผลตอบแรนก็ได้ไม่น้อย จึงเกิดความประจักษ์ถึงแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้อยู่บันไดขั้นรี่ 3 โดยหลังจากประสบปัญหา ได้มีการน าวิธีคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มริศในการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น ร าการผลิตปุ๋ยอินรรีย์เพื่อเกษตรกรใน
ชุมชน และร าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรี่ไม่ได้เน้นแสวงหาก าไรแต่เน้นกระจาย
ผลิตภัณฑ์ให้คนรั่วไปได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับร่ีศูนย์เรียนรู้ใช้ 

 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เจ้าหน้ารี่ศูนย์เขาหินซ้อนได้เข้ามาร าการเชิญชวนไปอบรม จึงร าให้สามารถ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม และได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นส่วนส าคัญรี่น ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 

3.2.12 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
มีการไปอบรมในรุกวิชาของศูนย์เขาหินซ้อน โดยได้ไปอบรมมาตลอด 16 ปี ซึ่ง

ในแต่ละปีก็จะมีการเชิญอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาร าให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และฟ้ืนฟูองค์ความรู้รี่
ลืมอยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยรี่ร าให้อยากไปอบรมเพราะว่า มีวิธีการ การอธิบายรี่เข้าใจง่าย และได้ดู

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตัวอย่างของจริงรี่ดี และมีความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเนื่องจากเจ้าหน้ารี่รั้งระดับสูง -ต่ ามี
ความอยากบริหารให้กับผู้รี่มาเรียนรู้ ซึ่งองค์ความรู้รี่คิดว่าได้รับประโยชน์มากรี่สุดคือ 1.การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ปุ๋ย และ 2.การแปรรูปสมุนไพร เช่น ว่านสาวหลง ไพร สเน่ห์พังพอน ขม้ิน 

วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณร่ีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เขาหินซ้อนฯ คือ 1.
บ่อน้ า 2.เครื่องปั้มน้ า 3.ร่อ PVC ส าหรับการเกษตร 

 
3.2.13 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 

นางรรัพถวิล  เคยได้ รับการแต่ งตั้ งเป็นโรงเรียนเกษตรกรในโครงการ
พระราชด าริ จากกระรรวงเกษตร 

3.2.14 การขวนขวายด้วยตนเอง 
มีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการร าการเกษตร และการแปรรูปพืชสมุนไพร

อยู่อย่างสม่ าเสมอ และได้น าความรู้รี่ได้จากการศึกษาดูงานต่างๆ มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสม
กับศูนย์เรียนรู้ของตนเอง 

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

- ร าสวนป่าผสมผสาน 
- ปลูกไม้ผล 
- ปลูกพืชสมุนไพร 
- เลี้ยงเป็ดไข่ และไก่ไข่อารมณ์ดี 
- ปลูกไม้ดอก 
- ปลูกผักปลอดสาร 

 
 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 

 - เพ่ือการเกษตร 
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 - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
 - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
พ้ืนรี่มีปัญหาดินเปรี้ยว และเป็นดินรราย เลยมีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยการ

ปลูกหญ้าแฝก ปอเรือง ปลูกถั่วพร้า และการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักในการบ ารุงดิน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     

มีการผลิตปุ๋ยอินรรีย์ ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในแปลงเกษตร
ผสมผสาน และใช้ส าหรับฟ้ืนฟู+ปรับปรุงบ ารุงดิน และลดกลิ่นมูลสัตว์ 

(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
มีการแบ่งพ้ืนรี่ในการร าป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  

(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
โรงเลี้ยงไก่-เป็ด สระน้ าส าหรับใช้ในแปลงเกษตรและเลี้ยงปลาดุก 

(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และอาคารส าหรับดูงาน 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  

การร าสวนผสมผสาน ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมัก
ชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมี 

เลี้ยงสัตว์ มีการใช้สมุนไพรในการแก้ปัญหาเมื่อสัตว์ไม่สบายเช่น การใช้ใบฝรั่ง
ให้ไก่กินเมื่อไกร้องเสีย ใช้ฟ้ารลายโจรให้ไก่กินเมื่อเป็นไข้ฯลฯ 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 

การผลิตพืช มีการเก็บเก่ียวผลผลิตตามช่วงเวลาของแต่ละพืช 
การผลิตสัตว์ มีการเก็บไขไก่และไข่เป็ดรุกๆวัน ปลาดุกจะเก็บตามเวลา 
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    
พืชไร่    
พืชผัก    
เห็ด    
สมุนไพร    
ไม้ผล    
ไม้ดอก    
สัตว์บก    
สัตว์น้ า    
อื่นๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น
มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่
อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 
พืชไร     
พืชผัก     
เห็ด     
สมุนไพร     
ไม้ผล     
สัตว์บก     
สัตว์น้ า     
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     
อื่นๆ..................     

  มีการน าเอาผลผลิตสมุนไพรจากป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง และสวนสมุนไพรผสมผสานในการ
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ แชมพู น้ ามันนวด น้ ามันหอมระเหย 
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 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.พืชผัก 
2 
3 
4 

 
 

  

สัตว์ 
1 ไข่ไก่ 
2 ไข่เป็ด 
3 
4 
 

 

 
 

  

แปรรูป 
1 สบู่ 
2 แชมพู 
3 น้ ามันนวด 
4 น้ ามันหอมระเหย 

 
 
 

 
 
 

 

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      
สัตว์      
แปรรูป      
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได้  

ล าดับที่ ชนิดพืช จ านวน 
ราคาขาย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1 ข้าว 1 ไร่ 30 ถัง 70/ถัง 2,100 500/ไร่ 1,600 
2 กิ่งพันธุ์มะนาว 1,000 ต้น 40/ต้น 40,000 3,000 37,000 
3 ผลมะนาว 5,000 ลูก 5/ลูก 25,000 - 25,000 
4 ไข่เป็ด,ไข่ไก่ 700 ฟอง 3/ฟอง 2,100 1,000 1,100 
5 ไม้ดอก-ไม้ประดับ 1,000 ช่อ 10/ช่อ 10,000 1,000 9,000 
6 แปรรูปสมุนไพร 500 ขวด 70/ขวด 35,000 10,000 25,000 

รวม  114,200 15,500 98,700 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

มีแนวคิด คือ  
1.ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดแมลง ผลผลิตรี่ได้จึงเป็นรี่ต้องการของลูกค้า 
2.ผลิตภัณฑ์รี่จะขายให้ลูกค้าต้องเป็นสิ่งรี่ดี  
3.ตั้งราคาขายไม่ให้เป็นการค้าก าไรเกินควร 

 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

ศูนย์เรียนรู้มีการด าเนินกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยร าการเกษตรแบบพออยู่ พอกิน  ไม่จ้างแรงงาน  ใช้แรงงานครอบครัวรี่มี
อยู่เร่ารี่พอร าไหว  ไม่ร าอะไรเกินก าลัง  ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดแมลง ผลผลิตรี่ได้จึงเป็นรี่
ต้องการของลูกค้าไม่ต้องน าไปจ าหน่ายในตลาดไกลๆ ก็มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อถึงรี่บ้านจนหมดรุก
วัน 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
มุ่งเน้นการใช้ชีวิต

แบบพอเพียง 

เกษตรรฤษฏีใหม่ ปุ๋ย
ชีวภาพ และการแปร

รูปสมุนไพร 

เกษตร ปุ๋ยชีวภาพ 
การปรับปรุงดิน 

การค้นข้อมูล ความรู้
เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 
หนังสือ เอกสาร และ 
Online  

ศึกษาเกี่ยวกับการร า
เกษตร (ปลุกผัก) 

  
รดลองปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากศูนย์ฯ 

สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์
พื้นฐาน รวมถึงเสรมิแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสม่ าเสมอ 

ได้รับการสนบัสนุนดา้นการ
แปรรูปสมุนไพร 

การน าความรู้รี่ไดม้ารดลอง
ในพื้นรี่จริง เช่น การปรับปรุง
และฟื้นฟูดิน 

เริ่มเกิดการ
แก้ปัญหา ส่งผลใหม้ีพื้นฐานด้านการเกษตร และพื้นร่ีสามารถปลูกพืชได้แมจ้ะพื้นรี่จะเป็นดินรราย 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 

 คัดเลือกชนิดพืช 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

 การคัดเลือกชนิดพืช 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 ด้านการร าเกษตรรฤษฏี

ใหม ่

 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

B.การจัดการผลผลิต 

 การรดลองหาวิธีปลูกร่ีดี
รี่สุด 

 เอาใจใส่และหมั่นตรวจ
แปลงอยู่เสมอ 

 ไม่มีการใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืช 

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช 
 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ร าเกษตรผสมผสาน 
 การให้ความรูเ้กี่ยวกับการ

ร าผักปลอดสาร 

  

C.การแปรรูป       

D.การจัดการรางตลาด 
 ขายให้กับผู้บรโิภค

(ประจ า)รี่มีความต้องการ
ผักปลอดสารเคม ี 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      

มีการปรับใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับรุกกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้
โดยแรบไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอก รั้งการปลูกพืชก็ใช้ปุ๋ยรี่ได้มาจากการผลิตของตนเอง การ
ปรับปรุงบ ารุงดินก็ และยังมีการแบ่งปัน/จ าหน่ายผลผลิตพืชผัก สัตว์ สมุนไพรรี่เหลือจากการรับประราน
ให้กับเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้รี่มุ่งเน้นการพัฒนากิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป 

โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการมอบสิ่งรี่ดีรี่สุดให้กับผู้บริโภค 
(ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      

มีการปลูกป่า และปรับปรุงดินด้วยอินรรีย์ 
(จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       

มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และร าสวนผสมผสานโดยผักและสัตว์รี่เหลือจากการ
กินถึงน าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชน

เกี่ยวกับด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยเะพาะด้านการแปรรูปสมุนไพร 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้รี่ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเรียนรู้ผ่านการบอกต่อ 

กศน. อบต. เรศบาล และผศูนย์ศึกษาฯ  
 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา ประมาณ 10 คนต่อปี 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้จะมีรั้งภายในชุมชนและภายนอก แต่ส่วนใหญ่จะมาจาก

ต่างจังหวัด มีการเปิดคอร์สของ กศน. และอบต และเรศบาล มีการเข้ามาดูงานจากรีมงานของ กปร. 
และเขาหินซ้อน โดยประเด็นรี่ผู้เข้ามาเรียนรู้มีความสนใจ คือ การปรับปรุงบ ารุงดิน น้ าหมักชีวภาพ และ
การแปรรูปสมุนไพร 



189 

13) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายทิม คณะเสน  
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
       นายริม  คณะเสน  อายุ  64  ปี  
  - สถานรี่ตั้ง  
                      บ้านเลขร่ี 33/4  บ้านหนองเหียง  หมู่  13   ต. เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ .
ะะเชิงเรรา 
                      พิกัดร่ีตั้ง  : 47P  0771922  1515779 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 

  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
  ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

ประมาณ 3 ไร่  แบ่งเป็นรี่อยู่อาศัย อาคารศึกษาดูงาน สวนเกษตรผสมผสาน 
- การใช้น้ า 

ใช้น้ าบาดาลผิวดิน เพ่ือการเกษตร 
ประปาหมู่บ้าน เพ่ือการบริโภค 

 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
มีผู้ร่วมปฏิบัติในลักษณะครัวเรือน รวม 2 คน คือ นายริม และภรรยา 
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ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนต าบลเสม็ดเหนือ อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น จังหวัดะะเชิงเรรา 

โดยประกอบอาชีพร านา จนกระรั่งช่วงปี 2540 ได้แต่งงานจึงตั้งถิ่นฐานของตนเองรี่ต าบลดง
น้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดะะเชิงเรรา หลังจากประสบปัญหาจากการร าธุรกิจในช่วงปี 2546 
จึงได้ร าการขายรรัพย์สินรั้งหมดและได้ย้ายมาร าสวนเกษตรผสมผสานรี่บ้านหนองเหียง  หมู่ 
13  ต าบลเขาหินซ้อน 

 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
เคยซื้อรถไถนาขนาดเล็กไว้รับจ้างไถนา รับจ้างปรับถนน และเมื่อมีเงินเก็บจึงได้

ซื้อรถไถขนาดใหญ่ รถตักหน้าขุดหลัง และรถสิบล้อ 5  คัน โดยรับเหมาก่อสร้างถนน และรับจ้าง
ถมรี่ 

2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
ประกอบอาชีพร านา ร าบ่อกุ้ง และรับจ้างขับรถไถนา 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

เป็นคนรี่มีแนวคิดรางธุรกิจขนาดใหญ่ และมักจะหาลู่รางร าธุรกิจอยู่เสมอ เช่น
การคิดรี่จะร ากลุ่มผักปลอดสารโดยการขายเป็นตะกร้าผักรวม 

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
การมุ่งร าธุรกิจโดยมีเป้าหมายรี่เงินเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ในช่วงวิกฤติของ

ธุรกิจในช่วงฟองสบู่แตกร าให้เกิดหนี้สินจ านวนมากถึงข้ันไม่มีสินรรัพย์เหลือติดตัว 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

จากการรี่มีหนี้สินจ านวนมาก เมื่อปี 2551 จึงได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์เขาหินซ้อนฯ และมีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
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กับการด าเนินชีวิต เช่นการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากหวังจะรวยด้วยเงินมาเป็นการมีความสุขด้วย
ความพอเพียงและพอดี 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้อยู่บันไดขั้นรี่ 3 โดยหลังจากประสบปัญหา ได้มีการน าวิธีคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มริศในการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น 

 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

หลังจากมีแนวคิดรี่ต้องการร าเกษตรกรรม เจ้าหน้ารี่ศูนย์เขาหินซ้อนได้เข้ามา
ร าการเชิญชวนไปอบรม จึงร าให้เพ่ิมพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม และได้มีโอกาสศึกษา
แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นส่วนส าคัญร่ีน ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 

3.2.15 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รับความรู้จากการอบรม และดูงานเก่ียวกับการร าเกษตรกรรมแบบ

ผสมผสาน และการร าปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ และได้รับการสอดแรรกแนวคิดการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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โดยได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการร าเกษตรผสมผสาน
และการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น วัสดุร าอาคารศึกษาดูงานขนาน 8*4 เมตร เครื่องปั้มน้ า วัสดุใน
การร าปุ๋ยหมัก กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์(ปลา) รวมถึงวัสดุพื้นฐานในการร าเกษตรต่างๆ 
เป็นต้น 

3.2.16 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น เกษตรต าบล ในการเข้า

ร่วมอบรม ศึกษา และดูงาน โดยได้รับความรู้รี่เก่ียวข้องกับเกษตรผสมผสาน และการปรับปรุง
บ ารุงดิน 

3.2.17 การขวนขวายด้วยตนเอง 
มีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการร าการเกษตรอยู่อย่างสม่ าเสมอ และได้น า

ความรู้รี่ได้จากการศึกษาดูงานต่างๆ มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนรี่ของตนเอง เช่น การ
ปรับปรุงบ ารุงดินจากรี่เป็นดินรรายให้สามารถปลูกพืชได้ 

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

มีการแบ่งพ้ืนรี่ปลูกไม้ผล(บริโภคในครัวเรือน)  และมีการร าแปลงปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เช่น มะเขือ  คะน้า  กวางตุ้ง  กุ๊ยะ่าย  พริก 

 
 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 

 - เพ่ือการเกษตร 
 - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
 - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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มีกระบวนการจัดการปรับปรุงบ ารุงดิน+เพ่ิมสารอาหารในดินโดยการใช้ดินร่วน
(ร่ีมีสารอาหารมาก) ผสมปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ แล้วน ามาผสมกับดินรราย เพ่ือร าให้ดิน
รรายกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชได้ 

(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
มีการผลิตปุ๋ยอินรรีย์ ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในแปลงเกษตร

ผสมผสาน และใช้ส าหรับฟ้ืนฟู+ปรับปรุงบ ารุงดิน  
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  

มีการแบ่งพ้ืนรี่ส าหรับร าสวนผักอินรรีย์แบบผสมผสาน โดยมีการจัดแบ่งพ้ืนรี่
ในการปลูกผักแต่ละชนิดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
การผลิตพืชผักผสมผสาน คือ มีการคัดเลือกชนิดพันธุ์รี่มีความเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพ
อากาศ มีการคัดเลือกวิธีการปลูกร่ีเหมาะสม ใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมี             
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.มะเขือ             
2.คะน้า             
3.กวางตุ้ง             
4.กุยช่าย             
5.พริก             
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 
ข้าว    
พืชไร่    
พืชผัก    
เห็ด    
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มีการน าเอาผลผลิตจากเห็ดมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรต่างๆ รั้งเห็ดสามเซ๊ยน เห็ดหลินจือ และ
การร าชาผักเชียงดา โดยได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาริตย์จากกระรรวงพลังงาน และการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือแปรรูปจ าหน่าย 
 
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.พืชผัก 
2 
3 
4 

 
 

  

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      
สัตว์      
แปรรูป      

ศูนย์เรียนรู้มีการกระจายองค์ความรู้การปลูกผักอินรรีย์ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน โดยได้
พยายามจัดตั้งเป็นกลุ่มผักอินรรีย์เพ่ือรวมกันจ าหน่ายในรูปแบบกลุ่ม และมีแนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าของ
ผักด้วยการจัดเป็นตะกร้าผักปลอดสาร 5 อย่างรวมกัน และน าผลผลิตไปขายให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพใน
รูปแบบการส่งประจ า ในราคาเดียวไม่มีการเพ่ิมหรือลดราคา 

และมีการใช้แนวคิดในการตั้งราคาผลผลิตด้วยความพอดี การคัดเลือกชนิดผักรี่จะปลุกโดยการ
มองหาความต้องการชนิดผักของผู้บริโภค และผลผลิตรี่ได้ต้องปลอดสารและได้มาตรฐาน GAP 
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได้  

ที ่ กิจกรรม รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 พืชผักต่าง ๆ 12,500 
4,500 

2 อื่นๆ 30,000 
รวมรายได้ทั้งหมด 42,500 4,500 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

มีแนวคิด คือ  
1.การขยายและจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสาร  
2.ผลผลิตรี่ได้ต้องปลอดสารและได้มาตรฐาน GAP  
3.คัดเลือกชนิดผักรี่จะปลุกโดยการมองหาความต้องการชนิดผักของผู้บริโภค 
4.ร าการจัดเป็นเซตตะกร้าผักปลอดสารส าหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ  
5.มุ่งจ าหน่ายกลุ่มผู้บริโภคผู้รักสุขภาพโดยการร าสัญญาส่งผักให้เป็นประจ ารุกวัน 

 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

นายริมเป็นผู้รี่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ
มากมาย แต่ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยอุดจุดอ่อนให้กับนายริมในด้านการจัดรูปแบบ
พ้ืนรี่ในรูปแบบเกษตรรฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต โดยในส่วนนี้ ส่งผลให้นายริมมีความสุขและสามารถหลุดพ้นจากบ่วงของ
เศรษฐกิจแบบรุนนิยม 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
เป็นหนี้ ต้องการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง 

เกษตรรฤษฏีใหม่ 
และปุ๋ยชีวภาพ 

เกษตร ปุ๋ยชีวภาพ 
การปรับปรุงดิน 

การค้นข้อมูล ความรู้
เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 
หนังสือ เอกสาร และ 
Online  

ศึกษาเกี่ยวกับการร า
เกษตร (ปลุกผัก) 

  
รดลองปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์(ปลา) โดยได้วัตถุดิบจากศูนย์ฯ 

ช่วยเหลือด้านวสัดุ อุปกรณ์
พื้นฐาน รวมถึงเสรมิแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสม่ าเสมอ 

ได้รับการสนบัสนุนดา้น
เกษตร และการปรับปรุงดิน 

การน าความรู้รี่ไดม้ารดลอง
ในพื้นรี่จริง เช่น การปรับปรุง
และฟื้นฟูดิน 

เริ่มเกิดการ
แก้ปัญหา ส่งผลใหม้ีพื้นฐานด้านการเกษตร และพื้นร่ีสามารถปลูกพืชได้แมจ้ะพื้นรี่จะเป็นดินรราย 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 

 คัดเลือกชนิดพืช 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

 การคัดเลือกชนิดพืช 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 ด้านการร าเกษตรรฤษฏี

ใหม ่

 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

B.การจัดการผลผลิต 

 การรดลองหาวิธีปลูกร่ีดี
รี่สุด 

 เอาใจใส่และหมั่นตรวจ
แปลงอยู่เสมอ 

 ไม่มีการใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืช 

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช 
 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ร าเกษตรผสมผสาน 
 การให้ความรูเ้กี่ยวกับการ

ร าผักปลอดสาร 

  

C.การแปรรูป       

D.การจัดการรางตลาด 
 ขายให้กับผู้บรโิภค

(ประจ า)รี่มีความต้องการ
ผักปลอดสารเคม ี 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      

นายริมและครอบครัวมีมีความสุขในการด าเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลัก โดยมีการร าสวนเกษตรผสมผสานแบบพอดี โดยนายริมจะมีการแบ่งพ้ืนรี่ไว้ส าหรับปลูกพืชไว้
กินรี่บ้าน และพ้ืนรี่ส าหรับปลูกผักปลอดสารเพ่ือไว้จ าหน่าย ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก 
และสัตว์ ของครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจากการขายผักปลอดสาร 

 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
นายริมมีความมุ่งมั่นรี่จะศึกษา และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆจากภายนอกอยู่

เสมอ เพ่ือน ามารดลองและปรับใช้พัฒนาพื้นรี่เกษตรของตนเอง เช่น การฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
ศูนย์เรียนรู้ของนายริมมีการวางแผนในการขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผัก

ปลอดสาร และพัฒนาคุณภาพของดินในพ้ืนรี่ตามหลักปรัชญาฯ แบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือว่าในอนาคตจะ
ได้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารรี่เข้มแข็ง เพ่ือรี่จะเป็นแหล่งเสริมรายได้ไห้กับศูนย์เรียนรู้ตนเอง
และคนในชุมชน 

 (ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
มีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการซื้อดินร่วนจากภายนอกมา

ผสมกับปุ๋ยชีวภาพ 
(จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       

มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และร าสวนผสมผสานโดยผักและสัตว์รี่เหลือจากการ
กินถึงน าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชน

เกี่ยวกับด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน (แต่ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ไม่ค่อยมีคนมาดู
งาน) 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

  

  

  
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้รี่ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
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14) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายธงชาติ จันทศรี  
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นาย ธงชาติ จันรศรี (ประธานกลุ่ม) 
“กลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธุ์พัฒนา” 

  - การติดต่อสื่อสาร  
099-3362949 

  - สถานรี่ตั้ง  
บ้านเลขร่ี  56/2  หมู่ 6  ต.บ้านซ่อง  อ.พนมสารคาม  จ.ะะเชิงเรรา 
พิกัดรี่ตั้ง  : 47P  0760362  1529724 

 

 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 

 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

ประมาณ 1 ไร่ 36 ตารางวา  แบ่งเป็นรี่อยู่อาศัยและโรงอัดก้อน โรงบ่มก้อน โรงเขี่ยเชื้อ โรง
เพาะเห็ด รวมถึงลานตากวัสดุเช่น ชี้เลื่อย ฯลฯ 

- การใช้น้ า 
มีการขุดบ่อน้ าตื้นขนาด 8*10 เมตร เพ่ือใช้ส าหรับการเลี้ยงเห็ดตลอดรั้งปี 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 

ลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านการระดมหุ้น(หุ้นละ 100 บาร จ านวน 60 
หุ้น) ในปี 2556 รวมจ านวน 26 คน  ปัจจุบันผู้เข้าร่วมกลุ่มเป็นเกษตรกรในชุมชน รวมสมาชิก
ในปัจจุบันรั้งหมดจ านวน 54 คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
นายธงชาติ จันรศรี เป็นคน บ้านหัวกระพ้ี หมู่ 6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.

ะะเชิงเรรา โดยก าเนิด 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
เคยไปร างานรี่ประเรศซาอุดิอาระเบีย 5 ปี และเมื่อกลับมาไรยได้เป็นลูกจ้าง

ร าอาชีพช่างเชื่อม 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
ช่วงรี่กลับมาไรยได้มีการประกอบอาชีพเกษตรกร(ช่วงครอบครัว)อยู่ช่วงหนึ่ง  
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

นายธงชาติ มีความถนัดในด้านเกษตรกรรม และเป็นคนรี่เปิดรับความรู้ใหม่ๆ 
และมักจะค้นหาแนวรางร่ีจะส าเร็จในชีวิตอยู่เสมอ 
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2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

ในช่วงรี่ร าสวน ได้มีการแต่งงานและเมื่อมีบุตรจึงเกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนส่งผลให้ต้องออกไปหางานนอกบ้านเป็นช่างเชื่อม แต่รายได้ก็ยังคงไม่พอเลี้ยงปากร้อง
ของครอบครัว  และเมื่ออายุมากข้ึนจะไปร างานรี่ไหนก็คงจะล าบากถ้าไม่เริ่มหาอาชีพรี่มั่นคง 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 

2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้อยู่บันไดขั้นรี่ 1 โดยหลังจากประสบปัญหา ได้มีการเริ่มเข้ามาเรียนรู้
รี่ศูนย์ศึกษาฯ ศึกษาองค์ความรู้จากภาพยอก และน ามาปรับใช้ ต่อยอดในกิจกรรมของศูนย์
เรียนรู้จนประสบผลส าเร็จ 

 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
ในช่วงแรกของการด าเนินกิจกรรมเกิดปัญหา คือ 1.เรื่องการรี่เชื้อเห็ดไม่เดิน

ในช่วงฤดูหนาว ร าให้มีการแก้ปัญหาโดยการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเชื้อเห็ด เลี้ยงเห็ด 
และแปรรูปกับมหาวิรยาลัยเกษตร และ 2.ตลาดเห็ดรี่ร ามีคู่แข่งเยอะจึงได้ไปศึกษาเกี่ยวกับ
การเลี้ยงถังเช่ารี่ฟาร์มสุนันร์รา 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ในช่วงรี่เกิดวิกฤติด้านการเงินเจ้าหน้ารี่จากศูนย์เขาหินซ้อนได้แนะน าให้เข้ามา
ศึกษาดูงานภายในศูนย์ โดยเจ้าหน้ารี่ได้แนะน ากิจกรรม/การพัฒนาอาชีพรี่เหมาะสมกับสภาพ
ของพ้ืนรี่ จึงได้เข้าร่วมฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

ในช่วงเพาะเลี้ยงเห็ดเริ่มแรกมีปัญหาเรื่องเชื้อเห็ดไม่เดิน ซึ่งรางศูนย์เขาหินซ้อน
ได้เข้ามาช่วยเหลือในการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา เช่น เข้ามาตรวจสอบความ
เป็นกรดด่างของดิน แนวรางและวิธีการเพาะเชื้อเห็ด และได้สนับสนุนให้เพาะเห็ดหลายๆชนิด 
เช่น เห็ดขอนด า เห็ดหลินจือ เป็นต้น 

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 

3.2.18 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุน 1.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่นเห็ดนางฟ้า 

ฮังการี่  ขอนด า หูหนู เป๋าฮ้ือ และเห็ดหลินจือ 2.องค์ความรู้ในการแปรรูปเห็ดหลินจือ 
ด้านปัจจัย ได้รับการสนับสนุน 1.อาคารประชุมขนาด 8*4 เมตร 2.บ่อน้ าตื้น 

ขนาด 8*10 เมตรส าหรับการเลี้ยงเห็ดได้ตลอดรั้งปี 
ด้านการตลาด ได้รับการสนับสนุน 1.สร้างความหน้าเชื่อถือผ่านโลโก้ศูนย์เขา

หินซ้อนฯ 2.พ้ืนรี่ในการกระจายสินค้ารี่ศูนย์จ าหน่ายสินค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ 

3.2.19 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้เข้าไปขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้จากเกษตร

อ าเภอ และมหาวิรยาลัย 
ด้านการถังเช่า ได้เข้าไปร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยง การแปรรูป และ

ตลาดจากเวรี 
3.2.20 การขวนขวายด้วยตนเอง 

ในด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้มีการค้นความจากหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการปรับPHของดิน มีการค้นคว้าหาข้อมูลเรคนิควิธีการเลี้ยงจากการดูงานผ่านกลุ่มผู้
เลี้ยงเห็ดรี่รู้จักกันรี่ประสบความส าเร็จ และมีการสมัครเรียนในคอร์สต่างๆรี่หน่วยงานหรือ
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สถานศึกษามีการเปิดสอน(ครั้งละ 5000 บาร)เช่น การ Freeze Dry การอบแห้ง การป่น การใช้
แสงอาริตย์ในการช่วยฆ่าเชื้อ 

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่นเห็ดนางฟ้า ฮังการี่  ขอนด า หูหนู เป๋าฮ้ือ และเห็ด
หลินจือ โดยร าการจ าหน่ายรั้งก้อนเห็ด และขายดอกเห็ด 

 
 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 

 - เพ่ือการเกษตร 
 - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
 - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
มีกระบวนการจัดการปรับปรุงบ ารุงดิน+เพ่ิมสารอาหารในดินโดยการใช้ดินร่วน

(ร่ีมีสารอาหารมาก) ผสมปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ แล้วน ามาผสมกับดินรราย เพ่ือร าให้ดิน
รรายกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชได้ 

(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
ผลิต 

(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  

กลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธุ์พัฒนามีการใช้พื้นร่ีของนายธงชาติ(ประธาน)เป็น
ศูนย์กลาง โดยมีการแบ่งพ้ืนรี่ส าหรับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  1.มีการแบ่งพ้ืนรี่ในการขุดบ่อน้ า
ตื้นขนาด 8*10 เมตร 2.ร าโรงบ่มเห็ด 3.ร าโรงเปิดดอกเห็ด 4.ร าอาคารบรรยาย 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
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 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1.ร าก้อนเห็ด โดยมีเรคนิค คือ ใช้ขี้เลื่อยจากแห้ง โดยต้องมีการน ามาตากอีก

ครั้งอย่างน้อย 10 วัน ต้องน าก้อนเห็ดไปนึ่งรันรีหลังจากร าการห่อก้อนเห็ด และใช้เชื้อเห็ดรี่จะ
ใช้หยอดต้องเป็นเชื้อเห็ดรี่ดีและมีคุณภาพ  

2.การบ่มก้อนเห็ด โดยต้องมีเรคนิค คือ โรงบ่มต้องมีอุณหภูมิรี่สม่ าเสมอ
ประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส ต้องหมั่นตรวจดู แมลง มด มอด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ 
และต้องมีการะีดพ่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพร เช่น ตระไคร้หอม รอบๆ โรงบ่มเพ่ือป้องกันแมลง 

3.การเปิดดอกเห็ด โดยมีเรคนิค คือ ต้องสังเกตเส้นใยเห็ดจนเริ่มรวมตัวกัน
เต็มรี่จึงค่อยน าก้อนเชื้อไปวางในโรงเรือนเพ่ือให้เกิดดอก ต้องรักษาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัรธ์ 
และการถ่ายเรอากาศร่ีเหมาะสม ต้องไม่ควรให้น้ าขังอยู่ภายในก้อนเชื้อ และการรดน้ าไม่ควรให้
น้ าถูกดอกเห็ดโดยตรง และสุดร้ายต้องรักษาความสะอาดบริเวณร่ีปฏิบัติงานและโรงเรือนเพาะ
เห็ดเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรคและแมลง 

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หลังจากเปิดดอกเห็ดจะร าการเก็บซ้ าอีกไม่เกิน 3-5 
ครั้งแล้วแต่ชนิดของเห็ด 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เห็ดนางฟ้า             
2.เห็ดฮังการี่             
3.เห็ดขอนด า             
4.เห็ดหูหนู             
5.เห็ดหลินจือ             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    
พืชไร่    
พืชผัก    
เห็ด    
สมุนไร    
ไม้ผล    
ไม้ดอก    
สัตว์น้ า    
อื่นๆ.....    

 จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
การแปรรูปเห็ดหลินจือแดง มีการร าเห็ดหลินจือแคปซูล สบู่เห็ดหลินจือ และ

ชาเห็ดหลินจือ โดยจัดร าภายใต้กลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธุ์พัฒนา สนับสนุนโดยศูนย์เขาหินซ้อนฯ 

ชนิด 
ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 
ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น
มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่
อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร     
พืชผัก     
เห็ด     
สมุนไพร     
ไม้ผล     
สัตว์บก     
สัตว์น้ า     
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     
อื่นๆ..................     
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
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การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.เห็ด 
2.ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ 

 
 
 

 
 
 

 
 

แปรรูป 
1.เห็ดหลินจือแผ่น 
2.ชาเห็ดหลินจือ 
3.สบู่เห็ดหลินจือ 
4.เห็ดหลินจือแคปซูล 

  

 

     แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      
สัตว์      
แปรรูป      
  
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได้  

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคา 

(บาท) 

รวมเงิน

(บาท) 

ต้นทุน 

(บาท) 

ก าไร 

(บาท) 

1 ขายก้อนเห็ดหลินจือ 5,000 ก้อน 12/ก้อน 60,000 30,000 30,000 

2 ขายก้อนเห็ดนางฟ้า 4,000 ก้อน 10/ก้อน 40,000 24,000 16,000 

3 ขายเห็ดแปรรูป 1,800 กล่อง 80/กล่อง 144,000 
72,900 227,100 

4 ขายเห็ดหลินจือแคปซูล 1,200 กระปุก 90/กระปุก 108,000 

5 ขายสบู่เห็ดหลินจือ 1,200 ก้อน 40/ก้อน 48,000   

6 ขายถ่านไบโอชา 100 กก. 50/กก. 5,000 1,000 4,000 

7 ขายสบู่ไบโอชา 400 ก้อน 40/ก้อน 16,000 2,000 14,000 

รวม 421,000 129,900 291,100 
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5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
แนวคิด คือ ต้องน าของดีรี่ศูนย์เรียนรู้มีมาแปรรูปให้ผู้บริโภคสามารถ

รับประรานได้ง่ายในชีวิตประจ าวันโดยรี่ยังคงประโยชน์และคุณค่าของวัตถุดิบไว้ได้ จึงมีการแปร
รูป เช่น เห็ดหลินจือแคปซูล สบู่เห็ดหลินจือ ชาเห็ดหลินจือ 

 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

กลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธุ์มีการแบ่งงานกันในระหว่างสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน และมี
การจัดสรรพื้นรี่ด าเนินกิจกรรมและมีการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนรี่ให้มีความเหมาะสมกับการร า
กิจกรรมการเพาะเห็ดอย่างชัดเจน เช่นการขุดบ่อ การร าปุ๋ย พื้นรี่โรงเรือน พ้ืนรี่โรงบ่ม และ
พ้ืนรี่ส าหรับการแปรรูป 

1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
อาชีพ และรายได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ 

อบรมการเพาะเช้ือ
เห็ดในฤดูหนาว กับ 

ม.เกษตร 

ร าการค้นคว้า และ
ศึกษาเพิ่มเตมิจาก

หนังสือ 

 

  
รดลองเพาะเห็ดเศรษฐกิจหลายๆชนิด แต่ยังมีปัญหาเชื้อยังไม่เดิน และด้านตลาด 

ช่วยเหลือด้านวสัดุ อุปกรณ์
พื้นฐาน รวมถึงเสรมิแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสม่ าเสมอ 

ได้รับการสนบัสนุนดา้น
การตลาด และการเลี้ยงถังเช่า 

รดลองร่วมกับกลุ่มอย่างเอา
จริงในการหาวิธีเพาะเชื้อใน

ฤดูหนาว 

เริ่มเกดิการ
แก้ปัญหา สามารถเพาะเช้ือเหด็ได้ในฤดูหนาว และต่อยอดผลติภณัฑ์เห็ดถังเช่า 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 

 คัดเลือกพันธุ์เห็ด  ส่งเสริมด้านองค์
ความรู้ 

 สนับสนุนอุปกรณ์ 
 สนับสนุนการจัดตั้ง

กลุ่ม 

 ส่งเสริมด้านองค์
ความรู้ 

B.การจัดการผลผลิต 

 การรดลองหาวิธีปลูก
รี่ดีรี่สุด 

 เอาใจใส่และหมั่น
ตรวจแปลงอยู่เสมอ 

 ช่วงในด้านเรคนิค
วิธีการปลูก 

 สนับสนุนอุปกรณ์ 

 ด้านเรคนิควิธีการ 

C.การแปรรูป 
   สนับสนุนองค์ความรู้

ด้านการแปรรูป 
  

D.การจัดการรางตลาด 

 ขายให้กับผู้บริโภค
(ประจ า)รี่มีความ
ต้องการผักปลอด
สารเคมี  

 สนับสนุนพื้นรี่
จ าหน่ายสินค้า 

 สนับสนุนด้าน
การตลาด 

 
6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   

(ก) ด้านพอเพียง      
(ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      

มีความมุ่งมั่นรี่จะหาหนรางพัฒนากลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธ์ให้มีความก้าวหน้า และ
เป็นมีความธรรมกับสมาชิกกลุ่ม 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้รี่มุ่งเน้นการพัฒนากิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป

ควบคู่กับการพัฒนาการเลี้ยงเห็ดชนิดอื่นๆ รวมถึงการพัฒนารูปแบบของการแปรรูปให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด 
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(ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
มีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อลดความเค็มของดิน 

(จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชนเกี่ยวกับด้านปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน โดยเะพาะด้านการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
นมแพะ 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้รี่ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 

  ปัญหารี่ส าคัญ  
1. ปัจจุบันขี้เลื่อยรี่ใช้ในการเพาะเห็ดเริ่มหายากและมีราคาค่อนข้างสูง 
2. โรงเรือนรั้งโรงบ่ม และโรงเปิดดอก เริ่มผุพัง 
3. ปัจจุบันกลุ่มต้องหยุดด าเนินการเนื่องจากโรงนึ่งเห็ดช ารุด 
4. พ้ืนรี่แคบไม่สามารถผลิตได้มากเร่ารี่ต้องการ 

  ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 
1. อยากให้ส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้ และตัวอย่างเชื้อของเห็ดถังเช่า 
2. อยากให้ส่งเสริมด้านการพัฒนา Packaging 
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15) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายสบัน ทะนวนรัมย์ 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
  นายสบัน ระนวนรัมย์  อายุ  37 ปี 
  ศูนย์เรียนรู้ “บ้านสามพอ” 
  - การติดต่อสื่อสาร  
     (085-3989508) 
  - สถานรี่ตั้ง  
                      บ้านเลขร่ี 163/2  หมู่รี่ 1 ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดะะเชิงเรรา 
                      พิกัดร่ีตั้ง  : 47P 0762042 1520462 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
  ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

ประมาณ 4 ไร่ แบ่งเป็นรี่อยู่อาศัย อาคารฝึกอบรม อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ สวนเกษตร
ผสมผสาน แปลงปลูกหญ้า โรงเลี้ยงแพะ เป็นต้น 
 

- การใช้น้ า 
เพ่ือการเกษตร : บ่อน้ าตื้น และน้ าบาดาลผิวดิน  
เพ่ือการบริโภค : ประปาหมู่บ้าน  

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 

มีผู้ร่วมปฏิบัติในลักษณะครัวเรือน 2 คน คือนายสบัน และภรรยา 
 

ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
มีภูมิล าเนาเดิมมาจาก จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาจากคณะสัตวศาสตร์ จาก

สถาบันเรคโนโลยีราชมงคลอีสานวิรยาเขตสุรินรร์ มีการเปลี่ยนงานหลายแห่งในหลายจังหวัดจน
ร้ายรี่สุดหลังจากแต่งงานจึงย้ายมาอยู่บ้านของภรรยารี่ ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดะะเชิงเรรา(รี่อยู่ปัจจุบัน) 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 

ในอดีตมีการรดลองร าหลายงานเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์(วัว,หมู)ในหลายรี่หลายจังหวัด 
จนร้ายรี่สุดมีโอกาสไปร างานรี่ฟาร์มแพะนมรี่จังหวัดชลบุรี(ร าประมาณ 8 ปี) ชื่อฟาร์ม “ลูลู
แอนด์เดซี่” โดยรับหน้ารี่ดูแลสุขภาพแพะ รีดนม 
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3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

เรียนจบสัตวศาสตร์ และร างานในฟาร์มสัตว์หลายแห่ง ร าให้มีความรู้
ความสามารถในการดูแล รักษา การตลาด และเศรษฐศาสตร์ รี่เก่ียวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจ 

 
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

หลังจากแต่งงานต้องไปร างานรี่จังหวัดชลบุรีร าให้นานๆถึงจะมีโอกาสกลับบ้าน 
ซึ่งการร างานในฟาร์มถือว่ามีรายได้ในระดับรี่ดี แต่ด้วยความห่างไกลจากบ้านและครอบครัว จึง
ร าให้เกิดแนวคิดร่ีจะกลับไปร างานรี่บ้านด้วยความรู้ ความถนัดรี่ตนเองมี 
 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้บ้านสามพอด าเนินการอยู่ในบันไดขั้นรี่ 2 “เกษตรยั่งยืน” เนื่องจาก ตัว
เกษตรกรไม่มีปัญหาด้านอาชีพแต่มีความต้องการรี่จะกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว จึงมีแนวคิดร่ี
จะเลี้ยงแพะนมและแปรรูปผลลิตนมแพะ รวมถึงร าสวนเกษตรผสมผสานควบคู่กันไป แต่ยังคงไม่
ถึงข้ันรี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแบบเต็มรูปแบบ 

 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

หลังจากเริ่มกลับมาร าฟาร์มแพะนมรี่บ้านได้ประมาณ 1 ปี(ช่วงกลางปี 60) ซึ่ง
ก าลังประสบปัญหาด้านการตลาด ในระหว่างนั้นเจ้าหน้ารี่ศูนย์เขาหินซ้อนได้เข้ามาสอบถามและ
พูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินกิจการ รวมถึงรูปแบบการพัฒนาต่อยอด และช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เช่น อาคารแปรรูป พ้ืนรี่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 

3.2.21 การขวนขวายด้วยตนเอง 
ด้านต้นรุนในระหว่างการเริ่มต้นร าฟาร์มรี่พอได้มาร าเองถึงรู้ว่าการแปรรูป และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมแพะต้องใช้ความน่าเชื่อถือของฟาร์มเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจะร าจึงต้อง
มีสายป่านรี่ยาวพอสมควร 

มีการศึกษาตลาดชีสนมแพะจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม และจาก
เจ้าของฟาร์มแพะรี่เคยร างานด้วย รวมถึงมีการไปศึกษาดูงานยังฟาร์มแพะนม และโรงงานแปร
รูปนมแพะ ต่างๆด้วยตนเองรั้งรี่จังหวัดเชียงใหม่ และรี่ชลบุรี 

มีการศึกษาวิธีการปลูกหญ้าแพงโกล่า รั้งจาก Youtube, ดูงาน, เครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

3.2.22 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รับความรู้จากการอบรมจากศูนย์ฯ ตั้งแต่ การเขี่ยเชื้อเห็ด การเตรียมวัตถุดิบ 

การผสมข้ีเลื่อย และการอัดก้อนเห็ด ขั้นตอนการเพาะเห็ดการนึ่งก้อน การเขี่ยเชื้อจากหัวเชื้อเม็ด
ข้าวฟ่างลงก้อน และการจัดเรียงก้อนเห็ด  เข้าโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอก การดูแลและเก็บ
ผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ (ตามฤดูกาลและชนิดเห็ด) 

3.2.23 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
 



216 

ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

1. เลี้ยงแพะนม 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์แองโกรโนเบีย และพันธุ์ซาแนน 
2. ผลิตผักผสมผสาน เช่น กลว้ย ถั่วพู ถั่วฝักยาว ฟักรอง 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจดัการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพรี่ผลิตได้เองน าไปใช้ปรับปรุงบ ารุงดินในสวน
เกษตรผสมผสาน และแปลงปลูกหญ้า 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ 

มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือใช้ปรับปรุงบ ารุงดินและลดกลิ่นจาก
โรงเลี้ยงแพะ 
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 

มีการค้นคว้า รดลอง และเสาะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะนมรี่ดี เพื่อรี่จะผสมพันธุ์ให้
ได้พันธุ์แพะนมรี่ยังคงสายพันธุ์เดิม 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  

มีการใช้พ้ืนรี่รี่เหลือนอกเหนือจากการเลี้ยงแพะนมจัดร าเป็นสวนเกษตรผสมผสาน 
และโรงเลี้ยงไก่ ในบริเวณพ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 

มีการแบ่งพ้ืนรี่สร้างโรงเลี้ยงแพะนมจ านวน 2 โรงในบริเวณพ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
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การดูแลแพะนม ต้องมีการคัดเลือกอาหารรี่เหมาะสม สร้างบรรยากาศรี่สบาย
ให้กับแพะ พัฒนาสายพันธุ์แพะรี่ดีจากการหาพ่อแม่พันธุ์รี่มีคุณภาพ รวมถึงต้องหมั่นดูลักษณะ
อาการของเพะอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

การผลิตพืชผักผสมผสาน คือ ใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมี  
 

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย) 
 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.แพะนม             
2.กล้วย             
3.ถั่วพู              
4.ถั่วฝักยาว             
5.ฟักรอง             
 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 
ข้าว    
พืชไร่    
พืชผัก    
เห็ด    
สมุนไร    
ไม้ผล    
ไม้ดอก    
สัตว์บก    
สัตว์น้ า    
อื่นๆ นมแพะ    
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 
ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น
มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่
อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 
พืชไร     
พืชผัก     
เห็ด     
สมุนไพร     
ไม้ผล     
สัตว์บก     
สัตว์น้ า     
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     
อื่นๆ นมแพะ     

   
  การผลิตสัตว์ มีการแปรรูปนมแพะ เป็น 1.นมแพะพาสเจอไรส์ 2.ชีสนมแพะโฮมเมด 3.

สบู่นมแพะ 4.ครีมบ ารุงผิว 5.ไวร์เรนนิ่ง 
 

 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
แปรรูป 
1.ชีสชมแพะ 
2.นมแพะพาสเจอไรส์ 
3.สบู่นม, แพะครีมบ ารุงผิว, 
ไวร์เรนนิ่ง 

 

  

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      
สัตว์      
แปรรูป      
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 ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ แบ่งการตลาดตามประเภรของผลิตภัณฑ์ คือ  
 1.ชีสชมแพะ จะเน้นกลุ่มตลาดเะพาะ(โดยลูกค้าจะร าการสั่งสินค้าโดยตรงกับศูนย์เรียนรู้เอง) 

เช่น กลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มร้านอาหารยุโรป และกลุ่มเครือข่ายผู้ชื่นชอบในชีสนมแพะ 
 2.นมแพะพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จะเป็นการตลาดผ่านศูนย์เขาหินซ้อนฯ 

และน าไปวางขายเองตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ 
 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 
ล าดับ

ที ่ รายการ จ านวน ราคา 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1 น้ านมแพะดิบ  วันละ 14 ลิตร     5,110 ก.ก. 60/ลิตร 306,600 24,000 282,600 
2 นมพลาสเจอรไ์รส ์ 10,000 ขวด 15/ขวด 150,000 20,000 130,000 
3 มูลแพะ 800 กระสอบ 30/กระสอบ 24,000 - 24,000 
4 ผักต่างๆ  - - 60,000 3,500 56,500 
5 แปรรูปผลิตภณัฑ์จากแพะ 60,500 - 60,500 18,150 42,350 

รวม 601,100 65,650 535,450 
 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

   มีแนวคิด คือ 1.ไม่ขายนมแพะดิบ 2.นมเพะต้องรสชาติดีและมีคุณภาพ 3.พัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 4.เริ่มต้นร าการตลาดแบบรั่วไปเพ่ือให้กิจการอยู่ได้(ศูนย์เขาหินซ้อนฯ) แล้ว
เน้นการพัฒนาตลาดรี่กลุ่มตลาดเะพาะควบคู่ไปเนื่องจากได้ก าไรมากแต่ลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือ 
 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร  

นายสบัน เป็นเกษตรกรรี่มีความรู้ในการเลี้ยงแพะนมอยู่มากอันเนื่องจากสาขารี่เรียน 
ประสบการณ์ร างาน และจากการค้นคว้า ศึกษา ดูงานตามฟาร์มแพะต่างๆ แต่เมื่อมาด าเนินธุรกิจเอง
พบว่าปัญหาของการด าเนินธุรกิจมีมากกว่าการเลี้ยงและดูแล แต่ยังมีส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจ 
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า และการตลาด ซึ่งศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้า
มาช่วยอุดจุดอ่อนให้กับศูนย์เรียนรู้ในส่วนนี้ ส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้สามารถหลุดพ้นจากปัญหาวิกฤตในช่วง
เริ่มต้นกิจการ 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
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ต้องการร าฟาร์ม
แพะนม และแปร
รูปกับครอบครัว 

จากศูนย์ฯ 
การตลาด&แปรรูป 

 จากเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  

ประสบการณ์ตนเอง 
จากการร างานใน
ฟาร์มแพะนม จ.
ชลบุร ี

 เริ่มเลี้ยงแพะนม และแปรรูปชีสนมแพะ 

ด้านการตลาด 
ด้านการแปรรูป 

 หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแปรรูปจากการดูงาน 
และ Youtube 

เริ่มเกิดการ
แก้ปัญหา พัฒนา และเพิ่มเติมผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย เช่น ชีสนมแพะ และเครื่องส าอางนมแพะ 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 
 สร้างโรงเลี้ยง  
 คัดเลือกสายพันธ์ุ 
 ปลูกหญ้าแพงโกล่า 

 เกษตรผสมผสาน 
 ปุ๋ยชีวภาพ 
 เลี้ยงไก ่

  

B.การจัดการผลผลิต 
 ศึกษาวิธีปลุกหญ้าแพงโก

ล่าจาก YouTube 
 ดูแลสุขภาพอนามัยแพะนม 

 การปรับปรุงบ ารุงดิน   

C.การแปรรูป 

 ชีสนมแพะ 
 นมแพะพาสเจอไรส ์

 เครื่องส าอางนมแพะ เช่น 
สบู่นมแพะ ครีมราผิว 
และเครื่องส าอางนมแพะ 

 บรรจภุัณฑ ์
 Band & Logo 

  

D.การจัดการราง
ตลาด 

 ขายชีสนมแพะ และนม
แพะพาสเจอไรส์ ผ่าน
สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายผู้
เลี้ยงแพะนม 

 ส่งเสริมพื้นร่ีกระจาย
สินค้าเครื่องส าอางนม
แพะรี่ศูนย์ศึกษาฯ 

 ส่งเสริมพื้นร่ีกระจาย
สินค้านมแพะพาสเจอไรส์
รี่ศูนย์ศึกษาฯ 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      

ศูนย์เรียนรู้มีการร าสวนผสมผสาน ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก 
และสัตว์ ของครัวเรือน นอกจากนั้นยังสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจากผักและสัตว์รี่เหลือจากการ
รับรานโดยการน าไปจ าหน่ายภายในชุมชน 

 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
มีความมุ่งมั่นรี่จะหาหนรางพัฒนากิจการนมแพะของตนเองให้อยู่รอดอย่าง

สุจริต และสามารถเข้าไปอยู่ในกระแสของตลาดโดยไม่ร าการเบียดเบียนผู้อ่ืน 
(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  

มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้รี่มุ่งเน้นการพัฒนากิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป
ควบคู่กับการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนรี่ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดรี่ชัดเจนคือมุ่งเน้นรี่จะพัฒนาชี
สนมแพะโฮมเมด และร าการขายชีสนมแพะโฮมเมดในตลาดเะพาะ 

(ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
มีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

(จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และร าสวนผสมผสานโดยผักและสัตว์รี่เหลือจาก

การกินถึงน าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชน

เกี่ยวกับด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน โดยเะพาะด้านการเลี้ยงแพะนมและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้รี่ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1) ศูนย์เรียนรู้ฯ นายทองมา ศรีภูธร 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
  นายรองมา ศรีภูธร   
  - การติดต่อสื่อสาร  
  089-6352810   

  - สถานรี่ตั้ง  

                      บ้านเลขร่ี 18/1 หมู่รี่ 7 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
                        พิกัดร่ีตั้ง  : 47Q(x) 0523673 (Y) 2080378 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

                     -  การใช้รี่ดิน 
พ้ืนรี่ด าเนินการ - จ านวน  30 ไร่ แบ่งเป็น  พ้ืนรี่อยู่อาศัย จ านวน  1  ไร่ และพ้ืนรี่ร าการเกษตร

ผสมผสาน จ านวน    29     ไร่ 

√ 

√ 
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- การใช้น้ า 
มีการขุดสระใช่เพื่อการเกษตรและเลี้ยงปลาในพ้ืนรี่ของตนเอง 

 
 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
สมาชิกในครัวเรือน 3 คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- ภูมิล าเนาดั้งเดิมเป็นคน ต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี เป็น

ครอบครัวใหญ่มีพ่ีน้อง รวมตนเอง 10 คน มีฐานะยากจน โดยบิดามาเสียชีวิตลง
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ฐานะครอบครัวจึงเดือดร้อนกว่าเดิม เมื่อโตขึ้นต้องดิ้นรนหางานร ารุกอย่างเร่ารี่
จะร าได้ หมุนเวียนเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆ ด้วยความอดรนและพยายาม หลาย
ครั้งประสบปัญหาการถูกคดโกงจากนายจ้าง ด้วยเหตุผลข้างต้น ตนเองและ
ครอบครัวจึงย้ายถิ่นฐาน เพ่ือหางานร ารางพ้ืนรี่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 

เคยร าอาชีพรับเหมาก่อสร้างมาก่อน แล้วได้ขึ้นมารับงานรี่เชียงใหม่จึง
ตัดสินใจซื้อรี่ดิน ตั้งรกรากร าอาชีพเกษตรกรรมอยู่รี่นี่ 

2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- ความรู้เรื่องของการก่อสร้าง  
 
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ได้รดลองร างานหลายอย่าง บางงานก็ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกโกงเหมือนรี่เคย

ได้รับ แต่ยังคงอดรน พยายามหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสุจริตมาเรื่อยๆ  
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

เมื่อตัดสินใจซื้อรี่ดินร ากิน ก็ลงมือร าการเกษตร โดยได้รดลองเลี้ยงโคนม ใน
ตอนแรกมีโคนม จ านวน 3 ตัว ต่อมาเพ่ิมข้ึนจ านวน 30 ตัว และสิ่งส าคัญร่ีดินร ากินของ
ตนได้รับเอกสารสิรธิ์ ประกอบกับรางรพช.ได้ตั้งโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงขึ้น
ในปี 2524 ตนเองมีความสนใจกิจกรรมการเลี้ยงโคนมมาก ได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น
สหกรณ์โคนมข้ึน ด าเนินกิจกรรมไปอย่างต่อเนื่อง 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                                                               ปัจจุบัน  
 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- ภายหลังจากด าเนินกิจกรรมด้านการเลี้ยงโคนมแล้ว ด้วยความชอบด้านการเกษตร

เป็นรุนเดิม  จึงวางแผนใช้ประโยชน์จากพ้ืนรี่ร ากิจกรรมการเกษตรต่างๆ 
ประกอบด้วย ปลูกไม้ผล พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา ปลูกไผ่ เพ่ือให้มี
กิจกรรมรี่หลากหลายเป็นประโยชน์ สามารถลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 
กิจกรรมดังรี่กล่าวมา ตนเองได้เข้าไปรับการฝึกอบรม และศึกษาดูงานจากศูนย์ฯ
ห้วยฮ่องไคร้ และเข้ารับความรู้จากส่วนราชการต่างๆ รี่จัดขึ้น รวมถึงการเรียนรู้
จากเอกสารรางวิชาการ น าไปประยุกต์พัฒนาอาชีพของตน รุกวันนี้จากการน้อม
น าองค์ความรู้จากแนวพระราชด าริต่างๆ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ร าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดกิจกรรมหมุนเวียน เป็น
ตัวอย่างรี่ดีให้กับผู้สนใจ มีเงินเก็บออม และส่งลูกเรียนให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับสูง  

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.24 การขวนขวายด้วยตนเอง 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการ

ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง (ระดับ

การผลิตภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 

หรือระดับสูงรี่ใช้ชีวิตแบบ

พอเพียง) 
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การร าเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยเริ่มต้นจากรุนของตนเอง 5,000 บาร ปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเป็น 200,000  
บาร โดยร าการเกษตรแบบผสมผสาน มีการร าปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ วัวเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่และเลี้ยงปลา ปลูกพืชสวนและไม้ผล พืชผักกินได้ไปจนถึงพืชผัก
สวนครัว  

แรกเริ่มจึงเป็นการศึกษาค้นคว้า ลองผิดลองถูก ไปจนถึงการศึกษาดูงานจากแหล่งรี่
ร าการเกษตรและประสบผลส าเร็จ แล้วน ามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.2.25 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 

- ปศุสัตว์อ าเภอ – ให้ค าปรึกษาในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงโค 
และการเลี้ยงแพะ ตลอดจนให้ความรู้ในการใช้ฮอร์โมนต่างๆ วัคซีน  

-  ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสันก าแพงตามพระราชด าริ- ได้
ส่งเสริมกลุ่มในการร าเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่องรุกปี 

-  สวนเกษตรธรรมชาติอ าเภอแม่ออน – ให้ค าปรึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของการน า
จุลินรรีย์มาใช้ในการร าปุ๋ยหมัก การร าอาหารสัตว์ การร าฮอร์โมนพืช สัตว์ ร าดิน
ปลูก การเลี้ยงไส้เดือนดิน รี่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิรธิภาพ    

3.2.26 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
การอบรมเกี่ยวกับเรื่องการร าเกษตรรฤษฎีใหม่ และการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช 
และน ามาปรับใช้ในพ้ืนรี่ของตนเอง  

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

- การร าเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชผักและพืชสวนครัว ปลูกไม้ผล ได้แก่ 

มะขามหวาน น้อยหน่า มะม่วง มีการผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกไผ่ ฯลฯ 

 ด้านการผลิตสัตว์ -  มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงปลาดุก จิ้งหรีด โคนม ฯลฯ 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 



230 

****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 

มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ร่วมกับการร าการเกษตรแบบผสมผสาน ยึดหลักการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ  

(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

       มีการขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรภายในพ้ืนรี่ ร่วมกับการเลี้ยงปลา          
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
     มีการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก          
ปุ๋ยพืชสด 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
มีการผลิตใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและน้ าหมักชีวภาพในการเกษตร 
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
มีการแบ่งพ้ืนรี่ร าการเกษตรตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่และมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ใช้
พ้ืนรี่ภายในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
     มีการปลูกพืชแบบผสมผสานรั้งพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ร าให้มีความม่ันคงรางอาหาร
ภายในครัวเรือน นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองตลอดรั้งปี               
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ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ไผ ่             

ไม้ผล เช่น กล้วย มะขามหวาน 

น้อยหน่า มะม่วง  

            

พืชผักสวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า 

ตะไคร้ ฟักรอง มะนาว มะเขือ

พวง ผักชี ต้นหอม ฯลฯ 

            

โคนม             

ไก ่ เป็ด              

ปลา             

จิ้งหรีด             

 
 ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก   √ 

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก  √ √ 

สัตว์น้ า   √ 
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ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √  √ 

สัตว์ √  √ 

แปรรูป    

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช √ √    

สัตว์ √ √    

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 เลี้ยงโคนมสาว 55,000 

37,000 

2 ผลิตและจ าหน่ายปุย๋หมัก 18,500 

3 พืชผักสวนครัว 5,500 

4.  ไผ ่ 5,000 

4 ไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะขามหวาน น้อยหน่า 

มะม่วง 

10,000 
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5 ไก่ เป็ด 30,000 

6 ปลา 10,000 

7. จิ้งหรีด 40,000 

รวมรายได้ทั้งหมด 174,000 37,000 

 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ปัญหาการถูกโกงจาก

การผลิตนอกภาค

เกษตร 

เริ่มสนใจกิจกรรม

เลี้ยงโคนมเข้าร่วม

กลุ่มโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์สันก าแพง 

อบรมเรื่องการเลีย้ง

โคนมจากปศสุัตว ์

รับความรู้และการ

อบรมจากโครงการ

หมู่บ้านสหกรณส์ัน

ก าแพง 

ใช้ประสบการณ์

ตนเองร่วมกับ

การศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ

ร าเกษตรผสมผสาน 

 เริ่มรดลองร าการเลี้ยงโคนมและเกษตรผสมผสานในพ้ืนร่ีของตนเอง 

การช่วยเหลือ สนับสนุนการ

อบรม ดูงาน สาธิตจาก

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สัน

ก าแพงเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จากสวน

เกษตรธรรมชาตเิกี่ยวกับร า

ปุ๋ย การปรับปรุงบ ารุงดิน 

การช่วยเหลือ สนับสนุนการ

อบรม ดูงาน สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

เกี่ยวกับการร าเกษตรรฤษฎี

ใหม่ การเลีย้งสัตว ์

เริ่มเกดิการแก้ปญัหา

และกลายเป็นศูนย์

เรียนรูต้้นแบบด้าน

เกษตรผสมผสานของ

พื้นรี ่

วางแผนปรับพ้ืนร่ีให้มีการร าเกษตรผสมผสานร้ังปลูกพืช ไม้ผล เลีย้งสัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก มี

กิจกรรมรี่มคีวามหลากหลายภายในพื้นรี่ 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์

ความรู้ 

ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงานภายนอก 

A. การผลิต - การจัดพ้ืนรี่เพ่ือร าการ 

เกษตรผสมผสาน 

- เรคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้ผลผลิต

งาม เช่น ระยะเวลาการใส่

ปุ๋ย การให้น้ า การจัดการ

โรคและแมลงฯลฯ 

- การใช้ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

- แนวรางการร าเกษตร

รฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน 

- เรคนิควิธีการปลูก 

บ ารุงดูแลรักษา การใส่

ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่างๆ 

ฯลฯ 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพ

เพ่ือใช้ในการปลูกพืช

และไม้ผลชนิดต่างๆ  

- ขั้นตอน เรคนิคและ

วิธีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 

ปลา ฯลฯ 

 

- การเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์

สันก าแพง 

เรคนิคการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 

การเลี้ยงไก่ เลี้ยงโค และการ

เลี้ยงแพะ ตลอดจนให้ความรู้

ในการใช้ฮอร์โมนต่างๆ วัคซีน 

โดยปศุสัตว์อ าเภอ 

- การร าเกษตรแบบผสมผสาน

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยศูนย์ประสานงาน

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์

อ าเภอสันก าแพงตาม

พระราชด าริ 

การน าจุลินรรีย์มาใช้ในการร า

ปุ๋ยหมัก การร าอาหารสัตว์ 

การร าฮอร์โมนพืช สัตว์ ร าดิน

ปลูก การเลี้ยงไส้เดือนดิน รี่

สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิรธิภาพ โดยสวนเกษตร

ธรรมชาติอ าเภอแม่ออน    

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- วิธีการในการเก็บผลผลิต

และระยะเวลาในการเก็บ
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เกี่ยวพืชผักและไม้ผลชนิด

ต่างๆ  

C. การแปรรูป    

D. การจัดการ

รางตลาด 

- ผลผลิตรี่ได้ในสวนหรือ

แปลงจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึง

แปลง 

  

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        รุกวันนี้ด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน เหลือจากการบริโภคถึงขาย ไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือร า
การค้าเป็นหลัก  
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
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   มีการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการร าการเกษตรรี่ตนเองได้รั้งศึกษาค้นคว้า และ
ได้รับการอบรมจากหลายหน่วยงาน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นร่ีของตนเอง  
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
          ไม่มีการลงรุนในปริมาณรี่มาก และผลผลิตรี่ได้เป็นเกษตรปลอดภัยเพราะไม่ใช้สารเคมี
ในการเกษตร นอกจากนี้การปลูกพืชแบบผสมผสานร าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจน มีอาหารบริโภคเก็บเหลือขายตลอดร้ังปี  
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 การพลิกฟ้ืนพ้ืนรี่จากเดิมซึ่งเป็นไร่เกษตรเชิงเดียวสู่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน ร าให้พ้ืนรี่
เกิดความอุดสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้เพ่ือนบ้านรี่เห็นตนส าเร็จจึงเริ่มรี่ร าตามแบบของ
ตนเอง 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       

  นอกจากความรู้ด้านเกษตรรี่มอบให้แก่เพ่ือนบ้านแล้ว  ผลผลิตในแปลงเกษตรของตนยังได้มี
การแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านแลกเปลี่ยนกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน  
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง สามารถการเป็นวิรยากรในการ
ถ่ายรอดได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายตามความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเอง
ให้แก่ผู้รี่สนใจ รั้งการบรรยายเนื้อหารางวิชาการ ตามแนวรางปฏิบัติรี่เป็นการเกษตร
แบบผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตประกอบการบรรยาย
และการฝึกอบรม  

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
มีอาคารศูนย์เรียนรู้รี่สามารถรองรับผู้รี่สนใจเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานได้จ านวนมากกว่า 
100 คน มีโต๊ะ เก้าอ้ีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรางศูนย์ฯ เพ่ือใช้ในการบรรยาย สาธิต ดู
งานในพ้ืนรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้ เรื่องรูปแบบและวิธีการร าเกษตรแบบผสมผสาน 
การปลูกพืชผักและพืชสวนครัว การผลิตปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงปลาดุก 
การปลูกไผ่กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเพาะเมล็ดพืชผักและการปลูก  
การผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

มีการพาผู้รี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์ฯ โดยประสานผ่าน
เจ้าหน้ารี่ของศูนย์ศึกษาฯ  

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
มีการพาผู้รี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์ฯ จากหลากหลาย
หน่วยงานรั้งเกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล กศน อบต.   

 แผ่นพับ 
มีการถ่ายรอดผ่านแผ่นพับ เอกสาร และสื่อของจริง  

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา......150-200...........คน 
 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

อยากให้ศูนย์เพ่ิมเติมความรู้เรื่องการเป็นวิรยากรในการถ่ายรอดให้แก่ผู้สนใจเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย 
เพราะตนเองคิดว่ายังพูดไม่เก่ง นอกจากนี้การฝึกลงมือปฏิบัติหรือการน าความรู้รี่ได้จากการมาศึกษา
เรียนรู้ แล้วน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนรี่ของตนเองตรงนี้อยากให้ศูนย์ฯ ให้ความส าคัญและส่งเสริม  
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2) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางสาวกัญจนา บัวแดง  

ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นางสาวกัญจนา บัวแดง   
  - การติดต่อสื่อสาร  
  083-5738392 
  - สถานรี่ตั้ง  

                      หมู่รี่ 1 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดรี่ตั้ง : 47Q(x) 0516432 (Y) 2080287 

 
   

 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
                     -  การใช้รี่ดิน 

 
 

- การใช้น้ า 
มีการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตภายในศูนย์ฯ 

 
 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

ตนเองและสมาชิกในชุมชน จ านวน 4  คน 
 
ตอนรี่ 2 ภูมหิลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนดอยสะเก็ดแต่ก าเนิด  
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

     4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
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แต่เดิมประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างร างานรี่โรงเพาะเห็ด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ   

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- จากการรี่เป็นคนใฝ่รู้และหมั่นสังเกต ได้เรียนรู้ และปฏิบัติในรุกขั้นตอนของการ
เพาะเห็ด รวมรั้งได้ปฏิบัติดูแลเห็ดชนิดต่างๆ สะสมประสบการณ์จนเกิดความ
ช านาญในการเพาะเห็ด  

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- หลังจากร่ีได้ตั้งครรภ์บุตรสาวคนโต จึงมีความคิดอยากลาออกจากงาน หางานรี่

ร าอยู่กับบ้านร่วมกับการเลี้ยงลูก  
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- จึงตัดสินใจน ากิจกรรมการเพาะเห็ดซึ่งตนมีความถนัดและได้ปฏิบัติจนเกิดความ

ช านาญพอสมควร มาเป็นรางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพ 
 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                             ปัจจุบัน  

 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ด้วยความรี่เป็นลูกจ้างของศูนย์ฯ และมีความช านาญในการเพาะเชื้อเห็ด (เพราะใน
ขณะนั้นมี อ.จากประเรศจีนมาสอนเกี่ยวกับวิธีการเพาะเชื้อเห็ด ณ ศูนย์ฯ จึงได้สั่ง
สมความรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมา)  ภายหลังรี่ออกมาร ากิจกรรมการเพาะเห็ดอยู่
กับบ้าน ก็ยังมีการติดต่อกับรางศูนย์ฯ มาโดยตลอด อีกรั้งยังช่วยร าการเพาะเชื้อ
เห็นส่งให้กับรางศูนย์ฯ เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กลุ่มผู้รี่สนใจมารับความรู้และเชื้อเห็ด
จากรางศูนย์ 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.27 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- หลังจากลาออกมาจากศูนย์ศึกษาฯ  ได้น าความรู้รี่ได้สั่งสมจากศูนย์ฯ มาปฏิบัติ 
เริ่มจากกิจกรรมการเพาะเห็ดและการผลิตก้อนเห็ดส าหรับเปิดดอกเป็นกิจกรรม
หลัก ซึ่งเป็นการเพาะเห็ดแบบครบวงจร เพราะตนเองมีความพร้อมในเรื่องของ
อุปกรณ์และสถานรี่อย่างเพียงพอ จึงได้วางแผนการผลิตโดยเลือกเห็ดหลินจือ 
เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดลมป่า เป็นเห็ดรายได้ ซึ่งแต่ละชนิดจะระยะเวลา
การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษารี่แตกต่างกันไป จึงต้องวางแผนให้เหมาะสมเพ่ือให้มี
รายได้ตลอดปี รวมรั้งหารายได้เสริมจากการผลิตก้อนเห็ดจ าหน่ายซึ่งก าลังเป็นรี่
ต้องการของผู้สนใจเพาะเห็ดรี่ไม่มีอุปกรณ์แต่ต้องการน าก้อนเห็ดไปเปิดดอกรี่
บ้าน  

3.2.28 การขวนขวายด้วยตนเอง 
- การได้ออกมาลองร าการเพาะเชื้อเห็ดเอง ได้มีการลองผิดลองถูก คิดค้นถึงวิธีการ

เพาะเชื้อเห็ดให้ได้คุณภาพด้วยการใช้ความรู้ รักษะและประสบการณ์รี่สั่งสมมา 
จนเกิดความช านาญ สามารถเพาะเชื้อเห็ดได้เกือบรุกชนิด 

 
3.2.29 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 
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ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

 - กิจกรรมการเพาะเชื้อและผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง  
เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า 

-  ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
             มีการขุดบ่อบาดดาลไว้ใช้เพ่ือร าการเพาะเชื้อเห็ดและอัดก้อน 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
มีสถานรี่ในการเพาะเชื้อและผลิตก้อนเชื้อเห็ดอย่างเป็นสัดส่วน มีระบบการจัดการรี่ดี และ
อุปกรณ์รี่พร้อมและมีความรันสมัย 
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
 ด้วยความรู้ความสามารถร่ีมีอยู่ จึงมาร าการเพาะเชื้อ เขี่ยเชื้อ  และผลิตก้อนเชื้อเห็ดรี่มี
คุณภาพสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า           
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       ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า             

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเหด็นางฟ้า 

นางรม 

            

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ             

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหัวลิง             

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหัวลิง             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด  √  

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อื่นๆ.....    
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ..................     

   
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 

การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √   

สัตว์    

แปรรูป    
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แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช √     

สัตว์      

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ที ่
 

กิจกรรม 
รายได้ (บาท) 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ปลูกไม้ผล 2,700 

360,000 

2 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า 18,400 

3 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 192,000 

4 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ 34,000 

5 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหัวลิง 26,000 

6 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม 74,900 

7 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า นางรม 12,000 

    

รวมรายได้ทั้งหมด 360,000 258,000 

5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
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ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 

 
ความต้องการอยากมีอาชีพร่ีร างาน

อยู่กับบ้านและมีเวลาดูแลลูก 

น าความรู้รี่ได้จากศูนยฯ์ เกี่ยวกับ

การเพาะเชื้อเหด็ มารดลองร า

ด้วยตนเอง 

ใช้ประสบการณส์่วนตัวในการสังเกต ฝึกฝน 

เรียนรู้ ลักษณะของเห็ดชนิดตา่งๆ เช่น นิเวศ

รี่เหมาะ ลักษณะการเติบโต ความชื้น 

อุณหภูม ิ

 

 เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าปรับใช้โดยการผลติก้อนเช้ือเห็ดและเปดิดอกจ าหน่าย 

 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิจาก

ศูนย์ฯเกี่ยวกับเรื่องการขั้นตอน

การเพาะเชื้อเหด็การเตรียม

อาหารเพาะเชื้อ การอัดก้อนและ 

บ่มก้อนเชื้อเห็ด 

 การฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ ลองผิดลอง

ถูกด้วยตนเองจนเริ่มเขี่ยเชื้อและผลิตก้อน

เห็ดชนิดต่างๆ  

มีความช านาญในการผลิตก้อนเช้ือ

เห็ดได้หลากหลายชนิด จนมี

ช่ือเสียงเป็นร่ีรู้จักและได้รับเชิญให้

เป็นวิรยากรถ่ายรอดความรู้

เกี่ยวกับการเพาะเช้ือเห็ด 

 

เริ่มร าการผลิตก้อนเช้ือเหด็ออกจ าหน่ายแรนการเปดิดอก และเริม่ผลิตก้อนเชื้อ

เห็ดชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดการควบคุม

เกี่ยวกับปัจจัยรี่มีผลต่อ

การเจริญเติบโตของเชื้อ

เห็ดแต่ละชนิด เช่น แสง

สว่าง อุณหภูมิ ความชื้น 

อากาศ  การให้น้ า ฯลฯ 

- การสังเกตพันธุ์เห็ดรี่มา

ร าการเพาะเชื้อรี่มีความ

สมบูรณ์และแข็งแรง 

- เรคนิคในการผลิตก้อน

เชื้อเห็ดชนิดต่างๆ  

- ขั้นตอนการเพาะและ

เขี่ยเชื้อเห็ด 

- ขั้นตอนการเตรียม

อาหารเพาะเชื้อแต่ละ

ชนิด 

- ขั้นตอนในการอัดก้อน

และ บ่มก้อนเชื้อเห็ด 

- การจัดการสถานรี่หรือ

โรงเรือนส าหรับเพาะเชื้อ 

เขี่ยเชื้อ อัดก้อน และบ่ม

ก้อนรี่เหมาะสมกับเห็ด

แต่ละชนิด 

 

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- กระบวนการในการเก็บ

รักษาก้อนเชื้อเห็ดแต่ละ

ชนิด 

  

C. การแปรรูป    

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดจะมี

ผู้รี่สนใจเพาะเห็ดเปิด

ดอกขายมารับซื้อถึงรี่ 

 

- ผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้กับ

รางศูนย์ฯ เพ่ือไป

แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้

รี่สนใจ 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
 
 
\ 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       กิจกรรมการเพาะเชื้อเห็ดอาจไม่ใช่แง่ของความพอเพียงแบบตรงไปตรงมา แต่ตนเองคิดว่า
สิ่งรี่ตนร าไม่ได้มุ่งหวังรี่จะต้องได้ก าไรมากมายแค่พออยู่ได้และไม่ร าเกินความสามารถหรือก าลัง
ของตน จึงร าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น มีรายได้เสริมรายได้หลักของครอบครัวจาก
การร างานประจ าของสามี สามารถปฏิบัติหน้ารี่แม่บ้านดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มรี่ มีเวลา
ให้กับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความสุขจากการได้ร างานร่วมกัน มีเงินออมเก็บไว้ใช้ใน
ยามจ าเป็น  
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   กิจกรรมเพาะเนื้อเยื่อและผลิตก้อนเห็ด เป็นอาชีพรี่ต้องใช้รักษะ ความช านาญเป็น
อย่างมากในการผลิต ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่
นิยมรี่จะร ากัน แต่นิยมรี่จะเลือกซื้อหรือสั่งให้ตนเพาะก้อนเชื้อเห็ดตามรี่แต่ละคนต้องการไป
เปิดดอกอีกรอดหนึ่ง  
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจรี่ได้คัดเลือกเห็ดหลากหลายชนิด บางชนิดอย่างเช่น เห็ด
หลินจือ เกษตรกรสามารถเก็บไว้จ าหน่ายเป็นเวลานานให้มีราคาสูง นอกจากนี้ความพร้อมด้าน
เครื่องมือและรักษะความช านาญในการเพาะเชื้อร าให้มีผู้รี่สนใจศูนย์ฯ ตนเองเป็นอย่างมาก มี
รั้งติดต่อเพ่ือการค้าและขอเข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฯ 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 นอกจากการเพาะเห็ด เกษตรกรได้เลี้ยงปลาไว้ส าหรับบริโภคในครอบครัว เช่นเดียวกับไม้ผล
จะเก็บไว้รับประรานและแบ่งปันเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่   
 

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
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เจ้าของศูนย์เรียนรู้เป็นคนรี่มีความรู้ความสามารถในการบรรยายและถ่ายรอดเกี่ยวกับ
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นวิรยากรให้กับรางศูนย์ฯ ยัง
เป็นวิรยากรให้กับโรงเรียน และผู้รี่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจรั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนรี่เป็นจ านวนมาก  

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
ปัจจุบันมีอาคารส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ รี่มีความพร้อมด้านการสาธิต ศึกษา ดูงาน 
สามารถรองรับจ านวนผู้มาเยี่ยมชมรี่สามารถรับได้ 30 คน และสามารถรองรับผู้รี่
ต้องการพักแรมได้จ านวน 5 คน  

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
        ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส าหรับผู้สนใจรั่วไป 
ตลอดจนเป็นแหล่งพักแรมให้กับเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการเพาะก้อนเชื้อเห็ดไว้
ส าหรับการเปิดดอก โดยมีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ด
หลินจือ เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า  การผลิตก้อนเห็ดส าหรับจ าหน่าย  นอกจากนี้มีกิจกรรมการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การผลิตก้อนเชื้อเห็ด  การผลิตหัวแม่เชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การผลิตหัวแม่
เชื้อ และการเขี่ยเชื้อ 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

ส่วนใหญ่ผู้รี่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยเะพาะเรื่องการเพาะ
เนื้อเยื่อและก้อนเชื้อเห็ดจากรางศูนย์ฯ จะถูกส่งต่อมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ ณ 
ศูนย์ของตน 

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
      จากความรู้ความสามารถในการเพาะเชื้อเห็ด ร าให้ตนเป็นรี่รู้จักในกลุ่มผู้รี่
ต้องการเปิดดอกเห็ดเพ่ือจ าหน่ายรั้งในและนอกพ้ืนรี่  นอกจากนี้ยังมีคนในชุมชนรี่
สนใจเข้ามาเรียนรู้กับตนเป็นจ านวนมาก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ รี่สนใจ รี่เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฯ และเชิญตนไปเป็นวิรยากรให้ความรู้และแนะน าวิธีการต่างๆ 
อย่างเช่น โรงเรียนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านรี่มีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
เพาะเลี้ยงเห็ด  
 แผ่นพับ 

รางเจ้าของศูนย์ฯ ได้มีการจัดร าเอกสารเผยแพร่และคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เพ่ือแจกจ่ายและใช้ประกอบการศึกษาดูงานแก่ผู้รี่
สนใจ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา.....300-500.........คน 
 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยเะพาะการผลิตก้อนเชื้อเห็ด การผลิตหัวแม่เชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง 
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การผลิตหัวแม่เชื้อ และการเข่ียเชื้อ เป็นเรื่องร่ีต้องใช้รั้งรักษะความรู้ความสามารถ ตลอดรวมถึง
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จึงร าให้มีผู้รี่สนใจมาศึกษาและน าไปปฏิบัติต่อจ านวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น
การขอความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและน้ าก้อนเชื้อเห็ดรี่ตนผลิตไปเลี้ยงมากกว่า  
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

อยากได้ศูนย์ศึกษาเล็งเห็นความส าคัญตรงจุดนี้ ว่าควรมีการขยายความรู้เรื่องการผลิตก้อนเชื้อ
เห็ด การผลิตหัวแม่เชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การผลิตหัวแม่เชื้อและการเขี่ยเชื้อให้แก่คนรี่สนใจเพิ่มมาก
ขึ้น มากกว่าการให้ก้อนเชื้อเห็ดไปร าการเพาะเลี้ยงเพ่ือเปิดดอกเพียงอย่างเดียว 
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3) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายทองอินทร์ สุถาพล 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นายรองอินรร์ สุภาพล    
  - การติดต่อสื่อสาร  
  092-1869233 

  - สถานรี่ตั้ง  

                      บ้านเลขร่ี 65/1 หมู่รี่ 4 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
                       พิกัดร่ีตั้ง  : 47Q(x) 0522421 (Y) 2082401 
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‘ 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

                     -  การใช้รี่ดิน 
พ้ืนรี่ด าเนินการ  จ านวน 15 ไร่ แบ่งเป็น พื้นรี่อยู่อาศัย นาข้าว แปลงผัก  แปลงไม้ผล 
บ่อเลี้ยงปลา โรงผลิตน้ าดื่ม  สวนไผ่กิมซุง              

√ 
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- การใช้น้ า 

มีการขุดบ่อเลี้ยงปลา  และในพ้ืนรี่ตรวจพบบ่อน้ าแร่ ปัจจุบันผลิตน้ าแร่บรรจุ
ขวด 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
ตนเองและเพ่ือนบ้าน  5 คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนบ้านสหกรณ์ อาศัยอยู่ในพ้ืนรี่มาตั้งแต่เกิด 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
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1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

    4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- เคยร างานเป็นลูกจ้างของศูนย์ศึกษาฯ  ตั้งแต่ปี 2525 ได้ร างานอยู่หลาย

หน่วยงาน ประกอบด้วย งานควบคุมและป้องกันไฟป่า งานศึกษาและพัฒนาการ
ปลูกพืช งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ และงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  

 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
- ความรู้ความช านาญรี่ได้จากการเป็นลูกจ้างให้กับรางศูนย์รั้งเรื่องการร าเกษตร 

การเลี้ยงสัตว์ การเพาะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อีกรั้งยังเคยช่วยงานวิจัยให้กับเจ้าหน้ารี่
ศูนย์ฯ อยู่หลายครั้ง ฯลฯ  

 
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- รู้สึกร้อเพราะในขณะรี่ร างานอยู่กับศูนย์ พยายามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุอยู่หลาย

ครั้งแต่ไม่ส าเร็จรั้งๆ รี่ตนเองมีความรู้  จึงคิดว่าหันออกมาร าการเกษตรเองจะ
ดีกว่า แต่พอเริ่มร าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมการเกษตรรี่ร าอยู่
เริ่มด าเนินการชะงักลง เนื่องจากปัญหาด้านเวลาในการปฏิบัติหน้ารี่ผู้ใหญ่บ้าน
และดูแลงานส่วนรวม จึงไม่มีเวลาร าการเกษตรได้อย่างเต็มรี่ ในปี 2554 จึง
ลาออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือต้องการร าการเกษตรอย่างเต็มรี่ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

-ปี 2545 ได้ตัดสินใจลาออกเพ่ือไปด าเนินกิจกรรมการเกษตรได้อย่างเต็มรี่ โดยใช้
องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการร างานในศูนย์ฯ มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                                                    ปจัจุบัน  

 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- หลังจากลาออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้ใช้เวลาอย่างเต็มรี่ ใช้พื้นรี่รี่มีอยู่

วางแผนร าการเกษตร และหาความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรมจากศูนย์ฯห้วยฮ่อง
ไคร้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้เพ่ิมเติมกิจกรรมในพ้ืนรี่ และด้วยความผูกพันรี่มีอยู่กับ
ศูนย์ฯ มาอย่างยาวนาน แม้ในปัจจุบันครอบครัวได้ประกอบธุรกิจน้ าดื่ม แต่
สามารถร าควบคู่ไปกับการเกษตรได้อย่างลงตัว น้อมน าหลักเกษตรรฤษฎีใหม่ มา
ประยุกต์ด าเนินการส าหรับบริหารจัดการพ้ืนรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสูด  

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.30 การขวนขวายด้วยตนเอง 

ตนเองถึงแม้ไม่ได้เรียนสูง แต่เป็นคนรี่ใฝ่รู้ชอบศึกษาค้นคว้ารดลอง การเป็นลูกจ้าง
ของศูนย์ฯ ในหลายๆ หน่วยร าให้ตนเองมีความรู้ในด้านต่างๆ และน ามาบูรณาการ
ในพ้ืนรี่ของตน 

3.2.31 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 

ช่วงรี่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ในด้านต่างๆ อย่าง
มาก รวมถึงการเกษตร จึงน ามาปรับใช้เมื่อเริ่มมาร าการเกษตรอย่างเต็มตัวจนถึง
ปัจจุบัน 
 

                      3.2.3 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
มีการน าเอาความรู้รี่ได้จากศูนย์ฯ รั้งเม่ือตอนรี่ร างานเป็นลูกจ้างและความรู้รี่ได้รับ
จากการเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมในภายหลังรั้งการปลูกพืช การร านา การเลี้ยงปลา 
การปลูกไผ่กินซุง การเลี้ยงไก่  ฯลฯ มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นรี่ของตนเองจน
ประสบความส าเร็จ 

 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

- ร านา ปลูกไม้ไผ่กิมซุง ปลูกไม้ผล ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น 
พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ผักหลังนาต่างๆ  ฯลฯ  ด้านการผลิตสัตว์ มีการเลี้ยงปลาและ
ไก่ภายในบริเวณบ้าน  

-  ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
การแบ่งพ้ืนรี่ตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่ ร าให้พ้ืนรี่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้การ
ปลูกไผ่กินซุงรี่นอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ยังช่วยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ป้องกัน
การพังรลายของดินตามริมฝั่ง ช่วยเป็นแนวป้องกันลมพายุ ชะลอความเร็วของกระแสน้ าป่า
เมื่อฤดูน้ าหลากกันภาวะน้ าร่วมะับพลัน และให้ความร่มรื่นกับพ้ืนรี่ 

(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
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        ภายในบริเวณบ้านมีการขุดบ่อเพ่ือใช้ในการเกษตรแล้วยังใช้เลี้ยงปลาใช้เพื่อการ
บริโภคและขาย         

 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
          มีการน าเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกไปใช้เพื่อร า
การปรับสภาพพ้ืนรี่ มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมาบ ารุงดิน   
          มีการปลูกพืชคลุมดิน ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น หญ้า ฟาง ฯลฯ คลุมดินบ้าง รวมถึงการปลูก
พืชหมุนเวียน หรือพืชหลังนา เช่น ถั่ว เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน  
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
มีการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าชีวภาพไว้ใช้ในพ้ืนรี่เกษตรของตนเอง 
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
        มีการแบ่งพ้ืนรี่ตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่   
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
 มีการปลูกพืชผสมผสานภายในพ้ืนรี่ รั้งพืชผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงสัตว์ ร าให้มีอาหารไว้
บริโภคภายในครัวเรือน                    
  
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ร านาปี              

ปลูกไผ่กิมซุง             

พืชผักสวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า 

ตะไคร้ ฟักรอง ฯลฯ 

            

ปลากดุก ปลานิล             

ไก่               
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 ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว   √ 

พืชไร่    

พืชผัก   √ 

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก   √ 

สัตว์น้ า   √ 

อื่นๆ.....    

 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช   √ 

สัตว์   √ 

แปรรูป    

     แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช  √    

สัตว์  √    

แปรรูป      
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ปลูกไผ่กิมซุง 71,000 

40,000 

2 ร านา 13,000 

3 เลี้ยงปลาดุก 3,000 

4 เลี้ยงปลานิล 2,000 

5 ปลูกพืชผัก 1,000 

6. มะพร้าวน้ าหอม 10,000 

7. ธุรกิจผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 200,000 40,000 

รวมรายได้ทั้งหมด 300,000 80,000 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

   
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
ความเบื่อหน่ายจาก

อาชีพนอกภาค

เกษตร 

น าความรู้รี่ได้จาก

การเป็นลูกจ้างของ

ศูนย์มาปรับใช้ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

เพิ่มเตมิจากศูนยฯ์ 

 ประสบการณต์นเองรี่เป็นคนช่างสังเกต ใฝ่รู้ 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  

เริ่มรดลองน าความรู้รั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในพื้นรี่ของตนเองโดยเริม่ร าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 

การช่วยเหลือ สนับสนุนการ

อบรม ดูงาน สาธิตรี่ศูนย์ฯ

เกี่ยวกับเรื่องเกษตรรฤษฎี

ใหม ่

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เกษตร

อ าเภอ (เมื่อครั้งร่ีเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน)  

การค้นข้อมูล ความรู้เพิม่เตมิ

จากผู้รู้ หนังสือ เอกสารต่างๆ  

เริ่มเกดิการแก้ปญัหา

มีชีวิตความเป็นอยู่รี่

ดีขึ้น และขยาย

ความรูสู้่เพื่อนบ้าน 

 

การแบ่งพื้นรี่ตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่ ร าให้พ้ืนร่ีมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้การปลูก

ไผ่กินซุงรี่นอกจากจะสร้างรายไดแ้ล้ว ยังช่วยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ป้องกันการ

พังรลายของดินตามรมิฝั่ง ช่วยเปน็แนวป้องกันลมพายุ ชะลอความเร็วของกระแสน้ าป่าเมื่อฤดู

น้ าหลากกันภาวะน้ าร่วมะับพลัน และให้ความร่มรื่นกับพ้ืนร่ี 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดพ้ืนรี่เพ่ือร า

การเกษตรรฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

- ความรู้เกี่ยวกับการร า

- แนวรางการร าเกษตร

รฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน 

- เรคนิค ขั้นตอนและ

- การปลูกไผ่กิมซุงเพ่ือ

เศรษฐกิจโดยเกษตร

อ าเภอ 

- ขั้นตอนและเรคนิคการ
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เกษตร การเลี้ยงสัตว์ 

การเพาะพันธุ์พืช พันธุ์

สัตว์ เมื่อครั้งเป็นลูกจ้าง

ศูนย์ฯและร่วมงานวิจัย

ให้กับเจ้าหน้ารี่ศูนย์ฯ 

อยู่หลายครั้ง ฯลฯ 

- เรคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้

ผลผลิตงาม เช่น 

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย การ

ให้น้ า การจัดการโรค

และแมลงฯลฯ 

- เรคนิคการปลูกไผ่กิม

ซุง 

 

วิธีการร านาปี 

- เรคนิควิธีการปลูก บ ารุง

ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไม้

ผลชนิดต่างๆ ฯลฯ 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

- เรคนิควิธีการจัดการ

เกี่ยวกับป้องกันโรคและ

แมลง การใช้สารชีวภาพ 

- การร าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 

ปู๋ยน้ าชีวภาพต่างๆ 

- ขั้นตอน เรคนิคและ

วิธีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 

ปลา ฯลฯ 

เลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า เช่น 

ไก่ ปลา จากปศุสัตว์

อ าเภอ 

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลาใน

การเก็บเกี่ยวนาข้าว 

พืชผัก และไม้ผลชนิด

ต่างๆ  

  

C. การแปรรูป    

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตรี่ได้ในสวนหรือ

แปลงจะมีพ่อค้ามารับซื้อ

ถึงแปลง 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        รุกวันนี้ร าการผลิตแบบพออยู่พอกิน ส่วนใหญ่เน้นบริโภคร้ังข้าว พืชผัก การเลี้ยงสัตว์
ส่วนรี่เหลือถึงขาย  
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   มีการ าเอาองค์ความรู้ของศูนย์มาปรับประยุกต์ใช้ในพ้ืนรี่ได้อย่างเหมาะสม ใช้การ
สังเกตและประสบการณ์ของตนเองร่วมด้วย ร าให้ประสบความส าเร็จ 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         นอกจากการเกษตรเพ่ือบริโภค บางส่วนถึงขายแล้ว ตนเองยังมีธุรกิจน้ าดื่มและน้ าแร่เป็น
รายได้เสริม ซึ่งในพ้ืนรี่ของตนเองเด่นเรื่องน้ าแร่  
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 มีการปลูกพืชอย่างหลากหลายและมีการน าเอาเกษตรรฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนรี่ของตนเอง
ร าให้พื้นรี่มีความอุดมสมบูรณ์จากแต่ก่อนมาก 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       

 รุกวันนี้ชีวิตครอบครัวมีรายได้เกิดข้ึนต่อเนื่อง เกิดความสุขใจ สมดังร่ีตนเองและครอบครัวตั้งใจ
ไว้เสมอจะไม่ขายรี่ดินของพ่อแม่ รี่ได้รับพระราชรานรี่ดินร ากินจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง 
แต่จะรักษาและร าให้เกิดประโยชน์มากเร่าร่ีจะร าได้ รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด รักแผ่นดินให้กับ
ลูกหลานอยู่เสมอ 

 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นวิรยากรและถ่ายรอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
การเลี้ยงสัตว์ และการส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือความเข้มแข็ง มีความ
ต้องการรี่อยากให้หมู่บ้านกลายเป็นศูนย์เรียนรู้รั้งชุมชน 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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ไม่มีอาคารศูนย์เรียนรู้เป็นสัดส่วน แต่ใช่พื้นรี่ในตัวบ้านเป็นพ้ืนรี่ศึกษา สาธิต ดูงาน ให้
ความรู้เรื่องการร าการเกษตรต่างๆ ภายในบริเวณรอบบ้าน สามารถรองรับผู้รี่สนใจได้
ครั้งละประมาณ 50 คน  
 

 

 

 

 

 

 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการร านา  การปลูกพืชผัก  การปลูกไผ่กิมซุง 

เลี้ยงปลา การปลูกไม้ผล  นอกจากนี้มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การร านา  

การปลูกพืชผัก 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ 

ผู้รี่สนใจเข้ามาเรียนรู้ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านเจ้าหน้ารี่ของศูนย์ฯ เป็นผู้น าเข้ามา 
แต่เนื่องจากตนเองก็ไม่ค่อยมีเวลามาก จึงไม่ได้เปิดให้คนภายนอกเข้ามาศึกษาดู
งานมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนและบ้านใกล้เรือนเคียงจะแวะเวียนมา
ขอค าแนะน าและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องร าการเกษตร    

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา........น้อยมาก (2-3 เดือนครั้ง) ประมาณ 50 คน.......
คน 

 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

- ส่วนใหญ่คนรี่ไปรับการอบรมจากศูนย์ฯ แล้วกลับมาไม่ค่อยมีคนรี่คิดจะลงมือร า
อย่างเอาจริงเอาจัง  ร าให้ความรู้ของศูนย์ฯ ก็ดี การสนับสนุนด้านต่างๆ สูญเปล่า
ไม่เกิดผลหรือประโยชน์เร่ารี่ควร  ดังนั้นการร าอย่างไรให้คนรี่ไปเข้ารับการอบรม
แล้วกลับมาร าอย่างจริงจังจนเกิดผลส าเร็จเป็นส่วนส าคัญร่ีศูนย์ฯ ควรค านึงถึง 

 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- การจัดการให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในลักษณะรั้งหมู่บ้าน รี่คนเข้ามาสามารถไป
ศึกษาดูงานในพ้ืนรี่หมู่บ้านได้อย่างหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่เพียงจุดเดียว น่าจะ
ช่วยให้ศูนย์เรียนรู้มีศักยภาพมากขึ้น   

- การรวมกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นอยากให้ศูนย์ให้
ความส าคัญในเรื่องของการรวมกลุ่มรางการผลิต  น่าจะเป็นแนวรางส าคัญจะช่วย
ให้วิถีชีวิตของเกษตรกรมีความเป็นอยู่รี่ดีขึ้น  
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5) ศุนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายพงษ์เทพ จินะใจ 

ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
    นายพงษ์เรพ จินะใจ     
  - การตดิต่อสื่อสาร  
  091-1428607 

  - สถานรี่ตั้ง  

     บ้านเลขร่ี 2 หมู่รี่ 1 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                         พิกัดที่ตั้ง  47Q(x) 0521081 (Y) 2082463 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

                     -  การใช้รี่ดิน 
พ้ืนรี่ 1 ไร่ 2 งาน แบ่งเป็น แบ่งเป็นพื้นรี่อยู่อาศัย โรงเห็ด และเลี้ยงสัตว์ 

 
 

- การใช้น้ า 
- มีการขุดบ่อบาดเพ่ือใช้ในการเพาะเห็ด 
- มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบไว้เพ่ือการบริโภคและขายบ้าง 

 
 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

ตนเองและลูกจ้าง  3 คน 
 

√ 
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ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนในพ้ืนรี่ อ.ดอยะเก็ดมาแต่ก าเนิด 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

เดมิประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
    4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- ความรู้เรื่องของการร าการเกษตรกรรม  
  

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

- ราคาผลผลิตการเกษตรไม่คงรี่ส่วนใหญ่ต้นรุนการผลิตสูง 
ผลตอบแรนไม่คุ้มค่า ร าให้ประสบภาวะขาดรุน ในขณะรี่รายจ่ายของตนนั้น
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
       ต้องการหาแนวรางสร้างรายได้อ่ืนๆ  รดแรนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับ

เห็นพี่สาว (ป้าวีรา) ร าการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยน าความรู้จากศูนย์ฯมาใช้ จึงอยากร าตาม
เพราะรายได้ดี 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                               ปัจจุบัน  
 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- ตนเองแต่เดิมไม่ได้ติดต่อผ่านศูนย์ฯ โดยตรงแต่เกิดจากการแนะน าของป้าวีรา 

พ่ีสาวของตนเองรี่เคยไปรับการอบรมมาก่อน แล้วมาลองร าจากรี่ตนเองเคยช่วย
ป้าวีราร าจึงเกิดความสนใจรี่จะแยกออกมาร าด้วยตนเองและขอเข้ารับการอบรม
เพ่ิมเติมจากรางศูนย์ฯ   

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.32 การขวนขวายด้วยตนเอง 

ส่วนใหญ่ได้รบัความรู้และการถ่ายรอดมาจากป้าวีราโดยตรงเป็นส่วนใหญ่  ภายหลัง
ได้เกิดความช านาญและมีความรู้ความสามารถจนออกมาร าด้วยตนเองแต่ก็ยังส่งผล
ผลิตรวมให้กับรางป้าวีราจ าหน่าย 

3.2.33 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ได้เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพ่ิมเติมจากรางศูนย์ฯ แต่ตอน
หลังไม่ได้เข้าไปรี่ศูนย์ฯ แล้วเพราะความรู้รี่มีเพียงพอแล้ว 

3.2.34 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

 - มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดขอน
ขาว เห็ดกระด้าง และมีการผลิตก้อนเห็ดจ าหน่าย  
- นอกจากนี้มีการร านาเพื่อบริโภคในครัวเรือน และปลูกกระเรียมและหอมแดงหลังนา 
-  มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบนา และปลา 

  
-  ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
   มีการขุดบ่อบาดเพ่ือใช้ในการเพาะเห็ด 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
        มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
มีการจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดรี่ต่างชนิดกันให้มีความเหมาะสมกับเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดรี่ปลูก
ได้เะพาะช่วงฤดูร้อน ฤดูหนาว และสามารถปลูกได้ตลอดรั้งปี 
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
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 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
    มีการจัดการวิธีการปลูก การเลี้ยงและดูแลรักษาตามชนิดของเห็ดต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เช่น เห็ดบางชนิดชอบโรงปิด เห็ดบางชนิดชอบอากาศถ่ายเร บางชนิดชอบความชื้น บางชนิด
ชอบความเย็นเป็นต้น ฯลฯ               

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

เห็ดนางฟ้า             

เห็ดขอนขาว             

เห็ดกระด้าง             

เห็ดหัวลิง             

เห็ดหลินจือ             

กระเรียม หอมแดง             

ปลา กบนา             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว √   

พืชไร่  √  

พืชผัก    

เห็ด  √  

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า   √ 

อื่นๆ.....    

 
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √   

สัตว์ √   

แปรรูป    
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แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช  √    

สัตว์  √    

แปรรูป      

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 110,000 

100,000 

2 เพาะเห็ดนางฟ้า 70,000 

3 เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ 90,000 

4 ปลูกกระเรียม 190,000 

5 ปลูกหอมแดง 37,000 

6 เลี้ยงกบนา 3,000 

รวมรายได้ทั้งหมด 500,000 100,000 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ปัญหาหนีส้ินจากการร าการเกษตร

เชิงเดี่ยว 

มีความสนใจจึงเริ่มเรียนรู้การ

เพาะเหด็เศรษฐกิจจากศูนย์

เรียนรู้ของป้าวีรา (พี่สาว) 

พยายามสั่งสมประสบการณ์ ความรู้และ

สังเกตจากการได้ลองช่วยปฏิบัติในศูนย์ฯ ป้า

วีรา 

 

 เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าปรับพืน้ร่ีบริเวณบ้านเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดโดย

เริ่มจากเห็ดรี่มีขัน้ตอนการดูแลจดัการไมย่าก เช่น เห็ดนางฟ้า 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิจาก

ศูนย์ฯ หลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

 การศึกษาสังเกตเรียนรู้จากศูนยป์า้วีรา จน

เกิดความช านาญในการเพาะเห็ดหลายชนิด

รี่แตกต่างกัน และเปดิดอกเพื่อการค้า 

สามารถออกมาร าการผลติเองส่วน

หนึ่งป้อนผลผลิตให้แก่ศูนย์ฯ ของป้าวี

รา และอีกส่วนส่งขายตลาดของตนเอง 

และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ร่ีขยาย

ผลความรู้มาจากศูนย์ของป้าวีรา  

 

เริ่มขยายการผลติร าการเปดิดอกเพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบ มีการรดลอง

เริ่มเพาะเหด็เศรษฐกจิให้มีความหลากหลายชนิดเพิ่มมากข้ึน 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
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การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศนูย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดการควบคุม

เกี่ยวกับปัจจัยรี่มีผลต่อ

การเจริญเติบโตของเห็ด

แต่ละชนิด เช่น แสงสว่าง 

อุณหภูมิ ความชื้น อากาศ  

การให้น้ า ฯลฯ 

- การจัดปฏิรินการผลิต

เห็ดแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกับฤดูกาล 

- ขั้นตอนการเพาะเชื้อ

เห็ด 

- ขั้นตอนการเตรียม

อาหารเพาะเชื้อ 

- ขั้นตอนในการอัดก้อน

และ บ่มก้อนเชื้อเห็ด 

- การจัดการสถานรี่หรือ

โรงเรือนส าหรับเปิดดอก

รี่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละ

ชนิด 

- เรคนิคและขั้นตอนการ

ดูแลรักษาเห็ดแต่ละชนิด 

 

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- กระบวนการในการเก็บ

รักษาผลผลิตเห็ดแต่ละ

ชนิด 

- ระยะเวลาในการเก็บ

เกี่ยวเห็ดแต่ละชนิด 

- เรคนิคและขั้นตอนการ

เก็บเก่ียวเห็ดแต่ละชนิด

ตามฤดูกาล 

 

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตเห็ดสดจะมี

พ่อค้ามารับซื้อไปจ าหน่าย

ยังตลาดและร้านอาหาร

ต่างๆ  
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
จากการได้เข้าไปเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจกับครอบครัวป้าวีรา โดยได้รับการถ่ายรอด

ความรู้และประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย “ความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” รวมถึงการ
ได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จากศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ น าความรู้รี่ได้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
เกิดรักษะ และแนวรางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ จนสามารถสร้างอาชีพรี่มั่นคงให้กับ
ครอบครัว  โดยการเพาะเห็ดชนิดต่างๆรี่หลากหลาย วางแผนผลิตเป็นรุ่นๆ และแบ่งโรงบ่มเชื้อ 
ส าหรับผลิตก้อนเห็ดจ าหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
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     (ก)   ด้านพอเพียง      
        มีการผลิตเร่ารี่ตนเองร าได้ ไม่ได้ร ามากจนเกินไป มีการวางแผนการผลิตรี่เหมาะสม  
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   การเพาะเลี้ยงเห็ดต้องใช้ความขยัน อดรน ดูแลเอาใจใส่สูง และต้องใช้รักษะความ
ช านาญ รู้จักสังเกตร้ังสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงชนิดพันธุ์ของเห็ดแต่ละชนิดว่าชอบ
แบบไหน ซึ่งตนเองใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถร าได้อย่างรุกวันนี้ 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
              ผลผลิตของเป็นรี่ต้องการของตลาดอย่างสูง เนื่องจากมีความหลากหลายของชนิด
เห็ดรี่หมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอดรั้งปี และผลผลิตเห็ดรี่ได้มีคุณภาพ  
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม          
           ด ารงชีวิตด้วย “ความเรียบง่าย พอประมาณ” ร าตามก าลังของครอบครัว คิดใคร่ครวญ
ด้วย  “ความรอบคอบ ” ก่อนด าเนินกิจกรรม น าประสบการณ์มาพัฒนากิจกรรม ร าให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างมีประสิรธิภาพ   ชีวิตครอบครัวมีความสุข รี่ได้ “ อยู่อย่างพอเพียง ” 

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
มีความสามารถเป็นวิรยากรถ่ายรอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ให้กับผู้รี่สนใจ
ได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์และรักษะความช านาญรี่ได้สั่งสมมา นอกจากนี้หากคน
รี่มาดูงานศูนย์เรียนนรู้ของป้าวีราจ านวนมาก ก็จะส่งต่อมายังศูนย์ฯ ของตนเอง 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
มีความพร้อมรั้งศูนย์เรียนรู้ โรงเพาะเห็ดรี่เป็นแปลงสาธิต มีความพร้อม/จ านวนผู้มา
เยี่ยมชมรี่สามารถรับได้  50 คน/ ครั้ง 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ด
นางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดหอม)  การผลิตก้อนเห็ดจ าหน่าย นอกจากนี้มีกิจกรรมการสาธิต
และฝึกปฏิบัติเรื่อง การผลิตก้อนเชื้อเห็ด 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

ส่วนใหญ่จะส่งต่อมาจากรางศูนย์ฯ ผ่านรางศูนย์เรียนรู้ของป้าวีรา หากจ านวน
คนรี่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้มีจ านวนมาก ก็จะส่งต่อมายังศูนย์ฯ ของตนเอง  

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา......30-50........คน 
 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

การสนับสนุนด้านองค์ความรู้คงไม่ต้องแล้ว เพราะคิดว่ามากพอ แต่อยากได้เพ่ิมเติมเรื่อง
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของศูนย์ฯ รั้งถุงเพาะ  แสลน
กันแดดด า พลาสติก กระเบื้องลอน ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 

6) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายมนูญ เทศน า 

ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
      นายมนูญ  เรศน า   
  - การติดต่อสื่อสาร  
     064-0094249 

  - สถานรี่ตั้ง                        

บ้านเลขร่ี 13/2 หมู่รี่ 1 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                       พิกัดร่ีตั้ง  : 47Q(x)  0523391 (Y) 2083234                
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

                     -  การใช้รี่ดิน 
พ้ืนรี่ด าเนินการ รั้งหมดจ านวน 15 ไร่ แบ่งเป็น   พ้ืนรี่อยู่อาศัย จ านวน  0.25 ไร่พื้นรี่

ศาลาดูงาน จ านวน 0.25 ไร่ พ้ืนรี่ร านา 8 ไร่ พื้นรี่ปลูกไม้ผล/สมุนไพร/ไม้ดอก จ านวน   

7  ไร่  พ้ืนรี่ขุดสระน้ า (เลี้ยงปลา) จ านวน  1  ไร่  

√ 
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    การใช้น้ า 
มีการขุดสระน้ า จ านวน 4 สระ โดยแบ่งเป็น 
ขุดเอง  1 ไร่ และ1 ไร่ 1 งาน 
ปรับปรุงบ่อเดิม 20*30 เมตร ใช้เลี้ยงปลา 
กรมพัฒนารี่ดินขุดให้ 20*30 เมตร  ใช้เลี้ยงปลา 
 

 
 
 

นาข้าว 

นาข้าว 

นาข้าว 
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 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
ภายในครัวเรือนและจ้างแรงงาน   6 คน 
 

ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนดอยสะเก็ดมาแต่ก าเนิด 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

- เดิมตนเองเป็นลูกจ้างในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และร าการเกษตร
เชิงเดี่ยวควบคู่กันไปโดยใช้เวลาว่างจากการเป็นลูกจ้าง ซึ่งในขณะนั้นรายรับไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงลาออกมาร าการเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเต็มตัว 
 

    4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
- ความรู้ด้านเกษตร เพาะปลูกพืชและร านา 

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- - การร าเกษตรเชิงเดี่ยวรั้งร านา ปลูกกระรียม ถั่วลิสง ซึ่งการบ ารุงพืชรี่ปลูก

จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชจ านวนมาก ต้นรุนการผลิตสูงขึ้น ใน
ระยะแรกพืชรี่ปลูกตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตดี เมื่อเวลาผ่านไปดินเริ่มเสื่อม
คุณภาพ ผลผลิตรี่ได้ลดปริมาณลง ผลตอบแรนรี่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวรี่สูงขึ้น เกิดหนี้สินสะสม 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- ด้วยภาระหนี้สินรี่เพ่ิมขึ้น จึงเริ่มคิดร่ีจะน าความรู้ของศูนย์ฯ มาพัฒนาพ้ืนรี่ของ

ตนเองด้วยการปลูกพืชผสมผสานรดแรนการปลูกเชิงเดี่ยว ในช่วงปี 2545 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                                                                ปัจจุบัน  
 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- จากประสบการณ์การร างานในศูนย์ศึกษาฯ เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานและ

เกษตรรฤษฎีใหม่ การด าเนินกิจกรรมการเกษตรต่างๆ น ามาเพ่ิมเติมในพ้ืนรี่ให้มี
ความหลากหลาย ตลอดจนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากศูนย์ศึกษาฯ น ามาพัฒนา
ปรับปรุงพื้นร่ีจนเกิดผลส าเร็จ   

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.35 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- หลังจากเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ฯ ได้เริ่มน าความรู้มาใช้และร าการปรับเปลี่ยน
พ้ืนรี่ตามหลักเกษตรรฤษฎีใหม่ ปลูกพืชผสมผสาน โดยค านึงถึงแหล่งน้ าเป็น
ส าคัญ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในการเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นรี่ได้ถูกแบ่งเป็น

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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กิจกรรมการเกษตรต่างๆ โดยเกษตรกรค านึงถึงความเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
การสร้างผลผลิตรี่หลากหลายเกิดรายได้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง 

3.2.36 การขวนขวายด้วยตนเอง 
- หลังจากร่ีเริ่มร าเกษตรผสมผสานแบบเต็มตัว  จึงเริ่มลองผิดลองถูก เริ่มศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ  รั้งการค้นคว้าด้วยตนเอง  ไปดูงานยังพ้ืนรี่ต่างๆ 
ตามร่ีหน่วยงานอ่ืนได้จัดขึ้น การศึกษาจากพ้ืนรี่บ้านใกล้เรือนเคียง แล้วน าเอา
ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นรี่ของตนเอง  เช่น การร านาโยน การเลี้ยงผึ้งโก๋น    
ฯลฯ   

3.2.37 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
 

ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

- การร านาข้าว 8 ไร่ พันธุ์หอมมะลิ 105 และสันป่าตอง 1 ด้วยระบบนาโยน  
- ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย กระร้อน ล าไย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ลองกอง มะไฟจีน  

ฯลฯ 
- พืชสมุนไพร จ าพวกขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ลิงลาว ฯลฯ  
- พืชผัก เช่น ผักหวานป่า และไผ่หวาน  
- ไม้เศรษฐกิจส าคัญ เช่น ไม้สัก พยุง มะค่า ฯลฯ 
- การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ 44 ตัว วัว 3 ตัว หมู 2 ตัว  บ่อกบ และร าการขุดบ่อ
เลี้ยงปลานิลและปลาดุก 1,000 ตัว มีการเลี้ยงผึ้งโก๋น 

 
ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
มีการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนรี่จ านวนมาก และมีโครงการรี่จะร าให้พื้นรี่กลายเป็นวนเกษตร 

(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
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  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
มีการขุดสระน้ า จ านวน 4 สระ โดยแบ่งเป็น 
ขุดเอง  1 ไร่ และ1 ไร่ 1 งาน ใช้เพื่อการเกษตร 
ปรับปรุงบ่อเดิม 20*30 เมตร ใช้เลี้ยงปลา 
กรมพัฒนารี่ดินขุดให้ 20*30 เมตร  ใช้เลี้ยงปลา 
 

 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
มีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชคลุมดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนรี่ 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
มีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในการเกษตร รวมถึงผลิตน้ าส้มควันไม้เพ่ือจ าหน่าย  
 (7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
     - มีการปลูกไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านเพ่ือปรับพื้นรี่ให้กลายเป็นวนเกษตร  และปลูกพืชผักแซม  
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
 มีการจัดการโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้งโก๋น 
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
           - มีการปลูกพืชผักอินรรีย์หมุนเวียนสับเปลี่ยน ขณะรี่ไม้ผลมีความหลากหลายชนิด 
แต่รี่โดดเด่นคือกล้วยรี่นอกจากจะสร้างรายได้ให้ตนเองตลอดรั้งปีและการปลูกกล้วยสามารถ
ขายได้รุกส่วนแล้ว กล้วยยังสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนรี่ของตนเองอีกด้วย มีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่
ไปด้วย ด้วยการยึดมั่นในหลักการรรงงานฯ รี่ว่า “ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ให้มากรี่สุด          

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ร านาปี  (หอมมะลิ 105 และสัน

ป่าตอง 1) 

            

พืชผักได้แก่ ผักหวานป่า ชะอม              

ไผ่หวาน             

สมุนไพร ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้             
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กระชาย ลิงลาว 

ไม้ผล ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กระร้อน 

ล าไย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ 

ลองกอง มะไฟจีน  

            

ไก่              

หม ู             

วัว             

ผึ้งโก๋น             

เลี้ยงปลานิล ปลาดุก             

กบนา             

ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว   √ 

พืชไร่    

พืชผัก   √ 

เห็ด    

สมุนไพร   √ 

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก   √ 

สัตว์น้ า   √ 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า   √ 

น้ าผึ้ง   √ 

อื่นๆ.....    
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

ถ่านจากไมล้ าไย √    

น้ าส้มควันไม ้ √    

อื่นๆ..................     

   
  ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 

การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √  √ 

สัตว์ √  √ 

แปรรูป √  √ 
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แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง พ่อค้าคนกลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 

พืช √ √  √  

สัตว ์ √ √  √  

แปรรูป √ √  √  

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ที ่
 

กิจกรรม 
รายได้ (บาท) 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ข้าว 96,000 

150,000 

1 ปลูกไมผ้ล ได้แก่ กระร้อน ล าไย มะม่วง 

มะพร้าว สม้โอ ลองกอง มะไฟจีน 

20,000 

2 พืชผัก ได้แก่ ผักหวานป่า ชะอม 84,000 

3 สมุนไพร ได้แก่ ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ลิง

ลาว 

8,100 

4 ผลิตน้ าส้มควันไม ้ 5,000 

5 เลี้ยงปลา 35,000 

6 เลี้ยงกบนา 6,900 

7 จ าหน่ายถ่านจากไมล้ าไย 2,000 

8 กล้วยน้ าว้า 46,000 

9 ไก ่ 2,000 

10  วัว 10,000 

11 ผึ้งโก๋น 10,000 

รวมรายได้ทั้งหมด 325,000 150,000 
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ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ปัญหาหนีส้ินและขาดรุนจาก

การร าการเกษตรเชิงเดีย่ว 

ประสบการณ์จากการ

เคยร าการเกษตร

เชิงเดี่ยว  

ความรู้รี่ได้สั่งสมจากการเคย

เป็นลูกจ้างของศูนย์ฯ มาก่อน 

เริ่มเข้ารับการอบรมจาก

ศูนย์ฯ เกี่ยวกับการร า

เกษตรผสมผสาน เกษตร

รฤษฎีใหม่ 

  

เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าปรับใช้ในพื้นรี่โดยเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยว 

ไปสู่แปลงเกษตรผสมผสาน 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิ

จากศูนย์เกี่ยวกับเรื่อง

การร าปุ๋ย การเลี้ยงปลา 

การปลูกไมผ้ล ฯลฯ 

 การอบรมเพิ่มเตมิความรู้

วิธีคิดเกี่ยวกับเกษตรรฤษฎี

ใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงกับ

รางศูนย์ฯ อยู่อย่าง

สม่ าเสมอ 

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย

ตนเองจากความสนใจ

ส่วนตัวเรื่องวนเกษตรและ

หลักการรรงงาน “ใช้

ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”  

เกิดผลผลิตรี่หลากหลาย

สามารถสรา้งรายได้ สามารถ

ด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน 

ปลดภาระหนีส้ินและฟื้นคืน

สภาพพื้นรี่ให้มีความอดุม

สมบูรณ ์

 

น าความรู้รั้งหมดมาบูรณาการปรบัเปลี่ยนพื้นรี่ตามหลักเกษตรรฤษฎีใหม่ ปลูกพืช

ผสมผสาน โดยค านึงถึงแหล่งน้ าเป็นส าคัญ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในการ

เลี้ยงสตัว์น้ า พ้ืนร่ีได้ถูกแบ่งเป็นกจิกรรมการเกษตรต่างๆ โดยเกษตรกรค านึงถึงความ

เกื้อกูลเอื้อประโยชน์ต่อกัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดพ้ืนรี่เพ่ือร า

การเกษตรรฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

- หลักการรรงงาน

เกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาต ิ

- เรคนิค ขั้นตอนและ

วิธีการร านาโยน 

- เรคนิคการเลี้ยงผึ้งโก๋น 

- เรคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลแบบ

อินรรีย์ให้ได้ผลผลิตงาม  

- เรคนิควิธีการจัดการ

เกี่ยวกับป้องกันโรคและ

แมลงในพืชและไม้ผล 

- แนวรางการร าเกษตร

รฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน 

- เรคนิควิธีการปลูก บ ารุง

ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไม้

ผลชนิดต่างๆ ฯลฯ 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพเพ่ือ

ใช้ในการปลูกพืชและไม้

ผลชนิดต่างๆ  

- ขั้นตอน เรคนิคและ

วิธีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 

ปลา ฯลฯ 

 

- วิธีการเลี้ยงผึ้งโก๋น 

- กระบวนการปลูกพืชผัก

ปลอดสารและผักอินรรีย์ 

 

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลาใน

การเก็บเกี่ยวพืชผักและ
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ไม้ผลชนิดต่างๆ  

C. การแปรรูป   - การผลิตน้ าส้มควันไม้ 

- การผลิตถ่านจากไม้

ล าไย 

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตรี่ได้ในสวนหรือ

แปลงจะมีพ่อค้ามารับซื้อ

ถึงแปลง 

  

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      

        มีการผลิตพืชและสัตว์อย่างละเล็กละน้อย ไม่ร าจ านวนมากเพื่อมุ่งการค้าเป็นหฟลักเพียงอย่างเดียว 

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบรโิภคในครัวเรือนก่อน ส่วนร่ีเหลือถึงร าการขายให้กับพ่อค้า รุกวันนี้ไม่มีรายจ่ายค่าอาหารเพื่อการ

บริโภคเลย 

     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  มีการศึกษาค้นคว้าและให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชอยู่อย่างสม่ าเสมอ และชอบ
รดลองร าสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ภายในพ้ืนรี่ของตนเอง 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
           ผลผลิตรี่ได้ในสวนของตนเองส่วนใหญ่ปลอดสารพิษ บางชนิดเป็นอินรรีย์รี่ตลาด
ต้องการเป็นจ านวนมาก ร าให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตรี่แน่นอนและได้ราคาดี  อีกรั้งความอุดสม
สมบูรณ์ของพ้ืนรี่และการจัดการเขตกรรมของตนมีความเหมาะสมร าให้ได้ผลผลิตรี่มีคุณภาพ  
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น    ฃ 
           ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นไร่ข้าวโพดเกือบรั้งหมด ไม่มีใครเข้าใจสิ่งรี่ตนร า
เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  ปัจจุบันเมื่อคนรั่วไปเห็น
ว่าตนประสบความส าเร็จจึงเริ่มมาขอความรู้และวิธีการของตนไปร าตามช่วยกันร าให้พ้ืนรี่
บริเวณหมู่บ้านมีความอุดสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น   
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     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
    ครอบครัวด ารงชีพด้วยอาชีพเกษตรเต็มตัว ยึดหลักค าสอนของในหลวง ร.9  
 

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
-  เป็นตัวอย่างรี่ดีส าหรับเกษตรกรรี่ยึดหลักเกษตรรฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการรี่ดิน

และแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสถานรี่ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ให้
ผู้สนใจ ได้น าตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนรี่ของตนเอง ตามความพร้อมและความ
เหมาะสมของภูมิสังคม ภูมินิเวศ   

- ส าหรับตัวเกษตรกรเองได้รับเชิญไปเป็นวิรยากรบรรยายรั้งในและนอกสถานรี่
เพ่ือขยายองค์ความรู้ แนวคิด และเผยแพร่แนวพระราชด าริสู่สายตาคนภายนอก 
ถึงผลส าเร็จในการปฏิบัติเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

 ศักยภาพของสถานรี่  
- ภายในมีอาคารศูนย์เรียนรู้ สามารถรับรองผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้ครั้งละประมาณ 

50-100 คน  

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
-  ภายในศูนย์ฯ มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบและหลักการ

ร าเกษตรรฤษฎีใหม่ วิธีและกระบวนการร านาโยน  การปลูกและดูแลไม้ผล 

(กล้วยน้ าว้า มะม่วง ล าไย มะพร้าว กระร้อน ขนุน ส้มโอ ชมพู่) การปลูกและดูแล

ไม้ดอก (มะลิ  กระเจียว) การปลูก ดูแล และการตลาดพืชผักอินรรีย์ การ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ การเลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก ) การปลูกพืชผักสวน

ครัวและผักพ้ืนบ้าน การปลูกผักหวานป่า การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 

การเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 

- กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การร านา การผลิตปุ๋ยหมักน้ าหมักชีวภาพ 

การผลิตน้ าส้มควันไม้ การปลูกพืชผัก 

 

 

 

 



302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 



303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  

ส่วนใหญ่คนเข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฯ ผ่านรางศูนย์ศึกษาฯ เนื่องจากตนเป็นศูนย์
เรียนรู้รุ่นแรกๆ และมีความคลุกคลีกับรางเจ้าหน้ารี่และมีพ้ืนรี่ใกล้กับศูนย์
ศึกษาฯ คนรี่ติดต่อมารางศูนย์ศึกษาฯ ส่วนใหญ่ถ้าอยากเห็นรูปธรรม
ความส าเร็จ พ้ืนรี่ของตนเองจะเป็นหนึ่งในนั้น 

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานจะมีอยู่บ้าง ส่วนใหญ่จะมาจากกรมพัฒนารี่ดิน
และหน่วยงานเกษตรต่างๆ เพ่ือเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตร
รฤษฎีใหม่ และการน้อมน าเอาหลักการรรงงานประยุกต์ใช้ในพ้ืนรี่  

 แผ่นพับ 
7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา......(ปีรี่แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงไม่ได้เปิดรับ).......คน 
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ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

จากการรี่ตนเองเคยร างานให้กับศูนย์ฯ มาจนถึงรุกวันนี้รี่เป็นศูนย์เรียนรู้พบว่าปัญหา
ส าคัญของศูนย์ฯ เองคือริศรางการพัฒนาของศูนย์ฯ รี่ยังไม่ชัดเจน ไม่ได้ตอบโจรย์
ปัญหาความต้องการของชุมชนและคนในพ้ืนรี่มากนัก คนรี่ได้ประโยชน์ยังมีอยู่น้อย การ
ขยายความรู้รี่เกิดข้ึนยังอยู่ในวงจ ากัด สิ่งรี่เห็นได้ชัดเจนคือการศึกษารดลองวิจัยวิจัย
ภายในศูนย์ฯ รี่มีไม่ก่ีเรื่อง ไม่มีอะไรใหม่ และต่างคนต่างร าแยกส่วนไม่มีบูรณาการ รี่
ส าคัญไม่ตอบโจรย์ของคนในพ้ืนรี่เร่ารี่ควร  

 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- การหันกลับมารบรวนบรบารของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์เรียนรู้  โดยเะพาะการ
น้อมน าเอาหลักการรรงงานฯ มาประยุกต์ใช้ โดยเะพาะเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงรี่ต้องร าให้เกษตรกรไม่ตกเป็นราสของรุน 

- ในแง่ของความรู้ ต้องมีการขยายความรู้ออกไปโดยเะพาะวิธีคิด วิธีปฏิบัติส าคัญ 
เช่น  การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วน  หรือ
แม้กระรั่งการเน้นในเรื่องของการศึกษา วิจัย รดลองและพัฒนาเกี่ยวกับเกษตร
อินรรีย์เพราะถ้าศูนย์ฯ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีอยู่อย่างรุกวันนี้ก็คงไม่ใช่
ค าตอบรี่ถูกเร่าใดนัก  
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7) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นางวีรา จินะใจ 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
     นางวีรา จินะใจ   
  - การติดต่อสื่อสาร  
     081-6722358 
  - สถานรี่ตั้ง  
                      บ้านเลขร่ี 70 หมู่รี่ 1 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                      พิกัดร่ีตั้ง  : 47Q(x) 0521075 (Y) 2082455 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 

พ้ืนรี่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน  แบ่งเป็น รี่อยู่อาศัย โรงอัดก้อน โรงบ่มก้อน โรงเขี่ยเชื้อ โรงเพาะ
เห็ดจ านวน 7 โรง และ ลานตากวัสดุ เช่น ชี้เลื่อย ฯลฯ 

 
- การใช้น้ า 

บ่อน้ าตื้น จ านวน 1 บ่อเพ่ือการเกษตร 
ประปาหมู่บ้าน เพ่ือการบริโภค 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 

การผลิตเห็ด โดยคนในครอบครัว 3 คน และแรงงานรับจ้าง 2 คน 
การแปรรูป ร าในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจ 6 คน รวมถึงสมาชิกในกลุ่ม 

 

√ 

√ 



308 

 
 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนในพ้ืนรี่มาแต่ก าเนิด และตั้งครอบครัวกับคนในชุมชนเดียวกัน 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
ก่อนรี่จะมาเริ่มเพาะเห็ด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร านาปีละครั้ง (ในพ้ืนรี่

นาของครอบครัวคนละพ้ืนรี่ร าเห็ด) หลังจากนั้นจะปลูกกระเรียม หอมแดง ถั่วลิสง 
เป็นพืชหลังนา 

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรตามภูมิปัญญาและประสบการณ์รี่สืบรอด 

  
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

การผลิตพืชไร่หลังนาเป็นอาชีพมีปัญหาด้านการตลาด คือ ปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตไม่แน่นอน แต่ต้นรุน(ปุ๋ย ค่าแรง ยาฆ่าแมลง ฯลฯ)สูงขึ้นแบบต่อเนื่อง 
ในขณะรี่ราคาขายตามร้องตลาดมีความผันผวนร าให้เกิดภาวะขาดรุนสะสม 
ในขณะรี่รายจ่ายในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
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เริ่มมีแนวคิดอยากหาอาชีพใหม่มารดแรน โดยเป็นอาชีพรี่มีรายได้ต่อเนื่อง 
ร างานอยู่ร่วมกับสมาชิกในครัวเรือนและสามารถไปช่วยเหลืองานสังคมได้  จึงสนใจ
กิจกรรมการเพาะเห็ดโดยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน  

 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ศูนย์ฯ เปิดรับให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ รี่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
เข้าร่วมอบรม ตนเองสนใจจึงเข้าร่วมรับความรู้ และเริ่มรดลองน ามาปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.38 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ได้รับความรู้จากการอบรมจากศูนย์ฯ ตั้งแต่ การเขี่ยเชื้อเห็ด การเตรียมวัตถุดิบ การ
ผสมข้ีเลื่อย และการอัดก้อนเห็ด ขั้นตอนการเพาะเห็ดการนึ่งก้อน การเข่ียเชื้อจาก
หัวเชื้อเม็ดข้าวฟ่างลงก้อน และการจัดเรียงก้อนเห็ด  เข้าโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิด
ดอก การดูแลและเก็บผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ (ตามฤดูกาลและชนิดเห็ด)  

3.2.39 การขวนขวายด้วยตนเอง 
ได้มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง หลังจากร่ีเริ่มน าความรู้จากศูนย์ฯ มาใช้ ด้วย
รดลองหาวิธีการเพาะเห็ดรี่เหมาะสมกับพ้ืนรี่ตนเอง ใช้เวลาพอสมควรจนเกิดความ
ช านาญด้านการเพาะเห็ด ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนและวิธีการดูแลเห็ดชนิดต่างๆ 
ฯลฯ 

                  3.2.3  การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาริตย์จากกระรรวงพลังงานเพ่ือด าเนินการ
แปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
 

ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

                     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรม เห็ดหูหนู และผลิตก้อนเห็ดจ าหน่าย (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า)   

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและชาสมุนไพรต่างๆ  ได้แก่ ชาเห็ดสามเซียน (เห็ด
หลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม) ชาผักเชียงดา ฯลฯ 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  มีการขุดบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อเพ่ือใช้ในการเพาะเห็ด 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
         มีการจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดรี่ต่างชนิดกันให้มีความเหมาะสมกับเห็ดชนิดต่างๆ เช่น 
เห็ดรี่ปลูกได้เะพาะช่วงฤดูร้อน ฤดูหนาว และสามารถปลูกได้ตลอดรั้งปี 
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
     ค. วธิีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าว
และสัตว์  
  มีการจัดการวิธีการปลูก การเลี้ยงและดูแลรักษาตามชนิดของเห็ดต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เช่น เห็ดบางชนิดชอบโรงปิด เห็ดบางชนิดชอบอากาศถ่ายเร บางชนิดชอบความชื้น บางชนิด
ชอบความเย็นเป็นต้น ฯลฯ          
 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)        

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

เห็ดนางฟ้า             

เห็ดนางรม             

เห็ดขอนขาว             

เห็ดกระด้าง             

เห็ดหัวลิง             

เห็ดลมป่า             

เห็ดหลินจือ             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด (รุกชนิด)  √  

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อ่ืนๆ.....    
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

เห็ด  - ชาเห็ดหลินจือ 

- ชาเห็ดสามเซียน 

(หลินจือ หัวลิง 

เห็ดหอม) 

  

สมุนไพร  - ชาผักเชียงดา   

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สตัว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ..................     

   
 มีการน าเอาผลผลิตจากเห็ดมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรต่างๆ รั้งเห็ดสามเซ๊ยน เห็ดหลินจือ 

และการร าชาผักเชียงดา โดยได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาริตย์จากกระรรวงพลังงาน และ
การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือแปรรูปจ าหน่าย 

 
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1 เห็ดนางฟ้า 

2. เห็ดนางรม 

3. เห็ดขอนขาว 

 

 

  

√ 

√ 

√ 
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ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

4. เห็ดกระด้าง 

5. เห็ดหัวลิง 

6. เห็ดลมป่า 

7. เห็ดหลินจือ 

√ 

√ 

√ 

√ 

แปรรูป 

1 ชาเห็ดหลินจือ 

2 ชาเห็ดสามเซียน 

3 ชาผักเชียงดา 

  

√ 

√ 

√ 

 

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช เห็ดรุกชนิด  √    

สัตว์      

แปรรูป   √ √  
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 280,000 

545,000 

2 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว 64,000 

3 เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร 

477,500 

4 เพาะเห็ดนางฟ้า 25,000 

5 เพาะเห็ดนางรม 15,000 

6 ร านา 58,500 

7 เพาะเห็ดลมป่า 20,000 

8 เพาะเห็ดขอนขาว 10,000 

รวมรายได้ทั้งหมด 950,000 545,000 

 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง 
 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
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อยากหาอาชีพเพ่ือรดแรน

อาชีพเกษตรเดิมรี่ขาดรุน 

ไปอบรมเก่ียวกับการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจจากศูนย์ฯ 

เริ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจอย่างจริงด้วยตนเอง 

 เริ่มรดลองเพาะเห็ดในพ้ืนรี่ของตนเอง  

ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน

เพ่ิมเติมจากศูนย์ฯ รั้งการร่วม

อบรม ดูงานเพ่ิมเติมอย่าง

สม่ าเสมอ 

การช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการการ

แปรูปเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก 

เช่น กระรรวงพลังงาน พช และอ าเภอ 

เริ่มมีการรวมกลุ่มเกษตรกร

ในรูปกลุ่มวิสาหกิจ ร าการ

แปรรูปชาสมุนไพรจากเห็ด

และผักพ้ืนบ้าน 

เริ่มเกิดความช านาญและมีความเชี่ยวชาญ จนสามารถเพาะเห็ดได้

หลากหลายชนิด ให้มีความเหมาะสมกับนิเวศและพ้ืนรี่ของตนเอง จน

สามารถเปิดดอกขายส่งตลาดจ านวนมาก 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู ้ ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต - การจัดการควบคมุเกี่ยวกับ

ปัจจัยรี่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของเห็ดแต่ละ

ชนิด เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ 

ความช้ืน อากาศ  การให้น้ า 

ฯลฯ 

- การจัดปฏิรินการผลิตเหด็

แต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกับ

ฤดูกาล 

- ขั้นตอนการเพาะเช้ือเหด็ 

- ขั้นตอนการเตรยีมอาหาร

เพาะเช้ือ 

- ขั้นตอนในการอัดก้อนและ 

บ่มก้อนเชื้อเห็ด 

- การจัดการสถานร่ีหรือ

โรงเรือนส าหรับเปิดดอกร่ี

เหมาะสมกับเห็ดแตล่ะชนิด 

- เรคนิคและขั้นตอนการ
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ดูแลรักษาเห็ดแต่ละชนิด 

B. การจัดการผลผลิต - กระบวนการในการเก็บ

รักษาผลผลิตเหด็แตล่ะชนิด 

- ระยะเวลาในการเกบ็เกี่ยว

เห็ดแตล่ะชนิด 

- เรคนิคและขั้นตอนการเก็บ

เกี่ยวเห็ดแต่ละชนิดตาม

ฤดูกาล 

 

C. การแปรรูป   - ขั้นตอนและกระบวนการ

แปรรูปเป็นชาสมุนไพรจาก

เห็ดด้วยการอบแห้ง  

- กระบวนการบรรจุภณัฑ์รี่

สะอาดและได้มาตรฐาน  

- การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

ะลากและโลโก้ตราสินคา้ 

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตเห็ดสดจะมีพ่อค้ามา

รับซื้อไปจ าหน่ายยังตลาด

และร้านอาหารต่างๆ  

 

- ผลผลิตแปรรูปจะขายใน

นามผลิตภณัฑ์จากโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไครฯ้  โดยวางจ าหนา่ยรี่

ศูนย์ฯ และสินค้าภัรรพัฒน์ 

- ขั้นตอนการรวมกลุม่

วิสาหกิจเกษตรกรผู้ผลิตและ

แปรรูปชาสมุนไพร 

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        มีการผลิตแต่เพียงพอเหมาะ  แม้ตลาดจะมีความต้องการสูง แต่ตนเองจะร าเร่าร่ี
ตนเองร าได้ นอกจากนั้นมีการขยายความรู้และเครือข่ายผู้ผลิตให้กับผู้รี่สนใจช่วยกันร าและ
จัดส่งผลผลิตในรูปของกลุ่มแรน 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
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   การเพาะเลี้ยงเห็ดต้องใช้ความขยัน อดรน ดูแลเอาใจใส่สูง และต้องใช้รักษะความ
ช านาญ รู้จักสังเกตร้ังสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงชนิดพันธุ์ของเห็ดแต่ละชนิดว่าชอบ
แบบไหน ซึ่งตนเองใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถร าได้อย่างรุกวันนี้   
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         ผลผลิตของตนเองเป็นรี่ต้องการของตลาดอย่างสูง เนื่องจากมีความหลากหลายของชนิด
เห็ดรี่หมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอดรั้งปีแล้ว การให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของเห็ดรี่มี
มาตรฐาน ความสะอาด การมีโรงอบพลังงานแสงอาริตย์ บรรจุภัณฑ์รี่ได้มาตรฐานและการจัดส่ง
ได้ตรงตามเวลา ล้วนร าให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกตนเอง 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 การรวมกลุ่มวิสาหกิจ และการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งขายในนามกลุ่ม เป็นสิ่งรี่ตนให้
ความส าคัญจะได้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน เกิดความสามัคคีเป็นชุมชนรี่เข้มแข็ง  
 

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
จากความรู้ความสามารถรี่เกิดจากรักษะ และประสบการณ์ร่ีสั่งสมมาอย่างยาวนาน ร า
ให้ตนสามารถเป็นวิรยากรรี่ถ่ายความรู้ด้านการเพาะเห็ดให้แก่ผู้รี่สนใจรั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเป็นจ านวนมาก  

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
มีอาคารส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด มีจุดต่างๆ ให้ได้เรียนรู้รั้งขั้นตอนและ
กระบวนการต่างๆ ซึ่งมีความพร้อม/จ านวนผู้มาเยี่ยมชมรี่สามารถรับได้ 50-100 คนต่อ
ครั้ง สามารถรับผู้พักแรมได้ได้ในแต่ละครั้ง 5 คน 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ 
เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู)  การผลิตก้อนเห็ด
จ าหน่าย (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสมุนไพร 
(เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม)  การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด 

                           นอกจากนี้มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเขี่ยเชื้อเห็ด การเตรียม
วัตถุดิบ การผสมขี้เลื่อย และการอัดก้อนเห็ด ขั้นตอนการเพาะเห็ดการนึ่งก้อน การเขี่ยเชื้อจากหัวเชื้อเม็ด
ข้าวฟ่างลงก้อน และการจัดเรียงก้อนเห็ด เข้าโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอก  การผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ 
(ตามฤดูกาลและชนิดเห็ด) การแปรรูปเห็ดหลินจือ และเห็ดนางฟ้า (แหนมเห็ด หรือเห็ดสวรรค์)   
กระบวนการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์รี่ได้จากการแปรรูปเห็ด 



324 

 
 

 
 

 



325 

 

 
 

 
 



326 

 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ 

ส่วนใหญ่ถ้ามีผู้สนใจอยากเยี่ยมชมเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจติดต่อมายัง
ศูนย์ฯ จะมีการน ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฯ ของตนเองอยู่สม่ าเสมอ 

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
จากการรี่ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจ และการรี่ได้เข้าร่วมงานต่างๆ รั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัดและประเรศ ร าให้มีผู้รี่สนใจติดต่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จัด
กิจกรรมอบรมสาธิตอยู่ตลอด 

 แผ่นพับ 
ได้มีการจัดร าแผ่นพับ ใบความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจไว้แจกจ่าย
ส าหรับผู้รี่สนใจเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานด้วย  

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา.......300-500.........คน 
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ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  
 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- อยากให้ศูนย์ฯ มีเวรีให้แต่ละศูนย์เรียนรู้ได้พบปะแลกเปลี่ยน และส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจของศูนย์ฯ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากเป็นไปได้
อยากให้รางศูนย์ฯ ช่วยเหลือเรื่องการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วย จะร าให้ความรู้
เรื่องเห็ดเศรษฐกิจขยายออกไปยังวงกว้างโดยเะพาะในบริเวณ 18 หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ฯ  

- อยากให้รางศูนย์และหน่วยงานต่างๆ รี่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป และการ
จัดการในรูปของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ 

 
 

8) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นายเจริญ ตาถาวัน 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
        นายเจริญ  ตาถาวัน   
  - การติดต่อสื่อสาร  
  081-0346860 

  - สถานรี่ตั้ง  

                      บ้านเลขร่ี 82 หมู่รี่ 1 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                          พิกัดร่ีตั้ง   : 47Q(x) 0516274 (Y) 2080094 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
                     -  การใช้รี่ดิน 
                     พ้ืนรี่ด าเนินการ  จ านวน 4 ไร่ 3 งาน  (พ้ืนรี่อยู่อาศัยและพ้ืนรี่ร าการเกษตรอยู่คนละ
แปลง) แบ่งเป็น พ้ืนรี่อยู่อาศัย จ านวน  3 งาน พื้นรี่ร านา จ านวน 1.3 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา จ านวน   1 

√ 
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งาน พื้นรี่ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด จ านวน  2 

                               
- การใช้น้ า 

 มีการขุดสระเลี้ยงปลานิลและปลารับริม และใช้ในการเกษตร 
 มีการขุดบ่อขนาดเล็กเพ่ือเป็นบ่ออนุบาลสัตว์น้ า 
ใช้น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
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 1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
สมาชิกในครัวเรือน 3 คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- เป็นคนดอยสะเก็ดและอาศัยอยู่ในพื้นรี่มาตั้งแต่เกิด 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
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2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

- ประกอบอาชีพร านาเพียงอย่างเดียว อาศัยน้ าฝน มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียว   
    4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- ความรู้เรื่องของการร าการเกษตรกรรม  
  
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

- ด้วยการร านาเพียงอย่างเดียว พืชรี่ปลูกไม่หลากหลาย รายได้จากการด าเนิน
กิจกรรมมีเป็นระยะๆ ไม่ต่อเนื่อง จนเองจึงมีความคิดต้องการเพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนรี่
เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้เสริมให้ครอบครัว จึงได้เข้ามาเรียนรู้และ
ฝึกอบรมร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
- จากการรี่เป็นคนในพ้ืนรี่ ได้เห็นตั้งแต่ศูนย์เริ่มก่อตั้ง จึงคิดว่าศูนย์ฯ มีความรู้

เกี่ยวกบัการร าการเกษตรจึงน่าจะน าเอามาปรับประยุกต์ใช้ในพ้ืนรี่ของตนได้ 
โดยเะพาะเรื่องของเกษตรรฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน  ฯลฯ 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                                                                ปัจจุบัน  

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ช่วงรี่ศูนย์ฯ ก่อตั้งและเปิดให้เกษตรกรโดยเะพาะหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ตนเองสนใจอยู่แล้วจึงเข้าร่วม
อยู่หลายครั้ง จนได้รับความรู้และการช่วยเหลือในด้านการเกษตรรั้งเรื่องของ พันธุ์
ไม้ พันธุ์สัตว์ การร าปุ๋ย ฯลฯ 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.40 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ภายหลังจากร่ีไปเข้ารับการอบรมกับรางศูนย์ฯ ได้มีการปรับพ้ืนรี่ให้เป็นเกษตร
ผสมผสาน โดยเพิ่มกิจกรรมต่างๆในพ้ืนรี่ ร าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยร านา
ส าหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภค รี่เหลือจ าหน่าย เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองปล่อยในพ้ืนรี่ เนื่องจากมีพ้ืนรี่สวนล าไยกว้างขวางพอส าหรับให้ไก่ได้
ออกหากิน ขุดบ่อเลี้ยงปลา  เพ่ือน าน้ ามาใช้ประโยชน์ในพื้นรี่ และเลี้ยงปลานิล 
ปลารับริมแบบธรรมชาติ ผลผลิตเป็นรี่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีปัญหา
เรื่องกลิ่นเมื่อเปรียบเรียบกับปลานิลรี่จ าหน่ายตามร้องตลาด รายได้ต่างๆจะ
รยอยหมุนเวียนเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

3.2.2 การขวนขวายด้วยตนเอง 
นอกจากความรู้ของศูนย์ฯ รี่ได้รับ ได้มีการหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนา
ศักยภาพหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ เช่น การเลี้ยงชันโรงในสวน
ล าไย เพื่อเพ่ิมประสิรธิภาพการผสมเกสรและการติดผลของล าไย เป็นต้น 

3.2.3 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
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ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
    มีการร านา ปลูกพืชหลังนา ได้แก่ ถั่วลิสง กระเรียม ฯลฯ พืชผักสวนครัวต่างๆ   ปลูกไม้ผล 

ได้แก่ ล าไย กล้วยหอม มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ  
มีการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ ปลารับริม ปลานิล เป็ดไข่ และไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  
ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
มีการร าการเกษตรรี่มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ มีการหมุนเวียน
การใช้ประโยชน์ของรรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
             เน้นการจัดการแหล่งน้ าและจัดสรรแบ่งส่วนพื้นรี่ร าการเกษตรอย่างเหมาะสม มีการ
แบ่งพ้ืนรี่ระหว่าง แหล่งน้ า/นาข้าว/พืชผสมผสาน/เลี้ยงสัตว์รี่เป็นสัดส่วนพอเหมาะ ร าให้มีการ
ใช้รรัพยากรในพ้ืนรี่ได้อย่างมีประสิรธิภาพของพ้ืนรี่ 
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

มีความพยายามการปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง คือ ป่าไม้ใช้สอยรี่เป็นไม้โตเร็ว
ส าหรับใช้ในครัวเรือนเพ่ือสร้างสิ่งต่างๆ และเป็นพลังงานหรือไม้ฟืน ป่าไม้กินได้พวกไม้ผล
และพืชผักต่างๆ รี่เป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรค ป่าไม้เศรษฐกิจหรือไม้ใหญ่รี่ปลูกไว้เพ่ือ
ขายเมื่อโต ซึ่งให้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศและช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า  การปลูกพืชรี่
หลากหลายอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณพ้ืนรี่เพาะปลูก ช่วย
ปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น สร้างความสมบูรณ์ให้กับพ้ืนรี่   

(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
มีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในพ้ืนรี่การเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร        
(5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
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มีการแบ่งจัดสรรพ้ืนรี่ให้มีความหลากหลาย รั้งพ้ืนรี่นา ไม้ผล พืชผักสวนครัว สระน้ าใช้เลี้ยงปลา
และร าการเกษตร มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงไก่และเป็ด       
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  
 การใช้รรัพยากรรี่มีอยู่ในพ้ืนรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ใช้หญ้าเนเปียเลี้ยงปลา การใช้เศษ
วัสดุร าปุ๋ยหมัก การปลูกถ่ัวลิสงหลังนาเพ่ือบ ารุงดิน ฯลฯ      
  
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ร านาปี              

ถั่วลิสง             

กระเรียม             

พืชสวนครัว             

ล าไย             

กล้วยหอม             

ปลานิล ปลารับริม             

ไก่และเป็ดพันธุ์พ้ืนเมือง             

 
 ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว   √ 

พืชไร่  √  

พืชผัก √   

เห็ด    
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สมุนไพร    

ไม้ผล   √ 

ไม้ดอก    

สัตว์บก   √ 

สัตว์น้ า   √ 

อื่นๆ.....    

  ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช √   

สัตว์ √   

แปรรูป    

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช √     

สัตว์ √     

แปรรูป      
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ที ่

 

กจิกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ร านา 23,000 

60,000 

2 ปลูกล าไย 8,000 

3 ปลูกกล้วยหอม 2,100 

4 เลี้ยงปลานิลและปลารับริม 2,200 

5 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3,700 

6 ปลูกถั่วลิสง 30,000 

7 เลี้ยงเปด็ไข ่ 3,500 

รวมรายได้ทั้งหมด 72,500 60,000 

 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
ปัญหาการผลติภาคเกษตร มี

อาชีพร านาเพียงอย่างเดียว 

รายได้ไม่หลากหลาย 

เริ่มเข้ารับการอบรมจาก

ศูนย์ฯ เกี่ยวกับการร า

เกษตรผสมผสาน เกษตร

รฤษฎีใหม่ และได้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุนกลา้พันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ 

มีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์

พระราชาเป็นอยา่งมาก จึง

เริ่มศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ด้วยตนเอง 

ใช้ประสบการณ์ดา้น

การเกษตรรี่ตนเองมีอยู่

ประยุกตร์่วม 

  

เริ่มรดลองปรับพื้นร่ี โดยยึดหลักเกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน 

จัดการแบ่งพื้นรี่และเกิดกิจกรรมรี่มีความหลากหลายรั้งพืชและสัตว์ 

เข้ารับการอบรมเพิม่เตมิจากศูนย์

เกี่ยวกับเรื่องการร าปุย๋ การเลี้ยงปลา 

การปลูกไมผ้ล การปลูกป่า 3 อย่าง

ประโยชน์ 4 อย่างฯลฯ 

 การคิดค้นรดลองเรคนิควิธีการปลูกพืช 

เลี้ยงสตัว์ให้ได้ผลผลิตรี่มีคณุภาพ เช่น การ

เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ การเลี้ยงชันโรงใน

สวนล าไย 

กลายเป็นต้นแบบของการร า

เกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสานถ่ายรอดความรู้

ให้แก่คนในชุมชน 

 

เริ่มร าการผลิตตามแนวรางเกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานอย่างเต็มตัว ปลูก

พืชหลากหลายชนิดมากขึ้น มีการร านา เลี้ยงสตัว์ ปลูกไม้ผล ลดใช้สารเคมี  

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
 
 
 
 
 
 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน
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ค้นคว้าด้วยตนเอง ภายนอก 

A. การผลิต - การปรับพื้นรี่เพ่ือร า

การเกษตรรฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

- เรคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้

ผลผลิตงาม เช่น 

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย การ

ให้น้ า การจัดการโรค

และแมลงฯลฯ 

- เรคนิควิธีการเลี้ยงปลา

รับริมและปลานิลแบบ

ธรรมชาติ 

-การเลี้ยงชันโรงในสวน

ล าไยเพ่ือเพ่ิม

ประสิรธิภาพการผสม

เกสรและการติดผลล าไย  

 

- แนวรางการร าเกษตร

รฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน 

- การปลูกป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง 

- เรคนิค ขั้นตอนและวิธีการ

ร านาปี 

- เรคนิควิธีการปลูก บ ารุง

ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไม้ผล

ชนิดต่างๆ ฯลฯ 

- การสนับสนุนเกี่ยวกับพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ 

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

- วิธีการร าปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้

ในการปลูกพืชและไม้ผลชนิด

ต่างๆ  

- ขั้นตอน เรคนิคและวิธีการ

เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา ฯลฯ 

 

B. การจัดการ

ผลผลิต 

- วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลาใน

การเก็บเกี่ยวพืชผักและ

ไม้ผลชนิดต่างๆ  

  

C. การแปรรูป    
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D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตรี่ได้ในสวนหรือ

แปลงจะมีพ่อค้าและ

ผู้บริโภคมารับซื้อถึงรี่ 

  

 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ร านาส าหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภค รี่เหลือจ าหน่าย เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองปล่อยในพ้ืนรี่ เนื่องจากมีพ้ืนรี่สวนล าไยกว้างขวางพอส าหรับให้ไก่ได้ออกหากิน ขุดบ่อ
เลี้ยงปลา  เพ่ือน าน้ ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนรี่ การร าเกษตรแบบผสมผสานและยึดหลักพอเพียง 
ไม่ร าจนมากเกินไปนัก ร าให้มีรายได้ต่างๆ รยอยหมุนเวียนเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
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   ด้วยความเป็นคนช่างสังเกต ศึกษา ค้นคว้าและรดลองเพ่ิมเติม ร าให้อาชีพด้าน
การเกษตรของตนเองประสบความส าเร็จ โดยเะพาะแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติภายในพ้ืนรี่ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงชันโรงในสวนล าไย เพ่ือเพ่ิม
ประสิรธิภาพการผสมเกสรและการติดผลของล าไย การปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ให้ร่มเงาตามบริเวณ
ขอบแปลง  เป็นต้น 

 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ) 
           เกษตรกรด าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน โดยเพ่ิมกิจกรรมต่างๆในพ้ืนรี่ เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกัน มีรายได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ความโดดเด่นจะเป็นเรื่องการเลี้ยงปลานิลและปลา
รับริมแบบธรรมชาติ ผลผลิตเป็นรี่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเมื่อ
เปรียบเรียบกับปลานิลรี่จ าหน่ายตามร้องตลาด  
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและการเกษตรรฤษฎีใหม่รี่สร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้กับพ้ืนรี่เพ่ิมข้ึน  
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
 จากการด าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีความสุขจากการได้
ใช้เวลาอยู่กับกิจกรรม ได้ร างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ได้รับประรานผลผลิตรี่เกิดขึ้นใน
พ้ืนรี่ มีความปลอดภัย และช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้มาก  

ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
สามารถเป็นวิรยากร ต้นแบบและแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในการด าเนินกิจกรรมด้าน
เกษตรรฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานให้กับผู้สนใจ แต่ปัจจุบันด้วยอายุรี่มากแล้วร าให้
ไม่สามารถเป็นวิรยากรหรือรับรองเปิดให้คนเข้ามาศึกษาดูงาน าได้อย่างเต็มรี่มากนัก จะ
ได้เป็นครั้งคราวและจ านวนไม่มาก  

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
เนื่องจากรี่อยู่อาศัยและแปลงอยู่คนละรี่ จึงใช้อาคารบริเวณแปลงเกษตรเป็นอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เวลารี่มีคนมาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม สามารถรับได้ 10 คนต่อครั้ง 
 



342 

 
 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการร านา การเลี้ยงเป็ดพื้นเมือง การเลี้ยงปลา
นิลและปลารับริม การปลูกและดูแลไม้ผล ส่วนกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ 
การร านา 
 

 
 

 
 



343 

 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ 

ส่วนใหญ่คนจะเข้ามาศึกษาดูงาน ผ่านการแนะน าจากศูนย์ฯ นอกนั้นจะเป็น
เพ่ือนบ้านรี่เข้ามาปรึกษาขอความรู้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร  

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา........50.........คน 
 
ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

- ปัญหาส าคัญคือรุกวันนี้อายุมากแล้ว ลูกหลานส่วนใหญ่ร างานอยู่ในเมืองไม่ได้สืบ
รอดอาชีพด้านการเกษตรเช่นเดียวกับตน ปัจจุบันจึงต้องมีการจ้างแรงงานเข้ามา
ช่วยเป็นครั้งคราว 

- ปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์ปลารี่น ามาเลี้ยง รุกวันนี้ต้องไปซื้อจากแม่โจ้ ซึ่งแม่โจ้ก็รับ
พันธุ์มาจากศูนย์ห้วยลานเพื่อมาจ าหน่ายต่อ ซึ่งในความเป็นจริงห้วยลานก็เป็น
ศูนย์สาขาของห้วยฮ่องไคร้ อยากให้เชื่อมต่อกับเกษตรกรโดยตรง ไม่ต้องวิ่งไปรี่แม่
โจ้จะดีมาก 

 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร อยากให้รางศูนย์ฯ ค านึงถึงเรื่องปากร้องและรายได้
ควบคู่ไปด้วย บางครั้งส่งเสริมให้ผลิตพออยู่พอกิน แต่อย่าลืมว่าเกษตรกรต้องมีรายจ่าย 
ดังนั้นการจัดการเรื่องการตลาด การสร้างงานสร้างอาชีพ หรือการรวมกลุ่มเกษตรกรใน
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พ้ืนรี่โดยเะพาะบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ก็เป็นสิ่งส าคัญ รุกวันนี้มาส่งเสริมให้ปลูกให้
ร าเยอะแยะแต่เกษตรกรต้องวิ่งหารี่ขายเองบางครั้งก็ล าบาก  
 

9) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางงยุวรี ธาตุอินจันทร์ 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 
  ชื่อเกษตรกร/ผู้แรนกลุ่ม นางยุวรี ธาตุอินจันรร์   
  - การติดต่อสื่อสาร  
     089-5576377 
                            https://th-th.facebook.com/papaifoods/ 
  - สถานรี่ตั้ง  

                      บ้านเลขร่ี 4 หมู่รี่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                        พิกัดร่ีตั้ง:  47Q(x)  0519674 (Y) 2082258 

 
      
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร √ 

https://th-th.facebook.com/papaifoods/
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        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
                     -  การใช้รี่ดิน 

          
 

- การใช้น้ า 
- มีการใช้น้ าประปาภายในศูนย์แปรรูป 

 
1.3 การรว่มงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 

การรวมกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านป่าไผ่  จ านวนผู้รี่เข้าร่วม 
152 คน (ปฏิบัติการจริง ณ ศูนย์ฯ ประมาณ 7-10 คน)  

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- สมาชิกของกลุ่มเป็นแม่บ้านในชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่รั้งหมด 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
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3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
- ส่วนใหญ่ร าอาชีพเกษตรกรรม โดยการร านา ปลูกกระเรียม ปลูกพืชผักและไม้ผล

เป็นส่วนใหญ่  
          4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

- ความรู้ด้านการเกษตรโดยเะพาะการร านาและปลูกกระเรียม  
  

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

- บ้านป่าไผ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพร านา ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ประเภรหอมแดง และกระเรียม ในระหว่างการรอเก็บเก่ียวผลผลิตรางการ
เกษตรกร และหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดรายได้ในรอบปี 
อีกร้ังบางปีราคาผลผลิตตกต่ า ดังนั้นจึงคิดรี่จะรวมกลุ่ม และหันมาใช้ผลผลิต
การเกษตรในพื้นรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มจาก
กระเรียมดอง 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เริ่มต้น                                                             ปัจจุบัน  

 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
- บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ฯ จึงมีเจ้าหน้ารี่ของศูนย์ฯ เข้ามาส่งเสริม

พัฒนาหมู่บ้าน  และได้เห็นว่ามีการวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปจึงเข้ามาช่วยส่งเสริม
เรื่องการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และการติดต่อเรื่องตลาดรั้งวางขายในศูนย์ฯ 
และ เป็นสินค้าภัรรพัฒน์   

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดับการได้มาซึ่งความรู้ก่อน-หลัง*** และร าเป็น Category Column ย่อย 
3.2.41 การขวนขวายด้วยตนเอง 

- จากปัญหารี่บ้านป่าไผ่เป็นแหล่งผลิตกระเรียมจ านวนมาก  และประสบปัญหาราคา

ผลผลิตตกต่ า จึงคิดอยากน าเอาผลผลิตกระเรียมรี่มีอยู่ในชุมชนจ านวนมาก

ด าเนินการแปรรูป  

3.2.42 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ

หน่วยงาน 
(อธิบายว่าได้รับความรู้ และแนวการแก้ปัญหาจากหน่วยงานอื่นๆอย่างไร) 

เริ่มจากการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านรี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 15 คน กลุ่มจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยรดลองน ากระเรียมมาดองโดยการฝึกอบรมของเจ้าหน้ารี่ ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ต่อมามี เจ้าหน้ารี่เคหกิจเกษตรอ าเภอดอยสะเก็ด ไปประชุมฝึกอบรมเพ่ิมพูนรักษะ และการ
รวมหุ้นรวมกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 149 คน 

            กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ เป็นหนึ่งหมู่บ้านในโครงการพระราชด าริห้วยฮ่องไคร้ 
ในปี 2535 ได้ระดมรุนจากสมาชิกเพ่ิมเติมเพ่ือซื้อรี่ดินและก่อสร้างอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ราง
การเกษตร และพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตรเชิงธุรกิจในปี 2539 จนเป็นรี่
รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นแหล่งผลิตกระเรียมดอง มะม่วงดอง และผลไม้แช่อิ่มรุกชนิด  

 
3.2.43 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
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                          - ต่อมาได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณ ในการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนช่องรางการตลาด ร าให้เกิดการพัฒนารี่มีประสิรธิภาพ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรได้พัฒนาเพ่ิมผลผลิตรางการเกษตรมาแปรรูป เช่น มะม่วง และมะเขือเรศ จนสามารถเพ่ิม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการ
แปรรูปและถนอมอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านรี่มีชื่อเสียงของชุมชน 
ปัจจุบันรางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ือให้
เป็นรี่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์กระเรียมโรนดองของกลุ่มได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าในนาม ภัรรพัฒน์ โดยการพัฒนาสูตรน้ าดองกระเรียมมาใช้น้ าตาลมะพร้าวเป็นส่วนผสม
รี่ส าคัญ ซึ่งรางกลุ่มได้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวส่งให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็น
เกียรติเป็นอย่างยิ่งร่ีได้รับการคัดเลือก ร าให้ผู้ซื้อและตลาดรู้จักกลุ่มกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

- การแปรรูปโดยวิธีการดอง ได้แก่ กระเรียมโรน กระเรียมหัว และขิง 

- การแปรรูปโดยวิธีการแช่อิ่ม ได้แก่ มะเขือเรศ มะม่วงและมะขาม 

ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 

(1) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
(2) การจัดการน้ า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/  
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
    มีการจัดร าโรงดอง สถานรี่แปรรูปผลิตภัณฑ์และวางจ าหน่ายของกลุ่ม  
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
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 ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและ
สัตว์  

     กระเรียมโรนดองน้ าผึ้งบ้านป่าไผ่ ใช้กระเรียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตรี่สะอาด ได้
มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสีและสารบอเรกซ์ ร าให้ได้ผลิตภัณฑ์รี่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูก
หลักอนามัย และเครื่องจักรรี่ใช้ในการผลิตมีความรันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์รี่หา
ซื้อได้ง่ายตามร้องตลาด และมีแรงงานรี่มีความช านาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเะพาะจะขึ้นอยู่กับ
แรงงานรี่มีความรู้ความช านาญในการผลิตซึ่งร าให้ได้สินค้ารี่มีคุณภาพกระเรียมโรนสด คัดคุณภาพ 
น ามาแปรรูปด้วยกรรมวิธีรี่รับรองว่าสะอาดและรันสมัย มีส่วนผสม หลักๆ ดังนี้ กระเรียมโรน 80% 
น้ าตาล 6% น้ าผึ้ง 5% น้ าส้มสายชู5% เกลือไอโอดิน 4% การันตีด้วยการรับรองคุณภาพและความ
สะอาด 

          ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นรี่ได้รับความนิยม แต่ในพ้ืนรี่มีข้อจ ากัดเรื่องการผลิตกระเรียมโดน 
เกษตรกรจึงมีการรับซื้อผลผลิตจากภายนอกมาด าเนินการแปรรูป  

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
***ร า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จัดกลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตว์ใน
รอบปี*** (จ าแนก เพ่ือกิน/เพ่ือขาย/รั้งกินและขาย)  

การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

กระเรียมโรนดอง             

กระเรียมหัวดอง             

ขิงดอง             

มะเขิอเรศแช่อ่ิม             

มะม่วงแช่อ่ิม             

มะขามแช่อิ่ม             

 การแปรรูปโดยวิธีการดอง ได้แก่ กระเรียมโรน กระเรียมหัว และขิง 

- การแปรรูปโดยวิธีการแช่อิ่ม ได้แก่ มะเขือเรศ มะม่วงและมะขาม 
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อื่นๆ..แปรรูป....  √  

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่    - กระเรียมโรน

ดองกระเรียมหัว

ดอง และขิงดอง 

- มะเขือเรศแช่

อ่ิม มะม่วงแช่อ่ิม

และมะขามแช่อิ่ม 

พืชผัก     

เห็ด     
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 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช    

สัตว์    

แปรรูป  √  

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ผู้บริโภค
โดยตรง 

พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป √ √ √ √ √ 

 
ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่)  

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
รายได้ 

(บาท/ปี) 

ต้นทุน 

(บาท/ปี) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ปี) 

1 กระเรียมโรน 20 ตัน  

 

1,266,082 

 

 

354,622 

 

 

911,460 

2 กระเรียมหัว 5 ตัน 

3 มะม่วง 4 ตัน 

4 มะเขือเรศ 1.5 ตัน 

5 ขิง 1 ตัน 

 รวม  1,266,082 354,622 911,460 
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5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
   
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 

 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 

 
ปัญหาผลผลิตกระเรยีมราคา

ตกต่ า 

เริ่มรดลองน ากระเรียม

มาดองโดยการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าร่ี กศน.  

เจ้าหน้าร่ีเคหกจิ อ.ดอย

สะเกด็ ฝึกอบรมเพิ่มเติม

รักษะด้านการแปรรูปและ

รวมกลุม่วิสาหกิจ 

ประสบการณ์ส่วนตัวของกลุม่

แม่บ้านในการแปรรูปถนอม

อาหาร 

 เริ่มรดลองน าความรู้รีไ่ดม้าประยกุต์คิดค้นสูตรการดองกระเรียม 

ให้มีรสชาติและความอร่อย 

รวมกลุม่วิสาหกิจ

แม่บ้านก่อสร้างโรงงาน

แปรรูปผลิตภณัฑ์ราง

การเกษตร 

 ความช่วยเหลือจากราง

ศูนย์ฯ เกี่ยวกับบรรจภุัณฑ์ 

ะลาก โลโก้ แบรนด์  

ความช่วยเหลือจากราง

อ าเภอและสถาบันการศึกษา

ต่างๆ เกี่ยวกับ กรรมวิธีการ

แปรรูปให้ได้มาตรฐาน 

เครื่องมือ เครื่องใช้ภายใน

โรงงานแปรรูป 

สินค้าได้รับรางวัลโอรอป เริม่

เป็นรี่รู้จักในกลุ่มผู้บรโิภคจน

ได้รับความนิยมเนื่องจาก

สินค้ามีคณุภาพรสชาดอร่อย 

ไม่ใสส่ารฟอกขาวร่ีเป็น

เอกลักษณ ์

 

เริ่มร าการแปรรูปในรูปกลุม่วิสาหกิจ และขยายการผลิตเพิ่มเติมจากกระเรียมไปสู่การ

แปรรูปขิงดอง มะม่วงแช่อิ่ม มะเขือเรศแช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
***แยกว่าได้ความรู้จากศูนย์ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรู้รี่เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเรื่องอะไร และ
สรุป 
ความรู้รี่ถูกประยุกต์จนส าเร็จว่าร าอย่างไร*** 
การประยุกต์ความรู ้ ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต    

B. การจัดการผลผลิต    

C. การแปรรูป - เรคนิคการคัดเลือก

ผลผลติหรือวัตถดุิบรี่จะ

น ามาแปรรูป 

- การพัฒนาสูตรการดอง

และการแช่อิ่มผลผลติชนดิ

ต่างๆ  

- เรคนิคข้ันตอนและ

กรรมวิธีการดองให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

- เรคนิคข้ันตอนและ

กรรมวิธีการแช่อ่ิมให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

- การบรรจภุัณฑ์ การ

ออกแบบโลโก้  ะลากและตรา

สินค้าโดยการสนับสนุนจาก

ศูนย์ฯ  

-  

- ขั้นตอนและกรรมวิธีการ

แปรรูปด้วยการดองและแช่

อิ่มจากราง กศน. และเคห

กิจอ าเภอ 

- วัสดุอุปกรณ์รีไ่ด้มาตรฐาน

ในโรงดองโดยรางอ าเภอและ 

อบต. 

D. การจัดการราง

ตลาด 

- ผลผลิตรีไ่ด้จะขายผ่าน     

   1) เวปไซด์ของกลุ่ม 

   2) ออเดอร์จากกลุม่

ผู้บริโภคโดยตรง 

   3) พ่อค้าสั่งซื้อไปจ าหน่าย

ต่อ 

   4) การออกร้าน งาน

แสดงสินค้าต่างๆ ร้ังระดับ

อ าเภอ จังหวัด ประเรศ   

- วางขายร้านค้าของศูนย์ฯ ใน

นามผลิตภณัฑ์ของศูนย์ฯ 

- ได้รับการคัดเลือกจากมลูนิธิ

ชัยพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์

สินค้าในนาม ภัรรพัฒน์ วาง

จ าหน่าย 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย)  
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 

           ใช้กระเรียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตรี่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสี และสารบอ
เรกซ์ ร าให้ได้ผลิตภัณฑ์รี่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูกหลักอนามัย และเครื่องจักรรี่ใช้ในการ
ผลิตมีความรันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์รี่หาซื้อได้ง่ายตามร้องตลาด และมีแรงงาน
รี่มีความช านาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเะพาะจะข้ึนอยู่กับแรงงานรี่มีความรู้ความช านาญในการผลิต
ซึ่งร าให้ได้สินค้ารี่มีคุณภาพ 

     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
            กระเรียมโรนดองบ้านป่าไผ่ มีคุณสมบัติรี่โดดเด่นด้านรสชาติอร่อย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ได้รับการับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกระเรียมรี่ผ่านกระบวนการการ
ดองโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใส่สารเจือปนใดๆ ปราศจากสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า
กระเรียมโรนดองป่าไผ่สะอาดและปลอดภัย เหมาะส าหรับรุกคนรี่จะน าไปรับประราน และ
เลือกซื้อหาไปเป็นของฝากได้อีกด้วย      
(ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
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ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร (อธิบาย) 
สมาชิกผู้ร่วมงานในศูนย์เรียนรู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง สามารถการเป็นวิรยากร
ในการถ่ายรอดบรรยายได้ดี 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
มีอาคารศูนย์เรียนรู้ โดยใช้อาคารปฏิบัติการของกลุ่มเป็นรี่ศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
ผลผลิตสามารถรอบรังผู้รี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้มากสูงสุดกว่า 200 คน  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปกระเรียม โดยวิธีการดอง ได้แก่ 

กระเรียมโรนและกระเรียมธรรมดา การแปรรูปมะเขือเรศ มะม่วงและมะขาม โดยวิธีการแช่อ่ิม 

และกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติรั้งเรื่องการแปรรูปกระเรียม โดยวิธีการดองและการแช่อ่ิม 

 
 



359 

 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  

- ได้มีการจัด display แสดงสินค้าพร้อมจ าหน่ายรี่ห้องจัดจ าหน่ายสินค้า ณ โรง
แปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าไผ่ เพ่ือจ าหน่าย แนะน าให้แก้ผู้สนใจและคนรี่มา
ศึกษาดูงาน 

- มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านรางเวปไซด์และซื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เกี่ยวกับการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

- มีการร่วมแสดงบูธสินค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นรี่รู้จักมากข้ึน  

 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
มีการพาผู้รี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์ฯ โดยประสานผ่าน
เจ้าหน้ารี่ของศูนย์ศึกษาฯ 

 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 มีการพาผู้รี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์ฯ จากหลากหลาย

หน่วยงานรั้งเกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล กศน อบต.   
 แผ่นพับ 

รางกลุ่มแม่บ้านฯ ได้จัดร าแผ่นพับ รี่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และ
การติดต่อสั่งซื้อ โดยจะแจกตามแสดงสินค้าต่างๆ และแจกให้กับผู้มาดูงาน
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์  

 –มีการร าแผ่นพับ โบว์ชัวร์และเอกสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ แจกให้ผู้รี่สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้   

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา.......100-200..........คน 
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ตอนรี่ 8 สรุปศักยภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิรธิภาพศูนย์เรียนรู้ 
• ปัญหารี่ส าคัญ  

ปัญหาเรื่องการจัดการผลผลิตเพ่ือป้อนเข้าสู่โรงดอง โดยเะพาะกระเรียมโรนรี่ราง
หมู่บ้านคิดว่าหากสามารถผลิตได้จะช่วยลดต้นรุนในการผลิตลงได้อย่างมาก เพราะรุก
วันนี้ต้องสั่งซื้อมาจากภายนอก รวมถึงผลผลิตอ่ืนๆ เช่น มะเขือเรศ ขิง มะม่วง ฯลฯ 

 
• ข้อเสนอแนะรี่ส าคัญ 

- ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตพันธุ์กระเรียมโรนได้ด้วยตนเองเพ่ือลด
ต้นรุนรางการผลิต 

- อยากให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์รี่
สวยงามและได้มาตรฐาน  การจัดการเรื่องะลากบรรจุภัณฑ์รี่สวยงาม  โลโก้ซ่ึง
เป็นโลโก้แบรนด์กลางรี่ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าของศูนย์ฯ เหล่านี้เป็นต้น  
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางดาวเรือง เจริญทรัพย์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นางดาวเรือง เจริญรรัพย์ (เกษตรผสมผสาน) 
  - การติดต่อ 
  086-6711224 , 082-8985548 
  - สถานรี่ตั้ง  

บ้านเลขร่ี 85/1 หมู่รี่ 6 ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
        - เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานรี่มีการปลูกพืชและหรือมีการเลี้ยงสัตว์หลาย
ชนิดในพื้นร่ีเดียวกัน เช่น ปลานิล ปลาดุก มีการปลูกไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง มะขาม 

√ 
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ล าไย มะละกอ กล้วยหอม นอกจากนี้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา มีการปลูก
พืชผักรี่หลากหลาย เช่น ผักกาด ฟักรอง กะหล่ าปลี คะน้า พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว 
ผักหวานป่า 
 - ศูนย์เรียนรู้นี้ยังเป็นพื้นรี่ศูนย์กลางและตัวแรนรี่น าผลผลิตพืชผักพ้ืนบ้าน
ต่างๆ ของเกษตรกรภายในหมู่บ้านไปจ าหน่ายยังตลาดนัดรุกๆ วันพุธอีกด้วย 
 
-  การใช้รี่ดิน พื้นที่ จ านวน 20 ไร่ ได้จัดสรรพ้ืนรี่ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1.  พ้ืนรี่อยู่อาศัย/บ่อกบ/เลี้ยงปลาดุก จ านวน 1 ไร่ 
2.  พื้นรี่ปลูกกล้วยน้ าว้า   จ านวน 2 ไร่ 
3. พ้ืนรี่ปลูกไม้ผล/ผักหวานป่า  จ านวน 17 ไร่  

 

 
 

- การใช้น้ า 
มีบ่อน้ าส่วนตัวเพ่ือใช้ในด้านการเกษตร 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 
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ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โดยก าเนิด 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

เดิมก่อนรี่จะมาเลือกร าเกษตรผสมผสานนั้น ตนเองประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นหลัก โดยปลูกมะขามหวานและจ าหน่ายมะขามหวานเป็นรายได้
เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะให้ผลผลิตปีละครั้ง อาชีพค้าขายจึงไม่ต่อเนื่อง การร า
เกษตรเชิงเดี่ยวถือได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงของครอบครัว เพราะบางปีมะขามหวานให้
ผลผลิตสูงราคาดี ตนเองได้รับค่าตอบแรนรี่สูง บางปีมะขามหวานให้ผลผลิต 
หรือประสบปัญหาฝักมะขาม  ติดเชื้อรา รายได้ลดลงหรือขาดรุน รายจ่ายของ
ครอบครัวสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอและยังมีหนี้สินด้วย 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความถนัดด้านการร าการเกษตรและค้าขาย 
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

เดิมก่อนรี่จะมาเลือกร าเกษตรผสมผสานนั้น ได้ปลูกมะขามหวานและจ าหน่าย
มะขามหวานเป็นรายได้เพียงรางอย่างเดียว ถือได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงของครอบครัว 
เพราะบางปีมะขามหวานให้ผลผลิตสูงราคาดี ตนเองได้รับค่าตอบแรนรี่สูง บางปี
มะขามหวานให้ผลผลิต หรือประสบปัญหาฝักมะขาม  ติดเชื้อรา รายได้ลดลงหรือ
ขาดรุน รายจ่ายของครอบครัวสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอและยังมีหนี้สินด้วย 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
หลังจากได้เรียนรู้เกษตรผสมผสานรุกวันนี้มีความสุขกับการร างานอยู่กับบ้าน ได้ร างานร่วมกับสมาชิกใน
ครัวเรือน มีอยู่มีกิน มีเงินออม มีรายได้จากผลผลิตเกษตรรี่ตนปลูก ไม่เป็นหนี้สินเหมือนแต่ก่อน 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 
 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เจ้าหน้ารี่ได้เข้ามาชักชวนต่อมาจึงได้เข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาฯ 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

13. การขวนขวายด้วยตนเอง 
รดลองเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง บางอย่างรี่ดีก็น ามาปรับใช้ บางอย่าง

รี่ไม่ส าเร็จก็รดลองใหม่จนกว่าจะได้ผล 
14. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภายหลังจากได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้ฯ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และฝึกรักษะประสบการณ์ก่อนน ามาปฏิบัติจริง ได้ยึดกิจกรรม
เกษตรผสมผสานเป็นหลัก ปัจจุบันพ้ืนรี่ได้ถูกจัดสรรและด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเต็ม
พ้ืนรี่ ประกอบด้วยการปลูกพืชผัก ผักพ้ืนบ้าน หมุนเวียนชนิดตามความเหมาะสม ขุด
บ่อเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย สร้างบ่อส าหรับเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ผลิตลูกกบ
จ าหน่าย น าผลผลิตรางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แห้ง เช่น มะตูมแห้ง 
กระเจี๊ยบแดงแห้ง   เป็นต้น รวมรั้งลดต้นรุนการซื้อปุ๋ยเคมีส าหรับบ ารุงพืชรี่ปลูกโดย

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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น าวัตถุดิบเหลือใช้ในพ้ืนรี่มาผลิตน้ าหมักชีวภาพ มีการเพาะขยายพันธุ์ผักพ้ืนบ้านและ
สมุนไพรสร้างรายได้อีกรางหนึ่ง 

 
15. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

 
ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

- ปลูกพืชผักตามฤดูกาล ผักพ้ืนบ้าน เช่น ผักหวานป่า ผักกาด ฟักรอง กะหล่ าปลี คะน้า 
พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว หมุนเวียนชนิดตามความเหมาะสม  
- ไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ล าไย มะขาม มะละกอ กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม  
- ขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย  
- สร้างบ่อส าหรับเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ผลิตลูกกบจ าหน่าย  
- น าผลผลิตรางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แห้ง เช่น มะตูมแห้ง กระเจี๊ยบแดง
แห้ง    

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(9) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
มีการน ามูลของไก่ โค ต่างๆ มาร าเป็นปุ๋ยใช้ภายในสวน ซึ่งช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินและช่วยลด
ต้นรุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ 
  - มีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง ใช้เอง 
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
- มีการประยุกต์ใช้เกษตรหลักการเกษตรผสมผสาน คือปลูกพืชรี่หลากหลาย มีไว้บริโภคใน

ครัวเรือนนอกจากนี้ยังเหลือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือนด้วย 
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- เพาะขยายเพ่ือปลูกภายในสวน และยังเพาะกล้าไม้จ าหน่ายสร้างรายได้ 
 (8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
     เก็บเก่ียวผลผลิตตามฤดูกาล หมุนเวียนเก็บเก่ียวได้ตลอดรั้งปี 
 

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                                        

เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เลี้ยงปลาดุก             

เลี้ยงปลานิล             

เพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์กบ 

            

เพาะกล้าไม้             

พืชผัก             

ผักหวานป่า             

กล้วยหอมรอง             

กล้วยน้ าว้า             

มะละกอ             

ล าไย             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

เลี้ยงปลาดุก    

เลี้ยงปลานิล    

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

กบ 

   

เพาะกล้าไม้    

พืชผัก    

ผักหวานป่า    

มะละกอ    

ล าไย    

กล้วยน้ าว้า    

กล้วยหอมรอง    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูปโดย

ตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อ่ืนมาแปรรูป

โดยกลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 
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สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อ่ืนๆ สมุนไพรแห้ง     

ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. เพาะกล้าไม้ 

2. พืชผัก 

3. ผักหวานป่า 

4. กล้วยหอมรอง 

5. กล้วยน้ าว้า 

6. มะละกอ 

7. ล าไย 

 

 

  

สัตว์ 

1. เลี้ยงปลาดุก 

2. เลี้ยงปลานิล 

3. เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ  

   

แปรรูป 

1 สมุนไพรอบแห้ง 

   

      

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 



369 

แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่
 

กิจกรรม 
รายได้ (บาท) 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 เลี้ยงปลาดุก 1,700 

28,000 

2 เลี้ยงปลานิล 1,600 

3 เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุกบ 30,000 

4 เพาะกล้าไม ้ 1,000 

5 แปรรูปผลผลติการเกษตร 14,000 

6 พืชผัก 9,000 

7 ผักหวานป่า 10,000 

8 ล าไย 500 

9 มะละกอ 2,000  

10 กล้วยหอมรอง 1,000  

11 กล้วยน้ าว้า 10,000  

12 ผึ้งโก๋น 3,000  

    

รวมรายได้ทั้งหมด 82,900 28,000 

√ 

√ 

√ 
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5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรน าผลผลิตไปขายรี่ตลาดนัดเอง ผลผลิตรี่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชผัก
พ้ืนบ้านรี่ใช้สารเคมีน้อย ร าให้มีลูกค้าประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 

ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

เกษตรผสมผสาน  

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ร าเกษตร

ผสมผสาน  

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 
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 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงาน 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต มีการร าลองปฏิบัติด้วย

ตนเอง และประยุกต์เอา

ความรู้จากการอบรมมา

ปรับใช้ให้เข้ากับพ้ืนรี่

ของตน 

  

- เกษตรผสมผสาน 

- การเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊ก

อุ ย  –ห า ร เพ า ะ เลี้ ย ง แ ล ะ

ขย าย พั น ธุ์ ก บ  ผ ลิ ต ลู ก ก บ

จ าหน่าย  

- การร าน้ าหมักชีวภาพ  

- การเพาะและขยายพันธุ์ผัก

พ้ื นบ้ านและสมุน ไพรสร้ าง

รายได ้

 

B  การจัดการผลผลิต - การจัดสรรพื้นรี่เพ่ือ

ปลูก ผักพ้ืนบ้าน 

หมุนเวียนชนิดตามความ
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เหมาะสม 

C การแปรรูป การน าผลผลิตรางการ

เกษตรมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์แห้ง เช่น 

มะตูมแห้ง กระเจี๊ยบแดง

แห้ง    

  

D. การจัดการตลาด เป็นตัวแรนรี่รวบรวม

ผลผลิตของตนเองและ

ของเกษตรภายใน

หมู่บ้านน าผลผลิตไป

จ าหน่ายยังตลาดนัดรุกๆ 

วันพุธ 

  

  
6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจากการ
บรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ใช้หลักการปลูกรุกอย่างรี่กิน กินรุกอย่างรี่ปลูก มีเหลือจึงขายและแบ่งปัน 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   การรดลองปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก น ามาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  มีตลาดและลูกค้าเะพาะ รี่สนใจบริโภคผักพ้ืนบ้านตามฤดูกาล 

       (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
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  ภายในสวนของตนจะเน้นการปลูกพืชตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีหรือสารก าจัดวัชพืชใดๆ 
หากมีโรคและแมลงรบกวนจะใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง  รี่ตนผลิตเอง นอกจากจะไม่มี
สารเคมีตกคางแล้ว ยังช่วยลดต้นรุนการผลิตด้วย 
 

     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
รุกวันนี้ เกษตรกรมีความสุขกับการร างานอยู่กับบ้าน ได้ร างานร่วมกับสมาชิกใน

ครัวเรือน สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนรี่ได้อย่างเต็มรี่ มีรายได้หมุนเวียนจากการจ าหน่ายผลผลิต 
เริ่มมีเงินเก็บออม ภาวะหนี้สินได้รับการช าระ มีแหล่งอาหารมีผัก ปลา กบ ไว้รับประราน มีสวน
ไม้ผลรี่เป็นพืชหลักและปลูกเสริมด้วยผักหวานป่าซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจร้องถิ่นรี่สร้างรายได้ให้
ครอบครัวเป็นอย่างดี  

 
ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
มีความสามารถในการถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตอย่าพอเพียง 
การร าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนรี่ ได้แก่ การเลี้ยงปลา ปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย  การ
ปลูกไม้ผล และพืชผักพ้ืนบ้านตามฤดูกาล 
 

 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
การเข้ามาของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ จะติดต่อมาจากเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาฯ เป็นส่วนใหญ่ 
 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 150-200 คน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายประสงค์ ทะลาบุญ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นายประสงค์ ระลาบุญ (กลุ่มบริหารจัดการน้ าตามภูมิปัญญาร้องถิ่น)   
  - การติดต่อ 
  064-0253671 
  - สถานรี่ตั้ง  
  หมู่รี่ 8 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดรี่ตั้ง    : 47 Q(X) 0521838    (Y) 2082370 
 

 
 
 
 
 
 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
คลองส่งน้ าบ้านแม่ฮ่องไคร้ มีสมาชิกร้ังหมด 50 คน โดยมีนายประสงค์  ระลาบุญ  เป็นผู้ดูแล 

หรือรี่เรียกว่า “แก่เหมือง แก่ฝาย”  มีหน้ารี่รับผิดชอบกุญแจ ปิด – เปิดประตูน้ า ตลอดจนประสานงาน 
แจ้ง ให้ผู้ใช้น้ าในล าเหมืองมาร่วมกันพัฒนาขุดลอกคลองส่งน้ าอย่างพร้อมเพรียงกัน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
ก่อนฤดูร านา และช่วงหลังการปลูกพืชล้มลุก หากไม่มาร่วมกันพัฒนาหรือไม่หาคนแรน จะถูกลงโรษตาม
กฎกติการี่ร่วมกันตั้งไว้ 

 
- การใช้น้ า 

ด้วยลักษณะภูมิประเรศของพ้ืนรี่รี่เป็นรี่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา มีการร านาเป็น
อาชีพหลักของชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีระบบชลประรานรี่เหมาะสมเพ่ือการร า
เกษตรกรรม การร านาโดยอาศัยน้ าฝนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมี
ได้การร านาจากการใช้น้ าจากน้ าเหมือง ซึ่งจะให้ผลผลิตอย่างสม่ าเสมอเพราะมี
น้ ามาหล่อเลี้ยงตลอดปี การร าฝายจะมีล าเหมืองส่งน้ าไปเลี้ยงพ้ืนรี่นาร าให้
สามารถขยายรี่ร านาร าไร่ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีระบบเหมืองซอยหลายสาย
แจกจ่ายน้ าลักษณะเป็นเครือข่าย มีสมาชิกรั้งหมด 50 คน ครอบคลุมพ้ืนรี่
ได้รับประโยชน์ประมาณ 200 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนรี่ร านา หอมแดง ถั่วและ
พืชผักต่างๆ โดยจะมีการร าข้อตกลงการเปิด-ปิดน้ าอย่างชัดเจน โดยจะเปิดฝาย
ประมาณเดือน ธันวาคม-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร านาของรุกปี 
จากนั้นจะปิดฝายในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคมของ
รุกปีจะมีการขุดลอกคลองร่วมกัน  
 ผู้ใช้น้ ารุกคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหมืองฝายไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง
ผู้บริหารเหมืองฝาย การขุดลอกเหมืองฝาย การเลี้ยงผีฝายและกิจกรรมอ่ืนๆ
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ตามกฎระเบียบของเหมืองฝายรี่เรียกว่าสัญญาเหมืองฝายซึ่งเป็นกฎกติการี่
สมาชิกผู้ใช้น้ าร่วมกันก าหนดขึ้น 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 

เครือข่ายผู้ใช้น้ า ผู้ได้รับประโยชน์จ านวน 50 คน 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ได้มาสร้างสระเก็บน้ าประมาณปี 2547 และกรมชลประรานได้มา
สร้างฝายให้ จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นในปี 2548 

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
16. การขวนขวายด้วยตนเอง 
17. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
18. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(10) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
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ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
การตั้งค าถามถึงแนว

รางการแก้ปัญหา 

การอบรม ดู

งาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ 

สนับสนุนการอบรม 

ดูงาน สาธิตรี่ศูนย์ฯ

(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมลู ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการแก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

ชุมชนต้องการมีน้ า

ในช่วงฤดูร านา 

ไปอบรม

เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ

น้ า  

อบรม ดูงาน 

สาธิต จาก

หน่วยงานอืน่ๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ร าฝายตามภูมิ

ปัญญาร้องถิ่น  

มีการก าหนด

กฎระเบียบร่วมกัน

ภายในกลุ่ม 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ศูนย์ศึกษาห้วย

ฮ่องไคร้ได้มาสร้าง

สระเก็บน้ า

ประมาณปี 2547  

 

กรมชลประรานได้มา

สร้างฝายให้ จนเกิดเป็น

ศูนย์เรียนรู้ขึ้นในปี 2548 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 
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- เกิดกลุ่มผู้ใช้น้ าตาม

ภูมปัญญาร้องถิ่น 

-สมาชิกมีน้ าใช้ในช่วง

ฤดูร านา มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มรี่มีประสิรธิภาพ  

2. สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต มีการร าลองปฏิบัติด้วย

ตนเอง และประยุกต์เอา

ความรู้จากการอบรมมา

ปรับใช้ให้เข้ากับพ้ืนรี่

ของตน 

- การบริหารจัดการน้ าตามภูมิ

ปัญญาร้องถิ่น 

- การบริหาร

จัดการน้ าจาก

กรมชลประราน 

B  การจัดการผลผลิต - มีการวางกฎระเบียบ

ร่วมกันภายในกลุ่ม 

  

C การแปรรูป    

D. การจัดการตลาด    

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
 

ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
วิรยากรมีความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการน้ า สามารถสื่อสารและ
อธิบายได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
 



385 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 รูปแบบรี่คนมาเรียนรู้ เช่น ร าเฟสบุค มีเว็บไซร์  
 รวมถึงการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
 แผ่นพับ 

 



387 

ศูนย์เรียนร็ตามแนวพระราชด ารินายสินชัย วิริยะจรรยงค์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นายสินชัย วิริยะจรรยงค์ (ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านเกษตรผสมผสาน)  
  - การติดต่อ 
  089-4328607 
  - สถานรี่ตั้ง  
                     9/1 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่รี่ 2 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

    พิกัดร่ีตั้ง  : 47Q(x) 0515759 (Y) 2079351 

 
 

 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์รี่หลากหลายพื้นรี่ จ านวน 
6 ไร่ 1 งาน แบ่งเป็น  พืน้รี่อยู่อาศัย จ านวน 1 ไร่ และพ้ืนรี่ร าการเกษตรผสมผสาน 
จ านวน 5 ไร่ 1 งาน 
พืชรี่ปลูกได้แก่ ล าไย มะพร้าว มะม่วง กล้วยน้ าว้า ส่วนสัตว์รี่เลี้ยงอยู่ภายในศูนย์ฯ 
ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล เป็ดเรศ  ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 

 
- การใช้น้ า 

มีสระน้ าในรี่ดินของตนส าหรับใช้ภายในสวน 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่รี่ 2 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่แต่ก าเนิด 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
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2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัรเอกชน 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความสามารถด้านการขาย การสื่อสารกับลูกค้า 

2.2 จดุเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 

ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัรเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยอายุขัยเพิ่มมากข้ึนจึง
ร างานหนักเหมือนเดิมไม่ได้ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

เดิมประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัรเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เพียงอย่าง
เดียวเข้ามาจุนเจือครอบครัว ซึ่งตนมีความคิดว่าถ้าหากวันเวลาล่วงเลยไปตนเองมี
อายุเพ่ิมขึ้น น่าจะหาอาชีพเสริมมารองรับไว้ หากเมื่อวันใดลาออกจากบริษัรไปจะ
ได้มีอาชีพ มีกิจกรรมสร้างรายได้ร าต่อไป และด้วยเหตุผลส่วนตัวรี่ชอบกิจกรรม
การเกษตรเป็นรุนเดิมอยู่แล้ว มีพ้ืนรี่ของครอบครัวอยู่ จึงได้ใช้เวลาว่าง   ในวันรี่
ไม่ได้ไปร างานหรือลางานเพื่อไปเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆรางด้านการเกษตร 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                      ปัจจุบัน 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

มีเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาฯแนะน าให้ไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
19. การขวนขวายด้วยตนเอง 

ได้น าแนวคิดและองค์ความรู้รี่ได้รับการถ่ายรอดมาจากแหล่งวิชาการต่างๆ ตลอดจน
น้อมน าแนวพระราชด าริ เดินรางบนพ้ืนฐานความพอเพียงมาปรับใช้ วางแผนจัดสรร
พ้ืนรี่ เลือกกิจกรรมรี่ตนเองและครอบครัวถนัดมาด าเนินการตามก าลังความสามารถ 

20. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
21. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เช่น อบรมเรื่องเกษตร

ผสมผสาน การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ เช่น การ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ไก่ เป็ด การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

 
ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
เลี้ยงกบนา 
ปลูกพืชผัก 
เลี้ยงปลานิล 
เลี้ยงปลาดุก 
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
จ าหน่ายไข่ไก่ 
เลี้ยงเป็ดเรศ 
จ าหน่ายไข่เป็ด 
เลี้ยงโคพื้นเมือง 
ไม้ผล (ล าไย ขนุน มะม่วง) 
เลี้ยงสุกร 
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 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(11) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
มีการน ามูลของไก่ โค ต่างๆ มาร าเป็นปุ๋ยใช้ภายในสวน ซึ่งช่วยเพ่ิมธาตุอาหารในดินและช่วยลด
ต้นรุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
การใช้น้ าหมักชีวภาพรดแรนปุ๋ยเคมี      
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
      

 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
            เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ล าไย             

มะพร้าว             

มะม่วง             

กล้วยน้ าว้า             

ปลาดุก             

ไก่พ้ืนเมือง             



392 

ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อ่ืนๆ.....    

การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ล าไย 

 

 

  

      
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

แปรรูป      

 
 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่ กิจกรรม รายได้ (บาท) ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม (บาท/ปี) 

1.  ล าไย 200,000 

50,000 

2.  มะพร้าว 50,000 

3. มะม่วง 6,000 

4. กล้วยน้ าว้า 3,000 

5. ปลาดุก 3,000 

6. ไก่พ้ืนเมือง 10,000 

 รวม 272,000 50,000 

 
ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ

เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
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1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
การตั้งค าถามถึงแนว

รางการแก้ปญัหา 

การอบรม ดู

งาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล 

ความรู้เพิ่มเติม

จากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ 

สนับสนุนการอบรม 

ดูงาน สาธิตรี่ศูนย์ฯ

(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการแก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

ต้องการมีอาชีพภาค

เกษตรรี่มั่นคง  มี

รายได้เลี้ยงดู

ครอบครัว 

ไปอบรม

เกี่ยวกับเกษตร

ผสมผสาน  

อบรม ดูงาน 

สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ร าเกษตร

ผสมผสาน  

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วม

อบรม ดูงานเพ่ิมเติม 

รวมถึงการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์รี่จ าเป็น

ต่างๆด้วย 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง

พอเพียงตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้

จาก

หน่วยงา

นภาย 

A. การผลิต น าแนวคิดและองค์ความรู้รี่

ได้รับการถ่ายรอดมาจากแหล่ง

วิชาการต่างๆ ตลอดจนน้อมน า

แนวพระราชด าริ เดินรางบน

พ้ืนฐานความพอเพียงมาปรับใช้ 

วางแผนจัดสรรพ้ืนรี่  เลื อก

กิจกรรมรี่ตนเองและครอบครัว

ถนัดมาด าเนินการตามก าลัง

ความสามารถ 

- อ บ ร ม เ รื่ อ ง เ ก ษ ต ร

ผสมผสาน  

- การเลี้ยงปลาดุก 

- การเลี้ยงปลาในกระชัง  

- การเลี้ ยงปศุสัตว์ต่างๆ 

เช่น  การเพาะเลี้ ยงและ

ขยายพันธุ์กบ ไก่ เป็ด  

- การผลิตปุ๋ยหมักและน้ า

หมักชีวภาพ  

 

B  การจัดการผลผลิต    

C การแปรรูป    

D. การจัดการตลาด พืชผักรี่ปลูกนอกจากจะเก็บไว้

บริโภคในครัวเรือนส่วนหนึ่งจะ

น าไปจ าหน่ายภายในชุมชน   
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลืมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจากการ
บรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ด าเนินชีวิตโดยไม่ประมาร ไม่ฟุ้งเฟ้อ รายได้รี่ได้รับมาหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะเก็บไว้
เป็นเงินออม 
 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   วางแผนจัดสรรพื้นรี่ เลือกกิจกรรมรี่ตนเองและครอบครัวถนัดมาด าเนินการตามก าลัง
ความสามารถ เลือกความหลากหลาย ให้รายได้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  มีแหล่งอาหารในครัวเรือนไม่จ าเป็นต้องซื้อหา 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น 
     หลักจากรี่ได้เปลี่ยน มาเป็นเกษตรผสมผสาน สังเกตลักษณะของดินในพ้ืนรี่ได้อย่างชัดเจน
ว่า คุณภาพดินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จากดินรี่เคยแห้งแล้ง เมื่อได้เริ่มปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยหมัก ตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่า ดินมีความชุ่มชื้น หน้าดินลึกขึ้นกว่าเดิมมาก 
  
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 วิถีชีวิตจากเดิมรี่ตนเคยรับจ้างร างานบริษัร ร าให้ตนมีความเครียดจากการเป็นหนี้และความ
กดดันหลายๆด้าน เมื่อตัดสินใจมาร าเกษตรผสมผสานรั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนรี่เล็กๆ ปลูกรุก
อย่างรี่กิน มีเหลือแจกจ่าย และแบ่งขาย ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพ ไม่ต้องเครียด
จากการร างานบริษัรเหมือนแต่ก่อน 
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ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
สามารถถ่ายรอดความรู้ด้าน รูปแบบและวิธีการร าเกษตรแบบผสมผสาน  ได้แก่ การ

ปลูกและดูแลไม้ผล พืชผักและพืชสวนครัว การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยง

และขยายพันธุ์กบ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงเป็ดเรศ ได้เป็นอย่าด ี

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

 
 

 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
ผ่านศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา ในปีรี่ผ่านมาไม่มีผู้รี่เข้ามาศึกษาดูงาน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายสุนทร ดาวแก้ว 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นายสุนรร ดาวแก้ว (เกษตรผสมผสาน) 
  - การติดต่อ 
  081-1797164 
  - สถานรี่ตั้ง  

 บ้านเลขร่ี 249 หมู่รี่ 5 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 

√ 
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- เป็นศูนย์เรียนรู้รี่ร าเกษตรแบบผสมผสาน ในพ้ืนรี่ 4 ไร่ จะปลูกไม้ผลต่าง เช่น ขนุน 
กล้วยน้ าว้า มะขาม มะละกอ ปลูกพืชผักสวนครัวและผักพ้ืนบ้าน เลี้ยงวัว การเลี้ยงปลานิล กบ
นา ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ ห่าน นอกจากนี้ยังผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพด้วย 

-   พ้ืนรี่รั้งหมด จ านวน 2 ไร่ 3 งาน ได้จัดสรรพื้นรี่ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
พ้ืนรี่ร าเกษตรผสมผสาน   จ านวน 2 ไร่ 
พ้ืนรี่อยู่อาศัย    จ านวน 3 งาน 

 
 
 

- การใช้น้ า 
มีสระน้ าส าหรับใช้เพ่ือการเกษตรในพ้ืนรี่ของตน 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก าเนิด 
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- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

เป็นคนต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก าเนิด 
เดมิประกอบอาชีพร านาเป็นหลัก หลังการร านาจะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
กระเรียม หอมแดง 

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สุกร รุกกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงดู การบ ารุงแม่สุกร 
การร าคลอด จนกระรั่งการอนุบาลสุกร  
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

เดิมประกอบอาชีพร านาเป็นหลัก หลังการร านาจะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
กระเรียม หอมแดง ซึ่งในแต่ละปีราคาของพืชรี่ปลูกไม่แน่นอนขึ้นลงตามสภาวะ
ของตลาด อีกรั้งต้นรุนในการผลิตสูงต้องซื้อปุ๋ยเคมีจ านวนมากมาบ ารุง และยา
ก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช ซึ่งยิ่งใช้นานวันเข้า ส่งผลกระรบต่อสุขภาพร่างกายของ
ตนเองเป็นอย่างมาก อีกรั้งยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพ้ืนรี่ ดินในพ้ืนรี่เริ่ม
เสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
แต่เดิมรี่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว รี่ต้องใช้พื้นรี่มาก ลงรุนมากแต่สุดร้ายก็ขาดรุน จึงมี

ความคิดรี่จะสัดสรรพ้ืนรี่รี่มีอยู่จ ากัดอย่างไรให้มี พืชรี่หลากหลายใช้ได้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีแหล่งอาหาร มีปลา ไก่ ไข่ ผัก ไว้รับประรานอย่างต่อเนื่อง มีกิน
ตลอดรั้งปี ได้ความสุขและไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 

 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เจ้าหน้ารี่ได้เข้ามาชักชวนต่อมาจึงได้เข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาฯ 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
22. การขวนขวายด้วยตนเอง 

มีการร าลองปฏิบัติด้วยตนเอง และประยุกต์เอาความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เข้ากับ
พ้ืนรี่ของตน 

23. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
จากปัญหาด้านการปลูกพืชรี่รี่ไม่หลากหลาย รายได้รี่ครอบครัวได้รับไม่ต่อเนื่องขาดรุน

จากการด าเนินการ จึงตั้งใจหากิจกรรมเกษตรอ่ืนๆเข้ามาช่วยปรับปรุงอาชีพ โดยได้เข้า

มาเรียนรู้และฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาฯในกิจกรรมรี่จะน าไปปฏิบัติได้ในพ้ืนรี่ของตน ใฝ่

เรียนรู้ไปศึกษาตามแหล่งวิชาการต่างๆ สมัครเข้าเป็นหมอดินอาสาเพื่อน าความรู้มา

พัฒนาพื้นรี่การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆร่ีเกี่ยวข้อง 

หมอดินอาสา ของกรมพัฒนารี่ดิน 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 

ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
- ปลูกไม้ผล (ขนุน กล้วยน้ าว้า มะขาม มะละกอ)                                           
- ปลูกพืชผักสวนครัวและผักพ้ืนบ้าน 
- เลี้ยงวัว 
- การเลี้ยงปลา (ปลานิล) 
- การเลี้ยงกบนา 
- การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
- การเลี้ยงไก่ไข่ 
- การเลี้ยงห่าน 
- การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
  
ข. กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(12) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
ใช้มูลวัว มูลไก่ บ ารุงพืชผัก ไม้ผล นาข้าว ร าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพใช้เอง 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  

การประยุกต์ใช้เกษตรหลักการเกษตรผสมผสาน คือปลูกพืชรี่หลากหลาย มีไว้บริโภคใน
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเหลือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือนด้วย 
- มีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง ใช้เอง 
- มีแปลงเพาะกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ รั้งไม้ผล สมุนไพรต่างๆ ให้เกษตรกรและผู้รี่สนใจเข้ามา
ศึกษา นอกจากนี้ยังได้เพาะขยายเพ่ือปลูกภายในสวน และยังเพาะกล้าไม้จ าหน่ายสร้าง
รายได้ได้ดีด้วย 
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- มีการน าเอาพันธุ์กบ พันธุ์ปลา มาเลี้ยงภายในพ้ืนรี่ด้วย 

 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
เก็บเก่ียวผลผลิตตามฤดูกาล หมุนเวียนเก็บเกี่ยวได้ตลอดรั้งปี 

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                                        

เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ร านา             

เลี้ยงวัว             

เลี้ยงปลานิล             

เลี้ยงกบนา             

ปลูกข้าวโพด             

ปลูกล าไย             

เลี้ยงไกไ่ข ่             

เลี้ยงไก่พื้นเมือง             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

√ 

√ 

√ 
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ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อื่นๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ     

   
 
 
 
 
 
 

√ 
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 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ร านา 

2. ปลูกข้าวโพด 

3. ปลูกล าไย 

 

 

  

สัตว์ 

1. เลี้ยงวัว 

2. เลี้ยงกบนา 

3. เลี้ยงปลานิล 

4. เลี้ยงไก่ไข่ 

5. เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

   

แปรรูป 

1 

2 

3 

4 

   

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

√ 

√ 
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แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 28,000 

79,000 

2 เลี้ยงวัว 34,000 

3 เลี้ยงปลานิล 3,000 

4 เลี้ยงกบนา 2,400 

5 ปลูกข้าวโพด 38,000 

6 ปลูกล าไย 4,200 

7 ร านา 118,100 

8 เลี้ยงไก่ไข่ 2,300 

    

รวมรายได้ทั้งหมด 230,000 79,000 

 

√ 

√ 
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ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ

ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

เกษตรผสมผสาน  

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานกรม

พัฒนารี่ดิน จนได้

เป็นหมอดินประจ า

หมู่บ้าน 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการร า

เกษตรผสมผสาน  

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

กรมพัฒนารี่ดิน 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(



411 

ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต มีการร าลองปฏิบัติด้วย

ตนเอง และประยุกต์เอา

ความรู้จากการอบรมมา

ปรับใช้ให้เข้ากับพ้ืนรี่

ของตน 

- เกษตรรฤษฎีใหม่ หมอดินอาสา 

ของกรมพัฒนา

รี่ดิน 

B  การจัดการผลผลิต    

C การแปรรูป    

D. การจัดการตลาด    

 
 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
        ตั้งแต่เริ่มต้นร าสวนเกษตรพอเพียง ร าให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดรั้งปี มีอาหารรี่
สามารถผลิตได้เองรี่ปลอดจากสารเคมี มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ร าให้
สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงกว่าแต่ก่อนมาก 
 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการไปอบรมรี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ รวมถึงการปฏิบัติ
จริง ลองผิดลองถูก น ามาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จเช่นในปัจจุบัน     
 
  (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน ไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการผลิตภาคเกษตร ร าให้ต้นรุนลดลง 
 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 ได้น้อมน าแนวพระราชด าริของพระบารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้อยู่เสมอ เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ใช้ความขยัน อดรน และมีน้ าใจในการด าเนินชีวิต มีความสุขบนความพอเพียง มีกิน มีใช้ มีเงิน

เก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นในวันข้างหน้า  

 
ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
มีความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรี่น ามาประยุกต์ให้เข้ากับพ้ืนรี่ของตนจน
ประสบความส าเร็จ  และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี 

 ศักยภาพของสถานรี่ 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต  
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 

มหาวิรยาลัยเรคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิรยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิรยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 200-300 คน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางเพียรทอง พรหมค าทิพย์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นางเพียรรอง พรหมค าริพย์   
- การติดต่อ 

  084-6609552 
  - สถานรี่ตั้ง  

บ้านเลขร่ี 74 หมู่รี่ 8 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
- ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตก้อนเห็ด การบ่มก้อน
เชื้อ การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการจ าหน่ายผลผลิต และยังเป็นรี่ปรึกษา
ให้กับผู้รี่สนใจในเรื่องการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 
- พ้ืนรี่ จ านวน 6 ไร่ 2 งาน ได้แบ่งพ้ืนรี่เป็น  พ้ืนรี่อยู่อาศัยและโรงเพาะเห็ดจ านวน  4  
ไร่และพ้ืนรี่ปลูกข้าว จ านวน  2  ไร่ 2 งาน 

 
 

- การใช้น้ า 
มีบ่อน้ าส่วนตัวเพ่ือใช้ในด้านการเกษตร 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว และจ้างแรงงานจ านวน 2 คน 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่แต่ก าเนิด 
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- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 

เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ร านา ปลูกหอมแดง ปลูกกระเรียม ปลูก
พืชผัก เช่น พริก มะเขือ เป็นต้น  

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความถนัดด้านเกษตรกรรม  
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ร านา ปลูกหอมแดง ปลูกกระเรียม ปลูกพืชผัก เช่น พริก 
มะเขือ เป็นต้น รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตดังกล่าวไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง และไม่คุ้มกับการ
ลงรุน ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้น ไม่มีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็น 
ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

มีความต้องการรี่จะมีชีวิตอย่างพออยู่พอกิน แม้ไม่ร่ ารวยแต่ก็ไม่เป็นหนี้สิน ได้ร าอาชีพรี่
ตนเองและมีความถนัด ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ร าตามก าลังความสามารถและร าด้วยใจรัก 
แบบค่อยเป็นค่อยไป 

              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                           ปัจจุบัน 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เจ้าหน้ารี่ได้แนะน าให้เข้าไปฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

24. การขวนขวายด้วยตนเอง 
มีการร าลองปฏิบัติด้วยตนเอง และประยุกต์เอาความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เข้ากับ
พ้ืนรี่ของตน 

25. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
หลังจารี่เข้าไปเรียนรู้ รี่ศูนย์ฯ ได้น าความรู้ใหม่ๆ เรคนิคมาพัฒนากิจกรรมเพาะเห็ด ใน
ระยะแรกเกษตรกรเริ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นพ้ืนฐานก่อน เมื่อประสบความส าเร็จ จึงเพ่ิม
ชนิดของเห็ดรี่เพาะ รวมรั้งเปลี่ยนวัตถุดิบจากเดิมใช้ขี้เลื่อยไม้ะ าะาร่วมกับฟางข้าวสับ
เป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารา ถึงแม้จะมีราคาสูงแต่เลือกใช้เนื่องจากร าให้เห็ดให้ผลผลิตสูง อายุ
การเก็บเกี่ยวยาวนาน รุกวันนี้เกษตรกรได้คัดเลือกชนิดเห็ดรี่เหมาะสมตามตนเองถนัด 
และเป็นรี่ต้องการของตลาด เน้นความหลากหลายและต่อเนื่อง โดยวางแผนการผลิตเป็น
รุ่นๆ มีผลผลิตออกจ าหน่ายตลอดปี รวมรั้งการผลิตก้อนเห็ดพร้อมเปิด ได้แก่เห็ดหอม
และเห็ดนางฟ้า จ าหน่ายสร้างรายได้อีกรางหนึ่ง 

26. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

 
ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม 
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว 
เพาะเห็ดนางฟ้า 
เพาะเห็ดนางรม 
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เพาะเห็ดหอม 
เพาะเห็ดขอนขาว 
เพาะเห็ดหูหนู 
เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์ 
ปลูกล าไย 
เพาะเห็ดขอนด า 
เพาะเห็ดลมป่า 
เพาะเห็ดเป๋าฮ้ือ 
 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(13) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
 มีการแยกโรงเรือนเห็ดแต่ละชนิดออกจากกัน และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนให้มี
ความเหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด 

 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
     มีการจัดการวิธีการปลูก การเลี้ยงและดูแลรักษาตามชนิดของเห็ดต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น 
เห็ดบางชนิดชอบโรงเรือนแบบปิด เห็ดบางชนิดชอบอากาศถ่ายเร เห็นบางชนิดชอบอากาศเย็น
และชื้น เป็นต้น 
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 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                                        

เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เพาะเหด็ขอนขาว             

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม             

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว             

เพาะเหด็นางฟ้า             

เพาะเหด็นางรม             

เพาะเหด็หูหน ู             

เพาะเหด็หอม             

เพาะเหด็หลินจือ             

เพาะเหด็เป๋าฮื้อ             

เพาะเหด็ลมปา่             

เพาะเหด็ขอนด า             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

√ 



423 

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อื่นๆ.....    

 
 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ     

    
 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. เพาะเห็ดขอนขาว 

 

 

  

 

 

 

 

√ 

√ 
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2. ผลิตก้อนเช้ือเหด็นางรม 

3. ผลิตก้อนเช้ือเหด็ขอนขาว 

4. เพาะเห็ดนางฟ้า 

5. เพาะเห็ดนางรม 

6. เพาะเห็ดหหูน ู

7. เพาะเห็ดหอม 

8. เพาะเห็ดหลินจือ 

9. เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ 

10 เพาะเห็ดลมป่า 

11.เพาะเห็ดขอนด า 

สัตว์ 

1.  

2.  

3.  

   

แปรรูป 

1. ชาเห็ดหลินจือ 

2. ชาเห็ดสามเซียน 

   

 
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      
√ 

√ 

√ 

√ 
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ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 10,000 

70,000 

2 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม 20,000 

3 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว 10,000 

4 เพาะเห็ดนางฟ้า 20,000 

5 เพาะเห็ดนางรม 15,000 

6 เพาะเห็ดหอม 15,000 

7 เพาะเห็ดขอนขาว 20,000  

8 เพาะเห็ดหูหนู 10,000  

9 เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์ 10,000  

10 ปลูกล าไย 50,000  

11 เพาะเห็ดขอนด า 10,000  

12 เพาะเห็ดลมป่า 4,000  

13 เพาะเห็ดเป๋าฮ้ือ 6,000  

    

รวมรายได้ทั้งหมด 200,000 70,000 

 
 

5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
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ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

การเพาะเห็ด

เศรษบกิจจากศูนย์  

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

เพาะเหด็เศรษฐกิจ

อย่างจริงจังด้วย

ตนเอง  

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(
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ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

(แบบต่อเนื่อง) แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต - การจัดการควบคุม

โรงเรือนตั้งแต่ ความชื้น 

อุณหภูมิ แสงแดด การ

ให้น้ า ริศรางลม ให้

เหมาะกับเห็ดแต่ละชนิด 

- การจัดปฏิรินการผลิต

เห็ดให้เหมาะสมกับ

ฤดูกาล 

- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด 

- ขั้ น ตอน การ เต รีม อ าห าร

ส าหรับเชื้อเห็ด 

- การดูแลจัดการสถานรี่ ให้

เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเชื้อ

เห็ด 

 

B  การจัดการผลผลิต - กระบวนการในการเก็บ

รักษาผลผลิตเห็ดแต่ละ

ชนิด- การวางแผนการ

ผลิตเห็ดให้เหมาะสมกับ

ช่วงฤด ู

  

C การแปรรูป    

D. การจัดการตลาด - ผลผลิตเชื้อเห็ดและชา

จากเห็ดต่างๆจะมีพ่อค้า

มารับซื้อโดยตรง 

- ศูนย์ศึกษาฯ จะรับซื้อเชื้อเห็ด

รุกปี 
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 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์  
(เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   

     (ก)   ด้านพอเพียง      
        (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   จะมีการค านึงถึงฤดูกาลรี่มีความเหมาะสมกับการปลูกเห็ด เพื่อให้เห็ดรี่มีคุณภาพดี 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  มีตลาดและลูกค้าเะพาะ ร าให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอด 

      (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 การผลิตเห็ดต้องอาศัยความประณีต มีความขยัน อดรน จึงจะประสบความส าเร็จ 
  

 
ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้แก่ผู้รี่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
สามารถถอธิบายขั้นตอนและวิธีร าได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย 
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 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

ส่วนใหญ่ผู้เยี่ยมชมจะติดต่อมารางเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 150-200 คน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเมืองมนต์ ไทยใจอุ่น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

 เมืองมนต์ ไรยใจอุ่น 
  - การติดต่อ 
  080-4986273 
  - สถานรี่ตั้ง  

หมู่รี่ 8 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
       เมืองมนต์ ไรยใจอุ่น เป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตโคนมรุ่นสองรี่
สืบรอดจากบิดา (นายเสาร์ ไรยใจอุ่น) การด าเนินกิจกรรมของฟาร์มไม่เพียงแต่รีด

√ 
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น้ านมขายให้กับสหกรณ์โคนม แต่ฟาร์มยังมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคนม 
ตั้งแต่การคัดเลือกน้ าเชื้อพ่อพันธุ์รี่ดี การเก็บรักษาน้ าเชื้อ การผสมพันธุ์เรียม การดูแล
โคขณะตั้งร้อง จนคลอดและการอนุบาลลูกโคนม ปัจจุบันมีโครั้งหมด 39 ตัว แบ่งเป็น
โคนมแม่พันธุ์จ านวน 20 ตัว และโคนมเล็กจ านวน 19 ตัว 

 
 

- การใช้น้ า 
ต่อร่อส่งน้ ามาจากล าเหมืองส าหรับใช้ในฟาร์มโคนม 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่แต่ก าเนิด 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
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แต่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร าไร่ร านารั่วไปในชุมขน บางปีก็ได้
ผลผลิตดีบางปีก็ได้ผลผลิตน้อย อีกรั้งราคาผลผลิตรี่ไม่สามารถก าหนด
ราคาเองได้ ร าให้บางปีราคาผลผลิตตกต่ าก็จะได้ก าไรน้องหรือถึงขั้น
ขาดรุนเลยก็มี 

4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 
 

- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

มีความถนัดด้านการเกษตรและปศุสัตว์รี่สืบรอดมาจากบิดา 
2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 

- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

ปัญหาราคาผลผลิตรี่ขึ้นก ากลไกตลาด ไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

มีความพยายามหาพืชหรือสัตว์รดแรนการผลิตแบบเดิม รี่ใช้ พ้ืนรี่น้อยแต่ให้
ผลตอบแรนรี่คุ้มค่า จนได้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคนมจากศูนย์ศึกษารั้ง
ภาครฤษฎีและภาคปฏิบัติและยึดเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน 

 
              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                        ปัจจุบัน 

 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

สืบรอดศูนย์เรียนรู้ฯ มาจากบิดา 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

27. การขวนขวายด้วยตนเอง 
จากรี่ไปศึกษารั้งภาครฤษฎีและภาคปฏิบัติรั้งจากศูนย์ศึกษาฯและกรมปศุสัตว์ ได้น ามา
ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตน รดลองปฏิบัติจริงเพ่ือให้มีความช าชาญ โดยเะพาะเรื่อง
การ การคัดเลือกน้ าเชื้อพ่อพันธุ์รี่ดี การเก็บรักษาน้ าเชื้อ รี่ต้องอาศัยความช านาญและ
การสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

28. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
การอบรมเรื่องการผสมเรียมจากกรมปศุสัตว์ 
 

29. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคนมจากศูนย์ศึกษารั้งภาครฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็น

เวลา 3 เดือน และน าโคนมมารดลองเลี้ยง ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยมีศูนย์ศึกษาคอย

เป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจนในปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนมจึงได้รับเชิญไป

เป็นวิรยากรให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อย่างต่อเนื่อง 

ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
จ าหน่ายน้ านมดิบ 
จ าหน่ายมูลโคนม 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(14) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
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  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
เนื่องจากเป็นโรงเรือนขนาดกลาง การบริหารจัดการโรงเรือนจึงใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็น
หลัก โดยจะแบ่งหน้ารี่กันกับภรรยาในการให้อาหารโคในช่วงเช้าและช่วงเย็น โรงเรือนจะมีการ
แบ่งโคแม่พันธุ์และโคเล็กออกจากกันเพ่ือให้ง่านในการจัดการ จะต้องล้างร าความสะอาดเก็บมูล
วัวรุกวันเพื่อลดกลิ่นและการสะสมของเชื้อโรค 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
การดูแลเลี้ยงโคนมส่วนใหญ่จะให้วัวกินเปลือกจากฝักข้าวโพดอ่อนและหญ้าเนเบียร์เป็นอาหาร
ซึ่งวัวจะให้น านมดีกว่าการกินซังข้างโพด 

 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
     จะรีดนมวัวรุกวันในตอนเช้าประมาณ ตี4-ตี5 โดยการรีดนมวัวจะให้น้ านมเะลี่ยประมาณ 1-
2 ถัง ต่อตัว หรือประมาณ 10-15 กก. 

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 

                                        เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วัว             

ข้าว             
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ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

อื่นๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

√ 
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  ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ช้าว 

 

 

  

สัตว์ 

1. โคนม 

   

   
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

 
ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ร านา 30,000 

100,000 2 จ าหน่ายน้ านมดิบ 358,000 

3 จ าหน่ายมูลโคนม 2,000 

    

รวมรายได้ทั้งหมด 390,000 100,000 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่มั่นคง  

มีรายได้เลี้ยงดู

ครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

การผสมเรียม รี่

ต้องใช้เรคนิค

วิธีการรี่ค่อนข้าง

เะพาะ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากกรมปศุสัตว์ 

สหกรณ์โคนมสัน

ก าแพง  

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับ การ

ผสมเรียม 

น าความรู้ด้านและ

ประสบการณืจาก

บิดามาปรับใช้ 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

กรมปศุสัตว์เกี่ยวกบัการ

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(
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ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

ผสมเรียม แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

A. การผลิต จากรี่ไปศึกษารั้ง

ภาครฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติรั้งจากศูนย์

ศึกษาฯและกรมปศุสัตว์ 

ได้น ามาปรับประยุกต์ใช้

ให้เหมาะกับตน รดลอง

ปฏิบัติจริงเพ่ือให้มีความ

ช าชาญ โดยเะพาะเรื่อง

การ การคัดเลือกน้ าเชื้อ

พ่อพันธุ์รี่ดี การเก็บ

รักษาน้ าเชื้อ รี่ต้องอาศัย

ความช านาญและการ

สะสมประสบการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง 

เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคนมจาก

ศูนย์ศึกษารั้งภาครฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเป็นเวลา 3 เดือน 

และน าโคนมมารดลองเลี้ยง 

ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยมี

ศูนย์ศึกษาคอยเป็นพ่ีเลี้ยงอยู่

ตลอด เวลาจน ในปั จจุบั นมี

ความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโค

นมจึงได้รับเชิญไปเป็นวิรยากร

ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

อย่างต่อเนื่อง 

การอบรมเรื่อง

การผสมเรียม

จากกรมปศุสัตว์ 

D. การจัดการตลาด จ าหน่ายผลลผิตให้กับ

สหกรณ์โคนมสันก าแพง 

  

 
 



442 

 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
 

     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ร ารุกอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ร าเกินตัว ” เกินก าลังรี่สามารถจะร าได้  รุกขั้นตอน 
“เอาใจใส่ร าอย่างเต็มร่ี ”  และร าด้วยความประณีต จึงร าให้งานสัมฤรธิ์ผล  ชีวิตมีความสุขจาก 
“ความพอประมาณ”      
 (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
   มีความขยัน อดรน มีวินัยในตัวเอง 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  เป็นศูนย์เรียนรู้รี่มีความเชี่ยวชาญครบวงจรโดยเะพาะเรื่องการ การคัดเลือกน้ าเชื้อพ่อ
พันธุ์รี่ดี การเก็บรักษาน้ าเชื้อ ซึ่งในพ้ืนรี่แถวนี้จะมีเะพาะตนรี่มีความช านาญ 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม      
  พยายามร าตามก าลังของตนรี่มี ร าอย่างพออยู่พอกิน มีความสุขรี่ได้อยู่กับครอบครัว 
  
  

ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
สามารถถ่ายรอดความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม ตั้งแต่การคัดเลือกน้ าเชื้อพ่อพันธุ์รี่

ดี การเก็บรักษาน้ าเชื้อ การผสมพันธุ์เรียม การดูแลโคขณะตั้งร้อง จนคลอดและการ
อนุบาลลูกโคนม ให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี  
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 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต  
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 

7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 150-200 คน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายสุจินต์ แสงแก้ว 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

นายสุจินต์ แสงแก้ว 
  - การติดต่อ 
  081-7247876 
  - สถานรี่ตั้ง  

บ้านเลขร่ี 102/1 หมู่รี่ 6 ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดร่ีตั้ง  : 47Q(X) 0525844 (Y) 2090722 

 
 

 
 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

√ 
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1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
 
ศูนย์เรียนรู้ของนายสุจินต์ แสงแก้ว ได้ด าเนินกิจกรรมเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบแบบ

ครบวงจร รวมรั้งได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์สวยงามมาผสมผสานในพ้ืนรี่ เพ่ือสร้างรายได้ให้
หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงไก่สวยงามรี่รดแรนรายได้และรดแรนช่วงเวลารี่กบจ าศีลใน
ฤดูหนาว ได้แก่ การเลี้ยงไก่ฟ้า ชนิดต่างๆซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย สามารถด าเนินการได้ สายพันธุ์
ไก่ฟ้ารี่เลี้ยงไว้ มีอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น ไก่ฟ้าสีรอง ไก่ฟ้ารีฟ ไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์ร ไก่ฟ้ารีฟ  การ
เลี้ยงเป็ดสวยงาม ได้แก่ เป็ดแมนดาริน เป็ดบาฮาม่า ซิลเวอร์ และไก่ญี่ปุ่น 

 

 
 

- การใช้น้ า 
มีบ่อน้ าส่วนตัว 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 
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ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่แต่ก าเนิด 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
แต่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย ปลูกมันเรศ ยาสูบ ถั่วเหลือง 

ข้าวโพด 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความถนัดด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

แต่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย ปลูกมันเรศ ยาสูบ ถัวเหลือง 
ข้าวโพด ต้องประสบปัญหาต้นรุนในการด าเนินการ ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดแมลงศัตรูพืช ราคา
สูง เมื่อเปรียบเรียบกับรายได้รี่ได้รับนั้น ในบางปีขาดรุน หรือบางครั้งได้ผลตอบแรนไม่
มาก เมื่อเปรียบเรียบกับรายจ่ายประจ าวันรี่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ รี่ส าคัญสารเคมีต่างๆ 
- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

จากเดิมรี่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว รี่ต้องใช้ต้นรุนสูงโดยเะพาะ ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดแมลง
ศัตรูพืช จึงพยายามหารางออกว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรรี่ไม่ต้องใช้รี่ เยอะ 
ต้นรุนไม่สูงมาก มีเงินพอรี่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                           ปัจจุบัน 

 
 
 
 

 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้ารี่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ 

 
3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
30. การขวนขวายด้วยตนเอง 
31. รดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก  
32. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เริ่มต้นการเลี้ยงกบนาเนื่องจากได้ไปอบรมในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบนากับศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และได้ปัจจัยในการผลิตมา จึงได้
พยายามเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆ และเมื่อมีจ านวนมากขึ้น คุณสุจินต์ จึงได้แจก

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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พันธุ์ฟรีให้แก่ชาวบ้าน แล้วต่อมาได้มีการบอกต่อๆ กัน จึงได้มีการขยายพันธุ์กบต่อมา 
นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรม ในโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าสู่ประชาชน โดยรางศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ให้ยืมพ่อแม่พันธุ์ไก่ฟ้าสายพันธุ์ 
"โกลเด้น" มา 1 คู่ เพื่อน ามาเพาะขยายพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นรี่รู้จักในวงการการเลี้ยงสัตว์
สวยงามเช่นในปัจจุบัน 

33. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา 
เลี้ยงไก่ฟ้า 
เลี้ยงเป็ดสวยงาม 
เลี้ยงไก่สวยงาม  

ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(15) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
มีระบบบ าบัดน้ าก่อนจะปล่อยน้ าเสียจากบ่อเลี้ยงกบ          
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   

 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  

 บ่อส าหรับเลี้ยงกบนาจะเป็นบ่อซีเมนต์ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.0 x2.5x1.2 เมตร ถึง 
3.0x4.0x1.0 เมตร ขอบบ่อสูง 1 เมตร พ้ืนรี่บ่อมีลักษณะขัดเรียบ มีรางระบายน้ าออก และควรมีหลังคา
คลุมด้วยซาแรน เพ่ือป้องกันแดดรี่ร้อนจัดเกินไป และมีพลาสติกใสใช้ป้องกันฝนรี่ตกลงในบริเวณบ่อ 
ในช่วงฤดูฝนและพลาสติกใสนี้ยังสามารถใช้คลุมบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูหนาว ในขณะรี่พ่อแม่พันธุ์พักตัวได้
เช่นเดียวกัน 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
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ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
        วิธีการเลี้ยงกบนาให้ได้ลูกกบรอดตายจ านวนมาก สิ่งรี่ส าคัญรี่สุดคือ น้ าต้องสะอาด มีการ
เปลี่ยนน้ าอยู่เสมอ และหมั่นสังเกตว่ากบมีโรค หรือบาดแผลหรือไม่ หากมี ให้แยกกบรี่ป่วยออก
จากบ่อ เพ่ือรักษาก่อน เนื่องจากกบอยู่รวมกันจ านวนมาก ร าให้มีการติดเชื้อได้ง่าย 

 
 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                                        

เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุกบนา             

เลี้ยงไก่ฟ้า             

เลี้ยงเปด็สวยงาม             

เลี้ยงไกส่วยงาม             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

สัตว์บก    

สัตว์น้ า    

√ 
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  ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

สัตว์ 

1. เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา 

2. เลี้ยงไก่ฟ้า 

3. เลี้ยงเป็ดสวยงาม 

4. เลี้ยงไก่สวยงาม 

   

แปรรูป 

1 

2 

3 

4 

   

    
  แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
 
 
 
 

√ 

√ 

√ 
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ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

รี ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาร) 
ต้นรุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาร) 

1 เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา 400,000 

30,000 
2 เลี้ยงไก่ฟ้า 60,000 

3 เลี้ยงเป็ดสวยงาม 15,000 

4 เลี้ยงไก่สวยงาม 10,000 

    

รวมรายได้ร้ังหมด 485,000 30,000 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
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ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
 
การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

 
ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มรีายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

การเลี้ยงกบ  

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

เลี้ยงสตัว์สวยงามเพื่อ

สร้างรายได ้ 

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

กรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการ

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online 
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ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

ผสมเรียม เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

สวยงามอย่างต่อเนื่อง 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 
2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต มีการร าลองปฏิบัติด้วย

ตนเอง และประยุกต์เอา

ความรู้จากการอบรมมา

ปรับใช้ให้เข้ากับพ้ืนรี่

ของตน 

เริ่มต้นการเลี้ยงกบนาเนื่องจาก

ได้ไปอบรมในการส่งเสริมอาชีพ

เลี้ยงกบนากับศูนย์ศึกษาการ

พั ฒ น า ห้ ว ย ฮ่ อ ง ไค ร้  อั น

เนื่องมาจากพระราชด าริ และ

ได้ปัจจัยในการผลิตมา จึงได้

พยายามเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์

มาเรื่อยๆ และเมื่อมีจ านวนมาก

ขึ้น คุณสุจินต์ จึงได้แจกพันธุ์

ฟรีให้แก่ชาวบ้าน แล้วต่อมาได้

มีการบอกต่อๆ กัน จึงได้มีการ

ขยายพันธุ์กบต่อมานอกจากนี้

ยั งได้ เข้าอบรม ในโครงการ

เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าสู่ประชาชน 

โดยรางศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ได้ ให้ยืมพ่อแม่

พันธุ์ไก่ฟ้าสายพันธุ์ "โกลเด้น" 
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ม า  1  คู่  เ พ่ื อ น า ม า เพ า ะ

ขยายพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นรี่

รู้จั ก ในวงการการเลี้ ยงสั ตว์

สวยงามเช่นในปัจจุบัน 

D. การจัดการตลาด การประชาสัมพันธ์ได้

ประชาสัมพันธ์ผ่าน

ในเวปไซต์ซึ่งร าให้เป็นรี่

รู้จักอย่างกว้างขวาง มี

การติดต่อจองคิวซื้อไว้

ล่วงหน้าเป็นจ านวนมาก 

ตลอดจนเป็นผู้ขับเคลื่อน

ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต

และจ าหน่ายลูกกบเพ่ือ

สร้างเครือข่ายในการ

จ าหน่าย สร้างอ านาจใน

การต่อรอง 

  

 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์  
(เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   

     (ก)   ด้านพอเพียง      
       รู้จักตน รู้จักความพอประมาณ ร าตามก าลังรี่จะร าได้ มีความสุขกับงานรี่ตนเองรัก 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพื้นรี่ด าเนินการ วางแผนการผลิต
เป็นรุ่นๆ ให้มีผลผลิตรี่ต่อเนื่อง 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
  ด าเนินกิจกรรมรุกอย่างด้วยความรอบคอบ แบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้ สะสม
ประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพ้ืนรี่ด าเนินการ วางแผนการผลิตเป็นรุ่นๆ ให้มีผลผลิตรี่
ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ โดยค านึงถึงคุณภาพของผลผลิตลูกกบรี่ผลิตได้จึง
แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอาชีพหลัก     
 (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
 ปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ พอมีพอกิน ผลิตได้ตามก าลังรี่ตนมี 
 

ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
วิรยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายรอดประสบการณ์ด้านการเลี้ยงกบนาและการ
เลี้ยงไก่สวยงามได้เป็นอย่างดี  

 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
 

] 
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] 
 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านในเวปไซต์  

 
7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 100-200 คน 
 

 
 

 
 
 
 



463 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - ชื่อ สกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้ 

 นายอุ่นเรือน ไรยใจอุ่น (ปศุสัตว์) 
  - การติดต่อ 
  084-6128560 
  - สถานรี่ตั้ง  
                        96 หมู่รี่ 8 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
         ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตรางการเกษตร 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
พ้ืนรี่รั้งหมดจ านวน 10 ไร่ 3 งาน จัดสรรพื้นรี่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นรี่อยู่อาศัย 
จ านวน  1  งานและพ้ืนรี่ร านา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ จ านวน 10 ไร่ 2 งาน 

 
 
 

- การใช้น้ า 
มีบ่อน้ าส่วนตัวเพ่ือใช้ในด้านการเกษตร1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 
ร าเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน 

 
ตอนที่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
เป็นคนแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่แต่ก าเนิด 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

√ 
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1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
แต่เดิมประกอบอาชีพร านา ปลูกพืชผักไม่หลากหลาย เพื่อเป็นรายได้จุนเจือ
ครอบครัว 
4. การอยู่ในชุมชน และร าอาชีพนอกเกษตร 

 
- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความถนัดด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
 

2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

แต่เดิมประกอบอาชีพร านา ปลูกพืชผักไม่หลากหลาย ผลผลิตขึ้นอยู่กับฤดูกาลและ
ราคาของร้องตลาด  รายได้รี่ได้รับจึงไม่แน่นอน ซึ่งตอนนั้นตนเองมีความคิดว่า
อยากหาอาชีพเข้ามาเสริมรายได้จากการร านาและปลูกผัก อีกรั้งครอบครัวยังมี
เวลาว่างหลังจากฤดูกาลเพาะปลูก จึงมองหาอาชีพรี่สามารถร าได้อย่างต่อเนื่อง จึง
เข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาฯ โดยเริ่มแรกตนเองได้เลือกกิจกรรม
การเลี้ยงโคนม ได้รับองค์ความรู้และได้รับการสนับสนุนพันธุ์โคนมไปรดลองเลี้ยง 
เมื่อด าเนินการไประยะหนึ่งจึงพบว่าการเลี้ยงโคนมเป็นกิจกรรมรี่ค่อนข้างละเอียด 
ต้องดูแลเอาใจใส่ และใช้แรงงานในการดูแลมาก ในตอนนั้นอายุเพิ่มมากข้ึน สุขภาพ
ไม่เอ้ืออ านวย จึงเลิกกิจกรรมนี้ไป และหากิจกรรมด้านปศุสัตว์ประเภรอ่ืนๆเข้ามา
ด าเนินการ ซึ่งตนเองและครอบครัวมีความชอบในงานปศุสัตว์เป็นรุนเดิมอยู่แล้ว จึง
เข้าไปเรียนรู้เพ่ิมเติมจากศูนย์ศึกษาฯ และเลือกกิจกรรมเลี้ยงโคพ้ืนเมือง สุกร ไก่
พ้ืนเมือง และเป็ดเรศ มาเป็นกิจกรรมควบคู่กับการร านาและปลูกผัก 

- ความต้องการรี่จะแก้ปัญหา/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
มีความต้องการรี่จะมีชีวิตอย่างพออยู่พอกิน แม้ไม่ร่ ารวยแต่ก็ไม่เป็นหนี้สิน ได้

ร าอาชีพรี่ตนเองและมีความถนัด ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ร าตามก าลัง
ความสามารถและร าด้วยใจรัก แบบค่อยเป็นค่อยไป 
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              2.3 จุดเริ่มต้นรี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (บันได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เริ่มต้น                                                                                     ปัจจุบนั 
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและความรู้ที่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เจ้าหน้ารี่ได้เข้ามาชักชวนต่อมาจึงได้เข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาฯ 
 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

34. การขวนขวายด้วยตนเอง 
มีการร าลองปฏิบัติด้วยตนเอง และประยุกต์เอาความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เข้ากับ
พ้ืนรี่ของตน 

35. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เริ่มแรกได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยงโคนมกับรางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยได้รับองค์
ความรู้และได้รับการสนับสนุนพันธุ์โคนมไปรดลองเลี้ยงจ านวน 2 ตัว และได้รับการ
คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2548 

36. การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆรี่เก่ียวข้อง 

ได้ความรู้เรื่องการผสมวัวเรียมจากกรมปศุสัตว์ 
 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนที่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
ร านา ,ไก่ประดู่หางด า, ไก่พ้ืนเมือง, เป็ดเรศ, พืชผักตามฤดูกาล, ไม้ผล, สุกร, โคเนื้อ, กระเรียม 

 ข.กิจกรรมส าคัญรี่ด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(16) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายรางชีวภาพ) 
 (2) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประราน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร  
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 (3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
มีการน ามูลของไก่ โค ต่างๆ มาร าเป็นปุ๋ยใช้ภายในสวน ซึ่งช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินและช่วยลด
ต้นรุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ   
 (5) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
(6) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
(7) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
ภายในศูนย์เรียนรู้ จะมีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น ไก่พ้ืนเมือง วัว ตามศักยภาพของ
รรัพยากรรี่มีอยู่ในพ้ืนรี่และแรงงานในครอบครัว มีการหมุนเวียนใช้รรัพยากรรี่เกิดจากการผลิต
ในฟาร์ม มีการเลี้ยงสัตว์เป็นออมรรัพย์ของครอบครัวใช้มูลเป็นปุ๋ย และเป็นแหล่งอาหารของ
ครอบครัวไม่ต้องใช้เงินสดซื้อหา ไม่อิงตลาด ลงรุนต่ า ผลผลิตรี่เหลือจะขายภายในชุมชน 

 
 

(8) สถานรี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
ค.วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
     ส าหรับศูนย์เรียนรู้นี้จะเน้นการการเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ เพ่ือผลิตลูกขาย ลักษณะการเลี้ยง
จะเป็นแบบการเลี้ยงในสวนหลังบ้าน ผสมผสานในระบบไร่นา อาหารหลักของโค คือ อาหาร
หยาบ เช่น หญ้าสด หญ้ามัก หญ้าแห้ง ฟางข้าว ฯลฯ และอาหารข้นเป็นอาหารเสริมเพ่ือให้โคมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
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 ง.วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ ค.) 
                            เดือน 

 

การผลิต 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วัว             

ไกพ่ื้นเมือง             

ไก่ประดู่หางด า             

ไก่พ้ืนเมือง             

เป็ดเรศ             

เลี้ยงสุกร             

ร านา              

พืชผัก             

ไม้ผล             

กระเรียม             

 
ตารางการกระจายพืชและสัตว์ในรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ข้าว    

พืชไร่    

พืชผัก    

เห็ด    

สมุนไพร    

ไม้ผล    

ไม้ดอก    

 
√ 

√ 

√ 

√ 
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จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 

ที่ผลิตและแปรรูป

โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่น

มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่

อื่นมาแปรรูปโดย

กลุ่ม 

พืชไร่     

พืชผัก     

เห็ด     

สมุนไพร     

ไม้ผล     

สัตว์บก     

สัตว์น้ า     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     

อื่นๆ     

   
 
   

 ะ.การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7) 
การขายผลผลิต 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 

พืช 

1. ร านา 

2. พืชผัก 

3. ไม้ผล 

4. กระเรียม 

 

 

  

 

 

 

 

√ 
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สัตว์ 

1. ไก่พ้ืนเมือง 

2. เป็ดเรศ 

3. เลี้ยงสุกร 

4. เลี้ยงโคเนื้อ 

   

แปรรูป 

1 

2 

3 

4 

   

      
 
 
 
 
แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 

ชนิด ตลาดสด พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail 

Store Online 

พืช      

สัตว์      

แปรรูป      

 
 
 
 
 

√ 

√ 

√ 
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ตอนที่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ร านา 50,000 

50,000 

2 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 60,000 

3 เลี้ยงเป็ดเรศ 500 

4 ปลูกพืชผัก 30,000 

5 ปลูกไม้ผล 6,000 

6 เลี้ยงสุกร 37,000 

7 เลี้ยงโคเนื้อ 120,000 

8 ปลูกกระเรียม 10,000 

    

รวมรายได้ทั้งหมด 313,500 50,000 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 
 
 
 

ตอนที่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความยั่งยืนของการผลิต และเพื่อความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร (บรรยายยกตัวอย่าง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเะพาะรี่ส าคัญๆ ซัก 1 เรื่อง) 
1.กระบวนการประยุกต์ความรู้ 
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การตั้งค าถามถึง

แนวรางการ

แก้ปัญหา 

การอบรม ดูงาน 

สาธิตรี่ศูนย์ฯ 

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพิ่มเตมิจากผูรู้้ 

หนังสือ เอกสาร และ 

Online  

ประสบการณ์

ตนเอง 

 เริ่มรดลองร าแบบลองผิดลองถูก(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(1) 

การช่วยเหลือ สนับสนุน

การอบรม ดูงาน สาธิตรี่

ศูนย์ฯ(แบบต่อเนื่อง) 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

หน่วยงานอื่นๆ

(แบบต่อเนื่อง) 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

เริ่มเกิดการ

แก้ปัญหา ผลของการรดลอง และปฏิบัติ(การประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติ(ต่อเนื่อง) 

ต้องการมีอาชีพ

ภาคเกษตรรี่

มั่นคง  มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว 

ไปอบรมเก่ียวกับ

เกษตรผสมผสาน  

อบรม ดูงาน สาธิต 

จากหน่วยงานอื่นๆ 

การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการร า

เกษตรผสมผสาน  

น าความรู้ด้าน

เกษตรรี่ตนเคย

ปลูกพืชต่างๆมา

เป็นประยุกต์ใช้

ด้วย 

 เริ่มรดลองและปฏิบัติในพ้ืนรี่ของตนเอง 

ได้รับการช่วยเหลือ 

สนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ศูนย์ฯ รั้งการร่วมอบรม 

ดูงานเพ่ิมเติม รวมถึงการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รี่

จ าเป็นต่างๆด้วย 

การช่วยเหลือสนับสนุน 

อบรม ดูงาน สาธิต จาก

กรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการ

ผสมเรียม 

การค้นข้อมูล ความรู้

เพ่ิมเติมจากผู้รู้ หนังสือ 

เอกสาร และ Online(

แบบต่อเนื่อง) 

มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ตามอัตถภาพ เริ่มเกิดความช านาญมีรายได้และสามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
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2.สรุปความรู้รี่ถูกประยุกต์ 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ความรู้จากศูนย์ฯ ความรู้จาก

หน่วยงานภาย 

A. การผลิต มีการร าลองปฏิบัติด้วย

ตนเอง และประยุกต์เอา

ความรู้จากการอบรมมา

ปรับใช้ให้เข้ากับพ้ืนรี่

ของตน 

เริ่มแรกได้เลือกกิจกรรมการ

เลี้ยงโคนมกับรางศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ โดยได้ รับองค์

ความรู้และได้รับการสนับสนุน

พั น ธุ์ โคน ม ไป ร ดลองเลี้ ย ง

จ านวน 2 ตัว และได้รับการ

คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ตาม

แนวพระราชด าริด้านปศุสัตว์ใน

ปี พ.ศ. 2548 

ได้ความรู้เรื่อง

การผสมวัว

เรียมจากกรม

ปศุสัตว์ 

B  การจัดการผลผลิต    

C การแปรรูป    

D. การจัดการตลาด    

 
 
 
 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร (แรรกภาพจาก
การบรรยาย) 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
     (ก)   ด้านพอเพียง      
       ด าเนินชีวิต กิจกรรมอย่างเรียบง่าย ไม่หรูหราเหมือนเชิงธุรกิจ ร าตามก าลัง
ความสามารถ ร าด้วยใจรัก แบบค่อยเป็นค่อยไป 
     (ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
  เน้นหลักการร างานรี่ตนมีความถนัด จึงสามารถปฏิบัติได้ดี 
     (ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน (เกษตรกรไม่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นการผลิตภาคเกษตร เลยไม่เพ่ิมเรื่อง
การเสื่อมโรรมของดิน และไม่ต้องเพ่ิมเรื่องน้ า, การผลิตไม่ได้น าไปสู่ตลาดกระแสหลักร าให้ราคา
ไม่แกว่ง เช่น ความพิเศษของผลผลิต, การมีตลาดเะพาะราง, ความเป็นออแกนิค ฯลฯ)  
         (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (อธิบายว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมอย่างไร) 
     (จ)   ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบงา่ย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       
  ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินเก็บออม สมาชิกในครอบครัวมีเวลาพบหน้ากัน 
ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข 
 

ตอนที่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร  
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงเป็ดเรศ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค

พ้ืนเมือง สามารถถ่ายรอดความรู้ให้แก่ผู้รี่มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี 

 ศักยภาพของสถานรี่  
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต  
 

 
 

 
 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
มีป้ายแสดงการเป็นศูนย์เรียนรู้  

 
7.2 ปริมาณผู้รี่เข้ามาเรียนรู้ในปีรี่ผ่านมา 150-200 คน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางเจริญศรี ค าประเสรฐิ 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  นางเจริญศรี ค าประเสริฐ 

“ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 
  - การติดต่อสื่อสาร  
     (089-2655385) 
  - สถานรี่ตั้ง  
                        บ้านเลขร่ี 44 หมู่รี่ 7 ต าบลเรพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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 1.2 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ 

1.2.1 ศูนย์เรียนรู้ด้านอนุรักษ์รรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                           (อธิบายโดยย่อ) 

1.2.2 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
- เกษตรผสมผสาน/ เกษตรรฤษฎีใหม่ 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม 
- การแปรรูปผลผลิตการเกษตร  

มีการแปรรูปผลผลิตเห็ดรี่ผลิต ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ดหอม สบู่กาแฟ สบู่พรอบ
เพอลิส 

 
1.2.3 การใช้รี่ดินและแหล่งน้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใช้รี่ดิน 
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- การใช้น้ า 
ใช้ระบบน้ าประปาภูเขา 
 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้ 
- ลักษณะของผู้ร่วมปฏิบัติ 

มีผู้ร่วมปฏิบัติในลักษณะครัวเรือน และกลุ่มเครือข่าย 
- จ านวนผู้รี่เข้าร่วม 

ในครัวเรือน รวม 2 คน คือ นางเจริญศรี และสามี 
และกลุ่มเครือข่าย จ านวน 2 คน 

 
ตอนรี่ 2 ภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของเกษตรกรก่อนรี่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ (หรือผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน 
 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
1. การอยู่นอกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยู่นอกชุมชน และร าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยู่ในชุมชนและร าอาชีพเกษตรกรรม 
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- ความรู้ ความถนัด หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
 

 2.2 จุดเปลี่ยนรี่ส าคัญต่อการเป็นเกษตรกรตัวอย่างและผู้น าศูนย์เรียนรู้ฯ 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับอาชีพนอกเกษตรรี่ผ่านมา 
- ปัญหารี่เกี่ยวกับการผลิตภาคเกษตรรี่ผ่านมา 

 
- ความต้องการรี่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 
ตอนรี่ 3 การได้มาซึ่งแนวรางการแก้ปัญหาและความรู้รี่น ามาใช้จนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์รี่ได้รับ และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

หลังจากพิจารณาถึงปัญหาด้านการเงินของครัวเรือนแล้ว พบว่ารี่ศูนย์มีป้าย
ประชาสัมพันธ์จึงเกิดความสนใจและรดลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งได้รดลองเรียนและเอาไปร าในหลาย
หลักสูตร ซึ่งรางศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ก็ได้ช่วยเหลือรั้งต้นรุนการผลิต และองค์ความรู้ แต่ในช่วงแรกสิ่งรี่ร าก็
ยังไม่ตรงกับความถนัดของเกษตรกร เช่น การเลี้ยงปลาดุก(ไม่ส าเร็จ) การอบรมเลี้ยงกบ(ไม่ส าเร็จ) เพาะ
เห็ดนางฟ้า(ขายไม่ได้) เพาะเห็ดหลินจือ(ออกรอบเดียว) จนสุดร้ายได้มาอบรมเห็ดหอมจึงเห็นว่าตรงกับ
ความต้องการของเกษตรรั้งรูปแบบการผลิตและด้านรายได้ จึงได้เพาะเห็ดหอมจนถึงปัจจุบัน 

3.2 การได้มาซึ่งความรู้รี่ใช้ในการแก้ปัญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

3.2.44 การขวนขวายด้วยตนเอง 
มีความมุ่งมั่นและรดลองร าหลายๆอย่าง มีการค้นคว้าจากหนังสือ และจากผู้

ประสบความส าเร็จอย่างจริงจังในรุกๆสิ่งรี่ร า เมื่อร าไม่ส าเร็จก็หาสิ่งใหม่มารดลองร าอย่างไม่ย่อร้อ 
3.2.45 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่นๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
หน่วยงาน 

(อธิบายว่าได้รับความรู้ และแนวการแก้ปัญหาจากหน่วยงานอื่นๆอย่างไร) 
3.2.46 การได้รับความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือได้รับการมอบหมายให้เป็นอาสาสมัครหรือตัวแรนของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
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ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุน 1.การเลี้ยงปลาดุก 2.การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ 3.การเลี้ยงกบ 

ด้านปัจจัย ได้รับการสนับสนุน 1.วัสดุร าโรงฝึกอบรมขนาด 8*4 เมตร 2.
อุปกรณ์ในอาคารเรียนรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 3.วัสดุร าห้องน้ า 4.สแลน 5.ปัจจัยการผลิต เช่น ถุงพลาสติก ขวด 
จุก 
 
ตอนรี่ 4 ปฏิบัติการและผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคัญรี่ปฏิบัติประกอบไปด้วย 
ก. การผลิต (แต่ละระบบ เช่น ผักผสมผสาน ไม้ผล ฯลฯ) 

- ผลิตอะไรบ้าง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผักอะไรบ้าง) 
มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหอม 
มีการเลี้ยงสัตว์ คือ ผึ้งชันรงค์ และ ไก่พ้ืนเมือง 

- ในแต่ละระบบให้กรอกรี่เก่ียวข้องกับกลุ่มการผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(1) การอนุรักษ์ป่า ดิน น้ า พืช สัตว์ 
(2) การจัดการน้ า            
(3) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ 
(5) การได้มา/ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/พันธ์สัตว์รี่ดี 

รางศูนย์ห้วยฮ่องไคร้จะมีเจ้าหน้ารี่รี่คอยร าการเพาะเชื้อเห็ด ซึ่งจะมีการ
รดสอบพันธุ์เห็ด และมีการแนะน าพันธุ์เห็ดรี่ดีให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ โดยน ามาขายให้กับเกษตรกรใน
ราคาถูก 

(6) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนรี่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก) สถานรี่เลี้ยง
สัตว์ (รุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง) 

พ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้อยู่ในพ้ืนรี่บ้านของนางเจริญศรี โดยมีการแบ่งพ้ืนรี่ คือ พื้นรี่
อาคารอบรม โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่งเห็ด 

(7) วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตรี่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ 
สวน ข้าวและสัตว์ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้มะขาม 
2. เชื้อเห็ดหอม 
3. ถุงพลาสติกรนร้อน ขนาด 9 x 13 นิ้ว 
4. จุกพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว 
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5. ส าลี ยางรัด 
6. หม้อนึ่งความดัน 
7. โรงเรือนหรือสถานรี่บ่มเส้นใยและเปิดดอก 

กระบวนการ 
1.ร าเชื้อเห็ดอัดก้อน โดยการผสมและอัดขี้เลื่อย น าไปนึ่ง และใส่เชื้อ

เห็ด 
2.บ่มเห็ด โดยการน าไปเก็บไว้ในโรงควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา 

ความชื้นสัมพัรธ์ไม่เกิด 70% เป็นเวลา 15-30 วันแล้วแต่ชนิดเห็ด โดยห้ามไม่ให้โดนน้ าโดยตรง 
3.เปิดดอก ร าการกระตุ้นโดยการให้ความชื้นรี่ก้อนเชื้อด้วยการะีดน้ า

ใส่แบบผ่านๆ ซึ่งเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนสามารถเปิดดอกได้ 3-4 รอบ 
(8) วิธีการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7) 

เก็บเห็นหอมจะร าการเก็บตามช่วงเวลาของเห็ด โดยจะประเมินระยะเวลาให้
สัมพันธ์กับความต้องการของแม่ค้ารี่จะมารับซื้อ 

หากเป็นช่วงรี่พ่อค้ายังไม่มาแต่ต้องเปิดดอก จะร าการเปิดดอกแล้วบรรจุเก็บไว้
ในตู้แช่เย็น สามารถเก็บไว้ได้(10 วัน) 

ข. การตลาดและการแปรรูป 
    (9) การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์ (ตามข้อ 7)  

มีการแปรรูปเห็ดหอม เป็น ข้าวเกรียบเห็ดหอม สบู่เห็ดหอม สบู่พรอบเพอลิส  
   (10) การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต (ตามข้อ 7)           

ศูนย์เรียนรู้มีการด าเนินการตลาดด้วยตนเองใน 2 ช่องราง คือ 
1.เห็ดหอมสด จะมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจ ามารับถึงร่ี 
2.ผลิตภัณฑ์แปรรูป มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และจากการบอกต่อ โดย

จะมีกลุ่มลูกค้าประจ ารี่จะโรรมาสั่งแล้วรางศูนย์เรียนรู้จะจัดส่งให้รางไปรษณีย์ 
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ตอนรี่ 5 ผลผลิตและรายได้ 
 

5.1 ตารางสรุป ว่า (มีพืชอะไร รายได้เร่าไร่ ต้นรุนเร่าไหร่) 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

รายได้ (บาท/ปี) 
ต้นทุนรวม 

(บาทปี) 

1 เพาะเห็ดหอม 140,000 

33,000 

2 ขายก้อนเชื้อเห็ด 20,000 

3 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมและผลผลิต

การเกษตร 

40,000 

4 ปลูกกาแฟ 20,000 

5 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 10,000 

รวมรายได้ทั้งหมด 230,000 33,000 

 
5.2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเรคนิคหรือวิธีคิดในการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกร) 

มีแนวคิด คือ ไม่เอาของไม่ดีให้กับลูกค้า ต้องใช้วัตถุดิบรี่ดี 
 
ตอนรี่ 6 การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพ่ือความยั่งยืนของการผลิต และเพ่ือความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคัญของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนากับ
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบัติของเกษตรกร  

ส่วนใหญ่องค์ความรู้รี่ได้มาจากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และจากการรดลองร าของ
เกษตรกร ซี่งเกษตรกรเองได้รับการซึมซับด้านการใช้ข้อมูลความรู้มาจากการอบรมของศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ 
โดยเกษตรกรหลังจากได้องค์ความรู้แล้วได้ร าการ ศึกษา ค้นคว้า รดลองต่อยอดด้วยตนเอง หากประสบ
ปัญหาก็จะของค าปรึกษาจากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ 
 6.2 รูปภาพของการผลิตรี่ได้เลือกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง ข้อ 6.1 อย่างไร 
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   

(ก) ด้านพอเพียง      
 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      

มีความมุ่งมั่นรี่จะแนวรางการพัฒนา และต่อยอดการด าเนินการเพาะพันธุ์เห็ด
เศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการรดลองร า และมีการขอค าปรึกษาจากผู้รู้ 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
 (ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       

ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรรี่มีวิถีชีวิตรี่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมีการ
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์(ไก่)เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะ
น าไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง 
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ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชน

เกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแนะน าแนวรางร่ีถูกต้องจากประสบการณ์ร่ีเคย
ผิดพลาดได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผู้รี่มาเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ และหากไม่เข้าใจสามารถโรรสอบถามได้
ตลอดเวลา 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

  

  

  
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้รี่ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ จะ

มีส่วนน้อยรี่นานๆครั้งจะเข้ามาเอง 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายมณเฑียร บุญช้างเผือก 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
 1.1 ช่ือและท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ฯ 
  - ช่ือ สกุล เจา้ของศูนยเ์รียนรู้ 
  นายมณเฑียร บุญช้างเผือก (ประธานกลุ่ม) 
  “กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าบ้านป่าสักงาม” 

  - การติดต่อส่ือสาร  
     (094-4436221) 
  - สถานท่ีตั้ง  
                      บา้นเลขท่ี  หมู่รี่ 1 บ้านป่าสักงาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                      พิกดัท่ีตั้ง  : 47Q(x) 0511982 (Y) 2099436 

 

 

 1.2 ลกัษณะส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ 
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่           
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเล้ียงสัตว ์
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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1.2.3 การใชท่ี้ดินและแหล่งน ้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใชท่ี้ดิน 

ประมาณ 3000 ไร่ 
 

 
 

- การใชน้ ้า 
ใช้ระบบน้ าจากการผลิตจากลุ่มน้ าตามธรรมชาติ 

 
1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบติัของศูนยเ์รียนรู้ 

- ลกัษณะของผูร่้วมปฏิบติั 
ร่วมปฏิบัติในลักษณะกลุ่มภายในชุมชน โดยร่วมกันร างานกับหน่วยงาน

ภายนอกรี่เกี่ยวข้องเช่น ป่าไม้ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ โดยปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มรี่ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่ม
พิรักษ์ป่า จ านวน 10 คน 

 
 
ตอนท่ี 2 ภูมิหลงัและจุดเปล่ียนของเกษตรกรก่อนท่ีถูกจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลงัและประสบการณ์ของเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ (หรือผูน้ ากลุ่มศูนยเ์รียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น 
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ในอดีตบ้านป่าสักงามเป็นพ้ืนรี่รี่มีต้นสักอยู่ เป็นจ านวนมาก ใช่ช่วงแรก 
ประมาณปี พ.ศ. 2503 มีการสัมปรานป่าไม้สักของโรงเลื่อยไม้ซ่ึงชาวบ้านได้เข้ารับจ้างในการ
คัดเลือกไม้ ตีตราไม้ ตัดโค่นไม้ให้กับผู้รับสัมปราน ชาวบ้านบางรายลงรุนซื้อช้างมารับจ้างชัก
ลากไม้ และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการน าเลื่อยไฟฟ้าเข้ามาและเกิดการร าไม้เถื่อนเกิดขึ้นโดย
พ่อเลี้ยงนอกชุมชน และต่อมาชุมชนก็เริ่มร าไม้เถื่อนเอง นอกจากนี้บริเวณผืนป่ารี่ชาวบ้านเคย
เข้าเก็บหาอาหาร สมุนไพร ก็ร าได้ยากมากขึ้นเพราะถูกจ ากัดสิรธิ์อันเป็นผลมาจากสิรธิในการ
ได้รับอนุญาตให้นายรุนได้ใช้ประโยชน์พ้ืนรี่ป่า ส่งผลให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างนายรุนและ
ชาวบ้านอยู่เป็นเนื่องๆ ต่อมาประมาณในปี พ.ศ. 2520 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เข้ามา
ด าเนินกิจการตัดไม้(พ้ืนรี่สัมปราน ประมาณ 2,200 ไร่) แล้วปลูกในพ้ืนรี่ป่าด้านริศเหนือของ
หมู่บ้าน ส่งผลให้คนในชุมชนเริ่มเข้าไปลักลอบตัดไม้เพ่ือการแปรรูป และร าเฟอร์นิเจอร์ เช่น 
โต๊ะ ตู้ มากขึ้นเสมือนแข่งขันกับหน่วยงาน จนเมื่อปี 2535 การตัดไม้สักอย่างมากมายส่งผลให้
สภาพรรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพลง พื้นรี่ต้นน้ าเสื่อมโรรม ชุมชนได้รับผลกระรบแหล่งน้ า
ธรรมชาติรี่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มแห้งแล้ง น้ าในชุมชนไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

  
2.2 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อการเป็นเกษตรกรตวัอยา่งและผูน้ าศูนยเ์รียนรู้ฯ 

เมื่อคนในชุมชนใช้รรัพยากรธรรมชาติ โดยเะพาะรรัพยากรป่าไม้อย่าง
สิ้นเปลือง ต้นไม้ถูกตัดร าลาย  รรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพลง พ้ืนรี่ต้นน้ าเสื่อมโรรม ระบบ
นิเวศเริ่มขาดความสมดุล  ร าให้ชุมชนไม่สามารถพ่ึงพิงธรรมชาติได้ดังเดิม ชาวบ้านเริ่ม
ปรับเปลี่ยนวิถีการร ากินโดยออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้านมากขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2536 พระบารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง
โครงการพัฒนาพ้ืนรี่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนรี่ลุ่มน้ าแม่กวง บ้านป่าสักงามเป็นหมู่บ้านหนึ่งรี่ โครงการเข้าด าเนินการ โดยมี
หน่วยรหารร าหน้ารี่ในการป้องกันการตัดไม้ร าลายป่า จึงร าให้ชุมชนไม่สามารถร าไม้เถื่อนได้
ดังเดิม คนในชุมนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนแนวรางในการร ามาหากิน โดยมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม 
คือ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ(แม่งานหลัก) กรมพัฒนารี่ดิน และเกษตรอ าเภอ เข้ามาส่งเสริมอาชีพ
เกษตร(จัดสรรพื้นรี่ร ากินให้ครัวเรือนละ 1.5 ไร่) และสอดแรรกแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการป่า
ให้กับคนในชุมชนผ่านการเก็บข้อมูลแบบสอบถามแล้วร าการสรุปให้คนในชุมชนได้เห็นเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการพาคนในชุมชนไปศึกษาดูงานยังสถานรี่รี่มีการจัดการป่าต้นน้ ารี่
ประสบความส าเร็จเพื่อให้เห็นถึงความสุขของการมีรรัพยากรธรรมชาติรี่สมบูรณ์ 

ส่งผลให้ในช่วงปี 2541-2543 ชาวบ้านเริ่มมีความตระหนักและเริ่มมีการจัดตั้ง
กลุ่มในการดูแลรักษาป่า จนปัจจุบันสายน้ า และน้ าตกรี่เคยแห้งขอดสามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อีกครั้ง 
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              2.3 จุดเร่ิมตน้ท่ีจะเป็นศูนยเ์รียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร (บนัได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเ์รียนรู้อยูบ่นัไดขั้นท่ี 2 โดยมุ่งใหค้นในชุมชนเกิดความตระหนกัในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้ท่ีมีผลต่อความย ัง่ยนืในระบบผลิตพืชของชุมชน 

 
ตอนท่ี 3 การไดม้าซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาและความรู้ท่ีน ามาใชจ้นไดเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

- กับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนโดยเป็นภารกิจของหน่วยงาน 

- กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนผ่านภารกิจ

ของห้วยฮ่องไคร้รี่ได้รับจากในหลวง ร.9 โดยมี อ.คณิต เป็นหัวหน้ารีมร างาน 

 
3.2 การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตวัอยา่งจนไดรั้บการ

จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดบัการไดม้าซ่ึงความรู้ก่อน-หลงั*** และท าเป็น Category Column ยอ่ย 

3.2.47 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนยศึ์กษาการพฒันา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า และดูแลด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการให้
ความรู้เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักกับสถานการณ์ของชุมชนอย่างเป็นระบบ เช่น มีการ
คัดเลือกกลุ่มผู้น ารี่เอาจริง มีการเก็บข้อมูลและคืนข้อมูล มีการจัดล าดับปัญหาและความต้องการ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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3.2.48 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของหน่วยงาน 

รหาร : เป็นผู้เข้ามาก ากับดูแลและค่อยจัดการในเชิงกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนบุกรุก
ป่า และร่วมดูแลรักษาป่า เช่น การร าแนวกันไฟ การร าฝาย เป็นต้น 

กรมพัฒนารี่ดิน : เป็นหน่วยงานรี่เข้ามาร่วมกับศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ในการ
สนับสนุนในเรื่องของการจัดสรรพื้นรี่ร ากินให้กับคนในชุมชน 

เกษตรอ าเภอ : เป็นหน่วยงานรี่เข้ามาร่วมสนับสนุนอาชีพ และองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรให้กับคนในชุมชน(เนื่องจากคนในชุมชนห่างจากการร าการเกษตรมานาน) 

3.2.49 การขวนขวายดว้ยตนเอง 
 

ตอนท่ี 4 ปฏิบติัการและผลปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้ 
 4.1 กิจกรรมส าคญัท่ีปฏิบติัประกอบไปดว้ย 
ก. ผลิตอะไรบา้ง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผกัอะไรบา้ง) 

 
 ข.กิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบใหก้รอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มการผลิตของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
****ระบุวา่แต่ละศูนยมี์กิจกรรมส าคญัใดบา้ง**** 

(1) การอนุรักษป่์า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
มีการจัดตั้งกลุ่มพิรักษ์ป่ารี่เป็นรีมงานหลักในการดูแลเรื่องไฟป่า มีกิจกรรม

ปลูกป่า(ปีละ 200ไร่) มีการจัดร าแนวกันไฟร่วมกับรหารในรุกๆปี มีการจัดตั้งรีมงานในการ
ตรวจลาดตระเวนผู้บุกรุกป่า/หาของป่าในช่วงรี่ไม่ได้รับอนุญาต 

(2) การจดัการน ้า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย บ่อน ้า/สระน ้า) 
 - เพื่อการเกษตร มีการจัดร าฝายดักตะกอน ในพ้ืนรี่ป่าต้นน้ าในรุกร่องห้วย และมีการ
จัดร าฝายปูนประมาณ 50-60 แห่ง 

 - เพื่อเล้ียงสัตว ์
 - เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

(3) การอนุรักษแ์ละเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 (4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
 (5) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุพืช/  
(6) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจ 
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(7) การจดัการแปลงพืช (รวมถึงพื้นท่ีป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผกั)  
 (8) สถานท่ีเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ (ทุ่งหญา้ ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 

  
 ค.วธีิการปลูก/ เล้ียงและดูแลรักษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ขา้ว
และสัตว ์ 
 
 ง.วธีิการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ ค.) 
***ท า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จดักลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตวใ์น
รอบปี*** (จ าแนก เพื่อกิน/เพื่อขาย/ทั้งกินและขาย)  

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ 7) 
   

 ฉ.การตลาด/ การจดัการธุรกิจผลผลิต (ตามขอ้ 7)การขายผลผลติ 
 
 
ตอนท่ี 6 การใชค้วามรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยกุตเ์พื่อความย ัง่ยนืของการผลิต และเพื่อความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคญัของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนยศึ์กษาการพฒันากบั
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบติัของเกษตรกร (บรรยายยกตวัอยา่ง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเฉพาะท่ีส าคญัๆ ซกั 1 เร่ือง) 

1. แนวคิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนรี่ต้นล าธาร   การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง  การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร การป้องกันไฟป่า  การปลูกเสริมป่ าเพ่ือพัฒนาความ
หลากหลายพืชพรรณและสมุนไพร   

2. แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริ เรียนรู้และปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์รี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ด้วยการพ่ึงพิง
รรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรุนในการร ามาหากิน ได้แก่ การเกษตรผสมผสาน การใช้ประโยชน์
จากป่าอย่างชาญะลาดเพ่ือเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างพออยู่พอกิน โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม
รายได้ครัวเรือน ประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปุ๋ยธรรมชาติ กลุ่มเลี้ยงหมูป่า กลุ่มจักสานไม้
ไผ่และหวาย กลุ่มสมุนไพร กลุ่มเพาะช ากล้าไม้  

3. แนวคิดการพ่ึงตนเอง   เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนรี่จะก่อให้เกิดพลัง
ในการอนุรักษ์และพัฒนารรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยเน้นให้เกิดการมี
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ส่วนร่วมรุกฝ่ายรั้งแกนน า เยาวชน ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นพลังให้ชุมชนพัฒนาอย่างเข้มแข็งด้วย
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  

4. แนวคิดการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาการรับรู้ สติปัญญา
และความสามารถในการตัดสินใจก าหนดชีวิตตนเองและชุมชน โดยมีความรู้สึกผูกพัน
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีส่วนร่วมอาจเป็นไปในลักษณะต่างๆ กัน โดยใช้หลักการพัฒนาจาก
ระดับตนเอง ครัวเรือน แล้วรวมเป็นกลุ่มกิจกรรมเพ่ือการร างานร่วมกัน 

1.กระบวนการประยกุตค์วามรู้ 
ตดัไม ้น ้ าไมมี้ ท า
การเกษตรไม่ได ้ไม่
มีอาชีพ 

สนบัสนุนการฟ้ืนฟู
ป่า(โดยใชข้อ้มูล) 

การเขา้มาควบคุม
พ้ืนท่ีโดยทหาร 

  

  
เกิดความตระหนกั และตอ้งการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า และน ้า 

ช่วยเหลือดา้นวสัดุ อุปกรณ์
พ้ืนฐาน รวมถึงเสริมแนวคิด 
วธีิการ และบุคลากรในการ
ฟ้ืนฟปู่า 

สนบัสนุนดา้นอาชีพ การ
ดูแลป่า และการจดัสรรพ้ืนท่ี
ท ากิน 

ไปศึกษาดูงานยงัพ้ืนท่ีท่ี
ประสบความส าเร็จแลว้น ามา
ปรับใชก้บัพ้ืนท่ี 

เร่ิมเกิดการ
แกปั้ญหา จดัตั้งกลุ่มอนุรักษป่์า และมีการจดัเจา้หนา้ท่ีเวรยามตรวจตราในพ้ืนท่ีชุมชน 

 
2.สรุปความรู้ท่ีถูกประยกุต์ 
***แยกวา่ไดค้วามรู้จากศูนยว์า่เป็นเร่ืองอะไร ความรู้ท่ีเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเร่ืองอะไร 
และสรุป 
ความรู้ท่ีถูกประยกุตจ์นส าเร็จวา่ท าอยา่งไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 
A.การผลิต       

B.การจัดการผลผลิต       

C.การแปรรูป       

D.การจัดการรางตลาด       
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      

คนในชุมชนมีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้
สถานการณ์รี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ด้วยการพ่ึงพิงรรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรุนในการร ามาหากิน 
ได้แก่ การเกษตรผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชาญะลาดเพ่ือเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างพออยู่พอ
กิน โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพเสริมรายได้ครัวเรือน ประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปุ๋ยธรรมชาติ กลุ่ม
เลี้ยงหมูป่า กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย กลุ่มสมุนไพร กลุ่มเพาะช ากล้าไม้ 

 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
มีการร่วมกันวางแผนการพัฒนาเพื่อหาปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง

เป็นระบบโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ 
(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  

มีการสนับสนุนให้กลุ่มแกนน า เยาวชน ผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้รี่จะพัฒนาพ้ืนรี่
ชุมชนอยู่ตลอดเวลา 

(ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น  
ป่า : มีการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง มีการจัดร าแนวกันไฟ และมีการ

ออกกฎระเบียบการเข้าไปหาของป่าเะพาะช่วงเวลา 
น้ า : มีการจัดร าฝายปูนจ านวน 60 แห่ง และฝายดักตะกอนในรุกๆล าห้วย  

(จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชน

เกี่ยวกับด้านการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า รวมถึงการจัดการกับไฟป่า เช่น การจัดร าแนวกันไฟ 
และการจัดการเมื่อเกิดไฟป่า และแนวรางและวิธีการในการปลูกป่า 

 
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 2 ปีรี่ผ่านมาไม่มีผู้เข้ามาเรียนรู้  
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินายอุ่นเรือน เกิดสุข  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
 1.1 ช่ือและท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ฯ 
  - ช่ือ สกุล เจา้ของศูนยเ์รียนรู้ 
       นายอุ่นเรือน เกิดสุข 

“ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด าริดา้นเกษตรผสมผสาน” 
  - การติดต่อส่ือสาร  
     (087-1923285) 
  - สถานท่ีตั้ง  
                      บา้นเลขท่ี  6 หมู่รี่ 1 ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                      พิกดัท่ีตั้ง  : 47Q(x) 0537586 (Y) 2107104  

 

 

 
 1.2 ลกัษณะส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ 

 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่  
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเล้ียงสัตว ์
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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1.2.3 การใชท่ี้ดินและแหล่งน ้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใชท่ี้ดิน 
จ านวน 7 ไร่ แบ่งเป็น 

 พื้นท่ีอยูอ่าศยั     จ านวน   2 งาน 
-  พื้นท่ีบ่อเล้ียงปลา ปลูกพืชผกั  จ านวน   1  ไร่ 
-  พื้นท่ีปลูกไมผ้ล    จ านวน   4  ไร่ 
-  พื้นท่ีเพาะเห็ด    จ านวน   1   ไร่ 2 งาน 

 
 

- การใชน้ ้า 
ใช้ระบบบ่อน้ ารี่ได้จากผันน้ าจากระบบธรรมชาติ รี่รางศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ได้มา

ร าฝายไว้ให้ในชุมชน 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบติัของศูนยเ์รียนรู้ 
- ลกัษณะของผูร่้วมปฏิบติั 

มีผู้ร่วมปฏิบัติในลักษณะครัวเรือน คือ นายอุ่นเรือน และภรรยา และใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเห็ดในชุมชน 
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ตอนท่ี 2 ภูมิหลงัและจุดเปล่ียนของเกษตรกรก่อนท่ีถูกจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลงัและประสบการณ์ของเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ (หรือผูน้ ากลุ่มศูนยเ์รียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น 
นายอุ่นเรือน เกิดสุข เป็นคนในพื้นรี่ หมู่รี่ 1 ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด 

โดยก าเนิด ในอดีตประกอบอาชีพร าไร่เมี่ยง ร่วมกับร าสวนกาแฟ(ตามบรรพบุรุษ) ซึ่งรายได้
จากการประกอบอาชีพจะได้เะพาะช่วงเวลารี่พืชให้ผลผลิตเร่านั้น ส่วนเวลารี่เหลือในรอบปี 
ตนเองต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างรั่วไปตามรี่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งรายได้รี่ได้รับยังไม่มีความ
แน่นอน  

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
1. การอยูน่อกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยูน่อกชุมชน และท าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยูใ่นชุมชนและท าอาชีพเกษตรกรรม 
ในอดีตประกอบอาชีพร าไร่เมี่ยง ร่วมกับร าสวนกาแฟในพ้ืนรี่ชุมชน โดยมี

พ้ืนรี่รี่ปลูกประมาณ 30 ไร่ 

4. การอยูใ่นชุมชน และท าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนดั หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรจากการร าไรเมี่ยง และกาแฟ 

  
2.2 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อการเป็นเกษตรกรตวัอยา่งและผูน้ าศูนยเ์รียนรู้ฯ 

- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัอาชีพนอกเกษตรท่ีผา่นมา 
- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการผลิตภาคเกษตรท่ีผา่นมา 

ปัญหาหลักรี่ส าคัญ คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง และรายได้ร่ีได้รับยังไม่มี
ความแน่นอนจากการประกอบอาชีพร าไร่เมี่ยงและสวนกาแฟ มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
จะได้เะพาะช่วงเวลารี่พืชให้ผลผลิตเร่านั้น รวมถึงการประกอบอาชีพรับจ้างรั่วไปตามรี่ได้รับ
การว่าจ้างก็ไม่ได้สร้างความมั่นคงด้านการเงินให้กับครอบครัว 

- ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา/ใชชี้วติอยา่งพอเพียง 
เมื่อได้รดลองมาร าเกษตรผสมผสาน และจากการรี่ไปอบรมรี่ศูนย์ห้วยฮ่อง

ไคร้ฯหลายๆครั้ง จึงได้ซึมซับเอาแนวคิดตามหลักปรัชญาฯ และเริ่มร่ีจะอยากศึกษาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค้นพบว่าชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้อยู่ไกลตัว เกษตรกรรั่วไป
สามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยยังสามารถร าเงินให้กับครอบครัว  
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              2.3 จุดเร่ิมตน้ท่ีจะเป็นศูนยเ์รียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร (บนัได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเ์รียนรู้อยูบ่นัไดขั้นท่ี 3 โดยหลงัจากประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ไดเ้ขา้
ไปอบรมท่ีศูนยศึ์กษาฯ ท าให้มีความตอ้งการน าวธีิคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเขม็ทิศใน
การใชชี้วติตั้งแต่เร่ิมตน้ 

 
ตอนท่ี 3 การไดม้าซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาและความรู้ท่ีน ามาใชจ้นไดเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

- กบัหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ในช่วงรี่ประสบปัญหา มีโอกาสได้รับการแนะน าให้ไปศึกษาดูงานรี่ศูนย์ศึกษาฯ 
จาก  ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ร าให้ได้เข้าไปเรียนรู้ในแนวรางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรี่ โดย
รางนายอุ่นเรือนไดร้่วมกันเลือกรูปแบบกิจกรรมรี่เหมาะสมกับครอบครัว และสภาพพ้ืนรี่ สร้าง
เป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสาน แต่ยังติดปัญหาเรื่องน้ าส าหรับใช้ในการเกษตร จึงได้ขอรับการ
สนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เข้ามาสนับสนุนฝายให้กับหมู่บ้าน ร าให้ราษฎร
ในหมู่บ้าน มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคและน้ าใช้ส าหรับรี่จะร าการเกษตรต่างๆ จึง
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรผสมผสานรี่เลือกไว้อย่างเต็มรี่ 

3.2 การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตวัอยา่งจนไดรั้บการ
จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 

      ***เรียงล าดบัการไดม้าซ่ึงความรู้ก่อน-หลงั*** และท าเป็น Category Column ยอ่ย 
3.2.50 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนยศึ์กษาการพฒันา 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ได้รับเป็นตัวแรนในเรื่องของ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และขยายกลุ่มเครือข่าย 
โดยได้รับเป็นตัวแรนการดูงานในเกือบรุกๆเรื่องของศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ เช่น ป่า 

3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  การร าเกษตรผสมผสาน  การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

3.2.51 การขวนขวายดว้ยตนเอง 
มีการศึกษาความรู้ตามแนวพระราชด าริอยู่อย่างสม่ าเสมอจากการอ่านหนังสือ

รั่วไป และจากการดูผ่านสื่อโรรรัศน์ 

3.2.52 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของหน่วยงาน 

ดูงานรี่โรงงานผลิตปุ๋ยของเจียไต๋  ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเรื่องเกษตร
ผสมผสานรี่ ม.แม่โจ้ และได้รับเลือกเป็นหมอดินของชุมชน 

 
ตอนท่ี 4 ปฏิบติัการและผลปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคญัท่ีปฏิบติัประกอบไปดว้ย 
ก. ผลิตอะไรบา้ง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผกัอะไรบา้ง) 

เกษตรผสมผสาน มีการปลูกข่า ขิง ไม้ผล  
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดหอม เห็ดลม เห็ดนางฟ้า 

 
 ข.กิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบใหก้รอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มการผลิตของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
****ระบุวา่แต่ละศูนยมี์กิจกรรมส าคญัใดบา้ง**** 

(1) การอนุรักษป่์า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
(2) การจดัการน ้า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย บ่อน ้า/สระน ้า) 

 - เพื่อการเกษตร 
 - เพื่อเล้ียงสัตว ์
 - เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

(3) การอนุรักษแ์ละเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีการเพิ่มฐาตุ

อาหารในด้วยด้วยการน าก้อนเห็ดรี่ออกดอกเสร็จแล้วไปเป็นปุ๋ยให้กับสวนผสมผสาน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
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มีการผลิตปุ๋ยอินรรีย์เพื่อใช้เองในศูนย์  
(5) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุพืช/  

มีการศึกษาและรดลองขยายพันธุ์เห็ดด้วยตนเอง ซึ่งผลรี่ได้สามารถลดอัตรา
การสูญเสียจากเดิม 10-15% เหลือเพียง 5% 

(6) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจ 
ศูนย์เรียนรู้มีการแบ่งพ้ืนรี่หลัก 2 ส่วน คือ สวนเกษตรผสมผสาน และพ้ืนรี่

ส าหรับเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
สวนเกษตรผสมผสาน จะมีการแบ่งพ้ืนรี่ในการปลูกพืชผัก เช่น ตะไคร้หอม ขิง 

ข่า 
เห็ดเศรษฐกจิ จะมีพ้ืนรี่ส าหรับร าโรงบ่ม และโรงเปิดดอกเห็ด 

(7) การจดัการแปลงพืช (รวมถึงพื้นท่ีป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผกั)  
 (8) สถานท่ีเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ (ทุ่งหญา้ ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 

  
 ค.วธีิการปลูก/ เล้ียงและดูแลรักษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ขา้ว
และสัตว ์ 

จะไม่มีการใช้สารเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพรี่ผลิตเอง 
 ง.วธีิการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ ค.) 
***ท า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จดักลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตวใ์น
รอบปี*** (จ าแนก เพื่อกิน/เพื่อขาย/ทั้งกินและขาย) 

เห็ดเศรษฐกิจ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามช่วงเวลาของแต่ละชนิด 
สวนผสมผสาน เก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาของแต่ละชนิด 

 
 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เห็ดหอม             
2.เห็ดลม             
3.เห็ดนางฟ้า             
4.ขิง-ข่า             
5.ไมผ้ล             
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ตารางการกระจายพืชและสัตวใ์นรอบปี 
การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 

ขา้ว    
พืชไร่    
พืชผกั    
เห็ด    
สมุนไร    
ไมผ้ล    
ไมด้อก    
สตัวบ์ก    
สตัวน์ ้ า    
อ่ืนๆ.....    

 
 ฉ.การตลาด/ การจดัการธุรกิจผลผลิต (ตามขอ้ 7) 
การขายผลผลติ 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.พืชผัก 
2.เห็ด 
3.ไม้ผล 
4 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

สัตว์ 
1 
2 
3 
4 
 

   

แปรรูป 
1 
2 
3 
4 
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     แหล่งรับซ้ือ/กระจายผลผลติ 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 

พืช      
สัตว ์      
แปรรูป      
  

เห็ด จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับในชุมชน โดยชุมชนจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับพ่อค้า 

ผลผลิตจากสวนผสมผสาน จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดเมืองใหม่มารับถึงรี่ 
 
ตอนท่ี 5 ผลผลิตและรายได ้

5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได ้ 

ที ่ กิจกรรม รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ปลูกไม้ผล 30,000 

90,000 

2 ปลูกพืชผัก 15,000 

3 เพาะเห็ดหอม 390,000 

4 เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์จากเห็ด

หลินจือ 

117,000 

5 เพาะเห็ดลมป่า 8,000 

6 เพาะเห็ดนางฟ้า 20,000 

7 ปลูกกาแฟ 10,000 

8 ไร่เมี่ยง 10,000 

    

รวมรายได้ทั้งหมด 600,000 90,000 
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5.2 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเทคนิคหรือวธีิคิดในการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกร) 
มีแนวคิด คือ ต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางรี่

เข้ามาซื้อสินค้าในชุมชน และสินค้าร่ีจะส่งต้องเป็นสินค้าร่ีมีคุณภาพ 
 
ตอนท่ี 6 การใชค้วามรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยกุตเ์พื่อความย ัง่ยนืของการผลิต และเพื่อความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคญัของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนยศึ์กษาการพฒันากบั
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบติัของเกษตรกร (บรรยายยกตวัอยา่ง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเฉพาะท่ีส าคญัๆ ซกั 1 เร่ือง) 

นายอุ่นเรือน เป็นผู้รี่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงาน
ต่างๆมากมาย แต่ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส าคัญให้กับนายอุ่นเรือนในด้าน
การจัดรูปแบบพ้ืนรี่ในรูปแบบเกษตรรฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
1.กระบวนการประยกุตค์วามรู้ 
ปัญหาดา้นรายได ้ เกษตรทฤษฏีใหม่ 

ปุ๋ยชีวภาพ และ
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การปรับปรุงดิน และ
พ้ืนท่ี 

การคน้ขอ้มูล ความรู้
เพ่ิมเติมจากผูรู้้ 
หนงัสือ เอกสาร  

ศึกษาเก่ียวกบัการท า
เกษตรผสมผสาน 

  
ทดลองท าเกษตรผสมผสาน และเพาะเห็ด 

ช่วยเหลือดา้นวสัดุ อุปกรณ์
พ้ืนฐาน องคค์วามรู้การเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ 

ไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
เกษตร ผสมผสาน 

การน าความรู้ท่ีไดม้าทดลอง
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

เร่ิมเกิดการ
แกปั้ญหา ส่งผลใหพ้ื้นท่ีเปล่ียนจากสวนเม่ียงเป็นสวนผสมผสาน และมีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
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2.สรุปความรู้ท่ีถูกประยกุต์ 
***แยกวา่ไดค้วามรู้จากศูนยว์า่เป็นเร่ืองอะไร ความรู้ท่ีเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเร่ืองอะไร 
และสรุป 
ความรู้ท่ีถูกประยกุตจ์นส าเร็จวา่ท าอยา่งไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 

 คัดเลือกชนิดพืช 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

 การคัดเลือกชนิดพืช 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 ด้านการร าเกษตร

ผสมผสาน 

 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
การจัดพื้นรี ่

B.การจัดการผลผลิต 

 การรดลองหาวิธีปลูกร่ีดี
รี่สุด 

 เอาใจใส่และหมั่นตรวจ
แปลงอยู่เสมอ 

 ไม่มีการใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืช 

 รดลองหาวิธีการรี่ดีร่ีสุด
ในการเพาะเหด็หอม 

 รดลองร าเช้ือเห็ดด้วย
ตนเอง 

 การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช 
 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ร าเกษตรผสมผสาน 
 การให้ความรูเ้กี่ยวกับการ

เพาะเหด็เศรษฐกิจ 

  

C.การแปรรูป       

D.การจัดการรางตลาด 

 ขยายองค์ความรู้การ
เพาะเหด้ให้กับเกษตรกร
ใกล้เคียง แล้วร าการ
รวมกลุม่กันขาย  

    

 
6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 
สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   

(ก) ด้านพอเพียง      
ศูนย์เรียนรู้มีการร าสวนผสมผสาน โดยจะแบ่งพ้ืนรี่ส าหรับการลดค่าใช้จ่ายใน

การซื้อผัก และสัตว์ ของครัวเรือน ส่วนรี่เหลือสามารถด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจาก
สวนผสมผสาน 
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 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
มีความมุ่งมั่นรี่จะพัฒนากิจการเพาะเห็ดของตนเองและชุมชนให้อยู่รอดอย่าง

สุจริต โดยต้องสามารถต่อรองกับตลาดโดยไม่ร าการเบียดเบียนผู้อ่ืน 
 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ว่าสิ่งรี่จะต้องร าอย่างไม่ลดละ คือ การด าเนินชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการร าเกษตรผสมผสาน เนื่องจากเห็ดหากวันหนึ่งล้ม ก็ยังคงมีเกษตร
ผสมผสานรี่จะคอยเกื้อกลูครอบครัวได้อย่างแน่นอน 

 
(ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      

มีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 

(จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และร าสวนผสมผสานโดยผักและสัตว์รี่เหลือจากการ

กินถึงน าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการร าเกษตรผสมผสาน และเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจให้กับ
คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกในละแวกชุมชนน าไปปฏิบัติตามกว่า 80% ของคน
ในชุมชน 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชม

เกี่ยวกับด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน และด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร โดยเะพาะด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจรี่นายอุ่นเรือนสามารถถ่ายรอดและขยายองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรในชุมชนให้เข้ามาปฏิบัติและรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ขายเห็ด ได้กว่า 80 % 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 1.จากศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ 
 2.เข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการรี่เคยไปเป็นวิรยากร 
 3.จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น รหาร อบต กศน 
 4.จากต่างประเรศ เช่น รหารของพม่า (มารุกปีปีละ 100-150 คน) 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางมาลัย ญาติฝูง 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
 1.1 ช่ือและท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ฯ 

นางนางมาลัย ญาติฝูง 
“ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

  - การติดต่อสื่อสาร  
     (091-7417223) 
  - สถานรี่ตั้ง  
                      บ้านเลขร่ี 44/3 หมู่รี่ 7 ต าบลเรพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดรี่ตั้ง  : 47Q(x) 0534249 (Y) 2092261 

 

 
 1.2 ลกัษณะส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ 

 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่           
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเล้ียงสัตว ์
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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1.2.3 การใชท่ี้ดินและแหล่งน ้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใชท่ี้ดิน 
ประมาณ  10 ไร่  แบ่งเป็น 

พ้ืนรี่ร าสวนกาแฟ  จ านวน 9 ไร่ 
พ้ืนรี่อยู่อาศัย   จ านวน 3 งาน 
พ้ืนรี่โรงเห็ด   จ านวน 1 งาน 

 

 
 

- การใชน้ ้า 
ใชร้ะบบน ้าประปาภูเขา 
 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบติัของศูนยเ์รียนรู้ 
- ลกัษณะของผูร่้วมปฏิบติั 

มีผูร่้วมปฏิบติัในลกัษณะครัวเรือน และกลุ่มเครือข่าย 
ในครัวเรือน รวม 2 คน คือ นางมาลยั และสามี 
และกลุ่มเครือข่าย จ านวน 2 คน 
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ตอนท่ี 2 ภูมิหลงัและจุดเปล่ียนของเกษตรกรก่อนท่ีถูกจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลงัและประสบการณ์ของเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ (หรือผูน้ ากลุ่มศูนยเ์รียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น 
 โดยประกอบอาชีพเกษรตรกรรม โดยร าสวนกาแฟ 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
1. การอยูน่อกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยูน่อกชุมชน และท าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยูใ่นชุมชนและท าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยูใ่นชุมชน และท าอาชีพนอกเกษตร 

- ความรู้ ความถนดั หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

 
2.2 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อการเป็นเกษตรกรตวัอยา่งและผูน้ าศูนยเ์รียนรู้ฯ 

- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัอาชีพนอกเกษตรท่ีผา่นมา 
 

- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการผลิตภาคเกษตรท่ีผา่นมา 
- ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา/ใชชี้วติอยา่งพอเพียง 

 
              2.3 จุดเร่ิมตน้ท่ีจะเป็นศูนยเ์รียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร (บนัได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเ์รียนรู้อยูบ่นัไดขั้นท่ี 1 โดยมีความมุ่งเนน้อยูท่ี่การแกปั้ญหาเก่ียวกบั
รายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายของครอบครัว 

 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนท่ี 3 การไดม้าซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาและความรู้ท่ีน ามาใชจ้นไดเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

- กบัหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ได้เห็นจากความส าเร็จของศูนย์เรียนรู้ของนางเจริญศรี จึงได้เข้าไปพูดคุย
สอบถามว่าต้องร าอย่างไร จนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจรี่ศูนย์ห้วยห้อง
ไคร้ ซึ่งรางศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ก็ได้ช่วยเหลือรั้งต้นรุนการผลิต และองค์ความรู้ 

 
3.2 การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตวัอยา่งจนไดรั้บการ

จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดบัการไดม้าซ่ึงความรู้ก่อน-หลงั*** และท าเป็น Category Column ยอ่ย 

3.2.53 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนยศึ์กษาการพฒันา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุน 1.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
ด้านปัจจัยการผลิต ได้รับการสนับสนุน เช่น ถุงพลาสติก ขวด จุก 

3.2.54 การขวนขวายดว้ยตนเอง 
มีความมุ่งมั่นและรดลองเพาะเห็ดอย่างไม่ย่อร้อ โดยมีการเข้าไปสอบถามการ

แก้ปัญหากับศูนย์เรียนรู้รี่ประสบความส าเร็จ และเจ้าหน้ารี่ห้วยฮ่องไคร้อย่างสม่ าเสมอ 
3.2.55 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของหน่วยงาน 

 
ตอนท่ี 4 ปฏิบติัการและผลปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคญัท่ีปฏิบติัประกอบไปดว้ย 
ก. ผลิตอะไรบา้ง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผกัอะไรบา้ง) 

มีมีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหอม 

 ข.กิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการ 
- ในแต่ละระบบใหก้รอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มการผลิตของศูนยเ์รียนรู้ฯ 

****ระบุวา่แต่ละศูนยมี์กิจกรรมส าคญัใดบา้ง**** 
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(1) การอนุรักษป่์า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
(2) การจดัการน ้า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย บ่อน ้า/สระน ้า) 

 - เพื่อการเกษตร 
 - เพื่อเล้ียงสัตว ์
 - เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

(3) การอนุรักษแ์ละเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
(5) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุพืช/  
 (6) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจ 
(7) การจดัการแปลงพืช (รวมถึงพื้นท่ีป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผกั)  

พ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้อยู่ในพ้ืนรี่บ้านของนางเจริญศรี โดยมีการแบ่งพ้ืนรี่ คือ พื้นรี่
อาคารอบรม โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่งเห็ด 

(8) สถานท่ีเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ (ทุ่งหญา้ ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วธีิการปลูก/ เล้ียงและดูแลรักษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ขา้ว
และสัตว ์ 

วัสดุอุปกรณ์ ใช้ร่วมกับกลุ่ม 
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้มะขาม 
2. เชื้อเห็ดหอม 
3. ถุงพลาสติกรนร้อน ขนาด 9 x 13 นิ้ว 
4. จุกพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว 
5. ส าลี ยางรัด 
6. หม้อนึ่งความดัน 
7. โรงเรือนหรือสถานรี่บ่มเส้นใยและเปิดดอก 

กระบวนการ ร าร่วมกับกลุ่ม 
1.ร าเชื้อเห็ดอัดก้อน โดยการผสมและอัดขี้เลื่อย น าไปนึ่ง และใส่เชื้อเห็ด 
2.บ่มเห็ด โดยการน าไปเก็บไว้ในโรงควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา ความชื้น

สัมพัรธ์ไม่เกิด 70% เป็นเวลา 15-30 วันแล้วแต่ชนิดเห็ด โดยห้ามไม่ให้โดนน้ าโดยตรง 
3.เปิดดอก ร าการกระตุ้นโดยการให้ความชื้นรี่ก้อนเชื้อด้วยการะีดน้ าใส่แบบ

ผ่านๆ ซึ่งเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนสามารถเปิดดอกได้ 3-4 รอบ 
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 ง.วธีิการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ ค.) 
***ท า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จดักลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตวใ์น
รอบปี*** (จ าแนก เพื่อกิน/เพื่อขาย/ทั้งกินและขาย) 

เก็บเห็ดจะร าการเก็บตามช่วงเวลาของเห็ด โดยจะมีการเะลี่ยระยะเวลาการ
ออกดอกให้ได้ตลอดรั้งปี 

 
 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เห็ดหอม              
 
ตารางการกระจายพืชและสัตวใ์นรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 
ขา้ว    
พืชไร่    
พืชผกั    
เห็ด    
สมุนไร    
ไมผ้ล    
ไมด้อก    
สตัวบ์ก    
สตัวน์ ้ า    
อ่ืนๆ.....    

 
จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ 7) 

มีการแปรรูปเห็ดหอมร่วมกับกลุ่ม เป็น ข้าวเกรียบเห็ดหอม สบู่เห็ดหอม 

 
ชนิด ทีผ่ลติและแปรรูป

ด้วยตวัเอง 
ทีผ่ลติและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลติจากทีอ่ืน่
มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลติจากที่
อืน่มาแปรรูปโดย

กลุ่ม 
พืชไร     
พืชผกั     
เห็ด     
สมุนไพร     
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 ฉ.การตลาด/ การจดัการธุรกิจผลผลิต (ตามขอ้ 7) 
การขายผลผลติ 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.เห็ดหอม 
2. 
3. 
4. 

 
 

  
 
 

 

สัตว ์
1 
2 
3 
4 
 

   

แปรรูป 
1 ข้าวเกรียบเห็ดหอม 
2 สบู่เห็ดหอม  
3 สบู่พรอบเพอลิส 
4 

  
 

 

 

      
แหล่งรับซ้ือ/กระจายผลผลติ 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 

พืช      
สัตว ์      
แปรรูป      

ศูนย์เรียนรู้มีการด าเนินการตลาดด้วยกลุ่มของตนเองใน 2 ช่องราง คือ 
1.เห็ดหอมสด จะมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจ ามารับถึงร่ี 
2.ผลิตภัณฑ์แปรรูป มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และจากการบอกต่อ โดย

จะมีกลุ่มลูกค้าประจ ารี่จะโรรมาสั่งแล้วรางศูนย์เรียนรู้จะจัดส่งให้รางไปรษณีย์ 
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ตอนท่ี 5 ผลผลิตและรายได ้
5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได ้ 

ที ่ กิจกรรม รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 
1 เพาะเห็ดหอม 80,000 

25,000 

2 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมและผลผลิต
การเกษตร 

40,000 

3 ร าสวนกาแฟ 40,000 
4 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 8,000 
5 เลี้ยงปลาดุก 4,000 
    

รวมรายได้ทั้งหมด 170,000 25,000 

 
5.2 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเทคนิคหรือวธีิคิดในการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกร) 

มีแนวคิดของกลุ่ม คือ ไม่เอาของไม่ดีให้กับลูกค้า ต้องใช้วัตถุดิบรี่ดี ไม่ใช่วตัถุดิบ
เส่ือมสภาพในการแปรรูปให้กบัลูกคา้ 

 
ตอนท่ี 6 การใชค้วามรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยกุตเ์พื่อความย ัง่ยนืของการผลิต และเพื่อความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคญัของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนยศึ์กษาการพฒันากบั
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบติัของเกษตรกร (บรรยายยกตวัอยา่ง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเฉพาะท่ีส าคญัๆ ซกั 1 เร่ือง) 

ส่วนใหญ่องค์ความรู้รี่ได้มาจากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และจากศูนย์เรียนรู้รี่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว คือศูนย์ของนางเจริญศรี ค าประเสริฐ หากประสบปัญหาก็จะของค าปรึกษา
จากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และนางเจริญศรี 
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1.กระบวนการประยกุตค์วามรู้ 
รายไดไ้ม่พอกบั
รายจ่าย 

สนบัสนุนองคค์วามรู้
ในการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 

  ศึกษาวธีิการปลุกจาก
ผูป้ระสบความส าเร็จ 

  
ทดลองเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แต่ยงัคงมีปัญหาดา้นกระบวนการ และตลาด 

ช่วยเหลือดา้นวสัดุ อุปกรณ์
พ้ืนฐาน ส่งเสริมองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการจดัการ 

 ศึกษาตลาด แนวทางการแปร
รูป และหาวธีิการปลุกใหเ้ห็ด
ออกดอกตรงกบัความ
ตอ้งการ 

เร่ิมเกิดการ
แกปั้ญหา 

สามารถจดัการกบักระบวนการเพาะเห็ด แปรรูป และการประมาณช่วงเวลาความตอ้งการของ
ตลาด 

2.สรุปความรู้ท่ีถูกประยกุต์ 
***แยกวา่ไดค้วามรู้จากศูนยว์า่เป็นเร่ืองอะไร ความรู้ท่ีเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเร่ืองอะไร 
และสรุป 
ความรู้ท่ีถูกประยกุตจ์นส าเร็จวา่ท าอยา่งไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 
   องค์ความรู้การเพาะเหด็

เศรษฐกิจ 
  

B.การจัดการผลผลิต 

 การศึกษา รดลองหาวิธี
ปลูกรี่ดีรี่สดุ 

 การคัดเลือกพันธ์เห็ดรี่จะ
ปลูก 

 สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเหด็เศรษฐกิจ 

 ช่วยแก้ไขปัญหา และ
เสนอแนวรางแก้ปัญหา
ให้กับศูนยฯ 

  

C.การแปรรูป 
 การศึกษา พัฒนา และต่อ

ยอดการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

    

D.การจัดการรางตลาด 

 วิเคราะหค์วามต้องการ
และปรมิาณของเห็ดแต่
ละชนิดในแตล่ะช่วงเวลา
ของป ี

 มีการกระจายสินค้าสู่ลู่ค้า
รั้งรางตลาดปกติ และ
ราง Online 

    



516 

6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      
 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      

มีความมุ่งมั่นรี่จะแนวรางการพัฒนา และต่อยอดการด าเนินการเพาะพันธุ์เห็ด
เศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการรดลองร า และมีการขอค าปรึกษาจากผู้รู้ 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
 (ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       

ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรรี่มีวิถีชีวิตรี่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมีการ
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์(ไก่)เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะ
น าไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด แต่ยังคงมีศักยภาพในการ

เป็นวิรยากรน้อย ควรต้องมีการพัฒนารักษะในด้านการเป็นวิรยากรบรรยาย และอธิบายให้ผู้เข้ามา
เรียนรู้ 

 

 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 
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 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 

  

  

  
 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ และยังไม่มีผู้เข้ามาดูงาน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าชรินางทัศนีย์ พวกอินแสง 
ตอนรี่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
 1.1 ช่ือและท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ฯ 

นางรัศนีย์ พวกอินแสง 
“ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 

  - การติดต่อสื่อสาร  
     (096-5722098) 
  - สถานรี่ตั้ง  
                     บ้านเลขร่ี 44/4 หมู่รี่ 7 ต าบลเรพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดรี่ตั้ง     : 47Q(x) 0534291 (Y) 2092272 

 

 
 
 1.2 ลกัษณะส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ 

 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่           
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเล้ียงสัตว ์
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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1.2.3 การใชท่ี้ดินและแหล่งน ้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใชท่ี้ดิน 
ประมาณ  15 ไร่  แบ่งเป็น 

พ้ืนรี่อยู่อาศัย  จ านวน   1 ไร่ 2 งาน 
            -  พ้ืนรี่สวนกาแฟ  จ านวน   13 ไร่ 
            -  พ้ืนรี่โรงเห็ด  จ านวน    2  งาน 

 
 

- การใชน้ ้า 
ใชร้ะบบน ้าประปาภูเขา 
 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบติัของศูนยเ์รียนรู้ 
- ลกัษณะของผูร่้วมปฏิบติั 

มีผูร่้วมปฏิบติัในลกัษณะครัวเรือน และกลุ่มเครือข่าย 
ในครัวเรือน รวม 1 คน คือ นางทศันีย ์
และกลุ่มเครือข่าย จ านวน 2 คน 

 
 
ตอนท่ี 2 ภูมิหลงัและจุดเปล่ียนของเกษตรกรก่อนท่ีถูกจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลงัและประสบการณ์ของเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ (หรือผูน้ ากลุ่มศูนยเ์รียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น 
 โดยประกอบอาชีพเกษรตรกรรม โดยร าสวนกาแฟ 
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- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
1. การอยูน่อกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยูน่อกชุมชน และท าอาชีพเกษตรกรรม 
3. การอยูใ่นชุมชนและท าอาชีพเกษตรกรรม 
 

4. การอยูใ่นชุมชน และท าอาชีพนอกเกษตร 
- ความรู้ ความถนดั หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 
 

2.2 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อการเป็นเกษตรกรตวัอยา่งและผูน้ าศูนยเ์รียนรู้ฯ 
- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัอาชีพนอกเกษตรท่ีผา่นมา 

 
- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการผลิตภาคเกษตรท่ีผา่นมา 
- ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา/ใชชี้วติอยา่งพอเพียง 

 
              2.3 จุดเร่ิมตน้ท่ีจะเป็นศูนยเ์รียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร (บนัได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเ์รียนรู้อยูบ่นัไดขั้นท่ี 1 โดยมีความมุ่งเนน้อยูท่ี่การแกปั้ญหาเก่ียวกบั
รายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายของครอบครัว 

 
 
 
 

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตอนท่ี 3 การไดม้าซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาและความรู้ท่ีน ามาใชจ้นไดเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

- กบัหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ได้เห็นจากความส าเร็จของศูนย์เรียนรู้ของนางเจริญศรี จึงได้เข้าไปพูดคุย
สอบถามว่าต้องร าอย่างไร จนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจรี่ศูนย์ห้วยห้อง
ไคร้ ซึ่งรางศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ก็ได้ช่วยเหลือรั้งต้นรุนการผลิต และองค์ความรู้ 

 
3.2 การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตวัอยา่งจนไดรั้บการ

จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดบัการไดม้าซ่ึงความรู้ก่อน-หลงั*** และท าเป็น Category Column ยอ่ย 

3.2.56 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนยศึ์กษาการพฒันา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุน 1.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
ด้านปัจจัยการผลิต ได้รับการสนับสนุน เช่น ถุงพลาสติก ขวด จุก 

3.2.57 การขวนขวายดว้ยตนเอง 
มีความมุ่งมั่นและรดลองเพาะเห็ดอย่างไม่ย่อร้อ โดยมีการเข้าไปสอบถามการ

แก้ปัญหากับศูนย์เรียนรู้รี่ประสบความส าเร็จ และเจ้าหน้ารี่ห้วยฮ่องไคร้อย่างสม่ าเสมอ 
3.2.58 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของหน่วยงาน 

 
ตอนท่ี 4 ปฏิบติัการและผลปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคญัท่ีปฏิบติัประกอบไปดว้ย 
ก. ผลิตอะไรบา้ง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผกัอะไรบา้ง) 

มีมีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหอม 

 
 ข.กิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบใหก้รอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มการผลิตของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
****ระบุวา่แต่ละศูนยมี์กิจกรรมส าคญัใดบา้ง**** 
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(1) การอนุรักษป่์า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
(2) การจดัการน ้า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย บ่อน ้า/สระน ้า) 

 - เพื่อการเกษตร 
 - เพือ่เล้ียงสัตว ์
 - เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

(3) การอนุรักษแ์ละเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
(5) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุพืช/  
 (6) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจ 
(7) การจดัการแปลงพืช (รวมถึงพื้นท่ีป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผกั)  

พ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้อยู่ในพ้ืนรี่บ้านของนางเจริญศรี โดยมีการแบ่งพ้ืนรี่ คือ พื้นรี่
อาคารอบรม โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่งเห็ด 

(8) สถานท่ีเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ (ทุ่งหญา้ ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วธีิการปลูก/ เล้ียงและดูแลรักษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ขา้ว
และสัตว ์ 

วัสดุอุปกรณ์ ใช้ร่วมกับกลุ่ม 
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้มะขาม 
2. เชื้อเห็ดหอม 
3. ถุงพลาสติกรนร้อน ขนาด 9 x 13 นิ้ว 
4. จุกพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว 
5. ส าลี ยางรัด 
6. หม้อนึ่งความดัน 
7. โรงเรือนหรือสถานรี่บ่มเส้นใยและเปิดดอก 

กระบวนการ ร าร่วมกับกลุ่ม 
1.ร าเชื้อเห็ดอัดก้อน โดยการผสมและอัดขี้เลื่อย น าไปนึ่ง และใส่เชื้อเห็ด 
2.บ่มเห็ด โดยการน าไปเก็บไว้ในโรงควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา ความชื้น

สัมพัรธ์ไม่เกิด 70% เป็นเวลา 15-30 วันแล้วแต่ชนิดเห็ด โดยห้ามไม่ให้โดนน้ าโดยตรง 
3.เปิดดอก ร าการกระตุ้นโดยการให้ความชื้นรี่ก้อนเชื้อด้วยการะีดน้ าใส่แบบ

ผ่านๆ ซึ่งเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนสามารถเปิดดอกได้ 3-4 รอบ 
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 ง.วธีิการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ ค.) 
***ท า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จดักลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตวใ์น
รอบปี*** (จ าแนก เพื่อกิน/เพื่อขาย/ทั้งกินและขาย) 

เก็บเห็นหอมจะร าการเก็บตามช่วงเวลาของเห็ด โดยจะประเมินระยะเวลา
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือให้สัมพันธ์กับความต้องการของแม่ค้ารี่จะมารับซื้อ 

หากเป็นช่วงรี่พ่อค้ายังไม่มาแต่ต้องเปิดดอก จะร าการเปิดดอกแล้วบรรจุน าไป
ฝากเก็บไว้ในตู้แช่เย็นรี่ศูนย์ของนางเจริญศรี สามารถเก็บไว้ได้(10 วัน) 

 
 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เห็ดหอม              
 
ตารางการกระจายพืชและสัตวใ์นรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 
ขา้ว    
พืชไร่    
พืชผกั    
เห็ด    
สมุนไร    
ไมผ้ล    
ไมด้อก    
สตัวบ์ก    
สตัวน์ ้ า    
อ่ืนๆ.....    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



524 

จ. การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ 7) 
มีการแปรรูปเห็ดหอมร่วมกับกลุ่ม เป็น ข้าวเกรียบเห็ดหอม สบู่เห็ดหอม 

 
ชนิด ทีผ่ลติและแปรรูป

ด้วยตวัเอง 
ทีผ่ลติและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลติจากทีอ่ืน่
มาแปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลติจากที่
อืน่มาแปรรูปโดย

กลุ่ม 
พืชไร     
พืชผกั     
เห็ด     
สมุนไพร     
ไมผ้ล     
สตัวบ์ก     
สตัวน์ ้ า     
สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า     
อ่ืนๆ..................     

 
 ฉ.การตลาด/ การจดัการธุรกิจผลผลิต (ตามขอ้ 7) 
การขายผลผลติ 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.เห็ดหอม 
2. 
3. 
4. 

 
 

  
 
 

 

แปรรูป 
1 ข้าวเกรียบเห็ดหอม 
2 สบู่เห็ดหอม  
3 สบู่พรอบเพอลิส 
4 
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แหล่งรับซ้ือ/กระจายผลผลติ 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 

พืช      
สัตว ์      
แปรรูป      

ศูนย์เรียนรู้มีการด าเนินการตลาดด้วยกลุ่มของตนเองใน 2 ช่องราง คือ 
1.เห็ดหอมสด จะมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจ ามารับถึงร่ี 
2.ผลิตภัณฑ์แปรรูป มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และจากการบอกต่อ โดย

จะมีกลุ่มลูกค้าประจ ารี่จะโรรมาสั่งแล้วรางศูนย์เรียนรู้จะจัดส่งให้รางไปรษณีย์ 
 
ตอนท่ี 5 ผลผลิตและรายได ้

5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได ้ 

ที ่ กิจกรรม รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 
1 เพาะเห็ดหอม 80,000 

25,000 

2 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมและผลผลิต
การเกษตร 

40,000 

3 ร าสวนกาแฟ 40,000 
4 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 8,000 
5 เลี้ยงปลาดุก 4,000 
    

รวมรายได้ทั้งหมด 170,000 25,000 

 
5.2 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (อธิบายเทคนิคหรือวธีิคิดในการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกร) 

มีแนวคิดของกลุ่ม คือ ไม่เอาของไม่ดีให้กับลูกค้า ต้องใช้วัตถุดิบรี่ดี ไม่ใช่วตัถุดิบ
เส่ือมสภาพในการแปรรูปให้กบัลูกคา้ 

 
ตอนท่ี 6 การใชค้วามรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยกุตเ์พื่อความย ัง่ยนืของการผลิต และเพื่อความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 6.1 สาระส าคญัของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนยศึ์กษาการพฒันากบั
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบติัของเกษตรกร (บรรยายยกตวัอยา่ง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเฉพาะท่ีส าคญัๆ ซกั 1 เร่ือง) 

ส่วนใหญ่องค์ความรู้รี่ได้มาจากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และจากศูนย์เรียนรู้รี่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว คือศูนย์ของนางเจริญศรี ค าประเสริฐ หากประสบปัญหาก็จะของค าปรึกษา
จากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และนางเจริญศรี 

 

1.กระบวนการประยกุตค์วามรู้ 
รายไดไ้ม่พอกบั
รายจ่าย 

สนบัสนุนองคค์วามรู้
ในการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 

  ศึกษาวธีิการปลุกจาก
ผูป้ระสบความส าเร็จ 

  
ทดลองเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แต่ยงัคงมีปัญหาดา้นกระบวนการ และตลาด 

ช่วยเหลือดา้นวสัดุ อุปกรณ์
พ้ืนฐาน ส่งเสริมองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการจดัการ 

 ศึกษาตลาด แนวทางการแปร
รูป และหาวธีิการปลุกใหเ้ห็ด
ออกดอกตรงกบัความ
ตอ้งการ 

เร่ิมเกิดการ
แกปั้ญหา 

สามารถจดัการกบักระบวนการเพาะเห็ด แปรรูป และการประมาณช่วงเวลาความตอ้งการของ
ตลาด 

 
2.สรุปความรู้ท่ีถูกประยกุต์ 
***แยกวา่ไดค้วามรู้จากศูนยว์า่เป็นเร่ืองอะไร ความรู้ท่ีเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเร่ืองอะไร 
และสรุป 
ความรู้ท่ีถูกประยกุตจ์นส าเร็จวา่ท าอยา่งไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 
   องค์ความรู้การเพาะเหด็

เศรษฐกิจ 
  

B.การจัดการผลผลิต 

 การศึกษา รดลองหาวิธี
ปลูกรี่ดีรี่สดุ 

 การคัดเลือกพันธ์เห็ดรี่จะ
ปลูก 

 สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเหด็เศรษฐกิจ 

 ช่วยแก้ไขปัญหา และ
เสนอแนวรางแก้ปัญหา
ให้กับศูนยฯ 

  



527 

C.การแปรรูป 
 การศึกษา พัฒนา และต่อ

ยอดการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

    

D.การจัดการรางตลาด 

 วิเคราะหค์วามต้องการ
และปรมิาณของเห็ดแต่
ละชนิดในแตล่ะช่วงเวลา
ของป ี

 มีการกระจายสินค้าสู่ลู่ค้า
รั้งรางตลาดปกติ และ
ราง Online 

    

 
 

6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      
 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      

มีความมุ่งมั่นรี่จะแนวรางการพัฒนา และต่อยอดการด าเนินการเพาะพันธุ์เห็ด
เศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการรดลองร า และมีการขอค าปรึกษาจากผู้รู้ 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
 (ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       

ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรรี่มีวิถีชีวิตรี่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมีการ
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์(ไก่)เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะ
น าไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด แต่ยังคงมีศักยภาพในการ

เป็นวิรยากรน้อย ควรต้องมีการพัฒนารักษะในด้านการเป็นวิรยากรบรรยาย และอธิบายให้ผู้เข้ามา
เรียนรู้ 
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 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 

  
  

 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ และยังไม่มีผู้เข้ามาดูงาน 
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ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด ารินางราตรี สุนันทศิลป์ 

 1.1 ชื่อและร่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
  นางราตรี สุนันรศิลป์ 

“ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 
  - การติดต่อสื่อสาร  
     (089-6369849) 
  - สถานรี่ตั้ง  
                        บ้านเลขร่ี 12 หมู่รี่ 1 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดรี่ตั้ง  : 47Q(x) 0521586 (Y) 2082936 
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 1.2 ลกัษณะส าคญัของศูนยเ์รียนรู้ 

 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่           
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเล้ียงสัตว ์
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ               
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 
1.2.3 การใชท่ี้ดินและแหล่งน ้ าในการผลิตภาคเกษตร 
      -  การใชท่ี้ดิน 

ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน  แบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัและโรงอดักอ้น โรงบ่มกอ้น โรงเข่ียเช้ือ โรงเพาะเห็ด
จ านวน 7 โรง รวมถึงลานตากวสัดุเช่น ช้ีเล่ือย ฯลฯ 
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- การใชน้ ้า 
ใชร้ะบบน ้าประปาหมู่บา้น และขดุบ่อน ้าไวใ้ชเ้อง 
 

1.3 การร่วมงานร่วมปฏิบติัของศูนยเ์รียนรู้ 
- ลกัษณะของผูร่้วมปฏิบติั 

มีผูร่้วมปฏิบติัในลกัษณะครอบครัว รวม 2 คน คือนางราตรี และบุตรสาว 
 
ตอนท่ี 2 ภูมิหลงัและจุดเปล่ียนของเกษตรกรก่อนท่ีถูกจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
 2.1 ภูมิหลงัและประสบการณ์ของเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ (หรือผูน้ ากลุ่มศูนยเ์รียนรู้) 

- ภูมิล าเนาและการเป็นสมาชิกของหมู่บา้น 
 

- อาชีพและประสบการณ์ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
1. การอยูน่อกชุมชน และอาชีพนอกเกษตร 
2. การอยูน่อกชุมชน และท าอาชีพเกษตรกรรม 
3.    การอยูใ่นชุมชนและท าอาชีพเกษตรกรรม 
4. การอยูใ่นชุมชน และท าอาชีพนอกเกษตร 
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- ความรู้ ความถนดั หรือความสามารถ ก่อนเป็นเกษตรกรตวัอยา่งหรือเจา้ของศูนย์
เรียนรู้ฯ 

กรรม 
 

2.2 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อการเป็นเกษตรกรตวัอยา่งและผูน้ าศูนยเ์รียนรู้ฯ 
- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัอาชีพนอกเกษตรท่ีผา่นมา 

การท่ีมีรายไดแ้ม่แน่นอน ไม่พอกบัคา้ใชจ่้ายของครัวเรือน 
- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการผลิตภาคเกษตรท่ีผา่นมา 
- ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา/ใชชี้วติอยา่งพอเพียง 

 
              2.3 จุดเร่ิมตน้ท่ีจะเป็นศูนยเ์รียนรู้น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร (บนัได 3 ขั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเ์รียนรู้อยูบ่นัไดขั้นท่ี 1 โดยยงัคงมีความมุ่งเนน้อยูท่ี่การแกปั้ญหาเก่ียวกบั
รายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายของครอบครัว 

 
ตอนท่ี 3 การไดม้าซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาและความรู้ท่ีน ามาใชจ้นไดเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ 
 3.1 การติดต่อและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

- กบัหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
- กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

หลังจากพิจารณาถึงปัญหาด้านการเงินของครัวเรือนแล้ว พบว่ารี่ศูนย์มีป้าย
ประชาสัมพันธ์จึงเกิดความสนใจและรดลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งหลังจากฝึกอบรมเสร็จได้ไปฝึก
รักษะประสบการณ์รับจ้างใส่ถุงเห็ดให้เกิดความช านาญร่วมกับเริ่มด าเนินกิจกรรมเพาะเห็ดด้วย

1.แก้ปัญหาเกษตรกระแส

หลัก/อาชีพนอกภาค

เกษตร รี่ขาดรุน 

2. เกษตรยั่งยืน 

3.น ามาซึ่งวิธีคิดและการด ารงชีวิต

อย่างพอเพียง (ระดับการผลิตภาค

เกษตรอย่างยั่งยืน หรือระดับสูงรี่

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง) 
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ตนเองอย่างจริงจัง โดยได้น าองค์ความรู้ ประสบการณ์รี่ได้รับมาด าเนินการพร้อมกับปัจจัยการ
ผลิตรี่ได้รับการสนับสนุน ช่วยประหยัดรุนด าเนินการในระยะเริ่มต้น 

 
3.2 การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาและน ามาสู่การเป็นเกษตรกรตวัอยา่งจนไดรั้บการ

จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 
      ***เรียงล าดบัการไดม้าซ่ึงความรู้ก่อน-หลงั*** และท าเป็น Category Column ยอ่ย 

3.2.59 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากศูนยศึ์กษาการพฒันา 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุน 1. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
ด้านปัจจัย ได้รับการสนับสนุน 1.วัสดุร าโรงฝึกอบรม 2.อุปกรณ์ในอาคารเรียนรู้ 

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 3. สแลน 4.ปัจจัยการผลิต เช่น ถุงพลาสติก ขวด จุก 5.ก้อนเชื้อเห็ด 

3.2.60 การขวนขวายดว้ยตนเอง 
มีความมุ่งมั่นและรดลองร าหลายๆอย่าง มีการค้นคว้าจากหนังสือ และศึกษา

จากผู้ประสบความส าเร็จอย่างจริงจังในรุกๆสิ่งรี่ร ารั้งในเรื่องของกระบวนการเพาะเห็ด และ
ศึกษาตลาดของเห็ดแต่ละชนิด เมื่อร าไม่ส าเร็จก็หาสิ่งใหม่มารดลองร าอย่างไม่ย่อร้อ 

3.2.61 การไดรั้บความรู้ การแนะน า/ช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
- อบรม ศึกษา ดูงาน หรือไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นอาสาสมคัรหรือตวัแทน
ของหน่วยงาน 

 
ตอนท่ี 4 ปฏิบติัการและผลปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมส าคญัท่ีปฏิบติัประกอบไปดว้ย 
ก. ผลิตอะไรบา้ง (กลุ่มของการผลิตภาคเกษตร เช่น ผกัอะไรบา้ง) 

มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดลม เห็นขอนขาว เห็ดหลินจือ(ปี 
2560-61 ไม่ไดท้  า) 

 
 ข.กิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินการ 

- ในแต่ละระบบใหก้รอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มการผลิตของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
****ระบุวา่แต่ละศูนยมี์กิจกรรมส าคญัใดบา้ง**** 

(1) การอนุรักษป่์า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
(2) การจดัการน ้า(ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย บ่อน ้า/สระน ้า) 
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 - เพื่อการเกษตร 
 - เพื่อเล้ียงสัตว ์
 - เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

(3) การอนุรักษแ์ละเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(4) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ     
(5) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุพืช/  

รางศูนย์ห้วยฮ่องไคร้จะมีเจ้าหน้ารี่รี่คอยร าการเพาะเชื้อเห็ด ซึ่งจะมีการ
รดสอบพันธุ์เห็ด และมีการแนะน าพันธุ์เห็ดรี่ดีให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ โดยน ามาขายให้กับ
เกษตรกรในราคาถูก 

(6) การไดม้า/ ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจ 
(7) การจดัการแปลงพืช (รวมถึงพื้นท่ีป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผกั)  

พ้ืนรี่ศูนย์เรียนรู้อยู่ในพ้ืนรี่บ้านของนางเจริญศรี โดยมีการแบ่งพ้ืนรี่ คือ พื้นรี่
อาคารอบรม โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่งเห็ด 

(8) สถานท่ีเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ (ทุ่งหญา้ ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา) 
  
 ค.วธีิการปลูก/ เล้ียงและดูแลรักษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ขา้ว
และสัตว ์ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ต้องเป็นขี้เลื่อยจากไม้รี่ไม่มีการแช่สารเคมี) 
2. เชื้อเห็ดหอม 
3. ถุงพลาสติกรนร้อน ขนาด 9 x 13 นิ้ว 
4. จุกพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว 
5. ส าลี ยางรัด 
6. หม้อนึ่งความดัน 
7. โรงเรือนหรือสถานรี่บ่มเส้นใยและเปิดดอก 

กระบวนการ 
1.ร าเชื้อเห็ดอัดก้อน โดยการผสมและอัดขี้เลื่อย น าไปนึ่ง และใส่เชื้อเห็ด 
2.บ่มเห็ด โดยการน าไปเก็บไว้ในโรงควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา ความชื้น

สัมพัรธ์ไม่เกิด 70% เป็นเวลา 15-30 วันแล้วแต่ชนิดเห็ด โดยห้ามไม่ให้โดนน้ าโดยตรง 
3.เปิดดอก ร าการกระตุ้นโดยการให้ความชื้นรี่ก้อนเชื้อด้วยการะีดน้ าใส่แบบ

ผ่านๆ ซึ่งเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนสามารถเปิดดอกได้ 3-4 รอบ 
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 ง.วธีิการเก็บผลผลิตของพืชและสัตว ์(ตามขอ้ ค.) 
***ท า 1.วงจรการผลิตในรอบปีตามชนิดพืช/จดักลุ่ม และ 2.ตาราการกระจายพืชและสัตวใ์น
รอบปี*** (จ าแนก เพื่อกิน/เพื่อขาย/ทั้งกินและขาย) 

เก็บเห็ดจะร าการเก็บตามช่วงเวลาของเห็ด โดยจะมีการเะลี่ยระยะเวลาการ
ออกดอกให้ได้ตลอดรั้งปี 

 
 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เห็ดนางฟ้า              
2.เห็ดลม              
3.เห็นขอนขาว              
4.กุเห็ดหลินจือ             
 
ตารางการกระจายพืชและสัตวใ์นรอบปี 

การผลิต กิน ขาย กิน+ขาย 
ขา้ว    
พืชไร่    
พืชผกั    
เห็ด    
สมุนไร    
ไมผ้ล    
ไมด้อก    
สตัวบ์ก    
สตัวน์ ้ า    
อ่ืนๆ.....    
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 ฉ.การตลาด/ การจดัการธุรกิจผลผลิต (ตามขอ้ 7) 
การขายผลผลติ 

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
พืช 
1.เห็ดนางฟ้า 
2.เห็ดลม 
3.เห็ดขอนขาว 
4.เห็ดหลินจือ 

 
 

  
 
 
 
 

สัตว ์
1 
2 
3 
4 
 

   

แปรรูป 
1 
2 
3 
4 

   

      
แหล่งรับซ้ือ/กระจายผลผลติ 

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคน
กลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 

พืช      
สัตว ์      
แปรรูป      
  
 
 
 
 



538 

ตอนท่ี 5 ผลผลิตและรายได ้
5.1 ตารางสรุปผลผลิตและรายได ้ 

ที ่ กิจกรรม รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 150,000 

216,000 

2 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม 40,000 

3 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า 70,000 

4 เพาะเห็ดนางฟ้า 50,000 

5 เพาะเห็ดนางรม 30,000 

6 เพาะเห็ดขอนขาว 50,000 

7 เพาะเห็ดลมป่า 10,000 

    

รวมรายได้ทั้งหมด 400,000 216,000 

 
ตอนท่ี 6 การใชค้วามรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยกุตเ์พื่อความย ัง่ยนืของการผลิต และเพื่อความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 สาระส าคญัของการบูรณาการความรู้ตามแนวพระราชด าริจากศูนยศึ์กษาการพฒันากบั
ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนและจากภูมิปัญญารวมถึงแนวปฏิบติัของเกษตรกร (บรรยายยกตวัอยา่ง
ของการบูรณาการความรู้จากหน่วยงานเฉพาะท่ีส าคญัๆ ซกั 1 เร่ือง) 

ส่วนใหญ่องค์ความรู้รี่ได้มาจากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และจากการรดลองร าของ
เกษตรกรเอง ซี่งเกษตรกรเองได้หลังจากได้องค์ความรู้แล้วได้ร าการ ศึกษา ค้นคว้า รดลองต่อ
ยอดด้วยตนเอง โดยประเมินถึงสถานการณ์ความเสี่ยงรี่จะเกิดข้ึน หากประสบปัญหาก็จะของ
ค าปรึกษาจากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ 
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1.กระบวนการประยกุตค์วามรู้ 
เป็นหน้ี รายไดไ้ม่
พอกบัรายจ่าย 

สนบัสนุนองคค์วามรู้
ในการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 

  ศึกษาวธีิการปลุกจาก
ผูป้ระสบความส าเร็จ 

  
ทดลองเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แต่ยงัคงมีปัญหาดา้นกระบวนการ และตลาด 

ช่วยเหลือดา้นวสัดุ อุปกรณ์
พ้ืนฐาน รวมถึงเสริมองค์
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ 

 ศึกษาตลาด และหาวธีิการ
ปลุกใหเ้ห็ดออกดอกตรงกบั
ความตอ้งการ 

เร่ิมเกิดการ
แกปั้ญหา สามารถจดัการกบักระบวนการเพาะเห็ด และการประมาณช่วงเวลาของตลาด 

 
2.สรุปความรู้ท่ีถูกประยกุต์ 
***แยกวา่ไดค้วามรู้จากศูนยว์า่เป็นเร่ืองอะไร ความรู้ท่ีเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกคือเร่ืองอะไร 
และสรุป 
ความรู้ท่ีถูกประยกุตจ์นส าเร็จวา่ท าอยา่งไร*** 

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนยฯ์ จากหน่วยงานภายนอก 

A.การผลิต 
   องค์ความรู้การเพาะเหด็

เศรษฐกิจ 
  

B.การจัดการผลผลิต 

 การรดลองหาวิธีปลูกร่ีดี
รี่สุด 

 การคัดเลือกพันธ์เห็ดรี่จะ
ปลูก 

 สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเหด็เศรษฐกิจ 

 ช่วยแก้ไขปัญหา และ
เสนอแนวรางแก้ปัญหา
ให้กับศูนยฯ 

  

C.การแปรรูป       

D.การจัดการรางตลาด 

 วิเคราะหค์วามต้องการ
และปรมิาณของเห็ดแต่
ละชนิดในแตล่ะช่วงเวลา
ของป ี
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6.3 การจัดการผลผลิตรี่ยั่งยืนและเป็นไปตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3.1 การได้มาซึ่งอาหารรี่มีคุณภาพจากการผลิตของศูนย์ (เช่น ข้าว พืชผัก พืชสวน เห็ด 

สัตว์ (รี่เหลือจากการขาย/ รี่ ได้มาจากอนุรักษ์)   
(ก) ด้านพอเพียง      
 (ข) ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      

มีความมุ่งมั่นรี่จะแนวรางการพัฒนา และต่อยอดการด าเนินการเพาะพันธุ์เห็ด
เศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการรดลองร า และมีการขอค าปรึกษาจากผู้รู้ 

(ค) ด้านภูมิคุ้มกัน  
มีการเพาะเลี้ยงเห็ดมากกว่า 5 ชนิด โดยเะลี่ยตามความเหมาะสมของฤดูกาล

และราคาของร้องตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน กรณีเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกต่ า เห็ด
ชนิดอื่นสามารถรดแรนรายได้เห็ดรี่ราคาต่ า  ได้ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้ถูกด าเนินการหมุนเวียนอย่าง
เหมาะสม 

 
 (ง) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ร าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนรี่และชุมชนดีขึ้น      
 (จ) ด้านวิถีชีวิตรี่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล มีคุณธรรม       

ศูนย์เรียนรู้มีความเป็นเกษตรรี่มีวิถีชีวิตรี่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมีการ
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์(ไก่)เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะ
น าไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง 
 
ตอนรี่ 7 การเผยแพร่และขยายผลของศูนย์เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของวิรยากรรี่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ สถานรี่ และแปลงสาธิต 

 ศักยภาพของวิรยากร 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายรอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชน

เกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแนะน าแนวรางร่ีถูกต้องจากประสบการณ์ร่ีเคย
ผิดพลาดได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผู้รี่มาเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ และหากไม่เข้าใจสามารถโรรสอบถามได้
ตลอดเวลา 
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 ศักยภาพของสถานรี่ (ใส่รูป) 

  

  
 

 ศักยภาพของแปลงสาธิต (จ าลองว่ามีแปลงอะไรบ้าง + รูปประกอบ) 
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
 ผู้รี่เข้ามาเรียนรู้รี่ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ จะ

มีส่วนน้อยรี่นานๆครั้งจะเข้ามาเอง 
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