
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอไชยปราการ 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปงต า  อ าเภอไชยปราการ 
      จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง) 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,000 ไร่    เกษตรกรเป้าหมาย: 1,000 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านมิตรอรัญ หมู่ท่ี 4 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัด : 19°45’22.22” เหนือ 99°08’47.92”ตะวนัออก   47Q  X515357 ม.ตะวนัออก Y2184519 ม.เหนือ 
ระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ : 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ : นายประหยัด มงคลเทพ เบอร์โทรศัพท์: 08 6102 03139 
ที่อยู่ : 70 หมู่ท่ี 4 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรอ าเภอไชยปราการส่วนมากเป็นการท าการเกษตรแบบเชิงเด่ียว ท าให้เกษตรกร
มักได้รับผลกระทบจากจากความผันแปรของราคาผลผลิต ซึ่งการด าเนินการระบบการเกษตรท่ีมีเพียงกิจกรรม
เดียว และมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ผลผลิตท่ีได้เมื่อออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก
ต่างๆ เมื่อมีผลผลิตท่ีมีปริมาณเกินความต้องการของตลาด ก็ย่อมท าให้ราคาของผลผลิตนั้นต่ าลง ความเส่ียงจาก
ความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ ซึ่งจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแต่ละปีท่ีมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง น้ าท่วมฉับพลัน อากาศแปรปรวนฉับพลัน และ
อื่นๆ ท่ีเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเสียหายผลิตผลทางการเกษตร เป็นปัญหาต่อเกษตรกรท่ีมีการท าการเกษตรเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นควรมีดารส่งเสริมเกษตรกรปรับเปล่ียนมาท าการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอพียง มีการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆ อย่างรวมกัน การปลูกพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้) การเล้ียงสัตว์ หรือการเล้ียงปลาทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวหรือพืชเพียงอย่างเดียวท่ีอาจ
เสียหายและได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆ การท าการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ตลอดปี เพราะการด าเนินระบบเกษตรผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมใน
พื้นท่ีเดียวกันนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดท้ังปี อาจจะเป็นรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายได้ประจ าฤดูกาล เกษตรกรท่ีเคยมีรายได้จาก
การปลูกข้าวหรือล าไยเพียงอย่างเดียว เมื่อปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนเป็นระบบเกษตรผสมผสาน จะมีรายได้
ประจ าวันจากการขายพืชผักสวนครัว รายได้ประจ าจาการปลูกข้าวหรือล าไย รายได้เสริมจากการเล้ียงหมู เล้ียงไก่ 
เป็นต้น การลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพใช้เอง เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนา : ส านักงานเกษตรอ าเภอไชยปราการ ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรท่ี
เน้นความยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองโดยไม่พึงพาหน่วยงานรัฐ โดยด าเนินการจัดต้ังศูนย์ฯ ขึ้นท่ี 



บ้านมิตรอรัญ หมู่ท่ี 4 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการท าเกษตรผสมผสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถ่ ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีหลักของศูนย์ให้กับเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ อีกท้ังยังเป็นเกษตรกรต้นแบบในด้านการ
ท าเกษตรอินทรีย์ การเล้ียงหมูหลุม ศูนย์ฯแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
โรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน ท้ังจากในต่างอ าเภอและจากต่างจังหวัด และในปี 2559 ได้ใช้ศูนย์เป็นสถานท่ีจัด
ฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ดังนั้นส านักงานเกษตรอ าเภอไชยปราการจึงเล็งเห็นว่าการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ 
แห่งนี้จะช่วยสามารถพัฒนาเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตรและอาชีพต่อไป  
เทคโนโลยีโดดเด่นของศูนย์ : เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรท่ีเน้น
ความยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีหลักของศูนย์คือ การผลิตล าไยคุณภาพ การผลิต
พืชผักอินทรีย์ การเล้ียงหมูหลุม การเล้ียงไก่พันธุ์ภูพาน การเล้ียงกบและปลา การท าปุ๋ยหมักอัดแท่งและการท าน้ า
หมักชีวภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1.การผลิตล าไยคุณภาพตามหลัก GAP 
  2. การผลิตพืชผักอินทรีย์ 
  3.การเล้ียงหมูหลุม  
  4.การเล้ียงไก่พันธุ์ภพูาน 
  5.การเล้ียงกบและปลา  
  6.การปรับปรุงบ ารุงดิน (การท าปุ๋ยหมักอัดแท่งและการท าน้ าหมักชีวภาพ) 
ฐานเรียนรู้ :  
 ฐานท่ี 1 การผลิตล าไยคุณภาพตามหลัก GAP โดยเน้นการจัดการตามระบบ GAP สาธิตการลดต้นทุนโดย
การตัดแต่งกิ่ง การดูแลรักษาล าไยตลอดท้ังปี      
 ฐานท่ี 2 การผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยเน้นการผลิตพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้การเขตกรรม น้ าส้มควันไม้ 
และสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 ฐานท่ี 3 การเล้ียงหมูหลุม ให้เห็นถึงวิธีการจัดการการเล้ียงหมูหลุม และการสอนหมักอาหารให้หมูเอง ใน
โรงเรือนหมูหลุม 
 ฐานท่ี 4 การเล้ียงไก่พันธุ์ภูพาน  ให้เห็นถึงวิธีการจัดการการเล้ียงไก่พันธุ์ภูพาน 
 ฐานท่ี 5 การเล้ียงกบและปลา  ให้เห็นถึงวิธีการจัดการการเล้ียงกบและปลา การผลิตอาหารกบและปลา
โดยวัสดุท่ีมีอยู่ในชุมชน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดคันดินบ่อปลา 
 ฐานท่ี 6 การปรับปรุงบ ารุงดิน สาธิตและให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมักอัดแท่งและการท าน้ าหมักชีวภาพ
โดยใช้สารเร่งพด.ต่างๆ ในการปรับปรุงบ ารุงดินและบ ารุงต้นพืช การปลูกปุ๋ยพืชสดและการปลูกหญ้าแฝก 
แปลงเรียนรู้ : 
เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ล าไย) ต าบลแม่ทะลบ, ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
     เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองบัว, ศูนย์การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ : นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 7009  (ส านักงานเกษตรอ าเภอไชยปราการ)  


