
 

ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 

(พืชผักอินทรีย์ ทุเรียน กล้วยน  าว้า กระท้อน โคขุน ปุ๋ยหมัก แปรรูปกระเทียมดอง มะม่วงแช่อิ่ม)  
พื้นที่เป้าหมาย : 200 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย  : 50 ราย      สถานที่ ต้ัง : บ้านป่าไผ่  หมู่ ท่ี 2 ต าบลแม่โป่ง  
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด X: 519804  Y: 2083476 

ระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ : B 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ :  
 นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ 3 5005 00456 91 7 
ที่อยู่  : 1/1 หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9512125 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พื นท่ีต าบลแม่โป่งมีบางส่วนติดเชิงเขา เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
และมีแหล่งน  าเป็นของตนเอง พืชท่ีปลูกส่วนใหญ่มีทั งท าสวนไม้ผล เช่น ล าไย มะม่วง กระท้อน ฯลฯ นอกจากนี ยัง
เลี ยงสัตว์เพื่อจ าหน่าย เช่น โค ไก่พื นเมือง เป็นต้น ท าให้ช่วยลดภาวะเส่ียงด้านราคาของผลผลิตได้ดี พื นท่ีอีกส่วน
ของต าบลแม่โป่งเป็นท่ีราบ เกษตรกรส่วนใหญ่ท านาและปลูกพืชผัก เช่น หอมแดง กระเทียม และพืชผักอื่นๆ ท าให้
มีรายได้ต่อเนื่องและมีระบบน  าดี โดยใช้น  าชลประทานจากโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
แนวทางการพัฒนา : การท าการเกษตรแบบผสมผสานท าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั งปี และสินค้าเกษตรท่ีหลากหลายท าให้ไม่มีปัญหาด้านราคา
ตกต่ า และยังสามารถพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้เนื่องจากพื นท่ีเหมาะสมท่ีจะผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีการผลิตสินค้าเกษตรท่ีหลากหลายและมีพืชต่างถิ่นที่สามารถผลิตได้ มีคุณภาพ
และสามารถจ าหน่ายในพื นท่ีโดยไม่ต้องน าเข้าจากต่างจังหวัด ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปราง นอกจากนี ยงัมีการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และก าลังจะผลิตสมุนไพร
ผักพื นบ้านอินทรีย์อบแห้ง เนื่องจากมีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การท าการเกษตรผสมผสาน ท าให้มีความมั่นคงด้านรายได้และผลผลิตเกษตรสามารถ
น าไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
หลักสูตรเรียนรู้ :  
1 เกษตรผสมผสาน  
2 การเลี ยงโคขุนและผสมอาหารเอง 
3 การท าปุ๋ยอินทรีย์ 
4 การปลูกไม้ผล (กล้วยน  าว้า ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง มะปรางหวาน ฯลฯ) 

5 การแปรรูปกระเทียมดอง 
6 การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง 
7 การปลูกผักอินทรีย์  
8 การปลูกผักในโรงเรือน 
9 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 
 
 
 
 

 
 



ฐานการเรียนรู้ :  
1 เกษตรผสมผสาน การผลิตพืชหลากหลายชนิด ประกอบกับการเลี ยงสัตว์ สร้างความเกื อกูลซึ่งกันและกันระหว่าง

การปลูกพืชและการเลี ยงสัตว์ ทั งยังสามารถน าเศษเหลือใช้ของผลผลิตทางการเกษตรมาท าน  าหมักชนิดต่างๆ 
เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ตลอดจนการท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี ยังมีการแปรรปูผลผลิตเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 
 

2 การเลี ยงโคขุนและผสมอาหารเอง เพื่อเลี ยงโคขุนคุณภาพและ
จ าหน่ายได้ราคาสูงใช้เวลาในการเลี ยงพอเหมาะ การผสมอาหาร
เองช่วยให้ลดต้นทุนการผลิต และโคขุนมีสุขภาพแข็งแรง  

3 การท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอก สามารถน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประกอบกับผลผลิตจากการเลี ยงสัตว์ คือ มูลโค สามารถน ามาท าปุ๋ยหมักใช้เอง  

4 การปลูกไม้ผล (กระท้อน กล้วยน  าว้า(เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ) ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ฯลฯ) การน าพืชจากต่างพื นท่ีมา
ทดลองปลูก ศึกษาทดลองด้วยตนเองท าให้สามารถผลิตไม้ผล
หลากหลายชนิด และสามารถขยายพันธุ์พืชเอง จนไม่ต้องเสียค่า
ใช่จ่ายในการซื อกล้าพันธุ์มาปลูกเพิ่ม นอกจากนี ยังเป็นการเพิ่ม
พื นท่ีป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความยั่งยืนให้พื นท่ีของตนเอง ท่ีส าคัญสามารถผลิตผลไม้ของต่างจังหวัดได้
เทียบเท่ากับรสชาติท่ีปลูกในพื นท่ีเดิมได้ เช่น มะปรางหวาน มีพ่อค้าจากทางภาคกลางมารับซื อถึงท่ีสวน โดยไม่
ต้องไปจ าหน่ายเองอีกด้วย ทั งยังมีราคาสูง เป็นท่ีพอใจแก่เกษตรกรต้นแบบอย่างยิ่ง 

5 การแปรรูปกระเทียมดอง มีการรับซื อผลผลิตจากเกษตรกรในพื นท่ี
และต่างจังหวัด เพื่อรวบรวมมาแปรรูปเป็นกระเทียมดอง สร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้ากระเทียม แต่ละปีมีโควตาการผลิตจ านวนมาก
และการผลิตเป็นท่ีต้องการของตลาด จนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด  

6 การท าน  าหมักสมุนไพรไล่แมลง เกษตรกรต้นแบบมีสูตรเป็นของตนเองใน
การท าน  าหมักสมุนไพรไล่แมลงโดยตัวหลักในการท าคือสมุนไพรเก็บมา
จากป่า คือ ปะค าดีควายซึ่งเป็นสมุนไพรท่ีมีในป่า เกษตรกรต้องไปเก็บ
เอง และน ามาหมักเพื่อใช้ไล่แมลงในการผลิตพืชผักอินทรีย์  

7 การปลูกพืชผักอินทรีย์ เกษตรกรต้นแบบมีแนวคิดในการผลิตพืชท่ีหลากหลายและต้องการ
ผลิตผักเพื่อบริโภคและจ าหน่ายด้วยการผลิตแบบอินทรีย์ โดยเน้นพืชผักท่ีนิยมบริโภค
อย่างแพร่หลาย  

8 การปลูกพืชในโรงเรือน เกษตรกรต้นแบบมีแนวคิดในการปลูกพืชในโรงเรือนเพื่อการ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดสารพิษ และศึกษาทดลองเพื่อผลิตพืชในโรงเรือน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตและปลอดสารพิษ  



9 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การผลิตพืชมีความจ าเป็นต้องดูแล
รักษาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพปราศจากโรคและแมลงรบกวน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ
ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมและป้องกันก าจัดโรคและแมลง ลดความเสียหายแก่
ผลผลิต สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และมีสมาชิกศูนย์ฯ เข้าร่วมการผลิตและน าไปใช้ใน
พื นท่ีการเกษตรของสมาชิก ทั งการปลูกข้าว ไม้ผลและพืชผัก 

 

เครือข่าย : ศพก.ทุกต าบลในพื นท่ี อ าเภอดอยสะเก็ด จ านวน 13 ศพก. 

ศูนย์การจัดการดิน ปุ๋ยชุมชนต าบลเชิงดอย ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลลวงเหนือ 

ช่ือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์  

เบอร์โทรศัพท์ : 081-3708719 
 

 


