
สัมมาชีพต้นแบบ 
เรื่อง  ต้นแบบด้านเกษตรเชิงท่องเท่ียว  
 
  

 

1. ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 

  นายวิทยา  นาระต๊ะ   อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓/๕  หมู่ที่ ๕     
บ้านบ่อแก้ว  ต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  

   

   
 การศึกษา 

  ปริญญาตรี คณะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  สาขาการผลิตพืช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิสัยทัศน์ 

  เราต้องขยันและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ไม่เปรียบเสมือนกบที่อยู่ในกะลา   เพ่ือที่จะก้าวไปข้างหน้าต้อง
เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาด้วย  อาจเป็นความรู้ที่เรารู้อยู่บ้าง เราก็ต้องมาศึกษา และเป็นผู้สังเกตด้วย   เปรียบเสมือน

เป็นนักวิจัยในงานนั้น ๆ ไปในตัว ซ่ึงจะเป็นหนทางของความส าเร็จในชีวิต 

แนวคิดในการท างาน 

1  การต้ังใจในการประกอบอาชีพของตนเอง ด้วยความเสียสละ และรักในอาชีพตนเอง 
2. การยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 
3. รู้จักการประสานงานและให้ความร่วมมือในการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

4. ต้องต่ืนตัวในการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ าเสมอ สร้างคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน    

ผลงานและเกียรติประวัติ 
1. ปลูกสตรอเบอร์รี่ ๔ สายพันธุ์ในพ้ืนที่ท้ังหมด ๓๐.๕ ไร่ โดยท าภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ

เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในนามบุคคลธรรมดา ซ่ึงได้รับรหัสการรับรอง กษ 03-02-3746-
2972-132 และมีการรักษามาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

2. ได้รับรับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขาการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมระดับชาติ 
 
 

เป็นบุตร  นายอ่ินแก้ว   นางศรีพรรณ   นาระต๊ะ   มีพ่ีน้องร่วมบิดา – มารดา เดียวกัน ๔ คน  เกิดเม่ือ

วันที่  ๑๗   มีนาคม  ๒๕๐๘   ปัจจุบันอายุ ๔8  ปี   ได้สมรสกับ นางเอ้ือมเดือน   นาระต๊ะ   จ านวนบุตร ๒ คน 

 



2.  บทน า 

 2.1  การประกอบอาชีพแต่ด้ังเดิม 
  นายวิทยา  นาระต๊ะ ได้เริ่มปลูกสตรอเบอรี่ ในสวนดอยแก้ว ปี พ.ศ.2538  บนพ้ืน 30.5  ไร่  
สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาท าการปลูกสตรอเบอรี่แบบขั้นบันได  ปลูกองุ่นไร่เมล็ดบนโรงเรือนสตรอเบอรี่  และปลูก
เสาวรส ควบคู่  โดยเอาหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความรู้ที่ เรียนมาผสมผสานกับประสบการณ์     
ที่ผ่านมา  ตลอดจนการสังเกตและเก็บข้อมูลต่างๆ น ามาปฏิบัติจนประสบความส าเร็จด้านอาชีพการท าสวนสตรอเบอรี่
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  และได้ขนายพ้ืนที่ในการปลูกเพ่ิม  ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกและขยายต้นกล้า  
เพ่ือผลผลิตที่ได้คุณภาพมีการแปรรูปผลผลิตสตรอเบอรี่  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ปัจจุบัน
มีการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 
  1.  พันธุ์  80  เป็นพันธุ์ท่ีมีรสชาติหวาน  หอม  ขนาด  ผลใหญ่  รูปทรงหัวใจ  เนื้อแน่น  ทนต่อ
โรคแอนแทรคโนส  ผิวบาง  ไม่ทนต่อการขนส่ง  
  2.  พันธุ์ 329  เป็นพันธุ์ท่ีมีรถชาติ  กรอบ  หวาน  อมเปรี้ว  ขนาดผลใหญ่  ราคาปานกลาง  เก็บ
ไว้ได้นาน  ทนต่อการขนส่ง  ผลสุกจัดเหมาะสมกับการแปรรูป 
  3.  พันธุ์ 20  เป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพันธุ์ 329  ทั้ง 3  พันธุ์ได้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 
2,500 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
  4.  พันธุ์พระราชทาน 60  มีรสชาติหอมหวานขนาดผลใหญ่  ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี 
ปัจจุบันมีการน าสายพันธุ์จากต่างประเทศเพ่ือน ามาคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์จาก 9 ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  2.2   ปัญหาท่ีสวนดอยแก้วได้รับก่อนท่ีจะมีแก้ไข 
   1. ในปี  2554  เกิดปัญหาสตอรเบอรี่ล้นตลาด 
   2. การขนส่งล าบากส่งผลให้เกิดความเสียหาย  ผลสตอรเบอรี่ซ้ า มีต าหนิ 
   3. ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี 
   4. เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
   5.  การระบาดของโรคในสตอรเบอรี่ 
 

 2.3  การพัฒนาสัมมาชีพต่อยอดหลังเรียนรู้ เพ่ิมเติมจากโครงการ 
  จากการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และ
พนักงาน ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2556  ณ  จังหวัดฉะเชิงเทรา
,จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุรี  โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรของส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการบริหารที่ ดี  และได้น า เอาตัวอย่างหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม  น าไปสู่ความพออยู่พอกินมีความม่ันคงของ
เกษตรกรมาวางแผนในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ 
บ้านจ ารุง ต้ังอยู่หมู่  ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน เน้นการพ่ึงพา
ตนเอง จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ ดี มีผู้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งปี หมู่บ้านจ ารุง  ส่งเสริม
ให้กลุ่มแม่บ้าน ได้น าผักพ้ืนบ้านมาเป็นอาหารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน ยอดมะระ 
ขม้ินชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ และกะปิบ้านจ ารุง มาใช้ประกอบเป็นเมนูน้ าพริกกระปิผัก
พ้ืนบ้าน เป็นเมนูอาหารหลักที่ทุกคณะศึกษาดูงานจะต้องได้รับประทาน จนกระทั่งได้เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ที่
นักท่องเที่ยวรู้จักและคุ้นเคย กลุ่มผู้สูงอายุบ้านจ ารุงเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
มากมาย อาทิ ปลูกผักพ้ืนบ้านส่งกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้จัดบ้านเรือนในชุมชนที่มีความพร้อม
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มบ้านพักชุมชนให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ให้กับผู้ศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจในวิถีชีวิต
ที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง ได้มาสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน และเม่ือท ากิจกรรมครบตามที่กล่าวมาจะ
ได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าได้จบหลักสูตรมหาวิทยาลัยบ้านนอก กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา คือศึกษาดูงาน 1 วัน 1 คืน 
ทางหมู่บ้านคิดค่าใช้จ่ายรายละ 800 บาทต่อคนจึงท าให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดการและได้รับผลตอบแทนทุก
กลุ่ม ทั้งนี้การบริหารจัดการชุมชน โดยมีแกนน าที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาสังคมชุมชนที่พร้อมต่อการเรียนรู้ จึง
เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง จากการที่ได้เรียนรู้ และพบเจอกับผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ท า
ให้นายวิทยา  นาระต๊ะ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอ าเภอสะเมิง  ได้น าข้อมูลและสิ่งที่ได้เรียนรู้
เพ่ิมเติมจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาปรับปรุงและต่อยอดสวนดอยแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรเชิง
ท่องเที่ยว  และเป็นที่สนใจและเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ครบวงจรอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ 



3. ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบสัมมาชีพให้ประสพผลส าเร็จ 

 1. การที่จะท างานให้ประสพผลส าเร็จนั้นอันดับแรกต้องมาจากใจรักที่จะท างานในสิ่งนั้น 
 2. การพัฒนาองค์ความรู้แบบต่อเนื่อง จากการสิ่งเรียนรู้ใหม่ทางอินเตอร์เนต   สื่อต่างๆ ส่วนหน่วยงาน
ราชการ  รวมถึงกระบวนการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละเวที  ที่มีการอบรมหรือบรรยาย  เสวนา  สัมมนา  ศึกษาดู
งานในที่ต่างๆ 
 3.  สถานที่  สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีการปรับปรุงดินอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ดิน   
 4.  แหล่งน้ าต้องเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 

5.  แรงงานที่เพียงพอต่อการท างานต่างๆ 
6.  เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรง 

 
4.  การปฏิบัติตามระบบการผลิต 
 1. การจัดสุขลักษณะสวน 
      พ้ืนท่ีปลูก   เป็นเนินเขาลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว  การระบายน้ าไม่ค่อยดี  การจัด
พ้ืนที่มีการปรับพ้ืนที่ปลูกแบบขั้นบันไดและจัดท าแปลงแบบยกร่อง  และปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 



แหล่งน้ า     ใช้น้ าจากสระบ่อขุด  จ านวน  4  บ่อ  สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้เพียงพอตลอดปี  ให้น้ าภายในแปลง
โดยใช้ระบบน้ าหยด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การใช้และการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร   มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการ  เพ่ือแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ท าให้โรคและแมลงศัตรูพืชลดปริมาณ  ไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 
  ความสะอาดปลอดภัยและการก าจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้   มีการดูแลความสะอาดภายในสวน
เป็นอย่างดี  ใช้แรงงานคนและเครื่องตัดหญ้าเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  จึงท าให้สภาพสวนสะอาด  มี
ความปลอดภัย  ผลผลิตที่มีต าหนิหรือขนาดไม่ได้คุณภาพน าไปแปรรูปเป็นแยมสตรอเบอรี่ไวน์สตอรเบอรี่  น้ าสตรอเบอรี่
พร้อมด่ืม  และสุรากลั่น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
  มีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม  หลังการใช้งานทุกครั้งมีการล้างท าความสะอาด  และตรวจซ่อมบ ารุง
เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 
 3. การจัดการปัจจัยการผลิต 
  จัดเก็บปัจจัยการผลิตในโรงเรือน  เพ่ือใช้งานในสวนและในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกภายใน
ชุมชนมีระบบควบคุมการเบิกจ่าย  มีการบันทึกข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิตและแหล่งที่มา  รายละเอียดต้นทุนการ
ผลิตที่ใช้ในสวน 
 4. การปฏิบัติและควบคุมการผลิต 
  มีการจัดการกระบวนการผลิตตามขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ  ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตมี
การตัดแต่งใบและผลเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีการใช้น้ าหมักที่ผลิตขึ้นจากน้ าหมักมูลสุกร  ในการเตรียมพ้ืนที่
ปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วท าให้สภาพดินมีธาตุอาหารสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี 
 5. การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
  เก็บเก่ียวผลสตรอเบอรี่  โดยเก็บใส่ถังพลาสติกน ามาคัดแยกผลผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ส่วน
ผลผลิตที่มีต าหนิหรือขนาดไม่ได้คุณภาพจะน าไปแปรรูป 
 6. การบันทึกข้อมูล 
  มีการบันทึกข้อมูลการระบาดของโรค –  แมลง  การใช้ปัจจัยการผลิต  เช่น  มูลสัตว์  แหล่งที่มา
ของปัจจัยการผลิต  การเก็บเก่ียวและรายรับ-รายจ่าย 
 
5. ผลผลิต ระยะเวลา  การเก็บเก่ียว 
  1 ไร่ใช้ต้นพันธุ์จ านวน  13,000 ต้น  ใช้ระยะเวลาการเก็บเก่ียวหลังจากการปลูกประมาณ 1    
ก็สามารถเก็บผลิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. การตลาด/การจ าหน่าย 
  1. จัดจ าหน่ายกล้าสตอรเบอรี่ที่มีคุณภาพดีให้กับเกษตรกรทั่วไป  ปรับเปลี่ยนการผลิตไหลโดย
ปลูกแบบลอยฟ้า  และปลูกแม่พันธุ์ในถุงพลาสติก  โดยใช้ดินผสมประกอบด้วยดินร่ว น  ปุ๋ยหมัก  กาบมะพร้าว
สัมขุยมะพร้าว  โดโลไมท์ 
  2. เปิดสวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนและเก็บผลสตรอเบอรี่
ได้และเปิดให้บริการเช่าที่พักแบบ  Home  Stay  และเช่าพ้ืนที่ส าหรับกลางเต้นท์ 
  3. แปรรูปผลสตรอเบอรี่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต  เช่น  แยมสตรอเบอรี่   สตรอเบอรี่อบแห้ง  
ไวน์สตรอเบอรี่  สุรากลั่นชุมชน  น้ าสตรอเบอรี่พร้อมด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ต้นทุนและผลตอบแทน 
  ต้นทุนการผลิต/ไร่  ในปีแรก  โดยที่ไม่มีอะไรสักอย่าง  เช่น  พ้ืนที่  ต้นพันธุ์  ระบบน้ า  แรงงาน  
วัสดุคุมแปลง  ค่าปุ๋ยหมัก  สารชีวภัณฑ์  ฮอร์โมน  ค่าไฟ  ค่าแรงงาน  ค่าบรรจุภัณฑ์  ค่าขนส่ง  และอ่ืนๆ   รวม
ประมาณต้นทุนปีแรก 75,000 บาท 
  ผลผลิตที่ได้รับ 1 ไร่  ได้ประมาณ  3,000  กิโลกรัม  เฉลี่ยกิโลกรัมละ  60  บาท  ประมาณ  
180,000  ต่อไร่ 

 



  ปีแรกได้ก าไร  95,000 บาท 
  ปีต่อๆ ไป  ก็ลดต้นทุนในค่าระบบน้ า  โรงเรือน   
หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผลผลิตต่อปีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  อากาศ  ที่เอ้ืออ านวย ถ้าปีไหนอากาศเย็นผลผลิตก็จะได้ 
                 จ านวนมาก และราคาสูง 
 
8. การถ่ายทอดความรู้จากสัมมาชีพต้นแบบแก่เกษตรกรรายอ่ืน 
  1. จัดสวนเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องสตรอเบอรี่ส าหรับนักเรียน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป  ทั้ง
ในจังหวัดและต่างจังหวัด  รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา  บุคลากร  และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องสตรอเบอรี่ระหว่างประเทศ  เช่น  เบลเยี่ยม  ลาว  เนปาล  ญี่ปุ่น  ฮังการี 
  2. ถ่ายทอดความรู้  เรื่องการแปรรูปผลสตรอเบอรี่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต  เช่น  แยมสตรอเบอ
รี่  สตรอเบอรี่อบแห้ง  ไวน์สตอรเบอรี่  สุรากลั่นชุมชน  น้ าสตรอเบอรี่พร้อมด่ืม 
  3. ถ่ายทอดความรู้  เรื่องการน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยการปลูกผักสวนครัว  เพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน  เลี้ยงปลาในบ่อ  เพาะเห็ด  เลี้ยงไก่ไข่  หมูหลุม   วัว  และน ามูลสัตว์ไปท าเป็นปุ๋ยส าหรับพืช
ต่อไป 
  4. ถ่ายทอดความรู้  เรื่องกระบวนการจัดการดิน  เช่นการวิเคราะห์ดิน  การไถดิน  การปลูกพืช
ตระกุลถั่วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 
  5. ถ่ายทอดความรู้  เรื่องการท าปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ  น้ าหมักสมุนไพร  ฮอร์โมน 
 
9. แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพของตนในโอกาสต่อไป 
  1. การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  เรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. การแรกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
  3. การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอ าเภออ่ืน 
  4. การจัดต้ังแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้กลางในการเรียนรู้ เรื่องสตรอเบอรี่
และไม้ผลเมืองหนาว 
 
 
 
 
  


