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 ความช านาญพเิศษและจุดเด่นของศูนย์ฯ 
 การท าการเกษตรในระบบ “เกษตรทฤษฎีใหม”่ ทีเ ป็นเกษตรอินทรีย์  ประกอบด้วย สวนป่า  (ไมสั้ก) 
สวนผลไม ้50 – 60 ชนิด ในพื้นท่ี ประมาณ 2 -3 ไร ่ ปลูกข้าวนาปีและนาปรังและปลูกถั่วเหลืองหลังการท านา
เพื่อเป็นอาหาร และรายได ้เล้ียงปลา เล้ียงเป็ด และไก ่เน้นการพึ่งตนเองในดา้นปัจจยัการผลิต  เชน่ ปุ๋ยชีวภาพ  
น ้ าส้มควนัไม ้ ฯลฯ  รวมทั้งปลูกพืชอาหารของครอบครัวท่ีมคีวามหลากหลายพอเพียงเพื่อการพึ่ งตนเอง เชน่ 
พืชผกัพื้นเมือง กลว้ย ออ้ย และการเพาะเห็ดนานาชนิด ฯลฯ  มีการประยุกต์ใชห้ลกัการความหลากหลา ยทาง
ชีวภาพ (Biological Diversity) เพื่อจดัการศัตรูพืช  และมีการปรับปรุงบ ารุงดิน เชน่ การปลูกตะไคร้บา้น ตะไคร้
หอม ดอกไมสี้เหลือง (ดาวเ รือง และดาวกระจาย) เพื่อสร้างสมดุลระหวา่งศตัรูพืชกบัศตัรูธรรมชาติ   รวมทั้งการ
ปกป้องหน้าดินดว้ยการคลุมดว้ย ฟางขา้ว ใบพืช ท่ีรว่งหลน่ และการปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน่ ถั่วบราซิล เป็นต้น 
นอกจากน้ีไดม้กีารสร้างรายไดเ้สริมด้วยการขยายพนัธ์ุไมผ้ล และไมป้ระดบัจ าหนา่ย  

 ประสบการณ์ 
 ในปี 2523-2525  ไดเ้ ดินทางไปท างานในประเทศอีรัคและประเทศคูเวต ได้เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศดงักลา่ว ซ่ึงได้น าประสบการณ์ดงักลา่วมาประยุกต์ใชใ้นการท าการเกษตร 
หลงัจากนั้นได้ท างานเป็นพนักงานทดลองในสถานีทดลองขา้วชยันาทระหวา่งปี 2526-2528 ซ่ึงได้เรียนรู้วธีิการ
ท านาท่ีประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  เมื่อปี 2530 ได้เ ร่ิมท าวนเกษตรในพื้นท่ีซ่ึง เ ป็นท่ีตั้ง ศูนย์แห่ง น้ี   
จนกระทั่งเมือ่ ปี พ.ศ.2549 ได้ใช ้ประโยชน์จากไมสั้กในระบบวนเกษตรท่ีอายุประมาณ 20 ปี  จ านวนประมาณ 
50 ต้นมูลคา่ประมาณ 200,000 บาท  เพื่ อสร้างบ้าน 1 หลงั  ซ่ึงนับเป็นตวัอยา่งของการได้รับประโยชน์จาการ
ปลูกต้นไมใ้นระบบวนเกษตร และปีเดียวกนัได้ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกออกไปอีกประมาณ  5 -6  ไร่ จากเดิมเป็น
พื้นท่ีท านาเพียงอยา่งเดียว  และไดป้รับเปล่ียนเป็นระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ “เกษตรทฤษฎี
ใหม”่  จนประสบความส าเ ร็จสามารถพึ่งตนเองในดา้นอาหารและรายได้ของครอบครัว   นอกจากน้ีจาก
ความส าเ ร็จด้านการผลิตปุ๋ยข้ึนใชเ้องและการปรับปรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์ จึงได้รับการเ ลือกให้เ ป็น 

 



“หมอดินอาสา” ของกรมพัฒนาท่ีดิน” ส าหรับชีวติครอบครัวมีการประพฤติและปฏิบติัในแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง      โดยเคร่งครัดตลอดมา  รวมทั้งไดป้ฏิบัติตนเพื่อชว่ยเหลือและร่วมกิจกรรมทางสังคมกบั
ชมุชนอยา่งสม า่เสมอจนเป็นท่ียอมรับของชมุชนบา้นจ าปาลาว ต าบลน ้ าแพร ่อ าเภอหางดง 

 

รางวัลเชิดชูเกียรติทีเ่คยได้รับ 
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ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์ 

 ทีต่ั้ง เลขท่ี 54 หมูท่ี่ 10 บา้นจ าปาลาว ต าบลน ้ าแพร ่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่50230 

 ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ 
 เดิมพื้นท่ีศูนย์แหง่น้ี เป็นสวนล าไยท่ีเจ้าของเดิมได้ปลอ่ยให้เ ป็นสวนร้าง  ตั้งแต ่ปี 2530 เป็นตน้มา 
ได้เ ร่ิมท า “วนเกษตร” โดยการปลูกต้นสักผสมผสานกบัไมผ้ล เชน่ ส้มโอ มะพร้าว ขนุน มะขามหวาน ฯลฯ 
จนกระทัง่เมือ่ ปี พ.ศ.2549 ตน้สักเติบโตพอท่ีจะใชส้อยจึงไดเ้ลือกตดัออกประมาณ 50 ตน้ เพื่อสร้างบา้น  1 หลัง  
มลูคา่ประมาณ 200,000 บาท นับเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นรูปธรรมของผลประโยชน์ของการปลูกตน้ไมใ้นระบบ “วน
เกษตร” ปี 2549 ไดข้ยายพื้นท่ีเพาะปลูกออกไปอีกประมาณ  5-6  ไร ่ ซ่ึงเดิมเป็นพื้นท่ีท านาเพียงอยา่งเดียวท าให้
พื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ  10 ไร ่และไดป้รับเปล่ียนเป็นระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ “เกษตร
ฤษีใหม”่ ในการผลิตแบบอินทรีย์ (Organic Farm) และมีการประยุกต์ใช ้หลักการสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biological Diversity) เพื่อจดัการศัตรูพืช และปรับปรุงบ ารุงดิน ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบันมอีงค์กรเอกชน
และเกษตรกรมาศึกษาดูงานและรับค าแนะน าเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง ณ ศูนย์แหง่น้ี จ านวนประมาณ 1,000 คน  
 
 หลักสูตรทีจ่ัดฝึกอบรม     
 หลกัสูตรท่ีจะจดัท าเพื่อ  ให้ผู ้เขา้รับการฝึกไดเ้ รียนรู้จากการปฏิบติัเพื่อ การท าเกษตร “ทฤษฎีใหม”่ 
ท่ีใช ้หลกัการพึ่งตนเองโดยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย ไมใ้ชส้อย พืชอาหาร พืช
สมนุไพร พืชปรับปรุงและอนุรักษ์ดิน พืชไลแ่ละดึงดูดศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติ ฯลฯ  การมปีฏิสัมพนัธ์ในทาง
เกือ้กลูซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง พืชกบัพืช  พืชกบัสัตว์  พืชกบัสัตวน์ ้ า  ฯลฯ     การเกษตรท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง 
โดยการหมนุเวยีนใชท้รัพยากรในไรน่าให้เกดิประโยชน์สูงสุด         ลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอก  การ
สร้างพืชอาหารให้กบัครอบครัวเพื่อสุขภาพท่ีดีและลดรายจา่ยในชีวติประจ าวนั   การพึ่งตนเองโดยการผลิตปัจจัย
ทางการเกษตรข้ึนใชเ้อง เชน่  ปุ๋ยชีวภาพ  น ้ าส้มควนัไม ้เป็นตน้  การจดัท าบญัชีฟาร์มเพื่อให้รู้สถานะการเงินเพื่อ



ลดความเส่ียงกอ่การขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ เพื่อใชเ้ ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจหาทางแกไ้ขสถานการณ์ได้
อยา่งรวดเร็วทนักาล  การฝึกปฏิบติัในการวางแผนการผลิตทั้งในระยะส้ันเพื่อการพึ่งตนเองในดา้นอาหารของ
ครอบครัว ในระยะกลางเพื่อการลดต้นทุนการผลิต  การร่วมมือกนัระหวา่งเกษตรกรในระบบสหกรณ์   และ
ระยะยาวเพื่อการขยายผลในทางการเศษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระหวา่งประเทศโดยผา่นทางระบบ
สหกรณ์ 

  

 ความพร้อมของศูนย์ 
  ศูนย์มคีวามพร้อมในดา้นโรงเรือนเพื่อการบรรยายท่ีสามารถรองรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 
50-60 คน   ทางดา้นฝึกปฏิบติัการเกษตรกรรม “เกษตรทฤษฎีใหม”่ จากการปฏิบติัจริงในไรน่า  ศูนย์มท่ีีพกัท่ี
สามารถรองรับผูเ้ขา้ฝึกไดจ้ านวน 50-60 คน พร้อมกบัอุปกรณ์ในการเล้ียงอาหาร    มอุีปกรณ์ในการบรรยาย  มี
วทิยากรท่ีมปีระสบการณ์ในดา้นเกษตรยัง่ยืน (เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละเศรษฐกจิพอพียง) 
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