
สัมมาชีพต้นแบบ 
เรื่องต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
ชื่อ-สกุล    ว่าที่ ร.ท.บัญชาการ  พลชมชื่น     

วัน/เดือน/ปี เกิด 27  มกราคม 2499 อายุ  58 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี  30  หมู่ 2  หมู่บ้านพญาชมภู  ต าบลชมภู 
 อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140  

โทรศัพท์ 086-1160827  และ 053-9630666 
สถานภาพ สมรส   มีบุตร  2 คน 
การศึกษา ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต   
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาชีพ ท าสวนล าไย  ท านาข้าว  สวนผสมผสาน 
 เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ 
วิสัยทัศน์  
 พอมี  พอกิน  พออยู่  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประวัติการท างาน  
- กรรมการองค์กรเกษตรกรส่งออกล าไย 
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐในการบริหารจัดการไม้ผลภาคเหนือ แผนแม่บทล าไยทั้งระบบ 

ของกรมส่งเสริมการเกษตร 2554 
- ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ หมู่ 2 ต าบลชมภู 
- บริหารจัดการแนวทางเกษตรอินทรีย์ อ าเภอสารภี  และบริหารจัดการตนเองเรื่องอาหาร

ปลอดภัย-เชียงใหม่ล าพูน  ตลาดอ้อมเมืองโพธิทอง 
- บริหารน้ าข้าวกล้องงอกอินทรีย์ชุมชน “ข่วงก าก๊ึด” ทุกวัน 
- ธุรกิจค้าขาย 

เกียรติประวัติ -  เกษตรอาสาของกรมส่งเสริมการเกษตร 
-  วิทยากร GAP  วิทยากรศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อ.สารภี    
   และวิทยากรอาสาสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ 
-  โล่อาสาสมัครคุมประพฤติ-ยุติธรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
-  ปราชญ์ด้านล าไยของ ส.ป.ก  และองค์ความรู้ข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 



-  เครือข่ายเกษตรกรพอเพียงของศูนย์พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ     
 พระเจ้าอยู่หัว คลองหลวง  ปทุมธานี   

2.  บทน า 
2.1  การประกอบอาชีพแต่ด้ังเดิม 

  ประกอบอา ชีพเชิ งเ ด่ี ย ว  โดยกา รท าสวนล าไย เ พีย งอย่า ง เ ดี ย ว  ซ่ึ งมีกา รใช้ ส าร เค มี                      
และวัสดุทางการเกษตร เช่น  ปุ๋ย ฮอร์โมน ที่ มีต้นทุนสูง  และราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบ  
จากพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาหรือต่อรองราคาได้  ท าให้ราคาที่ขายต่ ากว่าต้นทุน            
การผลิต  

2.2  การเปล่ียนแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการ 
มีการปรับตัวในช่วงระยะของการปรับเปลี่ยนทั้งพ้ืนที่ท าการเกษตร องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน

การเกษตร  รวมถึงพันธุ์พืชหรือชนิดพืชที่จะน ามาปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และประเภทของดิน
ในพ้ืนที่  ซ่ึงดินในพ้ืนที่ต าบลชมพูมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  จึงได้ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และสารอินทรีย์
แทนการใช้สารเคมี และใช้วัสดุอินทรีย์ เพ่ือให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น  และเข้าสู่ระบบการผลิตพืชปลอดภัย 
(GAP)  โดยการท าสวน ท าไร่ และท านาข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน  ตลอดจนปลูกพืชผักสมุนไพร    ผักพ้ืนบ้าน เช่น  
พริก ข่า ตะไคร้ ชะอม ฟักข้าว ไผ่หวาน  เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย   ในครอบครัว  ตลอดจน
จ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้ให้กับครอบครัวเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน   จากปกติที่ท าสวนล าไยเพียงอย่าง
เดียวซ่ึงรับรายได้ต่อปีฤดูกาลผลิต  นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงท าการเกษตร    แบบผสมผสาน และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมเพ่ือมาปรับใช้ ประกอบกับ  ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์
จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ  และที่แหล่งเรียนรู้ได้มีฐานบริ การตรวจเลือดเพ่ือตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด  พบว่า  
ส่วนใหญ่พบสารเคมีตกค้างในเลือด จึงได้เกิดความตระหนักในภาวะสุขภาพ เกิดการแสวงหาแนวทางการดูแล
สุขภาพ โดยการรวมกลุ่มกันในกลุ่มผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนแปลง     การด ารงชีวิตที่เป็นการรักษาสุขภาพขึ้น  และจัดต้ัง
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงได้รับให้เป็นประธานกลุ่ม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน  และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตพืชปลอดภัย และรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี  

ส าหรับการด าเนินงานกลุ่ม  จัดท าโครงการต่างๆ  เพ่ือให้สมาชิกได้ ร่วมกิจกรรมและช่วยปฏิบัติ                  
หน้าที่ในกลุ่ม  เพ่ือสร้างเครือข่ายสมาชิก ชุมชน  และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพในกลุ่ม
สมาชิก และถ่ายทอดองค์ความรู้   โดยสมาชิกกลุ่มได้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษจากแปลงตัวเอง และน ามาจ าหน่าย           
ในตลาดขายสินค้าอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์  ณ ตลาดเจเจ หน้าที่ว่าการอ าเภอสารภี และในงานนิทรรศการ             
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กลุ่ มเกษตรอินทรี ย์ชมพูได้ เปิ ดตัวตลาดนั ดชุมชนต าบลชมภู  ( Chomphu Community Market)                         
โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลชมภู  เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ สามแยกบ้านพยาชมภู ต าบลชมภู  
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเชียงใหม่-ล าปาง  ประมาณ 1.3  กิโลเมตร  เปิดให้บริการ             
ทุกวันศุกร์  ต้ังแต่เวลา  14.00 – 18.00 น.  ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชมภูที่ท าเกษตรแบบปลอดสาร 
เกษตรอินทรีย์  ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือเป็นแหล่งขายผลผลิตของเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์หรือปลอดสา ร                



ในต าบลชมภู  รวมถึงเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร  ผู้บริโภคตลอดจนชาวบ้านใน
ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั่วไป  เพ่ือเชื่อมโยงมิติต่างๆ  ของชุมชนเข้าด้วยกัน 

 
จุดเด่นของตลาดต าบลชมภู 

    ให้ความส าคัญในการท าการเกษตรเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน  หลังจากนั้นจึงค่อยจ าหน่าย
ภายในท้องถิ่น 
    ผู้บริโภครู้จักเกษตรกร รู้จักแหล่งที่มาของสินค้า  เพราะเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต มาขายสินค้า
โดยตรง 
    ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ในทุกขั้นตอนการผลิต มีการรับรองภายใน
กลุ่มด้วยกันเอง 
    ผู้บริโภคจะได้เลือกอาหารท้องถิ่น สด ใหม่ หลากหลาย ที่เป็นผลผลิตจากผักพ้ืนบ้าน อาหาร
ท้องถิ่น รู้ที่มาที่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านจ ารุงเข้าหุ้นกันในหมู่บ้านจัดต้ังตลาดชุมชน ให้สมาชิกน าเอาผลผลิตจากในชุมชน เช่น ผลไม้ 

 



พืชผัก ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ สินค้า โอท๊อป เช่นกะปิบ้านจ ารุง ทุเรียนทอดกรอบผลิตภัญแปรรูปจากอาหารทะเล 
มาจ าหน่ายให้กับผู้ศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจในวิถีชีวิตที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง ได้มาสัมผัสและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ยังน าเงินที่ได้จากการลงหุ้นมารับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บ้านและน ามา
ขายในลักษณะตลาดกลาง ซ่ึงท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคง เช่น เงาะ ทุเรียน ยางพารา เป็นต้น ท าให้ไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลางเกษตรกรในหมู่บ้านพอใจกับราคาสินค้าที่ขายได้ ชุมชนมีความม่ันคง ทั้งนี้การบริหารจัดการชุมชน 
โดยมีแกนน าที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาสังคมชุมชนที่พร้อมต่อการเรียนรู้ จึงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง จากการที่ได้เรียนรู้ และพบเจอกับผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งท าให้ว่าที่ร้อยโทบัญชาการ พลชมชื่น  
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอ าเภอสารพี ได้น าข้อมูลและสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาดูงาน
ครั้งนี้มาปรับปรุงและต่อยอดให้แหล่งเรียนรู้ ต้นแบบตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ชุมชนต าบลชมภู เป็นที่สนใจและเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานที่ครบวงจรอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ 

 

3.  ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบสัมมาชีพให้ประสพผลส าเร็จ  

3.1  แหล่งน้ า  
 แหล่งกักเก็บน้ าที่ มีอยู่ มีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน เนื่องจาก อ าเภอสารภี                   

จัดได้ว่ามีสภาพป่าไม้โดยรวมเข้าขั้นวิกฤติอย่างมาก เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่ภายในพ้ืนที่ของอ าเภอ                 
ซ่ึงท าให้ขาดศักยภาพในการให้น้ า  ต้องพ่ึงพาน้ าจากแม่น้ าปิงส่วนที่ 2 และน้ าแม่กวงเป็นหลักในการท าเกษตร              
และน้ าส าหรับอุปโภคบริ โภค   หากเป็นพ้ืนที่แล้งมากๆ จะต้องสูบน้ า เพ่ือมาใช้ในการท าการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูง 

3.2  สภาพดิน   
สภาพดินของอ าเภอเหมาะสมกับการปลูกข้าว พืชสวน และพืชผัก  ซ่ึงจะต้องเป็นดินร่วน  หากสภาพ

ของดินกระด้างและเหนียวเกินไป  ท าให้ผลผลิตไม่ดีและเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ 

3.3  ความรู้ 
เกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต ท าให้คุณภาพผลผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่ตลาด

ต้องการ  จึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และศึกษาดูงานเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิชาการ สถาบันหรือเครือข่ายต่างๆ 
การเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการสร้างองค์ความรู้และขยายภูมิความรู้ซ่ึงกันและกัน การเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ส าเร็จมาแล้วเช่น 
 ๑. การปลูกข้าวกล้องงอกแบบเกษตรอินทรีย์ ได้เล็งเห็นข้อเสียของการใช้สารเคมีจึงคิดวงจร

วิธีการปลูกข้าวท่ีเป็นธรรมชาติปราศจากสารเคมีโดยใช้จุลทรีย์ในการเกษตรและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีท าขึ้น

เองจากธรรมชาตใินการปลูกข้าวกล้องงอก 

            ๒. สร้างระบบรวบรวมเกษตรกรเกิดระบบแผนแม่บทการพัฒนาลงไปท้ังระบบ 



 ๓. คิดระบบการสานความคิดศูนย์”ข่วงก ากึ๋ด” รวมความคิด สร้างสังคม อุดมปัญญา ปัญญา

รวมหมู่ 

 ๔. การท าแก๊สชีวภาพจากเศษขยะอินทรีย์ 

 ๕. เตาเผาถ่านแบบประหยัด 

 ๖. การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 

 
3.4 ปัจจัยในการผลิต/ต้นทุนการผลิต  

1)  มีการจัดหาหน่วยงานเข้าร่วมด าเนินโครงการ เช่น เทศบาลต าบลชมพูสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาด
นัดอินทรีย์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 ตรวจรับรองและออกหนังสือรับรองผลผลิตอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลสารพีร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพด้วยเกษตรอินทรีย์และร่วม
ด าเนินการเปิดตลาดนัดที่โรงพยาบาลสารพีอีก 1 จุด รวมถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ป้อนผลผลิตให้กับทาง
โรงพยาบาล 

2)  รวมกลุ่มเพ่ือผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองราคาในการซ้ืออุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์             
เพ่ือให้ได้ราคาที่ต่ ากว่าราคาขาย ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

3)  รวมกลุ่มท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก  น้ าสกัดชีวภาพน้ าส้มควันไม้ เพ่ือใช้แทนปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและเป็นการปรับกรุงบ ารุงดิน 

3.5  การรวมกลุ่ม  :   เกษตรกรต้องรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรในอ าเภอสารภี
จะเป็นเกษตรกรรายย่อย มีที่ ดินในการท าการเกษตรไม่มาก จึงต้องอาศัยการรวมกลุ่มเพ่ิมศักยภาพและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าย 

3.6  แหล่งทุน  :   จัดหาแหล่งทุนให้เกษตรกรเพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรในการลงทุนเพ่ิมเติม เช่นการ
ระดมหุ้นเป็นต้น 

3.7  ตลาด   : มีตลาดกลางในการรองรับผลผลิตในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกษตรกรกับผู้บริโภคได้พบกัน
โดยตรง ท าให้เกษตรกรขายผลลิตในราคาที่เป็นธรรมเกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
สุขภาพราคาเป็นธรรมไม่แพงเกินไปเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/เทคโนโลยี/กระบวนการผลิต 

1. รวบรวมเกษตรกรที่ผลิตในระบบอินทรีย์เข้ามาเป็นกลุ่มเพ่ือก าหนดการเปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ชุมชน
ต าบลชมภู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น าเสนอแผนการด าเนินงานกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเชิญร่วมเป็นเครือข่าย 

3. จัดท าแผนการตรวจแปลงและตัวอย่างสินค้าเพ่ือสร้างความม่ันใจ ให้กับผู้บริโภค 

4. การประชุมและน าเครือข่ายออกงานต่างๆเพ่ือสร้างความรู้จักและขยายตลาดให้กับกลุ่ม 

5.จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้บริการกับสมาชิกภายในกลุ่ม 

6.ประชุมถอดบทเรียนและน าเสนอปัญหาอุปสรรค์เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในข่วงก า ก๋ึด เพ่ือถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7.บูรการแหล่งเรียนรู้กับเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวอ าเภอฝางของนายนิธิโรจน์ วันดี เพ่ือร่วมกันท าต้นแบบลด
ต้นทุนการผลิตข้าว และส่งเสริมให้เครือข่ายได้เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดี 

5. ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 ก าหนดตารางการเก็บเก่ียวให้สอดคล้องกับการน าสิ้นค้าป้อนสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์ชุมชนเพ่ือความต่อเนื่อง 
โดยให้สมาชิกท าแปลงปลูกแบบหมุนเวียนให้มีผลผลิตออกทุกสัปดาห์ 
 

 

 

  



6. ตลาด/การจ าหน่าย 

  การวางแผนการจ าหน่ายและการตลาด กลุ่มสมาชิกแหล่งเรียนรู้ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ชุมชน
ต าบลชมภู มีการประชุมกลุ่มและระดมหุ้น  เพ่ือน ามาเป็นทุนเพ่ือรับซ้ือผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม  และน ามา
รวบรวมไว้ด้วยกันเพ่ือจะได้ท าการจ าหน่าย โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล   
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล  สหกรณ์การเกษตร  เม่ือมีการสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว คณะกรรมการกลุ่มฯจะ
ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการซ้ือขายล่วงหน้า จากนั้นจะประชุมสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพ่ือหารือ วางแผนการผลิให้ได้
ตามจ านวนที่สั่งจอง ท าให้กลุ่มไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิตคงค้าง ยังสามารถก าหนดราคาได้ ในปีฤดูการผลิตที่ผ่ามา
(2556/2557)กลุ่มไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวได้ตามความต้องการของผู้สั่งจองเนื่องจากมีผู้สั่งจองขอเพ่ิม
ปริมาณภายหลัง และมีผู้สนใจรายใหม่เข้ามาติดต่อเพ่ิมขึ้น จึงท าให้กลุ่มมีแนวคิดขยายส มาชิก และยกระดับศูนย์
เมล็ดพันธ์ข้าวเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายเม็ดพันธุ์(ตลาดกลางเม็ดพันธ์ข้าว) ด้วยการเชื่อมเครือข่ายกับศูนย์ข้าว

ชุมชนในอ าเภอรอบข้าง โดยมีข้อก าหนดให้กลุ่มฯเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

7. ต้นทุนและผลตอบแทน 

 จดัท ำแปลงสง่เสริมกำรปลูกผกัอินทรีย์  

ต้นทุนการผลิต การปลูกผักปลอดสารพิษ (พ้ืนที่ 1 ไร่) แบบผสมผสาน  

 
-  

 
ค่าเตรียมดิน ค่าไถพรวน  

 
1,000  

 
บาท  

-  ค่าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  2,000  บาท  
-  ค่าเมล็ดพันธุ์  3,000  บาท  
-  ค่าต้นกล้าผักตามฤดูกาล  1,200  บาท  
-  ค่ากากน้ าตาล  150  บาท  
-  ค่าสายยาง 1 ม้วน  1,200  บาท  
-  ค่ากระบะเพาะเมล็ด  750  บาท  
-  ค่ากาวเหนียว จ านวน 2 กระป๋อง (กระป๋องละ 60 บาท)  120  บาท  
-  ค่าถุงเหลือง จ านวน 3 กิโลกรัม  120  บาท  
-  ค่าอ่ืน ๆ  500  บาท  
                                            รวม  1,040 บาท  

 

 



รายได้ และก าไร  

 

8. การถ่ายทอดความรู้จากสัมมาชีพต้นแบบแก่เกษตรกรรายอ่ืน 

  ด าเนินการอบรม  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่และเกษตรกรผู้ที่สนใจ  กลุ่ม
เกษตรกรที่ประสานงานผ่านภาครัฐและสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 

9. แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพ 
  1. ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เป็นการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ในชุมชน   
  2. ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไปยังอ าเภอที่สนใจเพ่ือเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
  3. เพ่ิมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ จากส านักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขต 1  
  4. แยกสมาชิกในกลุ่มเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกเพ่ือ
ลดต้นทุน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดผัก ผลผลิต 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

รายได้  
(บาทต่อไร่) 

ก าไร 
(บาทต่อไร่) 

-  ผักเขียวกวางตุ้ง 722 15-20 14,440 13,400 
-  คะน้า 1083 15-20 21,660 20,620 
-  ผักบุ้ง 607 20-25 15,188 14,148 
-  ผักกาดฮ่องเต้ 481 15-30 14,459 13,419 
- ถั่วฝักยาว 433 25-30 13,000 11,960 

 



ศูนย์เรียนรู้สานสัมพนัธ์เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีง  

ข้อมูลทัว่ไปของปราชญ์ชาวบ้าน 
 

        ช่ือ-สกุล  นำงทองดี โพธิยอง 
         ทีอ่ยู่   28 หมู ่4 ต ำบลดอนแกว้  

อ ำเภอสำรภี จงัหวดัเชียงใหม ่ 50140 
        โทรศัพท์ 0-5342-8306, 08-9555-2345    
         วัน/เดือน/ปีเกิด   15 กมุภำพนัธ์ 2493 
 

ความช านาญพเิศษ/จุดเด่นของศูนย์ฯ 
ควำมรู้เร่ืองกำรจดัท ำแผนแมบ่ทชมุชนและวสิำหกจิชมุชนบนพื้นฐำนเศรษฐกจิพอเพียงโครงกำรปลูก

ตน้ไมไ้วใ้ช ้หน้ี กำรปลูกตน้ไม ้7 ระดับ 5 ประโยชน์ โครงกำรแรงงำนนอกระบบ        และกำรสร้ำงสวสัดิกำร
ชีวติและสุขภำพตำมวถีิไทย รวมทั้ง กำรสร้ำงเครือขำ่ยชมุชนทั้งทรัพยำกรและองค์ควำมรู้ 
 

ประสบการณ์  
กำรรวมกลุม่ออมทรัพย์  กลุม่อำชีพ กลุม่วสิำหกิจช ุมชน กลุม่พลงัมวลชน กำรรณรงค์และตอ่ต้ำนกำรค้ำ

มนุษย์ ยำเสพติด และเอดส์  กำรจดัตั้งกองทุนสวสัดิกำรชมุชน  กำรสร้ำงเครือขำ่ยทำงสังคม เศรษฐกจิ  กำรเมอืง 
(ภำคประชำชน) กำรใชส้มนุไพรพื้นบำ้นเพื่อสุขภำพ กำรท ำแผนแมบ่ทชมุชน    แผนเพื่อสุขภำพช ุมชน และแผน
ยุทธศำสตร์ของชมุชน 
 
 รางวัลเชิดชูเกียรติทีเ่คยได้รับ 

- แมดี่เดน่ 
- นักพฒันำดีเดน่ระดบัจงัหวดั – ชำติ  
- Resource Women Award ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- สตรีผูท้ ำกำรศึกษำตลอดชีวติ 
- คนดีศรีสังคม 
- ผูน้ ำอำสำพฒันำชมุชน/ นักสังคมสงเครำะห์ดีเดน่ 
- รำงวลัจำก FAO ดำ้นกำรแปรรูปอำหำร  
- ผูก้ตญัญตูอ่แผน่ดิน 

 



- ผูท้ ำกำรศึกษำตลอดชีวิต 
- บุคคลดีเดน่ของชำติ 
- อำสำสมคัรเพื่อสังคม 
- คนไทยตวัอยำ่งของประเทศ 
- มหำบณัฑิตกติิมศักด์ิ สำขำสง่เสริมกำรเกษตร มหำวทิยำลยัแมโ่จ ้  
- บณัฑิตกติิมศกัด์ิ สำขำพฒันำสังคม มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

 
ข้อมูลทัว่ไปของศูนย์ฯ 

     ทีต่ั้ง   28 หมู ่4  ต ำบลดอนแกว้ อ ำเภอสำรภี  จงัหวดัเชียงใหม ่ 50140 
 
ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ฯ 
    ศูนย์เ รียนรู้สำนสัมพนัธ์เพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจพอเพียงเ ป็นศูนย์ท่ีไดด้ ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้  ในดำ้น
วถีิเกษตรพอเพียงอยำ่งตอ่เน่ือง  ตั้งแตก่ระบวนกำรท ำแผนแมบ่ทชมุชนปี 2543 ก  ำหนดพื้นท่ีในชมุชนเพื่อเรียนรู้
กระบวนกำรท ำแผนแมบ่ทช ุมชน มกีำรท ำกจิกรรมในพื้นท่ีของตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้รว่มกนั  โดยมีกำร
เรียนรู้รว่มกนัหลำยโครงกำร  เชน่ โครงกำรสง่เสริมสุขภำพแรงงำนนอกระบบภำคเกษตรกรรม โครงกำรกำรท ำ
แผนแมบ่ทล ำไย  โครงกำรน ำรอ่งตำมยุทธศำสตร์ และกำรปลูกตน้ไมใ้ชห้น้ีเพื่อกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน  
ทั้ง น้ี  ศูนย์ฯ ไดเ้ข้ำร่วมโครงกำรพฒันำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม ่โดยยึดปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ของ
ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์         ตั้งแตปี่ 2551 -2553 

 
หลักสูตรทีจ่ัดฝึกอบรม  

กำรท ำเกษตรตำมแนววถีิเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพึ่งพำตนเองในระดับครอบครัว หลักสูตรมเี น้ือหำ
เกี่ยวกบัฐำนอำหำรและยำ   กำรเรียนรู้เร่ืองของผักปลอดภัย  กำรท ำเกษตรแบบเขม้ สมุนไพรในกำรท ำผงช ูรส  
น ้ ำเตำ้หู้ถัว่พ ู  กำรดูแลสุขภำพ  ฐำนพลงังำน  กำรเรียนรู้กำรท ำถำ่นท่ีไดคุ้ณภำพและน ้ ำส้มควนัไม ้ พืชพลงังำน
ทดแทนในกำรผลิตน ้ ำมนัไบโอดีเซล ฐำนลดตน้ทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตร  กำรเรียนรู้เร่ืองของกำรวิเครำะห์ดิน
เพื่อกำรเพำะปลูก กำรท ำปุ๋ยหมกั  กำรท ำปุ๋ยน ้ ำอินทรีย์ชีวภำพ      กำรท ำดินระเบิด  ฐำนผลิตของกนิ/ของใชใ้น
ครัวเ รือน  กำรเรียนรู้เ ร่ืองของน ้ ำยำอเนกประสงค์ กำรท ำกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรท ำกำรเกษตร
พอเพียงในพื้นท่ีบำ้น/กำรท ำกจิกรรม  ลดรำยจำ่ยและเพิ่มรำยไดใ้ห้กบัครอบครัว 

 
 



ความพร้อมของศูนย์ฯ 
ศูนย์ฯมคีวำมพร้อมในสถำนท่ีกำรฝึกอบรมท่ีสำมำรถรองรับไดป้ระมำณ  60 คน มท่ีีพ ักแบบโฮมสเตย์ใน

ชมุชน มีห้องน ้ ำ จ ำนวน 6 ห้อง และมีฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรท่ีมีอยูท่ั้งภำยในและภำยนอกศูนย์ รวมทั้ง มี
วทิยำกรท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตรแบบยัง่ยืน  
แผนทีศู่นย์เรียนรู้สานสัมพนัธ์เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีง  
 
             

             
             

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียง 


