
 “ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เน้นเรื่องดิน น้ำา ป่า และอาหาร

ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ประเทศ

 แม่โจ้-แพร่ฯ เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่และทำางานในพื้นที่ ซึ่งปีนี้ได้รับ              

งบประมาณบูรณาการจากรัฐบาลให้ดำาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้

โครงการนี้มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 14 กิจกรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาระบบเกษตร

แบบอินทรีย์ การตลาด และการแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์

นั้น ๆ แก่ชุมชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยจะนำาร่องให้เกษตรกรในชุมชนทำาระบบ

เกษตรอินทรีย์ก่อนและจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ในสิ่งที่เกษตรกรในชุมชนขาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ           

เมื่อเกษตรกรในชุมชนผ่านกระบวนการของโครงการแล้วจะสามารถนำาความรู้มาปรับใช้และ                       

เผยแพร่ความรู้สู่เครือข่ายได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนที่ผ่านการ

อบรมการทำาระบบเกษตรอินทรีย์แล้ว ให้สามารถดำาเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเองต่อไป โดยยึด

หลัก “กินดี อยู่ดี มีสุข” และสามารถนำาไปต่อยอดในชีวิตประจำาวันได้”

อาจารย์ ดร.ศุกรี   อยู่สุข

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ



 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่ เคารพทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์                  
ซึ่งกระผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
รัชกาลที่ 9 ซึ่งกระผมได้ยึดถือมาเป็นแบบอย่างในการทำางาน ตลอดช่วงเวลาที่กระผมได้ทำางาน                    
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อันเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นรากฐานสำาคัญหนึ่งด้าน
เกษตรกรรมของประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้กระผมเขียน “โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” หรืออาจจะ
เรียกสั้น ๆ ว่า “โครงการเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ” เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำานักงบ
ประมาณ ประจำาปี 2561 ซึ่งโครงการนี้มีพื้นที่ดำาเนินโครงการในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และ
เชยีงราย การพฒันาศนูยเ์รยีนรูภ้ายในมหาวทิยาลยัแมโ่จ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรต ิไดแ้บง่ออกเปน็ 
4 กลุ่มกิจกรรมคือ กลุ่มที่ 1 กิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เข็มแข็งอย่าง
ยั่งยืน กลุ่มที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกร กลุ่มที่ 3 กิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมการตลาด สินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และกลุ่มที่ 4 กิจกรรมพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ซึ่งในทั้ง 4 กลุ่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 14 กิจกรรมย่อย เพื่อ

ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (2559-2564) โดยกระผมและทีม
งานจากม.แม่โจ้- แพร่ฯ ได้ช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรให้
เป็นผู้ที่มีความรู้จริง  รู้ลึก และรู้กว้างตามหลักวิชาการ 
 กระผมในฐานะของหัวหน้าโครงการขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกท่าน ที่เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของคณะทำางาน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยื่น และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคงของประเทศไทยสืบต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

แนะนำ�และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ณ Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (คมจ.ที่ 

1321/2550 ลว.18 มิ.ย. 2550) ปัจจุบันสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีความชำานาญ

ด้านเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย (microalgae) การผลิตและการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร มีประสบการณ์ในการ

วิจัยด้านจุลินทรีย์และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัลเชิญชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำาปี 2552 

(Innovation  Ambassador 2009)” ด้าน BIO-BUSINESS จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติถือเป็น
หน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านพื้นที่และบุคลากร
ในการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถผลิตพืช
อนิทรยีไ์ดต้ามมาตรฐานทีต่ลาดตอ้งการหรอืมาตรฐาน GAP 
และ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
คือ ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจากการดำาเนิน
งานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังขาด    
การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานและเครื่องมือที่
มปีระสทิธภิาพเพือ่สนบัสนนุและพฒันาการสรา้งมลูคา่เพิม่
ทางเศรษฐกิจให้กบัการทำาเกษตรอินทรีย์  ซึง่จะเปน็การขบั
เคลื่อนการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และการทำาเกษตร
อินทรีย์สู่ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

 พร้อมทั้งนำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมต่าง ๆ  ต่อไปในอนาคต 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
เกษตรกรในเขตภาคเหนือเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์
และสร้างเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริม
ตลาดการค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจะทำาให้เกิดกระบวนการ
ปรบัเปลีย่นและยกระดบัเกษตรกรเขา้สูร่ะบบเกษตรอนิทรยี ์
พร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ สมุนไพร พันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคง              

ทางด้านอาหาร เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนโดยใช้
จุลินทรีย์ สมุนไพร พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ พื้นถิ่นเป็นฐานใน
การพัฒนาอันจะนำาไปสู่การเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน

 1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรในเขตภาคเหนือ
เพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย        
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมตลาดการค้า
เกษตรอินทรีย์ โดยจะทำาให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยน
และยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
 2. พัฒนาและอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
พื้นถิ่น เพื่อเกิดความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้าน
อาหาร
 3. เพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
โดยใช้จุลินทรีย์ สมุนไพร พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น
เป็นฐานในการพัฒนาการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต มี
กจิกรรมยอ่ยภายในโครงการอกี 14 กจิกรรม อาท ิ กจิกรรม
พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย
เพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ กิจกรรม
อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์เล็ก/     
สัตว์ใหญ่) และกิจกรรมอบรมและส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์  เป็นต้น



> วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ณ บ้านกาศผาแพร่ อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   วันที่ 6 ธันวาคม 2560  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ศึกษาดูงานศูนย์เกษตรอินทรีย์        
ณ สวนพฤษศาสตร์ อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
> วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน อำาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
    วนัที ่3 - 5 มกราคม 2561 โครงการฝกึอบรม Training of Trainers ระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ณ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้เชยีงใหม่

1. สำารวจองค์ความรู้เพิ่มเติมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความ

   เข้าใจ ทัศนคติ และสร้างเครือข่าย

2. การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย

   เพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

3. ศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบ

   ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

4. ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการ

   ผลิตในระบบอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร

5. อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก)

6. อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่)

7. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์

8. พัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

9. ศูนย์เมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

10. ศูนย์รวมพรรณไม้และพืชผักท้องถิ่นจังหวัดแพร่และภาคเหนือ 

    ตอนบน

11. ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

12. การต่อยอดเกษตรอินทรีย์สู่การเพิ่มรายได้และพัฒนาความ 

     เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว  

     เชิงเกษตรอินทรีย์

13. การประชุมเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 

     อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

14. โครงการสนับสนุนการดำาเนินงาน ติดตาม และประเมินผล  

     13 กิจกรรม และพัฒนาศักยภาพขั้นสูงให้กับบุคลากรแม่โจ้ 

     เพื่อให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือแก่เกษตรกรและกลุ่ม 

     เกษตรกร

กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม



กิจกรรมได้จัดอบรมเกษตรกร จำานวน 2 ครั้ง ได้แก่
 ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 
ณ บ้านกาศผาแพร่ ตำาบลร้องกวาง อำาเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 
 ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 
ณ บ้านม่วงคำา ตำาบลสรอย อำาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
โดยมีนายกิติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร และ         
นายธวชัชยั ชยัธวชัวถิ ีนกัวทิยาศาสตร ์เปน็วทิยากรบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน การแบ่ง
สัดส่วนของการปลูกพืชอาหารสัตว์ พร้อมทั้งให้คำาปรึกษา
แก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการปลูกผักและวิธีแก้ปัญหา
การเกิดโรคในผัก ในกิจกรรมนี้คณะทำางานได้นำาดินในพื้นที่
เกษตรของเกษตรกรมาตรวจสอบหาสารเคมีในดิน 
 กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจาก
เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 120 คน

 ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นำาโดยอาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ศึกษาดูงาน   
ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ณ สวนพฤษศาสตร์ อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำา
กิจกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำางาน



วันที่ 3 มกราคม 2561
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  เพ็งอ้น ผู้อำานวยการสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานเกษตรอินทรย์สากล” และนำาเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ของสถาบัน ดังนี้
 - เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรฐาน IQS/IEC 17025
 - เยี่ยมชมห้อง Organic Rice Gallery
 - เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
 - เยี่ยมชมห้องโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
 - เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3- 5 มกราคม 2561
 คณะทำางานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Training of Trainers 
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 
โรงงานผลิตจุลินทรีย์ การใช้มือถือรดนำา้ผัก และการสาธิตการทำาปุ๋ย
หมักชีวภาพ ณ สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ 4 มกราคม 2561 
 คณะทำางานได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อกำาหนดมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล บรรยายโดย นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ นักวิชาการเกษตร 
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย        
แมโ่จ ้พรอ้มทัง้ไดเ้รยีนรูก้ารจดัทำาเอกสารระบบควบคมุภายใน (internal Control 
System : ICS) และเยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล ณ สาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่ 5 มกราคม 2561
 คณะทำางานได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำาปัจจัยการผลิตเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี บรรยายโดย นายพัฒน์ โกจินอก 
นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งชมการสาธิตการทำาน้ำาหมัก
จากผักผลไม้สุกและการทำาปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการเกษตร



เกร็ดความรู้

 ปุ๋ยหมัก หมายถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่
ทำาหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้สลายตัวและผุพังไปบางส่วน ทำาให้ปุ๋ยที่ได้มีสีคลำาดำา       
มีลักษณะเป็นผงละเอียด และให้ธาตุอาหารแก่พืช จึงเหมาะสำาหรับการปรับปรุงดิน 

ส่วนผสมในการทำาปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
 1. เศษใบไม้ – กิ่งไม้ 600  กิโลกรัม
 2. มูลสัตว์  200  กิโลกรัม
 3. แกลบ  100  กิโลกรัม
 4. รำาละเอียด  100  กิโลกรัม
 5. หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลาย

ขั้นตอนการทำาปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
 1. นำาเศษใบไม้ – กิ่งไม้สับให้ละเอียด และนำาไปตากให้แห้ง
 2. นำาส่วนผสมต่าง ๆ มาผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่กำาหนด
 3. คนให้ส่วนผสมเข้ากัน และหมักไว้ประมาณ 15 วัน  จนกระทั่งปุ๋ยหมักกลายเป็นสีดำา

 ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายได้ดีแล้วจะมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดสีนำาตาลดำา มีความร่วนซุย 
และมีกลิ่นฉุนของการหมัก เมื่อนำาปุ๋ยหมักไปใช้ในแปลงเกษตรก็จะ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทั้งยังช่วยเพิ่มแร่ธาตุ อินทรีย์วัตถุ ปรับสภาพความเป็น กรด-ด่าง และช่วยให้ดินอุ้มนำา
ได้ดีขึ้น

้

้

้

ขอขอบคุณอาจารย์ประไพพรรณ  กิ้วเกษม และคุณสุทิน  สามาทอง ในการพิสูจน์อักษรและอ่านตรวจสอบต้นฉบับ


