
นายสธุรรม  จันทรออน   หมอดินอาสาประจาํอาํเภอกาํพงแสน  จงัหวดันครปฐม

 อาชพี    เกษตรกรรม  (ไรนาสวนผสมและปศุสัตว )

 ที่อยูปจจุบัน 54 หมูที่ 10 ตาํบลทุงขวาง อําเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม

การศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่  ร.ร. วดัปลักไมลาย  อ.เมือง  จ. นครปฐม
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 7 ที่  ร.ร. บานหนองงูเหลือม  อ.เมือง  จ. นครปฐม
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่   ร.ร. กําแพงแสนวิทยา  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม
จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑติ  โปรแกรมการพัฒนาชุมชน  สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศึกษาปริยัติธรรม   สอบไดนกัธรรมโท  ที่วัดปลักไมลาย  อ.เมือง  จ.นครปฐม

การฝกอบรมดานสังคม

*** หลักสูตรผูนําในการพฒันา  ม.เกษตร  วิทยาเขตกําแพงแสน และชมรมนักพัฒนาแหงประเทศไทย  
*** โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  เชื้อราไตรโคเดอรมา   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน
*** หลักสูตร  แนวทางการจดัตัง้องคกรหรือกลุมผูผลิตพชืผัก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

เชิงปฏิบัติการ การผลิตเมล็ดพันธุ รับรองคณุภาพของผักพื้นเมือง

การฝกอบรมดานอาชพีเกษตรกร

*** การทําสวนมะมวง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตกําแพงแสน
*** สัมนากลุมอาชพี  โครงการสงเสริมการผลิตพืช เพือ่การสงออกและอตุสาหกรรม  สนง. เกษตรจังหวดันครปฐม
*** หลักสูตร การผลิตพืชผักอุตสาหกรรม  โครงการการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพพชืผักเพื่อการสงออก 

ภาควิชาพืชสวน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*** เชิงวิชาปฏิบัติการ เรื่องการปลูกผักผลไมดวยหลักการเกษตรอินทรีย 
*** หลักสูตรการผลิตผักเกษตรอินทรีย   ภาควิชาพืชสวน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
*** หลักสูตรการผลิตพืชผักสมุนไพรและการแปรรูป ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน 



ตําแหนงทางสังคมดานการชวยเหลอืหมูบาน

กอตั้งกลุมเกษตรกร  กลุมแรกเมื่อ พ.ศ. 2531 เปนผูปลูกหนอไมฝร่ัง  ตาํบลทุงขวาง ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ
กลุม  

ทําการรวบรวมผลผลิตและตกลงทาํสัญญาการซื้อขายแบบตกลงลวงหนา  กับบริษัทสงออกและไดรับรางวัลชนะเลิศ    

กอตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดภยัจากสารพิษ   ต.ทุงขวาง (ดํารงตําแหนงประธานกลุม)

เปนแกนนําในการอนุรักษปรับปรุงและพัฒนาปาสมุนไพร วัดปลักไมลาย

เปนวิทยากรในการศึกษาอบรมเกษตร เร่ืองรูปแบบตลาดเงื่อนไขและขอผูกพันแนวทางการพฒันาองคกรและกลุม
เกษตรกรผูผลิตพืชผักในประเทศไทย

นํากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภยัจากสารพิษและศูนยสาธิตแปรรูปสมุนไพร รวมจัดนิทรรศการ ณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

เปนวิทยากรเกษตรกร  “อาสาสมัครเกษตรกร”
เปนปราชญชาวบานเศรษฐกจิพอเพยีง ของจงัหวัดนครปฐม

การฝกอบรมดานหมอดินอาสา

พ.ศ. 2538 - สมัครเขาเปนหมอดินอาสาประจาํหมูบานครั้งแรก เขารับการฝกอบรม
หลักสูตร “หมอดินอาสาประจาํหมูบาน”

พ.ศ. 2545- ไดศึกษาดงูาน  ณ  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
พ.ศ. 2546 - ไดรับคัดเลือกเปนหมอดนิอาสาประจาํตาํบลทุงขวาง

- อบรมหลักสูตร  “การวิเคราะหดินเบื้องตน (Test Kit)”
- อบรมหลักสูตร  “แผนพฒันาทรัพยากร  ดิน น้าํ  ปาไม  ระดับตําบล”

พ.ศ. 2547- อบรมหลักสูตร  “การเพิ่มศักยภาพหมอดินอาสาประจาํตาํบล”
พ.ศ. 2547- อบรมหลักสูตร “คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจาํตาํบล”
พ.ศ. 2548 - อบรมหลักสูตร  “การพัฒนาหมอดินอาสาประจาํตาํบล”
พ.ศ. 2549 - อบรมหลักสูตร  “การพัฒนาที่ดินเพือ่สนับสนุนวาระแหงชาติ

เกษตรอินทรีย”
พ.ศ. 2549 - อบรมอาชพีการเกษตรตามโครงการคาราวานแกจน
พ.ศ. 2550 - อบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจาํตาํบล”

- ไดศึกษาดงูาน ณ โครงการศึกษาวีธีการฟนฟดูินเสื่อมโทรมเขาชะงุม
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

พ.ศ. 2551 - อบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจาํตาํบล”
- ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซุปเปอรโปรดักส จาํกดั และ พพิธิภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ



รางวัลและประกาศเกยีรติคุณ

-2543 ไดรับรางวัลที่ 1 ในการประกวดถั่วฝกยาว งานเปดศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาํตาํบลทุงขวาง โดยกรมสงเสริมการเกษตร

-2545 ไดเปนหมอดินอาสาประจาํหมูบานดีเดน  ประจาํป 2545 จากสถานีพัฒนาที่ดิน
นครปฐม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน

-2546 ไดเปนหมอดินอาสาดีเดน จงัหวดันครปฐม ดานวิทยากรการจดัการดิน จากกรมพัฒนา
ที่ดิน

- ไดรับการคัดเลือกเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับตาํบล พ.ศ.2546 และพ.ศ.2547
กระทรวงสาธารณสุข

-2549 ไดรับการคัดเลือกเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน ระดับตาํบล ป 2549 สาขาการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม

-2550 ไดรับรางวัลเกษตรกรลูกคา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ดีเดน สาขาเศรษฐกจิ
พอเพียง

ผญ. สุธรรม  จนัทร   ถวายผักอินทรียของกลุมฯใหกับ สมเด็จพระเทพฯ ในป 2546



“หลังจากที่ผมไดเขามาเปน   หมอดินอาสาหมอดินอาสา          ของ   กรมพัฒนาทีด่ิน   ในป  2538 ผมก็
ไดศึกษาทางดานดินมากขึ้นเพราะปจจัยหลักสําคญัของการเกษตรก็คือ  ดิน  แลวย่ิงไปกวานั้น  คือ
ไดรูจักกับ ผลิตภณัฑของกรมพัฒนาท่ีดิน สารเรงตางๆ โดยเฉพาะเรือ่งหญาแฝกยิ่งไดทราบวาราก
ของหญาแฝกมีคุณประโยชนมากมาย จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องของ
หญาแฝก  ทําใหผมมีความคิดที่วา ในสมัยกอนถาถามวาดินอะไรท่ีดทีีสุ่ด ทุกคนจะตอบไดวา  
“ดินขุยไผ” แตผมมีความคิดวานาจะมีอะไรที่ดีกวานั้น  จากที่ไดไปศึกษาดูงานโครงการฯอนั
เนื่องมาจากพระราชดํารใินหลายๆ ที่ที่เปนพื้นที่เปนดินทรายหรือทะเลทรายเลยก็วาได  โครงการฯ 
ยังเอารากของหญาแฝกมาปรับปรุงพื้นที่จนสามารถปลกูพืชไดอีกครั้ง อยางเชน โครงการฯอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารทิี่เขาหินซอน  หลังจากนั้นผมจึงมีความคิดที่วาในเมื่อดินทรายรากหญาแฝก
ยังสามารถทาํใหกลับมาปลูกพืชไดแลวดินบานเราที่มีความอุดมสมบูรณอยูแลว  ทําไม? เราไมลอง
เอามาปลูกท่ีบานเราบาง  ผมไดทําการทดลองกับแปลงของผมเองแลวผมพบวารากหญาแฝกของเรา
นี่แหละที่ทําใหดินดี รวนซุย เพิ่มธาตุอาหารตางๆ ในดินไดดี แลวรากของหญาแฝกยังลงไดลึกกวา
รากของไผ รากหญาแฝกชวยแกปญหาโครงสรางของดินในพื้นที่ดนิเหนยีวทําใหระบายน้ําไดดีและ
อุมความชื้นไวไดดียิ่ง ทุกวันนีท้ี่บานของผมเปนศูนยเรียนรูดาน เศรษฐกิจพอเพียงที่เปนนามธรรม
ที่เห็นไดชัด โดยมีหนวยงานตางๆ ที่ผมไดเขาประสานงานรวมงานกันแบบบูรณาการมีเกษตรกรตาง
พื้นที่มาศึกษาดูงานที่บานของผมอยูเปนประจํา ผมจะพูดเสมอเรื่อง “ดินขุยไผ” และ “ดินขุย
แฝก” ผมหวังวาในอนาคตขางหนาถามีคนถามวาดินอะไรทีด่ีทีสุ่ด ทุกคนจะตอบวา “ดินขุย
แฝก”
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เปนหมอดินอาสา

อาํเภอ
ตําบล
หมูบาน

รายละเอียดสถานที่ตั้งศูนยการพัฒนาที่ดิน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม   สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สถานที่ตั้งศูนยบริการงานพัฒนาที่ดิน  เลขที่ 54 หมู 10

หมูบาน   บานหนองไขกา    ตาํบล   ทุงขวาง 

อาํเภอ      กาํแพงแสน           จังหวัด     นครปฐม

พิกัด

ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนยฯ

ช่ือ    นายสธุรรม   จันทรออน                         

บานเลขที่    54 หมู  10 หมูบาน   บานหนองไขกา

ตําบล    ทุงขวาง       อาํเภอ    กาํแพงแสน          จังหวัด    นครปฐม

ผลงานเดนผลงานเดน  ประสบความสําเร็จดานการบริหารศูนยเรียนรูฯประสบความสําเร็จดานการบริหารศูนยเรียนรูฯ



ประวัติความเปนมาการจัดตั้งศูนยเรียนรู
พ.ศ. 2540 รวมกลุมและจัดตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดสารพษิ  รวมโครงการลดการใชสารเคมีโดยมี

หนวยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงานเกษตรจังหวดันครปฐม 
ผลิตผักปลอดภัยจากสารพษิโดยใชตราปลักไมลาย

พ.ศ. 2542 เปนจดุถายทอดการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิจงัหวดันครปฐม และเริ่มปรับเปลี่ยน
มาทําเกษตรอนิทรียแบบผสมผสาน

พ.ศ. 2546 นาํเกษตรอินทรียมาใชอยางจริงจงัและเต็มรูปแบบ ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
ที่ดิน

พ.ศ. 2548 จดัตัง้เปนจุดเรียนรูเกษตรอินทรียในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร รวมกับการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอกาํแพงแสน และศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาํบลทุงขวาง

พ.ศ. 2550 จดัตัง้ศูนยเรียนรูชุมชน( เกษตรอินทรีย )ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ไดรับการ
สนับสนุนจาก สถานพีัฒนาที่ดินนครปฐม,พัฒนาสงัคมจงัหวดันครปฐม ,ธกส.จงัหวดันครปฐม,สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวดันครปฐม  และการศึกษานอกโรงเรียน

พ.ศ. 2551 ขึ้นทะเบียนปราชญชาวบาน จงัหวดันครปฐม และจดัตัง้ศนูยอบรมปราชญชาวบาน
เศรษฐกจิพอเพียง จงัหวดันครปฐม เศรษฐกจิพอเพียงชมุชน

สภาพศูนยเรียนรู
เปนอาคารกวาง 3 หอง ยาว  5 หอง ไมมีฝากั้น สรางตดิกับตัวอาคารบานที่อยูอาศัย เดิมใชเปนที่

รวบรวมผลผลิตการเกษตร ปจจุบันใชเปนที่จัดอบรมบรรยายใหความรู จัดเอกสารสงเสริมและเอกสาร
ประกอบการอบรม จัดแสดงผลิตภัณฑชีวภาพสาธิตและวสัดุสารเรงสารชีวภาพตางๆ จดัแสดงขอมลูชุมชน 
ขอมูลและตารางการจดัอบรมเปนฐานเรียนรูที่ 1

ฐานเรียนรูที่ 2 สาธิตและฝกปฏิบัติการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ  จากสารเรงตางๆของกรม
พัฒนาที่ดิน

ฐานเรียนรูที่ 3 สาธิตและฝกปฏิบัติการทําน้ําหมักชีวภาพ ปุยน้าํชวีภาพ ผลิตภณัฑชีวภาพ
อ่ืนๆ

ฐานเรียนรูที่ 4 สาธิตแปลงสาธิตการทําเกษตรอินทรียในรูปแบบเกษตรผสมผสาน

วิทยากร มีความรูความสามารถดานเกษตรอินทรียชีวภาพความรูที่ถายทอดเปนการนําเอาชวีภาพมาใชทดแทน
การใชสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตและการอนุรักษส่ิงแวดลอม



บอปลา

คอกวัว

แปลงหญาเลีย้งสัตว

แปลงหนอไมฝร่ัง

หญาแฝก

โรงผลิตปุยอินทรียน้าํ

ไผแมพันธุเพือ่ขยาย

บานพักและอาคารฝกอบรม

แปลงหนอไมฝร่ัง
มะละกอปลักไมลาย
และไผเล้ียง

แนวกลวย

โรงเก็บของ

กองปุยหมัก

แผนผังของศูนยเรียนรูฯแผนผังของศูนยเรียนรูฯ  ดานการทําเกษตรอินทรียดานการทําเกษตรอินทรีย

คลองชลประทาน

รมไมธรรมสชาติ

ทา
งเข

าศ
ูนย

เรีย
นร

ูฯ



ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  และ แหลงเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน
มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน ที่ตางกระทรวงฯ รวมกันจงึทําใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง
ใน จังหวดันครปฐม

แนวคิดของศูนยเรียนรู
“ลดตนทุนการผลิต  ปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบรโิภค  ผลิต

เพื่อบริโภคและบริโภคในสิ่งท่ีผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งพิงธรรมชาติ ถายทอดความรู ขยายเครือขาย”



การประสานงานกับเจาหนาที่ของ สถานีพฒันาที่ดินนครปฐม อยางตอเนื่อง        และได
ปฏิญาณตนการเปน ผูที่เผยแพรความรูการทําการเกษตรอินทรีย  การผลิตสารชีวภณัฑตางๆ
ของ กรมพัฒนาที่ดิน (หมอดินอาสา) อีกทั้งยังเปนผูดูแลศูนยเรียนรูวิทยากรบรรยายจงึทํา
ใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญผูที่มาศึกษาดงูาน กลับไปตองทําได



จดุเรียนรูตางๆ ที่ใหเกษตรกรผูที่มาศึกษาดงูานไดศึกษาทั้งในดานวิชาการและปฏิบัติการ
โดยการทําปายตดิแตละจุดใหเห็นไดอยางชัดเจนเพือ่ใหเกษตรกรไดสังเกตและจดจาํไดงายข้ึน
อีกทั้งยังเห็นผลสัมฤทธิ์ในแตละจดุที่ไดปฏิบัติงานจริง



จุดที่จุดที่  11 การปรับปรุงบํารุงดวยพืชปุยสดการปรับปรุงบํารุงดวยพืชปุยสด

จุดท่ี 1 เปนจดุเรียนดานการปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มอินทรียวตัถุ โดยใชพืชปุยสด เปนการ
ปรับปรุงบํารุงดินขั้นพื้นฐานที่ใหเกษตรกร ไดศึกษาและดูงานกอนการปลูกพืชและประหยัด
รายจายอีกทางหนึ่งซ๋ึงการใชพืชปุยสด จะชวยลดการใชปุยเคมีรองพื้นกอนการปลูกพืชทุกครั้ง 
แลวยงัเปนจุดเริ่มตนของการทําเกษตรอินทรีย



จุดที่จุดที่  22 การผลติปุยหมกัการผลติปุยหมกั

จุดท่ี 2 เปนการผลิตปุยหมัก จากสารเรง พด. 1 (ปจจบุัน สอนการผลิตจากสารเรง ซุปเปอร พด.1) เพื่อ
เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน ในชวงระยะที่พืชเจริญเติบโต เพือ่ใหเกษตรกรไดทราบถึงการผลิต
และการดแูลรักษาปุยหมัก อัตราสวนในการใชการจดัการดินอยางตอเนื่อง  เร่ืองระบบของรากพชืที่
สามารถหาอาหารไดดีขึ้นทําใหพืชโตเร็ว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักความชืน้ในดินไดดีอีกดวย



การผลติเชื้อควบคมุโรคพืชการผลติเชื้อควบคมุโรคพืช  ((ไตโคเดอรมาไตโคเดอรมา))  ตอเนือ่งจุดที่ตอเนือ่งจุดที่  22

ตอเนื่องจากจุดท่ี 2 การผลิตเชื้อควบคุมโรคพืช เชื้อไตโคเดอรมา จากสารเรง พด. 3 (ปจจุบัน 
สอนการผลิตจากสารเรง ซุปเปอร พด.3) เมื่อเกษตรกรเขาใจในการผลิตปุยหมักแลวการผลิตเชื้อไต
โคเดอรมาจะใชปุยหมักรวมดวยทําใหเกษตรกไดแนวทางการผลิตพืชอีกทางหนึ่ง โดยลดคาใชจาย
ในการซื้อเชื้อสําเร็จ มาใช 



จุดที่จุดที่  33 การผลติปุยน้ําชีวภาพการผลติปุยน้ําชีวภาพ

จุดท่ี 3 การผลิตปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 (ปจจุบัน สอนการผลิตจากสารเรง ซุปเปอร 
พด.2)เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานเขาใจและสามารถทําไดทั้งการผลิตและการดแูลรักษา แลวยงัทราบ
ถึงสูตรฮอรโมนตางๆ ที่เรงการเจริญเติบโต ทําใหลดรายจายเรื่องของปุยเคมีลง จากผลตอบกลับ
จากเกษตรกรที่ผานการอบรม และเกษตรกรผูนําที่ติดตอขอนาํเกษตรกรเขารับฝกการอบรมอีก  



จุดที่จุดที่  44 การผลติสารปองกันและกําจดัแมลงศัตรูพืชการผลติสารปองกันและกําจดัแมลงศัตรูพืช

จุดท่ี 4 จะเปนจดุที่เรียนรูเกี่ยวกับการผลิตสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อปองกันแมลงศัตรูพืช
เพื่อใหเกษตรกรที่มาศึกษาดงูานไดทราบถึง สารของสมนุไพรแตละชนิดที่แตกตางกัน
และสารสมุนไพรบางชนิดที่ลาง กันเอง



จุดที่จุดที่    55  การปลูกหญาแฝกและการใชประโยชนการปลูกหญาแฝกและการใชประโยชน

จุดท่ี 5 เปนจดุที่สําคัญอีกหนึ่งจดุ ที่ ผญ. สุธรรม  จันทรออน หมอดนิอาสาประจาํอาํเภอกาํแพงแสน    
ทําเปนแปลงทดลองและสาธิตเรื่องของ “ดินขยุแฝก” เพือ่เผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องการใชประโยชน
จากหญาแฝกในพื้นที่ ภาคกลาง และ พื้นที่เสื่อมโทรม ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนความคิดเรื่อง “ดินขยุ
ไผ”เนื่องมาจากมีเกษตรกรที่นอกพื้นที่ภาคอื่นๆ มาศึกษาดูงานอยูเปนประจาํ



การทดลองเรื่องอื่นๆการทดลองเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ  
เปนการเรียนรูตามแนวปราชญชาวบานเปนการเรียนรูตามแนวปราชญชาวบาน

จุลินทรียจากหนอกลวยและหนอไผ  ใชจุลินทรียจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากที่สุด
เปนการเพาะเลี้ยงจุลินทรียที่ใชตนทุนต่ํา และในกรณทีี่หาสารเรง พด. ไมไดเกษตรกรสามารถใชจุลินทรีย
จากหนอกลวยและหนอไผ ทดแทนได



การเพาะถั่วงอกโดยใชปุยอินทรียน้าํ เปนการเรียนอีก 1 เร่ืองที่ทางศูนยฯ ไดสอนใหกับเกษตรกรได
ปฏิบัติตามปราชญชาวบาน



การปลกูกลวยวิธีใหมเอายอดลง   ขอดีคือ ใหผลผลิตเพิ่มเปน 4 เทาในปแรก ตนกลวย
สมบูรณโตเร็วตนใหญ เครือใหญ  หวีใหญ  ลูกใหญ  ทนแลงปลกูคอยฝนไดไมตองรดน้ํา 
ตนพันธุใชไดทุกขนาดโดยเฉพาะตนที่ตัดเครือแลวหรือใหผลผลิตแลว  จากการที่ทดลอง
ปฏิบัติอยางตอเนื่องที่ผานมา ยังไมมีขอเสีย

วะ
วิธีปลูกแบบเกาคุณภาพของการใหผลผลิตเทาเดิมตองใชหนอที่ยังไมใหผลผลิตเทานั้น

ใชหนอพันธุไดทุกขนาดยื่งที่ใหผลผลิตแลว
จะดีมาก

วิธีการปลูกแบบใหมเอายอดลง ใหผลผลิตเพิ่มเปน 4 เทา







สรุปประโยชนโดยรวมสรุปประโยชนโดยรวม  ที่ไดจากศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินที่ไดจากศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ((ปราชญชาวบานปราชญชาวบาน))

1. เปนแหลงเผยแพรความรูเรื่องงานดานการพัฒนาที่ดิน ที่สําคัญ พรอมใหเห็นอยาง
เปนนามธรรม
2. เปนศูนยการเรียนรูที่ใหความรูและบริการทางดาน ผลิตภณัฑของ กรมพัฒนาที่ดิน 
เปรียบเสมอืน สพด.อําเภอ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
3. เปนแหลงผลิต ผลผลิตอินทรีย อยางเต็มรูปแบบ
4. เปนแหลงผลิต ภูมปิญญาของทองถิ่น และสรางนักวิชาการมากมาย ที่ผานการอบรม
ทําใหเกิดภูมิปญญาหรือที่เรียกกันวา “ปราชญชาวบาน”
5. เปนแหลงที่เปลี่ยนแปลงความคิดและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทางดาน
การใชสารเคมี และสรางความคิดการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี ทําใหเกิดการ
พึง่ตนเองได เมื่อพึ่งตนเองได จึงนําวิชาความรูที่มีเผยแพร เพื่อเปนการสราเครือขาย
ตอไป
6. จากที่มีเกษตรกรจากหลายพื้นที่เขามาศึกษาดูงาน จึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
กันเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเกิดภูมิปญญาใหม
7. นําเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใชใหตรงกบัเปาหมายเศรษฐกิจพอเพียง
8. เปนศูนยฯ ที่รวบรวม “ปราชญชาวบาน” ทีส่ําคัญแหงหนึ่งของ จังหวัดนครปฐม



ปจจุบัน ปญหาภาวะโลกรอน เปนปญหามากในปญจุบัน
และในอนาคตขางหนา  แตถาเราชวยใหธรรมชาติเปนปกติ
คงเดิม ปฏิบัติตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนพระ
ราชดํารัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ           
““ไมทําลายธรรมชาติไมทําลายธรรมชาติ    ธรรมชาติก็จะไมทํารายเราธรรมชาติก็จะไมทํารายเรา””


