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ประวตัิความเปนมาและความคิดริเริม่ในการทําการเกษตร 

ความคิดริเร่ิมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เริ่มจากครอบครัวของตนเองไดทําการเกษตรมา

กอนแลว โดยพอและแม ทําการเกษตรแบบด้ังเดิม คือการปลูกพืชเชิงเด่ียว ไดแก กระเทียม ขาวโพด ถั่วเหลือง 

และปลูกขาว ซึ่งการปลูกขาวจะเนนปลูกไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน สวนการปลูกพืชเชิงเด่ียวทําใหรายไดไม

แนนอนขึ้นกับราคาผลผลิตที่ปลูก และมีรายไดเพียงชวงที่เก็บเก่ียวผลผลิตเทาน้ัน ชวงที่วางจากการทํา

การเกษตร พอและแมตองทํางานรับจางทั่วไป เพ่ือหาเงินมาใชจายภายในครอบครัว จากการทําการเกษตร

แบบเดิมของพอและแมนานหลายสิบปก็ไมมีเงินเก็บและยังเปนหน้ีอีกดวย แตอยูมาวันหน่ึงไดดูรายการ

โทรทัศนรายการหน่ึงทางชอง 9 คือรายการ “หอมแผนดิน” ขาพเจาดูแลวพบวามีเกษตรกรรายหน่ึงที่เขาเปน

หน้ีจนไมเหลืออะไรเลย แตเปลี่ยนกลับมาทําการเกษตรแบบผสมผสานและปลอดสารเคมี จนทําใหเขามีความ

เปนอยูที่ดีขึ้นและยังปลดหน้ีหมดภายในไมก่ีป นับต้ังแตน้ันมาจึงเริ่มทําการเกษตร ดวยความมุงใหพอและแม

ทํางานหนักนอยลง และใหครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  
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ป 2560 ต้ังใจสมัครเขารวมโครงการเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ของสํานักงานเกษตร

จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมดานการทําการเกษตรและการตลาด   จากการอบรมครั้งน้ีไดพบเจอ

กับเครือขายของเกษตรกรรุนใหมของจังหวัดแมฮองสอน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําเกษตรเพ่ิมขึ้น จึง

ขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรเพ่ิมอีกจํานวน 2 ไร เพ่ือปลูกไผ และไมผลไมยืนตน  

ป 2561 มีความคิดอยากกอต้ัง “เจเจฟารม” เพ่ือเปนศูนยเรียนรู การทําการเกษตรแบบผสมผสานที่

ไมใชสารเคมี เพ่ือเปนแลงใหผูที่สนใจไดเขามาศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณการทําการเกษตร 

นอกจากน้ีแลวอยากใหเพ่ือนบาน และคนในชุมชนบานแพมบกไดเห็นตัวอยางการปฏิบัติจริง สามารถเขามา

ทดลองปฏิบัติเองไดภายในศูนยฯ เริ่มจากการคิดวางแผนผังฟารม เริ่มศึกษาพืชที่นาสนใจ มีมูลคา เปนที่

ตองการของตลาด หลังจากน้ันจึงหาแลงพันธุพืชน้ัน หรือซื้อพันธุจากแหลงที่เราเช่ือถือ 

ป 2562 เริ่มสราง “เจเจฟารม” อยางจริงจัง เพ่ือเปนศูนยเรียนรูการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูก

พืชผักที่ตลาดมีความตองการ เพ่ือสรางรายได ตอมาจึงเพ่ิมกิจกรรมเลี้ยงไก โดยไดรับคําแนะนํา และสนับสนุน

จากปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน ตอมาจึงเพ่ิมกิจกรรม

การเลี้ยงเปด และเลี้ยงกบ หลังจากน้ันขาพเจาไดปรับพ้ืนที่ของ เจเจฟารม เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

เกษตร เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวสะพานบุญ โขกูโส บานแพมบก  

มกราคม 2563 เริ่มตนฟนฟู เจเจฟารม อีกครั้งอยางจริงจัง โดยไดรับการสนับสนุนจากหลาย

หนวยงาน โดยเฉพาะกรมสงเสริมการเกษตร และเครือขายเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer)  

 

วิธีการดําเนินงาน 

1) ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักการผลิตพืชปลอดภัย โดยใสใจในทุกขั้นตอนการผลิต 

เพ่ือที่พืชผัก และผลผลิตที่ไดมีคุณภาพมากที่สุด จะไดปลอดภัยทั้งตอผูผลิต และผูบริโภค โดยผลิตผัก

ภายใตแบรนด “เจเจฟารม” 

2) ทําการผลิตโดยใชหลัก “ตลาดนําการผลิต” เพ่ือใหมีตลาดรองรับผลผลิตอยางสม่ําเสมอ 

โดยเริ่มจากเลือกผลิตพืชตามความตองการของตลาด และทําใหสินคาของเราเปนที่รูจักในทองตลาด 

หลังจากน้ันเราคอยๆ นําเสนอสินคาอ่ืนๆ ที่เราสามารถผลิตไดปอนเขาสูทองตลาด 

3) การเพ่ิมมูลคาใหแกผลผลิตเกษตร โดยเพ่ิมความหลากหลายของสินคา โดยตอยอดจาก

ผลผลิตที่มีในฟารม เชน นําผักมาจัดเปนชุดสําเร็จสําหรับประกอบอาหาร การแปรรูปใหเปนผักดอง ไขเค็ม 

ไขเย่ียวมา และอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑใหสะอาด สะดวกปลอดภัย เพ่ือดึงดูดความสนใจแก

ลูกคา 

  4) ชองทางการจําหนายสินคาทางออนไลนตางๆ เชน Line Facebook และ YouTube 

 

หลักสูตรการเรียนรูภานในศนูย  

        1. การปลูกผักปลอดภัย 

        2. การผลติผักไมโครกรนี 



        3. เทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

ฐานการเรียนรู ที่ 1  องคความรูเรื่องการปลูกผักปลอดภัย     

ฐานการเรียนรูที่ 2  องคความรูเรื่องการผลิตผักไมโครกรีน 

ฐานการเรียนรูที่    3 องคความรูเรื่องการเลี้ยงสัตวแบบปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขายท่ีสนับสนุนการทํางาน 

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer ของกรมสงเสริมการเกษตร 

ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการเครือขาย Young Smart Farmer จังหวัดแมฮองสอน 

- โครงการวิสาหกิจชุมชนของกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับคัดเลือกเปนประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน

สวนผักเขียวบานแพมบก 

 

ปจจัยความสําเร็จในการประกอบอาชพีการเกษตร  

1. มีความรักในอาชีพเกษตร 

2. มีความอดทน 

 3. เปนแหลงเรยีนรูดานการเกษตรแกเกษตรกรแกบุคคลทัว่ไป 

 4. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 5. การปลูกพืชแบบผสมผสาน ชวยลดการเกิดโรคและแมลง และทําใหมรีายไดตลอดป 

 

สิ่งดีดีท่ีคาดไมถึง 

เจเจฟารม นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใชในการทําเกษตร การทําการเกษตร 

การทํางานดานสังคม และการใชชีวิตประจําวัน ไดนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว

พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง

รัชกาลที่ 9  



ความพอประมาณ ใชหลัก พออยู พอกิน ประหยัด ตัดคาใชจายที่ไมจําเปน การเลือกปลูกพืชผักใน

สวน คือปลูกพืชผักที่กิน  กินพืชผักที่ปลูกเองเปนหลัก  ปลูกพืชผักใหหลากหลาย ใหเพียงพอตอการบริโภค

ภายในครอบครัวตลอดทั้งป  หากเหลือคอยนําไปจําหนาย หรือ แลกเปลี่ยนกันในชุมชน 

ความมีเหตุผล การทําการเกษตรเริ่มจากความไมรู หรือความอยากทดลอง วาถาเราลองปลูกพืชหรือ

เลี้ยงสัตวชนิดน้ันๆ จะเปนอยางไร ตอมาจึงศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม แลวจึงเริ่มทดลองปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว 

สังเกตการณการเจริญเติบโต และวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น การทําการเกษตรของขาพเจาจะไมทําในพ้ืนที่ที่มาก

เกินไป ทําใหพอดีกับที่ดูแลกันเองได ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก จะไดไมเกิดภาระดานการจางแรงงาน 

การมีภูมิคุมกันที่ดี การมีครอบครัวที่ดี ที่เขาใจ และคอยใหกําลังใจ คอยสงเสริมและสนับสนุนการทํา

การเกษตร ทําใหมีจิตใจที่เขมแข็ง และการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่

จะเกิดขึ้นไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล     

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

เจเจฟารมไดผลิตทั้งพืชผักและเลี้ยงสัตวแบบปลอดภัย เพ่ือจําหนายภายในอําเภอปาย และจําหนาย

ภายในประเทศ   

พืชผักที่ผลิตได เชน ผักกูด  ซาโยเต ไมโครกรีน กลวยนํ้าวา กลวยหอมทอง ผักสลัด ผักสวนครัวอ่ืนๆ 

โดยทางฟารมสามารถผลิตผกัไดประมาณ เดือนละ 800 กิโลกรัม 

ดานปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงไกไข  เปด ไกพ้ืนเมือง และหมูหลุม โดยสามารถผลิตไขไกและไขเปดได

ประมาณอยางละ 60 แผงตอเดือน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

- ปญหามลพิษตางๆ จากการกําจัดของเสีย เชน ขยะ (ใบผกัที่เสีย) ที่ไดจากการการตัดแตง นําเปน

อาการสัตว หรือนําไปทําปุยหมัก 

 - การปรับเปลีย่นจากการปลูกเชิงเด่ียว มาเปนการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือที่จะไดลดปญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่า และมีรายไดตลอดทั้งป 



 - การลดการเผา เพ่ือไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยการนําเศษวัสดุที่เหลือใชมาทําเปนปุยหมักแลว

ยังสามารถนํากลับไปใสผกัไดอีกครั้งแลวลดตนทุนในการผลิต 

 

การขยายผลสูเครือขายหรือชุมชน 

 - เปนศูนยเครอืขายศูนยบมเพาะเกษตรรุนใหมของจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใหคนไดเขามาศึกษาเรียนรู

เกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

 - จัดต้ังกลุมเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ภายใตช่ือ “ วิสาหกิจชุมชนสวนผักเขียวบานแพมบก ” 

 - เปนสวนหน่ึงในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของหมูบานแพมบก จงัหวัดแมฮองสอน 

 - เปนเครือขายศูนยเรียนรูการทองเที่ยวเชิงเกษตรของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)

จังหวัดแมฮองสอน 

 - เปนแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตผักไมโครกรีน และชวยถายทอดความรูใหเพ่ือนบานผลิตผักไมโครกรีน

เพ่ือจําหนาย เพ่ิมรายไดในครัวเรือน และถายทอดใหนองยุวเกษตรกร โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 

 

 

 

 


