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การเลี้ยงสัตว�อินทรีย� 

     ศูนย�เรียนรู
วัฒนธรรมเกษตรล
านนา มีการเลี้ยงสัตว�ในระบบ
อินทรีย� ซึ่งได
แก$ หมูหลุม และไก$หลุม เป(นต
น ในกระบวนการ
เลี้ยงสัตว�จะใช
วัตถุดิบทีม่าจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว� ตั้งแต$
กระบวนการทาํคอกสัตว� จนถึงการผสมอาหารสัตว� การรักษา
และดูแลสตัว�เลี้ยง ต
องไม$ใช
สารเคมี นอกจากจะได
สัตว�ที่เป(น
อินทรีย�แล
ว ยังได
ปุ/ยอินทรีย�อีกด
วย 

     หัวใจสําคัญของการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ คือ 
1. การผลิตเชื้อราขาว 
2. การผลิตน้าํหมักจุลินทรีย� 3 ประเภท 7 ชนิด 
3. การผลิตน้าํหมักจุลินทรีย�ป9องกันกําจัดศัตรูพืช และสตัว� 
 
เพื่อเน�น 

1. ลดต
นทนุการผลิต 
2. ใช
ป;จจัยการผลิตในท
องถิ่น 
3. ปลอดภัยจากสารพิษ (ไม$ใช
สารเคมี) 
4. การส$งเสริมสภาพแวดล
อม 
นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช
ในการผลิตทาง
การเกษตร 
 
การผลิตเชื้อราขาว   ประโยชน� ช$วยย$อยสลายเร็ว(ทาํปุ/ย
หมัก), ปรับความเป(น กรด-ด$าง. ทําให
ดินปลดปล$อยแร$ธาตุ, ทํา
ให
ดินโปร$งมีออกซิเจน(จุลินทรีย�ทํางานอย$างมีประสทิธิภาพ), ทาํ
ให
พืชต
านทานโรค, ลดต
นทุนการผลิต, เพิ่มผลผลิต, พฒันา
สิ่งแวดล
อม(กําจัดขยะ, กําจัดกลิ่นเหม็น, กําจัดมลภาวะ) 

การทําจุลินทรีย�ท�องถิ่น 

การผลิตเชื้อราขาว ทําได� 3 อย�าง  
1. การเก็บเชื้อราขาว (IMO1) 
2. การทําหัวเชื้อราขาว (IMO2) 
3. การทําหัวเชื้อขยาย (IMO3) 
 

การผลิตน้ําหมักจุลินทรีย  3 ประเภท 7 ชนิด 
ประเภทที่ 1 จากพืช (พืชสีเขียว, ผลไม
, พชืสมุนไพร) 
1. น้ําหมักจุลินทรีย�จากพืชสีเขียวและสด 
2. น้ําหมักจุลินทรีย�จากผลไม
สุก 
3. น้ําหมักจุลินทรีย�จากพืชสมุนไพร 
ประเภทที่ 2 จากน้าํซาวข
าว (นมสด. เปลือกไข$, ถ$านกระดูกสัตว�) 
4. น้ําหมักจุลินทรีย�จากนมสดกับน้าํซาวข
าว 
5. น้ําหมักจุลินทรีย�จากเปลือกไข$กับน้ําซาวข
าว 
6. น้ําหมักจุลินทรีย�จากถ$านกระดกูสัตว�กับน้าํซาวข
าว 
ประเภทที่ 3 จากสัตว� (เศษกุ
ง, หอย, ปู, ปลา, ไส
เดือน, รกหมู) 
7. น้ําหมักจุลินทรีย�จากสัตว� 
 

การผลิตน้ําหมักจุลินทรีย ป%องกันกําจัดศัตรูพืช  
และสัตว  

     การใช
วัสดุจากธรรมชาติ เช$น สาบเสือ ใบยูคา      ใบสะเดา  
ใบยาสบู ไหลแดง(โลติ้น) หนอนตายยาก ตะไคร
หอมบอระเพ็ด 
กระเทียม พริกขี้หนู ดีปลี ฯลฯ ผสมกับ น้าํตาลทรายแดง        
ในอัตราส$วน 7 : 3   
เช$น  พืช 7 กิโลกรัม ต$อ น้ําตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม 
วิธีใช�  
     1.  พ$นศัตรูพืช  3-4  ช
อน ต$อน้ํา 10 ลิตร   
     2.  พ$นศัตรูสัตว�  3-4  ช
อน ต$อน้ํา 10 ลิตร   
     3.  พ$นวัชพชื   7-10  ช
อน ต$อน้ํา 10 ลิตร  
 



     การเกษตรเป(นรากฐานของคนไทยมาตั้งแต$สมัย
โบราณ ทั้งนี้การพัฒนาการของการเกษตรของ

ประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัยแม$โจ
เป(นส$วนหนึ่งการ
ร$วมมือกันผลักดัน และรวบรวมองค�ความรู
ด
าน

การเกษตรมาไว
 เพื่อเป(นแหล$งเรียนรู
ของคนในรุ$นนี้
และรุ$นต$อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม$โจ
 จึงได
จัดตั้ง
ศูนย�เรียนรู
วัฒนธรรมเกษตรล
านนา เพื่อเป(นแหล$ง
เรียนรู
 ศึกษาดูงานด
านการเกษตรให
แก$เกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู
ที่สนใจทั้งในและ

ต$างประเทศ ในการเข
าศึกษาดูงานในด
านการดําเนิน
วิถีชีวิตที่เป(นรากฐานของคนล
านนา บนพื้นที่ 35 ไร$ 

ให
เป(นศูนย�กลางการเรียนรู
ด
านการเกษตรแบบ
ล
านนา ที่เป(นองค�ความรู
ที่สามารถเรียนรู
ได
จริงและ
ปฏิบัติจริง ตามวิถีชิวิตเกษตรล
านนา มีการน
อมนํา
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม$ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต�ใช
ในการดําเนินชีวิต เพื่อลด

ค$าใช
จ$ายในครัวเรือนรวมทั้ง เป(นแหล$งรวบรวม
อุปกรณ�ที่ใช
ทางการเกษตรของพื้นบ
านล
านนา และ
เป(นแหล$งรวบรวมพันธุ�ไม
ต$างๆ เช$น พืชหายากที่ควร
ค$าแก$การอนุรักษ� และถ$ายทอดเทคโนโลยีสู$ชุมชุน

ต$อไปได
อย$างภาคภูมิใจ 

กิจกรรม 

 การปลูกพืชผักพื้นบ
าน 
 การปลูกข
าวไรซ�เบอรี่ 
 การเลี้ยงสัตว�อินทรีย� 
 การทําจุลนิทรีย�ท
องถิ่น 
 

 เป(นศูนย�เรียนรู
 ศึกษาดงูานให
แก$เกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา และผู
ที่สนใจ 

 เพื่อเป(นสถานทีฝ่Rกอบรม และสาธิต การทําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ต
นแบบพื้นที่เกษตรอินทรีย�ของมหาวิทยาลัย และเป(น
กลไกหนึ่งในการก
าวสู$มหาวิทยาลัยแห$งชีวติ 

 เป(นพื้นที่เกษตรอินทรีย�ต
นแบบ  

วัตถุประสงค� 

     ภาคเหนืออุดมสมบูรณ�ไปด
วยปSาไม
 ชาวเหนือมีการเรียนรู

การกินผักและอาหารอย$างหลากหลาย โดยเฉพาะผักพื้นบ
าน
ของไทยเรา ที่หาง$าย อยู$ตามรั้วรอบๆ บ
านที่มีคุณค$าสารอาหาร 
สรรพคุณไม$แพ
ผักจากต$างประเทศ อีกทั้งได
ประโยชน�สารอาหาร
ครบถ
วน เป(นทัง้ยาและเป(นอาหารได
 เช$น สะเดา ผักแพว 
กะเพรา ตะไคร
 มะกรูด มะนาว ชะอม ไพร ฯลฯ เป(นต
น 

การปลูกพืชผักพื้นบ�าน 

การปลูกข�าวไรซ�เบอรี่ 

      ป;จจุบันชาวนาหันมาปลูกข
าวไรซ�เบอรี่กันมาก ด
วยความ
รักสุขภาพ ข
าวไรซ�เบอรี่มีคุณประโยชน�สูง การปลูกข
าวไรซ�เบอรี่
สามารถปลูกได
ตลอดทั้งปU มีอายุเก็บเกี่ยว 130 วัน ให
ผลผลิต
ปานกลาง มีความสามารถต
านทางต$อโรคไหม
 การปลูกต
องใช

การโยนกล
า หรือป;กดํา เนื่องจากการปลูกข
าวไรซ�เบอรี่เป(นการ
ปลูกแบบปลอดสารเคมี ซึ่งถ
าปลูกด
วยวิธีการหว$าน จะทาํให

ดูแลรักษาได
ยาก ป9องกันโรคและแมลงยาก ผลผลิตทีไ่ด
รับไม$ดี 
แต$เราสามารถผลิตน้าํหมักเพื่อป9องกันศัตรูพืชและศัตรูสัตว�เลี้ยง
ได
จากพชืผักพื้นบ
าน  


