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ค ำน ำ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดให้ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศพก.) เป็นนโยบำยส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เกิดผลส ำเร็จ โดยให้ทุกหน่วยงำนเข้ำมำร่วม
บูรณำกำรกำรท ำงำน ซึ่งปัจจุบัน มีจ ำนวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นจึงได้จัดท ำ ท ำเนียบ
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อให้ทุกหน่วยงำนได้ทรำบถึงรำยละเอียดของกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละศูนย ์และใช้เป็นข้อมูลในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว  

ท ำเนียบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรนี้ เป็นข้อมูลในรำยละเอียด
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 882 ศูนย์ โดยจัดท ำเป็นเอกสำร จ ำนวน 4 เล่ม ตำมภูมิภำค ได้แก่ (1) ภำคเหนือ 
(2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก (4) ภำคใต้ ซึ่งข้อมูลของ 
แต่ละศูนย์ประกอบด้วย ชื่อศูนย์ฯ สินค้ำหลักของศูนย์ฯ พื้นที่เป้ำหมำยและเกษตรกรเป้ำหมำยของสินค้ำ
หลัก สถำนที่ตั้ง พิกัดที่ตั้ง แผนที่ตั้งของศูนย์ฯ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของเกษตรกรต้นแบบ 
สถำนกำรณ์ของพื้นที่ แนวทำงกำรพัฒนำ เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ฯ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร
กำรเรียนรู้ ฐำนกำรเรียนรู้ เครือข่ำยของศูนย์ฯ และชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรที่
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะท ำให้ทุกหน่วยงำนได้รู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละพื้นที่ และเข้ำมำร่วม
กันพัฒนำทั้งศูนย์เรียนรู้ฯ พัฒนำอำชีพกำรเกษตร และให้บริกำรแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ตำม
ควำมต้องกำรของเกษตรกรต่อไป 
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ส่วนที ่1 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
1. ความหมาย  

 
คือ แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน และ เป็น

ศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรใน
ชุมชน โดยด าเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
เกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่  ตั้งแต่ 
การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  
 
2. องค์ประกอบ 

 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นของชุมชน บริหารจัดการโดย

เกษตรกรต้นแบบและชุมชนร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  
และเป็นกลไกส่งเสริมการเกษตร ในการบูรณาการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ  
กับเกษตรกรในชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละศูนย์
อาจมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเกษตรกรในชุมชน
สามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนที่ก าหนด ส าหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการเรียนรู้
จากของจริงในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติจริ งร่วมกันในแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ฯ  
มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 

x เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ที่เป็น Smart Farmer มีความรู้ 
ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบความส าเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด เป็นที่ยอมรับ
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในชุมชน  

x แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงของเกษตรกรต้นแบบที่ท าการผลิตสินค้าเกษตร สามารถใช้
ประโยชน์ในการสาธิตวิธีและสาธิตผลให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรยีนรู้ 

x หลักสูตรการเรียนรู้ เป็นชุดเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตร 
ของชุมชน โดยเกษตรกรต้นแบบ นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน
วิเคราะห์และก าหนดขึ้น  

x ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้  เช่น การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตสารชีวภัณฑ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  
การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ เพื่อใช้แสดงของจริง และใช้ในการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไป
ปฏิบัติต่อเนื่องได ้

องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ท าให้ศูนย์มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ศาลาเรียนรู้ ศาลาข้อมูล
ข่าวสาร โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ข้อมูลประจ าศูนย์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
3. วัตถุประสงค ์
 

1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด  
แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ 

2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที ่

 
4. เป้าหมาย 

 
เกษตรกรในพื้นที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า

เกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพการผลิตของตนเอง และความ
ต้องการของตลาด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ด าเนินการในพื้นที่ อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
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5. บทบาทหน้าที ่
 
ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการ
ด้านการเกษตรอื่น ๆ และให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเป็น 
จุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 
6. การใช้ประโยชน ์

 
1. การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรและ

แผนการถ่ายทอดที่ก าหนด โดยสามารถเข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรต้นแบบที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ในประเด็นวิชาการ เทคโนโลยี หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูกาลผลิต ซึ่งท าให้ได้รับ  
การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ตรงต่อความต้องการ และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ง 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งข่าวของนักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร เป็นจุดที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าไปด าเนินการส่งเสริมการผลิต ทั้งพืช สัตว์ ประมง ฯลฯ 
ให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน  
ของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

 
7. ผลส าเร็จทีค่าดหวัง 

 
1. เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จ านวน 882 ศูนย์ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้บริการทางการเกษตร

และข้อมูลข่าวสาร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของ
อาสาสมัครเกษตรกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 

2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรตามความพร้อมของเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่ 

3. มีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและให้บริการเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ 
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ส่วนที่ 2 
ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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1. จังหวัดเชียงราย 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 49,715 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,174 ราย 
สถานที่ต้ัง :ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลต้า หมู่ท่ี 19 ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   
พิกัด : Latitude  19.77257  Longitude 100.22975 

X 628830   Y 2186782       (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพร  พาเนตร 
ท่ีอยู่59หมู่ 5 ต าบลต้า  อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9981354 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดของต าบลต้า โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกปี ๒๕๕๗ จ านวน 17,315 ไร ่
แต่เกษตรกรประสบปัญหา  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ราคาผลผลิตกลับลดต่ าลง  

แนวทางการพัฒนา  :ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ : ๑.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  

2. การจัดการดินและปุ๋ย 
   3.การใช้สารชีวภัณฑ์ 
ฐานการเรียนรู้: 
ฐานการเรียนรู้ท่ี ๑การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ได้แก่การเรียนรู้ต้ังแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมกล้า 
เตรียมดิน การปลูก ดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช การตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยว และการสี ท าความสะอาด และบรรจุ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการดิน ปุ๋ย ได้แก่ การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 

 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์ได้แก่การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอเรีย 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้: 
 
 

 
 
 
 

เครือข่าย :ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :นางสาวชุติมา  อธิคมธร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์ : 086-2028226 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก :ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 39,000 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,200 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9 ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude  20.31153  Longitude  99.9952 

X 603903   Y 2246270 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

   
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายธนาณุวัฒน์ จันฟอง อายุ 48 ปี 
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 303 หมู่ 9 ต าบลศรีดอนมูล  
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์ :0827643081 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลศรีดอนมูลมีพื้นท่ีเหมาะสม(S1) มีพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว  
ครัวเรือนร้อยละ ๙o ท าการเพาะปลูกข้าว แต่เกษตรประสบปัญหา 

- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ใช้สารเคมีในปริมาณมาก 

แนวทางการพัฒนา :การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการผลิตข้าวปลอดภัย 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตข้าวปลอดภัย 
หลักสูตรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตข้าวปลอดภัย 
ฐานการเรียนรู้ท่ี: 1. การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับสภาพปรับปรุงบ ารุงดิน 

 
 

ไปเชียงแสน วัดพระธาตุจอมกิตติ 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี: 2. การท าน้ าหมักชีวภาพขับไล่แมลงและปุ๋ยน้ าชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการใช้สารเคมี และพัฒนา
คุณภาพข้าวตามระบบGAP 

 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี: 3. การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรียในการป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรู
ข้าวเพื่อลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน ปลอดภัยต่อเกษตรกรและส่ิงแวดล้อม 

 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี: 4. การเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกร
สามารถผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าการวิเคราะห์ดิน ใช้ให้ถูกปริมาณ   ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี 

 
แปลงเรียนรู้ 
 

 
 
เครือข่าย: สพด.ชร ศูนย์วิจัยข้าวฯ อบต.ศรีดอนมูล ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลศรีดอนมูล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศรีดอนมูล 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนพปฎล ชูสมุทร 
เบอร์โทรศัพท ์: 0931303107 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 20,795 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,827 ราย 
สถานที่ต้ัง : 69 หมู่ท่ี 12 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude  20.11732  Longitude 100.12729 

X 617839    Y 2224863  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายยุคลธร  สุเมธา 
ท่ีอยู่69 หมู่ท่ี 12 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท ์: 08-9553-3516 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ี ต. โชคชัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ประมาณร้อยละ 80  
และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 97 แต่ประสบกับปัญหา คือ 

- ภัยธรรมชาติ  
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ  
- ปัจจัยการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่) เฉล่ียไร่ละ 550 กิโลกรัม  
โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 630 กิโลกรัม / การลดต้นทุนการผลิต / การพัฒนาคุณภาพข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาคุณภาพข้าวและการลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรศูนย์เรียนรู้:การผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเตรียมดิน 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ 
2. ต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่า 80 %  
3. อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 15 –20 กก. / ไร่ ส าหรับนาหว่าน 
4. อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 7 กก. / ไร่ ส าหรับนาหว่าน 
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การเตรียมดิน  
1. การไถดะ และ ไถแปร การไถดะเป็นการไถครั้งแรกพลิกดินขึ้นมาแล้วเว้นช่วงให้เมล็ดวัชพืชงอกแล้วไถครั้งท่ี 2  
หรือไถแปรฝังกลบต้นวัชพืชลงในดิน จะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้มากช่วงเวลาระหว่างไถครั้งแรกกับครัง้ท่ี 2 ขึ้นกับ 
ปัจจัยการงอกของเมล็ดโดยเฉพาะความช้ืน ถ้ามีความช้ืนเหมาะจะท าให้งอกได้ดี และใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 7 วัน 
2. การคราดหรือใช้ลูกทุน โดยการใช้ลูกทุนหรือเครื่องไถพรวนจอบหนุนปรับพืน้ท่ีให้เรียบ และท าเป็นเทือกพร้อมท่ีจะ 
ปักด า เป็นการท าต่อจากขั้นตอนท่ี 1 (ลดได้ประมาณ 250 บาท/ไร่) 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ส่วนผสม -มูลวัว (มูลสัตว์) 1,000 กก.  -หินฟอสเฟต (0-3-0) 25  กก. 

 -ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)2  กก.  -หัวเช้ือจุลินทรีย์หน่อกล้วย1  ลิตร 
 -น้ า1,000  ลิตร    -แอคทีฟ-พลัส 1  กก. 
 -ไฮโกร-601  กก. 
วิธีท า 1. น ามูลวัวมาปรับความช้ืน 50% โดยท าเป็นช้ันๆ แล้วผสมปุ๋ยยูเรีย หินฟอสเฟต คลุกเคล้ากับมูลวัว  
น าหัวเช้ือจุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมน้ าราดลงให้ท่ัวกองปุ๋ย (หมักไว้ 1 เดือน) 

2. จากนั้นน ามากองไว้เอาพลาสติกคลุม 
3. กลับกองปุ๋ยครั้งท่ี 1 หมักไว้ครบ 3 วัน 
4. กลับกองปุ๋ยครั้งท่ี 2 หมักไว้ครบ 7 วัน 
5. กลับกองปุ๋ยครั้งท่ี 3 หมักไว้ครบ 7 วัน 
6. พอหมักครบก าหนด 1 เดือน น าออกผ่ึง กระจอยกองปุ๋ยให้แห้ง ก่อนน าไปใช้ให้น า แอคทีฟ-พลัส กับ  

ไฮโกร-60 ผสมรวมกับปุ๋ยหมัก จึงน าไปใช้ได้ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การปฏิบัติดูแลรักษา 

1. การท านาโยน เป็นการท านาท่ีสามารถควบคุมป้องกันข้าววัชพืชได้ผลดี และต้นทุนการผลิตต่ ากว่า  
เมื่อเปรียบเทียบการปลูกข้าวแบบต่างๆ การท านาโยนใช้เมล็ดพันธุ์ 2 – 4 กก./ไร่ จากเดิม 15 – 20 กก./ไร่ 
ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 80 – 85 % 

2. การโยนกล้า ให้มีน้ าในแปลงประมาณ 1 ซม. น าถาดกล้าข้าวที่มีอายุ 10 – 15 วัน วางในแปลงท่ีเตรียม
ไว้ กระจายให้สม่ าเสมอ อัตรา 60 – 70 กระบะต่อไร่ น าคาดมาวางพาดบนแขน แล้วใช้มือดึงกล้าข้าวออกจากถาด 
โยนในแปลงนา โดยโยนให้สูงกว่าศีรษะ ต้นกล้าจะพุ่งลงโดยให้ส่วนรากท่ีมีดินติดอยู่ลงดินก่อน การโยนกล้า 1 คน 
สามารถโยนได้วันละ 4 –5 ไร่ 

3. การให้น้ า น้ ามีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของข้าว รวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมวัชพืชอีกด้วย 
หากข้าวได้รับน้ ามากหรือน้อยเกินไปก็มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิต 
 

แปลงเรียนรู้ 
 

 
 

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต าลบโชคชัย 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดข้าวต าบลโชคชัย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายทวีศักดิ์  โนวิชัย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8434-8191 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ชา 
พื้นที่เป้าหมาย : 21,379 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,907 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านห้วยน  าขุ่น หมู่ท่ี 17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
พิกัด : Latitude  20.265960  Longitude 99.832969 

X 586988    Y 2241132   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุนันต์ทา แซ่บู้ 
บ้านเลขท่ี 109หมู่ท่ี 17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
เบอร์โทรศัพท:์ 086 – 9112589 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พื นท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวงถือเป็นแหล่งผลิตชาท่ีส าคัญของประเทศ เกษตรกรผู้ผลิตชาหลายราย  
เน้นเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยหันไปปุ๋ยเคมีและสารเคมี ท าให้ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ น แต่ยังมีเกษตรกร 
บางกลุ่มท่ียังคงรักษากรรมวิธีการผลิตชาแบบอินทรีย์ โดยเน้นท่ีคุณภาพของผลผลิตชาควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต  
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยวิธีธรรมชาติ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การด าเนินงานในลักษณะของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาอินทรีย์คุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ผลิตชาอินทรีย์คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู้: มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการผลิตชาอินทรีย์คุณภาพ 
ฐานการเรียนรู้:  

ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การปลูกและการดูแลแปลงชาอินทรีย์เป็นฐานเรียนรู้ในระดับแปลง เริ่มตั งแต่การคัดเลือก 
และเพาะพันธุ์กล้าชา การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลิต โดยเน้นระบบการผลิตแบบอินทรีย ์
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2.การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตเป็นฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวแบบครบวงจร และการแปรรูปผลผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ชาชนิดต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับ

การรวมกลุ่ม การจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจ และการสร้างเครือข่ายทางการตลาดทั งในและนอกประเทศ  
 

 

 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 

 
 
เครือข่าย: วิสาหกิจชุมชนสวนชาดอยตุง, ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ฟ้าหลวง,  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื นท่ีสูงเชียงราย (ดอยตุง), โครงการพัฒนาดอยตุงฯ, สถานีพัฒนาท่ีดิน
เชียงราย, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเดชา  เงินเย็น  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท:์  081–9617949 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 34,788 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,837 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านห้วยส้านดอนจ่ัน หมู่ท่ี 3  ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude  19.7646  Longitude  99.72811 

X576278    Y 2185596 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายมานัส  ไชยรัตน์  อายุ 43 ปี 
บ้านเลขท่ี 112 หมู่ท่ี 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
เบอร์โทรศัพท:์ 083-7656201 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พื้นท่ีการเกษตรของ ต. จอมหมอกแก้ว เป็นพื้นท่ีราบดินสาวนใหญ่เป็นดินร่วนซุย เกษตรกร
สามารถปลูกข้าวได้ 2 ฤดู คือ ฤดูนาปีและฤดูนาปรัง แต่เกษตรกรประสบปัญหา คือ ใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
แนวทางการพัฒนา : 

- เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีระบบการผลิตท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- หาทางให้ต้นทุนการผลิตลดลงจึงได้มีแนวทางใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตคือการท านาโยน  
การใช้ปุ๋ยส่ังตัด, การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การท านาโยน 
  2. การตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัด 

3. การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี : 1. ฐานเรียนรู้การท านาโยนเพือ่ลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว และสามารถท านาได้
จ านวนมากโดยใช้แรงงานเพียงจ านวนน้อย 

 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี: 2 ฐานเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้น และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี 

 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี: 3 ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อตรวจดูว่าดินขาดธาตุอาหารชนิดใด ความต้องการปุ๋ยเคมี
ของดิน มีจ านวนเท่าไหร่ และสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี 

 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย:ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย, สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงราย, ธกส.สาขาแม่ลาว, ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย,ชลประทานแม่ลาว, ศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายมนัส ไชยรัตน์) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสุรพล พิชัยพรหม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท:์  084-6154149 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 78,587 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,101 ราย 
สถานที่ต้ัง :   บ้านม่วงค า ม. 7   ต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  57130 
พิกัด : Latitude 20.42180   Longitude 105.97376 

X 601591    Y 2258461 (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายธนดล  มหาพรม 
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี  62  หมู่ท่ี  7  บ้านม่วงค า  ต าบลเกาะช้าง   
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  57130  
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0330246 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลเกาะช้าง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 โดยปลูกเพื่อจ าหน่าย ร้อยละ 95   
ของเกษตรกรท่ีปลูกข้าวทั้งหมด และเหลือไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ประสบปัญหา 

- ปัจจัยการผลิตสูง  จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย   
- คลองส่งน้ าชลประทานไม่สม่ าเสมอ 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว  และส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว  และส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู้   1.  หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
  2.  หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ท่ี  1.  เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น  4  ส่วน  คือ  

แหล่งน้ า  ส าหรับเล้ียงปลา  เป็ดและ ไก่  และน าน้ าขึ้นใช้ในแปลงอื่น   
นาข้าว  ปลูกส าหรับบริโภคในครัวเรือน   
พืชผสมผสาน  ถือหลักการท่ีว่าปลูกทุกอย่างท่ีกิน  กินทุกอย่างท่ีปลูก  
ที่อยู่อาศัย อยู่ภายในพื้นท่ีจ านวน  4  ไร่  
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2.  การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว  
 -  ใช้จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย  และฮอร์โมนไข่  
 -  การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชก่อนท าการปลูกและการใส่ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 -  ใช้ข้าวพันธุ์ดีจากศูนย์ข้าวชุมชนบ้านม่วงค า ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเน้นพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมกับพื้นท่ีและใช้ในอัตราท่ีเหมาะสม พร้อมกับวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3.  การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  เกษตรกรในต าบลเกาะช้าง  ใช้น้ าชลประทานจ าล าน้ าสาย  
ซึ่งเป็นแม่น้ าระหว่างประเทศ  ต้นน้ าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งให้เกษตรกรใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและประหยัด   
โดยหน่วยงานฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 5  เป็นผู้จัดสรรน้ าท่ัวท้ังต าบล  เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ าในการท านาอย่าง
ท่ัวถึง 

 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 

 
 
เครือข่าย : ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 5,  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านม่วงค า 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร   นายประเสริฐ  สุยะราช   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์  093-1303122     
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : สับปะรดภูแล 
พื้นที่เป้าหมาย : 3,500 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 250 ราย 
สถานที่ต้ัง :หมู่ 18 บ้านโป่งพระบาท ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
พิกัด: Latitude 0.0009004  Longitude 100.511435 

X 586832    Y 2210257   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายสมชาติ วรรณค า  
เลขท่ี 135 หมู่ 18 บ้านโป่งพระบาท ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท:์ 0899552705 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 
 การปลูกสับปะรดภูแลมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสับปะรดภูแลมีราคาท่ีสูงและมีความต้องการของตลาด อีกท้ังยัง
เป็นพืชท่ีมีการจดส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสับปะรดภูแล แต่เกษตรกรยังประสบปัญหา 

- ต้นทุนการผลิตท่ีสูง  
- ผลผลิตต่อไร่ต่ า  
- ขนาดผลไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 

แนวทางการพัฒนา:การเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูแล 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :การเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูแล และการจัดการผลผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การปลูกสับปะรดภูแลแบบครบวงจร 
หลักสูตรการเรียนรู้ :การผลิตสับปะรดภูแลแบบครบวงจร 
ฐานการเรียนรู้ : 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลูกและการดูแลรักษาสับปะรดภูแล การคัดเลือกหน่อพันธุ์ การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตสับปะรดภูแลการท าน้ าหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดภูแล 
 

 
 
 
 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูแล และการจัดการผลผลิต 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอรรถพล มนตรี 
เบอร์โทร: 08-9701-7194  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย 053-152569 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 79,746 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,805 ราย 
สถานที่ต้ัง :  บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 4 ต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
พิกัด :  Latitude  19.07281   Longitude 99.93074 

X 597351    Y 2201489   (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายทวี   ชาวสวน  อายุ 44 ปี 
บ้านเลขท่ี 119 หมู่ท่ี 4 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
เบอร์โทรศัพท์ :  0846113136 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลเวียงเหนือ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 95 และพื้นทีปลูกเป็นพื้นท่ี 
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 99 แต่ประสบปัญหา คือ 
 - การผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ  

- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
- โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา  :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉล่ียไร่ละ 4,750 บาท 
โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนไร่ละ 400 บาท 

2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ท่ี : 1 การเรียนรู้การเตรียมดินและการเลือกพันธุ์ข้าว  
 วิธีการไถดะ และการไถแปร การคราด  การเตรียมต้นพันธุ์ข้าวปลูก เป็นการปลูกแบบวิธีต่างๆ เช่น  
นาหว่าน ต้องน าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่ในน้ านานประมาณ 1 วัน และน าเมล็ดผ่ึงในท่ีร่ม และมีอากาศถ่ายเทดี  
น ากระสอบป่านชุบน้ าจนชุ่มมาหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยรอบ รดน้ าทุกเช้าและเย็น เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนหุ้มเมล็ดพันธุ์ไว้นาน
ประมาณ 2 วัน ก่อนท่ีจะน าไปหว่าน   
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นาด า  การน าเมล็ดข้าวมาเพาะปลูกในแปลงเพาะกล้า จนได้ต้นกล้ามีอายุประมาณ  25–30 วัน แล้วจึงถอนเพื่อเอา
ไปปักด า หากใช้เครื่องปักด าจะโรยเมล็ดข้าวถาดเพาะกล้าจนอายุประมาณ 8-10 วัน น าไปปักด า  
นาโยน  น าเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดเพาะกล้า ดูแลต้นกล้าจนมีอายุประมาณ 10-15 วัน ต้นกล้าสูงประมาณ 3-5 
นิ้ว แล้วน าไปโยนลงในแปลง 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปัจจัยท่ีเกษตรกรควรค านึงถึงการใส่ปุ๋ยในนาข้าวให้มีประสิทธิภาพ  
มี 2 ปัจจัย  

1. พันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรต้องการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวชนิดใด เป็นพันธุ์ที่ไวต่อแสง หรือพันธุ์ที่ไม่ไวต่อแสง ซึ่งข้าว
แต่ละชนิดมีการตอบสนองปุ๋ย และให้ผลผลิตสูงแตกต่างกัน 

2. ข้าวไวต่อช่วงแสงจะตอบสนองต่อปุ๋ยต่ า ให้ผลผลิตปานกลาง และปลูกได้เพียงปีละครั้งเฉพาะในฤดูฝน
เท่านั้น ระยะเวลาท่ีใส่ปุ๋ยควรใส่ 1 ครั้ง คือ นาด าใส่ระยะแรกในช่วงปักด า และระยะท่ีข้าวก าเนิดช่อดอก ส่วนในนา
หว่านใส่ระยะหลังงอกแล้ว  15 – 20 วัน และระยะท่ีข้าวก าเนิดช่อดอก 

3. ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง จะตอบสนองต่อปุ๋ยสูง ให้ผลผลิตสูง และปลูกได้ตลอดปี ระยะเวลาท่ีควรใส่ปุ๋ยควร
ใส่ 3 ระยะ คือ นาด า ใส่ระยะแรก ท่ีมีการปักด า ระยะท่ีข้าวแตกกอสูงสุด และระยะท่ีข้าวก าเนิดช่อดอก ส่วนในนา
หว่านใส่ครั้งแรกหลังข้าวงอกแล้ว 15 – 20 วัน ระยะท่ีข้าวแตกกอสูงสุด และระยะท่ีข้าวก าเนิดช่อดอก 
 

 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 3 การปฏิบัติดูแลรักษา 
การท านาโยน  การท านาโยน เป็นการท านาท่ีสามารถควบคุม ป้องกันข้าววัชพืชได้ผลดี และต้นทุนการผลิตต่ ากว่า 
เมื่อเปรียบเทียบการปลูกข้าวแบบต่างๆ การท านาโยนใช้เมล็ดพันธุ์ 2–4 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิม 15–20 กิโลกรัม/ไร่ 
ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 80–85 % 
การโยนกล้า ให้มีน้ าในแปลงประมาณ 1 เซนติเมตร น าถาดกล้าข้าวที่มีอายุ 10–15 วัน ไปวางในแปลงท่ีเตรียมไว้
ให้กระจายสม่ าเสมอ อัตรา 60-70 กระบะต่อไร่ จากนั้นคนท่ีจะโยนกล้าจะน าถาดกล้ามาวางพาดบนแขน แล้วใช้มือ
ดึงกล้าข้าวออกจากถาดโยนในแปลง โดยโยนให้สูงกว่าศีรษะ ต้นกล้าจะพุ่งลงโดยใช้ส่วนรากท่ีมีดินติดอยู่ลงดินก่อน  
การให้น้ า น้ ามีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของข้าว รวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมวัชพืชอีกด้วย หากข้าว
ได้รับน้ ามากหรือน้อยเกินไปก็มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิต ปริมาณน้ าท่ีเหมาะสม 
แปลงเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยข้าวพาน  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางกรรณิกา  เครืออินทร์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์  :  053769232 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 51,138  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,502 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านดงชัย หมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งกอ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude18.352837  Longitude  106.0066019 

X 606352   Y 2029517  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเชิดชัย  แสงสุข อายุ 48 ปี 
ท่ีอยู่ : บ้านเลขท่ี 155 หมู่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์ :081-746-6821 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลทุ่งก่อ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับ 
การปลูกข้าว (S1)ร้อยละ 95 โดยปลูกข้าวเพื่อผลิตไว้จ าหน่าย แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
      2. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี 
หลักสูตรการเรียนรู้ :การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 

1. ลดการใช้ปัจจัยการผลิตปุ๋ยท่ีฟุ่มเฟือย 
- ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม 
- ใช้ปุ๋ยเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
- ใช่ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. ละเว้นการใช้สารเคมีท่ีไม่จ าเป็น  
- ปฏิบัติให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีท่ีมีคุณภาพดีและคุ้มค่ากับการลงทุน 
- กระบวนการผลิตต้องปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค   
- มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. เลิกใช้สารเคมีทุกชนิด 

  - ฟื้นฟูระบบนิเวศน์  
- ป้องกันการปนเป้ือนจากแหล่งมลพิษ  

 - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และอนินทรีย์ในระบบ     
- มีการตรวจรับรองข้าวจากศูนย์วิจัยข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
1. จุลินทรีย์หน่อยกล้วยใช้ปรับโครงสร้างของดินใช้ขับไล่แมลงและป้องกันโรคพืชปรับสภาพหน้าในบ่อเล้ียงปลา  

ใช้รักษาโรคใบเน่า รากเน่า ใบจุด ใบเหลืองแก้ส้วมเต็ม และ ใช้ขังปลาทะเพียนจะไม่ตายง่ายท าให้อยู่ได้นาน  
2. ฮอร์โมนไข่จะช่วยเรง่การเจริญเติบโต กระตุ้นตาดอกผลดก ลดการหลุดร่วงของผล ช่วยยึดช่อดอกในไม้ดอก

และพืชผักกินดอกบางชนิด กระตุ้นการแตกยอด ยอดยาว อวบใบใหญ่ ลดดินท าให้ดินร่วนซุย เพิ่มจุลินทรีย์ในดินและ
เสริมสร้างการย่อยอินทรีย์วัตถุในดิน  ท าให้พืชแข็งแรง ป้องกนัเพล้ีย หนอน ไร และเช้ือราต่างๆได้ดี  

3. เช้ือราไตรโคเดอร์มา จะไปลดกิจกรรมการด าเนินชีวิตของเช้ือราโรคพืช เช่น ยับย้ังการเจริญเติบโต ยับย้ังการ
ขยายพันธุ์ นอกจากนี้ เช้ือราไตรโคเดอร์มายังมาช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเช้ือโรคพืช กระตุ้นให้รากพืช
เจริญเติบโตดีขึ้น ท าให้รากยาวและแข็งแรง และเมื่ออยู่ในดินจะสร้างสารท่ีไปละลายธาตุอาหารในเม็ดหินและดินให้
ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสมบัติ  สุรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089 – 262 -6663 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ:  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ส้มโอ 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,406 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 905 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านยายใต้  หมู่ท่ี  5  ต าบลม่วงยาย  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
พิกัด :  Longitude 106.52792   Latitude 20.10768 

X 659734    Y 2224129  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายสมศักดิ์  บุญยวง   
ท่ีอยู่ 23  หมู่ท่ี  5  ต าบลม่วงยาย  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท:์  087-1849769 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอเวียงแก่นเป็นแหล่งปลูกส้มโอท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงราย ด้วยมีสภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงจนกลายเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศมี
การผลิตส่งออกไปยังตลาดในแถบเอเชีย ได้แก่ จีน ในขณะเดียวกันยังสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป หรือ อียู 
แนวทางการพัฒนา :  - การผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออก 

       - พัฒนาผลผลิตส้มโอให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
       - ส่งเสริมการผลิตให้สามารถจ าหน่ายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:การผลิตและการใช้เช้ือไตรโคเดอร์มา และเช้ือบิวเวอร์เรียการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตส้มโอคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การผลิตและการใช้เช้ือไตรโคเดอร์มา และเช้ือบิวเวอร์เรีย 

 2. การผลิตปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด 
3. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้:  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลิตและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา และเชื้อบิวเวอร์เรีย 

การขยายเช้ือไตรโคเดอร์มา เพื่อน ามาใช้ป้องกันโรคซึ่งมีเช้ือสาเหตุมาจากเช้ือรา และการขยายเช้ือ 
บิวเวอร์เรียส าหรับป้องกัน ก าจัดหนอนและแมลงซึ่งเป็นศัตรูส้มโอ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด 

การท าปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด ซังข้าวโพดเป็นวัสดุท่ีได้จากการสีเอาเมล็ดข้าวโพด เกษตรกรสามารถน ามา 
ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้กับส้มโอได้ดีในการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นท้ังนี้เป็นการลดต้นทุน
การผลิตแทนการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3.  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

การท าปุย๋น้ าหมักชีวภาพ เป็นการใช้ส้มโอท่ีหล่นจากต้น หรือผลไม้สุกอื่นๆ มาหมักกับกากน้ าตาล 
สารเร่ง พด. 2 ในถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร 

1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง ในดินและน้ า 
2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ าและอากาศได้ดียิ่งขึ้น 
3. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยไม่ต้องใช้พลังงาน
มาก 
4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรคและแมลง 
5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ท าให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น 
6. ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไว้ได้นาน 

แปลงเรียนรู้ 

 

 

 

เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายทองชุม กันทา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท ์: 0931303184 
 



29 

ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 52,642 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,921 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านใหม่ใต้ หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude    Longitude            

X 604659                Y 2153651                  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญปั๋น  บุญใส่  อายุ 62 ปี 
บ้านเลขท่ี 174 หมู่ท่ี 6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์ : 091-2862741 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลป่าแดด ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 85 และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกข้าว ระดับน้ าใต้ดินต้ืน เกษตรกรสามารถขุดเจาะน้ าบาดาลมาใช้ในนาข้าวในช่วงแล้งได้ถึงร้อย
ละ 90 แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง  
- โรคและแมลงระบาด 

แนวทางพัฒนา :  
1.  การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
2.  การเพิ่มผลผลิตข้าว  
3.  การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว/การเพิ่มผลผลิตข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู้ :  

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว/การเพิ่มผลผลิตข้าว 
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 

ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1  ฐานลดต้นทุนการผลิต การใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
ใช้อัตราท่ีเหมาะสมโดยเน้นการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นท่ี คือ ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข. 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 ฐานการปรับปรุงบ ารุงดิน/ลดการเผา โดยการเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีโดยการไถกลบ 
ตอซัง เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน และการน าน้ าหมักชีวภาพพ่นในแปลงนาเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการย่อยสลายวัตถุในดิน 
และเป็นการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานการท านาโยน/การใช้น้ าอย่างประหยัด (แห้งสลับเปียก) ซึ่งเปรียบเทียบการใช้แรงงาน การใช้
เมล็ดพันธุ์และผลผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูข้าว โดยการผลิตเช้ือราไตรโคเดอมาและเช้ือรา 
บิวเวอเรีย แทนการใช้สารเคมี เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ 
 

 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 

 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวสันมะค่า, ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนโรงช้าง, ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว
ศรีโพธิ์เงิน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายบุญมี พวงมาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2894821 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ล าไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 11,695 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,171 ราย 
ที่ต้ัง : เลขท่ี113 หมู่ท่ี4  บ้านป่าม่วง ต าบลแม่ต  า อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude  19.930598   Longitude  100.212439    

X 626889   Y 2204255            (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 

      

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายฐานุวัฒน์  ทองคง    
เลขท่ี 113  หมู่ท่ี4   บ้านป่าม่วง   ต าบลแม่ต  า   อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์ :  089-557-5516 
สถานการณ์พื้นที่การเกษตร : ในพื้นท่ีต าบลแม่ต  าอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  มีพื้นท่ีปลูกพืชล าไย 
ประมาณ  2,450  ไร่  มีเกษตรกร จ านวน  325  ราย  ซี่งประสบปัญหาคือ 

- ผลผลิตล าไยมีคุณภาพต่ า  เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตและขั้นตอนในการ
บ ารุงรักษาและพัฒนาผลิตผลล าไย   
แนวทางพัฒนา : 1.การพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร 

 2.การรวมกลุ่มผลิตล าไยคุณภาพดีเพื่อส่งออก  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายการเตรียมความพร้อมก่อนราดสาร 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิตล าไยคุณภาพดีการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร 
หลักสูตรการเรียนรู้:  1.การสร้างทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งล าไย 

      2. การควบคุมการออกดอกล าไย 
ฐานการเรียนรู้:  

ฐานเรียนรู้ท่ี 1    การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย 
ฐานเรียนรู้ท่ี 2    การจัดระบบน้ าในสวนล าไย 
ฐานเรียนรู้ท่ี 3    การเตรียมความพร้อมก่อนราดสาร 
ฐานเรียนรู้ท่ี 4    การดูแลล าไยหลังติดผล 
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แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายด ารง ต๊ะต้องใจ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน   
เบอร์โทรศัพท์: 097-9649974 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ล าไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 30,120 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,029 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านสันธาตุ หมู่ท่ี 10 ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
พิกัด:Latitude 19.564139  Longitude  105.5039222 

X 552829    Y 2163346  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:จ่าสิบเอกนิกร  บุญชัย 
ท่ีอยู่เลขท่ี 25 หมู่ท่ี 5  ต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57180 
เบอร์โทรศัพท:์ 084-4853489  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรอ าเภอแม่สรวยส่วนใหญ่มีการปลูกไม้ผล คือ ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเป็นส่วน
ใหญ่พื้นท่ีเหมาะสมมาก (S1) ร้อยละ 15 ของพื้นท่ีปลูก (4,518 ไร่) , พื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 75 
ของพื้นท่ีปลูก (22,590 ไร่) และพื้นท่ีเหมาะสมน้อย (S3) ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีปลูก (3,012 ไร่) ท้ังนี้เกษตรกร
ประสบปัญหา - องค์ความรู้ด้านการผลิตล าไยให้มีคุณภาพ  

       - ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นทุกปี  
       - ราคาผลผลิตท่ีไม่แน่นอน 

แนวทางการพัฒนา : 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพของอ าเภอแม่สรวย 
      2. เพิ่มคุณภาพผลผลิตล าไยขนาดผลจาก A เป็น AA(อัตราส่วน A-30:AA-70) 
       3. ผลิตล าไยเหล่ือมฤดูและนอกฤดู(ผลผลิตออกสู่ตลาดต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี) 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเตรียมต้นล าไย เพื่อการผลิตล าไยคุณภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิตล าไยคุณภาพ 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1.การเตรียมต้นล าไย  2.การใส่ปุ๋ยและการให้น้ า   3.การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
ฐานการเรียนรู้: 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 องค์ความรู้การเตรียมต้นล าไยการดแูลรักษาต้ังแต่หลังการเก็บเกี่ยว จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
โดยเน้นการตัดแต่งกิ่งล าไยหลังการเก็บเกี่ยว 
ขั้นตอนการตัดแต่งก่ิงล าไยแบบทรงฝาชีหงาย สวนล าไย จ่าสิบเอกนิกร  บุญชัย มีดังนี้ 

1. หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไยแล้ว จะด าเนินการตัดแต่งกิ่งทันที 
2. ตัดกิ่งท่ีช้ีขึ้นออกให้เหลือกิ่งท่ีเจริญในแนวนอน 
3. ตัดกิ่งท่ีไม่สมบูรณ์ กิ่งท่ีติดโรคและมีแมลงเข้าท าลายออก 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 องค์ความรู้การใส่ปุ๋ยและการให้น้ า 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้การให้น้ า การใส่ปุ๋ยล าไยและการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตการใส่ปุ๋ยระยะหลังตัดแต่งกิ่งล าไย 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ทรงพุ่ม(เมตร) 

46  - 0 – 0 
กรัมต่อต้น 

15 – 15 -  15 
กรัมต่อต้น 

0 – 0 – 60 
กรัมต่อต้น 

1 16 12 9 
2 32 23 15 
3 75 53 40 
4 150 100 80 
5 260 180 140 
6 430 290 230 
7 650 450 370 

ข้อควรพิจารณาในการใส่ปุ๋ยระยะหลังการตัดแต่งกิ่งล าไย 
ควรใส่ปุ๋ยเมื่อล าไยเริ่มแตกใบหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วควรให้น้ าเพื่อให้น้ าเป็นตัวน าปุ๋ยข้ึนไปเล้ียงล าต้น,ใบ 
ข้อควรปฏิบัติ การให้น้ าในระยะล าไยติดผล ควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3 องค์ความรู้การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 

- การบริหารจัดการการตลาด(ภายในประเทศ) 
ขั้นที่ 1 ประสานงานติดต่อคู่ค้าตลาดในประเทศก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไย (ตลาดมหานาค และ 
ห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพมหานคร) 
ขั้นที่ 2 เตรียมการขนส่งตะกร้าโดยคู่ค้าเป็นผู้จัดส่ง เพื่อบรรจุสินค้าในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ขั้นที่ 3 ประสานงานติดต่อแรงงานท่ีมีฝีมือ เพื่อเก็บเกี่ยวและบรรจุลงตะกร้า (มัดปุ๊ก) 
ขั้นที่ 4 รมซัลเฟอร์และขนส่งเข้าตลาด สู่มือผู้บริโภค 
ขั้นที ่5 มาตรฐานล าไยส่งขายท่ีก าหนดในประเทศ 
 5.1 เกรดAA ขนาดเทียบเท่าเหรียญสิบบาทขึ้นไป    5.2 สีเหลือง 
- การบริหารจัดการการตลาด(ต่างประเทศ) 
ขั้นที่ 1 ประสานงานติดต่อกับคู่ค้าผู้ส่งออกล าไย 
ขั้นท่ี 2 คัดเลือกสวนล าไยท่ีให้ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพเยี่ยมท่ีสุด เพื่อเก็บเกี่ยว คัดแยกผลผลิตและท าการบรรจุหีบห่อ 
ขั้นที่ 3 ประสานงานติดต่อแรงงานท่ีมีความช านาญ ฝีมือดีท าการบรรจุล าไยตะกร้าขาวเพื่อการส่งออก 
ขั้นที่ 4 จัดท าแผนการเก็บเกี่ยวและการตลาด เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ เช่น ตะกร้าขาว 
ขั้นที่ 5 เก็บเกี่ยวผลผลิตบรรจุตะกร้าขาวส่งคู่ค้า เพื่อการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ คือ จีนและอินโดนีเซีย 
ขั้นที่ 6 มาตรฐานล าไยส่งขายท่ีก าหนดต่างประเทศ 
 6.1เกรด AA ขนาดเทียบเท่าเหรียญสิบบาทขึ้นไป    6.2สีเหลืองทอง 

แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จ.เชียงใหม่, สกว.เชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:นายธนญชัย  สมจิตต์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์ 093-1303133 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 121,058 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,377  ราย 
สถานที่ต้ัง : หมู่ท่ี 11 ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
พิกัด: Latitude 20.20970    Longitude 100.40865 

X 647167   Y 2235324  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายประสงค์  วงค์งาม 
ท่ีอยู่ 158/5 หมู่ท่ี 11 ต าบลสถาน  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท:์ 085-0375131 
สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร
และมีพื้นท่ีการท านา 18,600 ไร่ คิดเป็น 70% ของพื้นท่ีท าการเกษตรในต าบล โดยปลูกข้าวเพื่อการจ าหน่ายและเก็บ
ไว้เพื่อบริโภค ท่ีผ่านมีปัญหาคือ 

- การผลิตข้าวขาดคุณภาพ 
- ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง  
- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว 

แนวทางการพัฒนา:  
- ลดต้นทุนการผลิต  
- เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
- การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
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หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
  2. การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย 
ฐานการเรียนรู้:  

1. ฐานการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
2. ฐานการเรียนรู้ การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลครึ่ง,ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านครึ่งใต้ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ าม้า 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางไพรวัลย์สวยงาม 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1303100 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 76,554 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 18,069 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านป่ายาง  หมู่ท่ี  2  ต าบลศรีค  า  อ าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude 20.20715398 Longitude 105.8707218 

X 590965    Y 2234644  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายถนัด  ปัญญา   อายุ 57  ปี 
ที่อยู่ :บ้านเลขท่ี 95  ม. 2  ต าบลศรีค  า  อ าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์ :086-9207373 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื นท่ีต าบลศรีค  า  อ าเภอแม่จัน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 80 และพื นท่ีปลูก 
เป็นพื นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว โดยปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- โรคแมลงระบาด 

แนวทางการพัฒนา :1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว   
 2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซเ์บอร์รี่คุณภาพ และการผลิตข้าวกล้อง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                       2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู้ :  

ฐานการเรียนรู้ที่  1ถ่ายทอดความรู้ผลิตข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซเ์บอร์รี่คุณภาพ   

 
ฐานการเรียนรู้ที่  2 ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินย่อยสลาย

อินทรียวัตถุในดินเพื่อเป็นอาหารแก่พืช 
ฐานการเรียนรู้ที่  3  ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์(เชื อราบิวเวอร์เรียและเชื อราไตรโคเดอร์มา)   

ใช้ป้องกันก าจัดเชื อราท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรค 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4  ถ่ายทอดความรู้  การผลิตข้าวกล้อง  

 
แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอรนุช มั่งมี  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 093-1303112 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 33,427 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,850 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านป่าจ่ัน หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude 19.2316949  Longitude 105.50054 

X 552609    Y 2126540  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอ้าย  เดชวงศ์ยา 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 103  หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียงกาหลง  
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท ์: 0-8103-1650-2 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลเวียงกาหลง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ตลอดท้ังปี  ท้ังนาปี และนาปรัง ร้อยละ 
80 ของพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าวและมีแหล่งน้ าเพียงพอตลอดท้ังปี โดยปลูกข้าวเพื่อบริโภคและจ าหน่าย ปัญหาของ 
เกษตรกรในการปลูกข้าวคือ 

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ข้าวสีมีคุณภาพต่ าท าให้รายได้ต่ า  

แนวทางการพัฒนา :ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉล่ียไร่ละ 5,000 บาท โดยมีเป้าหมาย 
ลดต้นทุนไร่ละ 500-1,000 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตและใช้เช้ือราบิวเวอรเ์รีย การใช้น้ า
หมักชีวภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ได้แนะน า 
ให้เกษตรกรท าปุ๋ยหมัก จากเศษวัชพืชท่ีเหลือใช้จากการเพาะเห็ด  
แล้วน าไปใส่ในแปลงนาข้าว เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพง 

 

ทต .เวียงกาหลง

งาลง 

ถนน เชียงใหม่   -   เชียงราย 

300 ม. 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

อิซูซุ สาขา 
เวียงป่าเป้า 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การผลิตและใช้เช้ือราบิวเวอเรียเพื่อป้องกันและ 
ก าจัดโรคแมลงข้าว ทดแทนการใช้สารเคมี ท่ีราคาแพง อันตราย  
และมีพิษตกค้าง ในนาท าให้ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี3. การใช้น้ าหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการผลิตน้ าสกัดตะไคร้หอม เพื่อน าไปพ่นในแปลงนา 
ไล่แมลง ทดแทนการใช้สารเคมีท่ีมีราคาแพงและอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
เครือข่าย: กรมพฒันาท่ีดิน, ปศุสัตว์, ธกส. 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสุมิตร  ปินใจ     ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 0-8665-9470-4 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 179,000 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 13,500 ราย 
สถานที่ต้ังศูนย์เรียนรู้: หมู่ 16 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 
พิกัด : Latitude 19.61960  Longitude 99.86552 

X 590756    Y 2169617 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมพงษ์ ตานัง 
ที่อยู ่:บ้านเลขท่ี 58 หมู่ท่ี 16 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
เบอร์โทรศัพท ์: 0813778391  
สถานการณ์ของพื้นที่ :ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญโดยมีพื้นท่ี 
ในการปลูกข้าวมากเป็นอันดับ ๑ ของอ าเภอพาน พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการปลูกข้าว S1 และS2 
แต่เกษตรกรก็ยังมีการประสบปัญหา คือ 

- ในด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ มีราคาสูง  
- ราคาผลผลิตตกต่ าท าให้ไม่คุ้มต่อการลงทุน 

แนวทางการพัฒนา :  
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :การผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้: การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุดี์และการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ที่ ๑  การผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การท านาโยน 

 
 
 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลสันมะเค็ด, ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านต้า อ.ขุนตาล, ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย, เครือข่ายลุ่ม
แม่น้ ากก อิง ลาว ลุ่มน้ าค า 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางสาวพิชญาจายน้อย  
เบอร์โทรศัพท:์ 093-1303137 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 129,975 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 11,518 ราย  
สถานที่ต้ัง:หมู่ท่ี 23 บ้านงิ้วบุญเรือง   ต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
พิกัด : Latitude 19.68933  Longitude 100.0988 

X 619430    Y 2181272  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายอ๊อด    แสงแก้ว 
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี  46 หมู่ท่ี 23 บ้านงิ้วบุญเรือง   ต าบลงิ้ว   
อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท:์ 
สถานการณ์ของพื้นที่:พื้นท่ีในต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นั้น ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีๆ มีความเหมาะสมในการ
ผลิตข้าว(S1) สภาพแวดล้อมเป็นพื้นท่ีราบกว้าง มีระบบน้ ารองรับดี เหมาะส าหรับการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง 
เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก แต่ยังพบว่าเกษตรกรประสบปัญหา 

- คุณภาพของผลผลิตข้าวในพื้นท่ียังมีคุณภาพต่ า 
- การระบาดของศัตรูข้าวที่ท าให้ผลผลิตลดต่ าลง  

แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมการปรับทัศนคติในการท าการเกษตรท่ีดี ให้มีการบริหารทรัพยากรในพื้นท่ีของตนให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมท้ังปรับปรุงคุณภาพข้าวอินทรีย์และเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การปรับปรุงคุณภาพข้าวอินทรีย์และเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิต-ลดต้นทุนข้าวอินทรีย์ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู้: 1) แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
  3) การผลิตข้าวอินทรีย์ 
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี :1 ฐานแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ท าการการวิเคราะห์วิถีชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตน 
ของครอบครับ ชุมชนโดยรอบเพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงท่ีมาของวิถีปฏิบัติต่างๆ  
ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลเข้ามา จากนั้นศึกษาให้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อันท่ีเป็นองค์ความรู้ฐานหลักในการจะท าให้เข้าใจหลักคิดในการการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี :2 ฐานการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อปรับปรุงรักษาคุณภาพก่อนการน ามาปลูกศึกษา
วิธีการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพฝึกการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมทั้งมีการศึกษาการบริหารจัดการศัตรูพืชท่ีถูกต้องพร้อม
การศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้จริง 
ฐานการเรียนรู้ท่ี :3 การผลิตข้าวอินทรีย์ 
 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์ท้ังด้านการตลาดและ
ราคาข้าวอินทรีย์ในบริบทท่ีเป็นปัจจุบัน รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ข้าวมีคุณภาพท่ีดีและฝึกเรียนรู้ใน
การจัดท าแผนการผลิตข้าวอินทรีย์ของตนเอง 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:นายยุทธพล  ทองปรีชา  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท:์ 0931303157 
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2. จังหวัดเชียงใหม่ 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 คน 
สถานที่ต้ัง : บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ท่ี 6 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัด : Latitude 18.527994  Longitude 104.35270 

X 0431684    Y 2048725                     (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมบูรณ์   บุญเกิด   อายุ 62 ปี 
บ้านเลขท่ี 86/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สถานการณ์ในพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ และท านาปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ประสบปัญหา คือ 

- ข้าวที่ปลูกได้ผลผลิตต่ า ต้นทุนการผลิตสูง  
- การใช้สารเคมีปริมาณมาก  

แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว 
         2. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตเช้ือราไตรโคเดอมาและเช้ือราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ป้องกัน
โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา และเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
 

               
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้แก่ ฟักทอง พืชผักต่าง ๆ ท่ี
เหลือใช้ในท้องถิ่นมาหมักกับสารเร่ง พด.2 และกากน้ าตาล 
 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การฝึกปฏิบัติตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพื่อจะได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 

 
 
เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายดุสิต   บุญเลิศ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 053-485107 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ล าไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 435 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 145 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านหัวดง หมู่ท่ี 7 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัด :  Latitude     Longitude  
   X  0497872   Y  2063562  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้   
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเสน่ห์  ทะพิงค์แก อายุ 63 ปี 
ที่อยู:่ บ้านเลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9502902 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พื้นท่ีต าบลขัวมุงจัดเป็นพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจของอ าเภอสารภี และเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกล าไย (S1) ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรกรต าบลขัวมุงประสบกับปัญหาการผลิตล าไยอยู่หลายปัจจัย เช่น สภาพดิน
ฟ้าอากาศเปล่ียนแปลง, ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่สามารถคัดแยกผลผลิตท่ีมี
คุณภาพเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้ประกอบการส่งออกล าไยสดได้ เกษตรกรขายผลผลิตในรูปล าไยร่วงท าให้ขายได้ในราคาต่ า 
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพล าไยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตล าไย     
แนวทางพัฒนาการเกษตร: - ปรับปรุงคุณภาพล าไย    - ลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่ง และการปฏิบัติดูแลรักษาล าไย 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การปรับปรุงคุณภาพล าไย 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การผลิตล าไยคุณภาพ                 2. การลดต้นทุนการผลิตล าไย 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การตัดแต่งก่ิง หลักส าคัญของการตัดแต่งกิ่งล าไยต้องค านึงถึง พื้นท่ี การออกดอก ติดผล ความ
สะดวกต่อการดูแลรักษาและต้นทุนการผลิต ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง ได้แก่  เร่งให้ล าไยแตกใบอ่อน ควบคุมความสูง
ของทรงพุ่ม ลดการระบาดของโรคและแมลง ผลผลิตมี คุณภาพ รูปทรงของการตัดแต่งก่ิงได้แก่1. ทรงเปิดกลางพุ่ม โดย
จะตัดกิ่งท่ีอยู่กลางทรงพุ่มออก 2-5 กิ่ง เพื่อลดความสูงของต้นและให้แสงแดดส่องเข้าในทรงพุ่ม ตัดกิ่งท่ีถูกโรคและแมลง
ท าลาย กิ่งท่ีไขว้กัน กิ่งซ้อนทับและกิ่งท่ีช้ีลงออก 2. ทรงสี่เหลี่ยม เหมาะกับล าไยท่ีมีอายุน้อยและปลูกในระยะชิดก าหนด
ความสูงไม่เกิน 4 เมตร ตัดกิ่งด้านช้างทรงพุ่มท้ังส่ีด้าน โดยตัดลึกจากปลายกิ่งเข้าไปประมาณ 30-50 เซนติเมตร 3.ทรง
ฝาชีหงาย โดยตัดกิ่งท่ีอยู่กลางทรงพุ่มออกให้หมดเหลือเฉพาะกิ่งท่ีเจริญในแนวนอน (กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ าค้าง)หลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตตัดกิ่งกระโดงให้เหลือตอยาวประมาณ 3-5 นิ้ว เพื่อกระตุ้นการแตกใบและควบคุมความสูงของทรงพุ่ม ข้อดี 
คือ ล าไยทรงเต้ียควบคุมให้อยู่ในระดับเดิมได้ทุกปี กระตุ้นการแตกใบอ่อนเร็วขึ้นและผลผลิตคุณภาพดี โดยเฉพาะผลล าไย
ท่ีเกิดจากกิ่งกระโดงในทรงพุ่มจะมีผิวสีเหลืองทองเป็นท่ีต้องการของตลาด สามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณร้อย 20-50 

N 
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ฐานการเรียนรู้ : 2. การปฏิบัติดูแลรักษา ระยะแทงช่อดอก ให้น้ าเล็กน้อย พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 10-45-10,10-52-
17 อัตรา  20-30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ระยะดอกบาน ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ งดการพ่นสารเคมี ระยะติดผล ให้
น้ าอย่างสม่ าเสมอ ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต งดการให้น้ า
ก่อนการเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ระยะหลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กก./ต้น ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ระยะใบแก่ ตัดแต่งกิ่งอีกหนึ่งรอบ ใส่ปุ๋ยสูตร  9-24-24 พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 เพื่อ
ช่วยให้ใบแก่เร็วขึ้น ป้องกันการแตกใบอ่อน งดการให้น้ าเพื่อให้ต้นล าไยพักตัวเร็วขึ้นพร้อมท้ังมีการสร้างตาดอก 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ : 3. การปรับปรุงบ ารุงดิน  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเสียจากการใช้ปุ๋ ยเคมี 
และเป็นการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์ม่าใช้ป้องกันก าจัดเช้ือราสาเหตุของการเกิด
โรคพืชหลายชนิด เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย การผลิตเช้ือบิวเวอเรียท าลายแมลง ซึ่ง
สามารถท าลายแมลงได้หลายชนิด โดยการผลิตเอนไซม์ท่ีเป็นพิษต่อศัตรูพืชและเป็นเช้ือราท่ีอาศัยกินเศษซากท่ีผุพัง 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ : 4. การแปรรูปผลผลิตล าไย เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การท าล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง  และการท าน้ าล าไย 
แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 

เครือข่าย :กลุ่มผู้ปลูกล าไยคุณภาพ ต าบลท่ากว้าง,ต าบลสันทราย,ต าบลหนองแฝก,ต าบลดอนแก้ว,ต าบลชมพู,ต าบล
สารภี,ต าบลท่าวังตาล,ต าบลป่าบง           
            : สถาบันการศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
   : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ (กรมวิชาการเกษตร)   
   : หน่วยงานภาคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีในพื้นท่ี    
   : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อเจา้หน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสุมาลา  บุญชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5593070 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

สินค้าหลกั : ข้าวโพดฝักอ่อน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 150 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั :   x  0530828  y 2064605  พิกัด UTM  X 0530646 y 2064876 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีศู่นย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นายสองเมือง  ตากุล  อายุ 55 ปี                   

7/11 ม.3 ต.ทาเหนือ อ.แมอ่อน จ.เชียงใหม่     

โทรศพัท ์: 099-7701835 

สถานการณ์ ในพื้นที่  : ตําบลทาเหนือเป็นพ้ืนที่ ระหว่างหุบเขา เกษตรกรปลูกข้าวนาปี สลับกับการปลูก 

ขา้วโพดฝักอ่อนซึ่งมีความสัมพันธ์กับการทําปศุสัตว์ ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคมีในแปลง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคม ี
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การทําปุ๋ยหมักลดต้นทุน 

   2. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 

ที่ทําการผูใหญบาน  
ม.3 ต.ทาเหนือ 

โรงเรียนทา
เหนือวทิยา

ทล 1229

วัดแม
ตะไครN 

ไปบานหวยแกว 

ที่ทําการกํานัน 
ต.ทาเหนือ

ไป อ.แมออน

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคาเกษตรตําบลทาเหนือ 

อบต.ทาเหนือ ไปลําพูน 
*** 200 เมตร

ทล 1330 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง โดยเน้นการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เป็นการ
ลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาด้วย 

 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร สามารถลดต้นทุนและยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพของเกษตรกรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
เครือข่าย : โครงการหลวงแม่ทาเหนือ, สวทช.ภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายธีระศักด์ิ  คําทอง  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศพัท์ : 093-1303067, 089-9992134 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานที่ : สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี หมู่ 3 ตําบลแม่นะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  19.32868   Longitude 105.89457 

X 593970      Y  2137439                        (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางศรัณยา  กิตติคุณไพศาล  อายุ 44 ปี 
บ้านเลขที่ 471 หมู ่3 ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-9463565 
สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ ต.แม่นะ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวรอ้ยละ 90 ของพ้ืนที่ และเป็นพ้ืนที่เหมาะสม 
และเหมาะสมปานกลางกับการปลูกข้าว (S1+S2) ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจ คือ  

- การลดต้นทุนการผลิต 
- คุณภาพผลผลติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

แนวทางการพฒันา : 
- ลดต้นทุนการผลิตข้าว เพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ และเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้สูงกว่าราคาตลาด 20 เปอร์เซนต์  
- การผลิตข้าวอินทรีย์ 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพ่ิมมูลค่าสนิค้าข้าวอินทรีย์ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพ่ิมมลูค่าสินค้า 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว  

 2. การปลูกขา้วให้ได้คุณภาพดี  
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเกบเก่ียวและขนส่ง โดยเน้น  
 ระยะกล้า - การกําจัดวัชพืช การใช้การจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ  

 ระยะตั้งท้อง - การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจตรวจวินิจ ัยโรคแมลงศัตรูพืช 
ระยะออกรวง - การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจตรวจวินิจ ัยโรคแมลงศัตรูพืชก่อนเกบเก่ียว 20 วัน  
ระยะเกบเกี่ยว – เกบเก่ียวระยะพลับพลึง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเกษตรกรได้ทําการคัดเมลดพันธ์ุข้าวปลูกด้วยตนเอง ใช้เมลดพันธ์ุขา้วในอัตราเมลดพันธ์ุตามวิธีปลูก 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุนโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ คัดหาพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพดี
เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุ และผลิตเพ่ือบริโภคและจําหน่าย 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เพ่ือการบริโภค
และจําหน่าย โดยการกําหนดระยะเวลาปลูกที่แตกต่างกัน เพ่ือการจัดการพันธ์ุข้าวและคุณภาพผลผลิตของข้าวแต่ละพันธ์ุ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การใช้สมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และการทํานํ้าหมักชีวภาพการทําจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง การ
สาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีทํา การนํามาใช้ประโยชน์  
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการตลาด ผลผลิตที่ได้เป็นขา้วอินทรีย์และแปรรูปเป็นข้าว
กล้อง และใส่บรรจุภัณฑ์ในสภาพสุญญากาศ มีการแปรรปูเป็นช่วงระยะเวลา ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็น
ลูกค้าประจําทั่วประเทศ โดยมีการสั่งจองล่วงหน้า 1 ปี ก่อน ดูกาลปลูก แล้วจัดส่งข้าวอินทรีย์บรรจุถุงให้ลูกค้าทาง
ไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้ 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : โครงการคนกล้าคืนถิ่น บริษัท กระทิงแดงมหาชน จํากัด, โครงการผูกปนโตข้าว, กลุ่มชาวนาอินทรีย์
อําเภอเชียงดาว, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ, สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายรัตนากร  ยอดใจเพชร  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1303081  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอดอยสะเกด  จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 300 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 60 คน 
สถานทีต่ัง้ : บ้านโพธ์ิทองเจริญ  หมู่ที ่2 ตําบลเชิงดอย  อําเภอดอยสะเกด  จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  18.86861   Longitude 104.86626 

X: 485913     Y: 2086295                        (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเจริญ  ยกคําจู 
ที่อยู่  105/3 หมู่ 2 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเกด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-1893655 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเชิงดอย ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพื้นที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 97.58 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมลดพันธ์ุไว้จําหน่าย แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
- โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทนุการผลิตข้าว เ ลี่ยไรล่ะ 4,750 บาท โดย
มีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 350 บาท 
         2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 2. การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี 
 3. การทําปุ๋ยอินทรีย์ 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเกบเก่ียวและขนส่ง  โดยเน้น ระยะกล้า ได้แก่ การจํากัดวัชพืช 
การใช้การจัดการนํ้าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ได้แก่ 
การถอนตัดพันธ์ุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  การให้นํ้าแบบแห้งสลับเปียก ระยะต้ังท้อง ได้แก่การถอนตัด
พันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปนกําจัดวัชพืช สํารวจแมลงก่อนเก่ียว 
20 วัน เอานํ้าออกจากนา ประสานผู้รับซือ้และระยะเกบเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธ์ุปน การกําจัดวัชพืช เกบเก่ียว
ระยะพลับพลึง 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเลือกใช้เมลดพันธ์ุข้าวใช้อัตราเมลดพันธ์ุตามวิธีการปลูก   
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุนโดยเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดหาพันธ์ุ
ข้าวที่คุณภาพดี และกําหนดอัตราการใช้เมลดพันธ์ุข้าวตามวิธีการปลูก 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุนและผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับ
ประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของ
ผลผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมลดพันธ์ุข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตข้าว
ทั่วไปเพ่ือขายโรงสี  
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. สมุนไพรปองกันจํากัดแมลง และการทํา อร์โมนไข่สําหรับเร่งดอก เร่งผล การทํานํ้าหมัก
ชีวภาพโดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีทํา การนํามาผลิตใช้และประโยชน์ 
ฐานการเรียนรู้ที ่6. การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดิน
ตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยข้าวสันปาตอง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายสุนทร  แก้วเวียงจันทร์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081 - 3798219 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : พืชผัก 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดัศูนย์ฯ  : Latitude 18.58537  Longitude 98.8296 

 X  482018      Y   2054969     (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายรังสรรค์  กันธิยะ   
ที่อยู่ 109 ม.7 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่
เบอร์โทร : 087-460-2371 
สถานการณ์ของพื้นที่ : หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 
ต่อการปลูกข้าว โดยในพ้ืนที่มีการปลูกข้าว ลําไย และหอมหัวใหญ่ แต่ประสบปัญหา คือ การปลูกพืชเชิงเด่ียว  
มีต้นทุนการผลิตที่สูง และรายได้ไม่เพียงพอ  
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : - การลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการปลูกผกั  

         - การทาํปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลติและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 
 - การลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการปลูกผักโดยการปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมแีละปุ๋ยเคมี 
 - การทําปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการทําปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยนํ้า
คุณภาพสูง 
 - การสร้างมูลค่าสินค้าโดยการปลูกข้าวไรซเ์บอร์รี่และการลดต้นทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการปลูกผักโดยการปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมี      

 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การทําปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการทําปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยนํ้าคุณภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างมูลค่าสินค้าโดยการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และการลดต้นทุนการผลิต 
 

     
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
  

 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1303064, 053-363153 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ลําไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 81 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 27 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่ 2 ตําบล แม่ทะลบ  อําเภอ ไชยปราการ  จังหวัด เชียงใหม ่
พกิดั : Latitude  19.736584   Longitude 99.187080 

X 519602     Y 2182343  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางพรพรรณ คําพิงค์ชัย 
ที่อยู่  หมู่ที ่2 ตําบล แม่ทะลบ  อําเภอ ไชยปราการ   
         จังหวัด เชียงใหม ่
เบอร์โทรศพัท ์: 08 0673 2237 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  ลําไยเป็นพืชเศรษ กิจสําคัญของอําเภอไชยปราการ โดยในพ้ืนที่ตําบลแม่ทะลบเป็นแหล่งผลิตลําไย
จํานวนมาก แต่ประสบปัญหา คือ 

- เกษตรกรขาดการเรียนรู้ในด้านการจัดการผลผลิต ทําให้ผลผลิตลําไยไม่มีคุณภาพตรงความต้องการของผู้ซื้อ  
- เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาถูก  

แนวทางการพฒันา : การผลติลําไยคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : - การผลิตลําไยคุณภาพ   

        - การจัดการการผลิต 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตลําไยคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การจัดการการผลิต (การดูแลรักษา, การจัดการศัตรูพืช, การใช้สารโพแทสเชียมคลอเรต,  

    การทําบัญชี าร์ม) 
   2. การวางแผนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปฏิบัติดูแลรักษาลาํไยคุณภาพ   
การดูแลรักษาตั้งแต่เตรียมต้นจนถึงหลังการเกบเก่ียว  
การจัดการโรคและแมลงลําไยในแต่ละช่วงการผลิต      

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การทําลําไยนอก ดู : ขั้นตอนการเตรียมต้นและการใช้สารโพแทสเซียมในการผลติลําไยนอก ดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลติลําไยตามมาตร าน GAP :การปฏิบัติตามข้อกําหนด 8 ข้อ ตามมาตร านเอเซียนGAP 
 
 
 
 
   
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลติปุ๋ยหมัก (ไมพ่ลิกกลับกอง) : ขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง 
 
แปลงเรียนรู:้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : กลุ่มผลิตลําไยคณุภาพบ้านเหล่า กลุ่มชาวสวนลําไยมิตรอรัญ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวอรพรรณ  ขันสรุินทร ์
เบอร์โทรศพัท ์: 08 3156 2986 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานที่ต้ัง : 15 หมู่ท่ี 4  บ้านม่วงเขียว ต.ร้องวัวแดง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
พิกัด : Latitude  18.7487   Longitude 99.1728 

X 0518224    Y 2073035   (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายบุญทรง  ยุติธรรม 
ท่ีอยู่ 15 หมู่ท่ี 4  บ้านม่วงเขียว ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 080 -848-8745 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง ส่วนใหญ่ปลูกข้าว พื้นท่ีมีศักยภาพในการปลูกข้าว  
ช้ันความเหมาะสมสูง S1 79,092 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.03 โดยเกษตรกรประสบปัญหา คือ 

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
- โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  

แนวทางการพัฒนา :  
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. การฝึกปฏิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายถ่ายทอดความรู้ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
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หลักสูตรการเรียนรู้ : 

1. ข้อมูล/การวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนและการเขียนโครงการ ระยะเวลา  5 ชม. 
2. กระบวนการวิเคราะห์ MRCF ของพื้นท่ี   ระยะเวลา  3 ชม. 
3. ดิน ปุ๋ย ธาตุอาหารพืชและการเก็บตัวอย่างดิน   ระยะเวลา  3 ชม. 
4. การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ระยะเวลา  2 ชม. 
5. การท านาแบบโยนกล้า (บรรยาย)    ระยะเวลา  2 ชม. 
6. ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด    ระยะเวลา  2 ชม. 
7. การผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย (บรรยายและสาธิต)  ระยะเวลา  3 ชม. 
8. การผลิตขยายเช้ือราไตรโครเดอร์มา (บรรยายและสาธิต) ระยะเวลา  3 ชม. 
9. การผลิตขยายเช้ือราบีที และบีเอส (บรรยายและสาธิต) ระยะเวลา  2 ชม. 

 
ฐานการเรียนรู้ 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 การเล้ียงปลาในกระชัง  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 การผลิตน้ าส้มควันไม้ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3 การปลูกข้าวอินทรีย์ (ข้าวนาโยน) 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน และปุ๋ยชีวภาพ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 5 การเล้ียงหมูหลุม      
ฐานการเรียนรู้ท่ี 6 การปลูกพืชผัก พืชสมุนไพรอินทรีย์  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 7 การผลิตน้ ายาอเนกประสงค์  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 8 การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร    
ฐานการเรียนรู้ท่ี 10 การปลูกไม้ผลผสมผสาน  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 11 การเล้ียงกบในบ่อซีเมนต์     
ฐานการเรียนรู้ท่ี 12 การเกษตรด้านอื่น ๆ 

 
แปลงเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอดิศักดิ์  ราชสีห์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-133-3034 



 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 215 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 43 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านดอนชัยใต้  หมูท่ี่  2  ตําบลแม่อาย  อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  50280 
พกิดั :  Latitude  20.030407  Longitude 99.273217 

UTM 47 N :  X 528574  Y 2214869                   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายจันทร์แก้ว กาอินทร์ อายุ 49  ปี 

ที่อยู่ 210 บ้านดอนชัยใต้  หมู่ที่  2  ตําบลแม่อาย  อําเภอแม่อาย   

จังหวัดเชียงใหม่   

เบอร์โทรศพัท ์: 081-7656252 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแม่อาย สว่นใหญ่ปลูกข้าวและพ้ืนที่ปลกูเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับ 

การปลูกข้าว (S1) เกษตรกรปลูกข้าวไว้เพ่ือบรโิภคและจําหน่าย แต่ประสบปัญหา คอื 

- ต้นทุนการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง   
- โรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา : - การลดต้นทนุการผลิตข้าว  
- เพ่ิมผลผลิต พั นาคุณภาพข้าว  
- เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตปุ๋ยหมักละน้ําหมักชีวภาพ การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพ่ิมผลผลิต 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
        2. การผลิตปุ๋ยหมักละน้ําหมักชีวภาพ 

        3. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 

        4. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
 



 

 
ฐานการเรียนรู้ :  

1. านลดต้นทุนการผลิต  ลดต้นทุนการผลิตข้าว
โดยผสมผสานหลายวิธีรวมเข้าด้วยกัน ทั้งการไถ
กลบตอซัง การใส่ปุ๋ยคอก และการปลูกปุ๋ยพืชสด  

 

2. านปุ๋ยหมกัและนํ้าหมักชีวภาพ  การผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษพืชและปุ๋ยคอก  การทํานํ้าหมักจากเศษพืช 

สมุนไพรไล่แมลงและหอยเชอรี่ 

3. านสารชีวภัณฑ์การผลิตและขยายเช้ือราไตรโค
เดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรีย 

 

4. านเศรษ กิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ  
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานโดยใช้พ้ืนที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 
แปลงเรียนรู ้:  

         

    

 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศนูย์ถั่วเหลืองบ้านดอนชัยใต้  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดอนชัยใต้  ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนชัยใต้ 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางนงค์เยาว์  บุญยศ  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1303080 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 2,960 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 430 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านเลขท่ี 25 บ้านหม้อ หมู่ท่ี 12 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
พิกัด : Latitude 18.88621   Longitude 99.05964 
 X                     Y                   (Zone 47)  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายอุน่เมือง อาทิตย์ อายุ 63 ปี  
บ้านเลขท่ี 25 บ้านหม้อ หมู่ท่ี 12 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
เบอร์โทร :  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลป่าไผ่ปลูกข้าวท้ังหมด 2,960 ไร่ เกษตรกรท้ังหมด  
430 ราย และเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตท่ียังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีสูงมาก 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
- โรคและแมลงระบาด 

แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมูลค่าโดยเน้นคุณภาพของ
ขบวนการผลิต) เป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ไร่ละ 1,000 บาทและการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษและใช้
เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมูลค่าโดยเน้นคุณภาพ
ของขบวนการผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมูลค่าโดยเน้นคุณภาพของขบวนการผลิต 
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หลักสูตรเรียนรู้ : 
 หลักสูตรท่ี ๑. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดไม่พลิกกลับกอง 
 หลักสูตรท่ี ๒. การท าปุ๋ยน้ าและน้ าหมักชีวภาพ 
 หลักสูตรท่ี ๓. การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ 
 หลักสูตรท่ี ๔. การบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในนาข้าวต่อฤดูปลูก 
 หลักสูตรท่ี 5. เทคนิคและเคล็ดลับในการใช้เครื่องปลูกข้าวของคูโบต้า ๖ แถว แบบเดินตาม 
ฐานการเรียนรู้ : 
 ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 

1) การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดไม่พลิกกลับกอง 
2)  การท าปุ๋ยน้ าและน้ าหมักชีวภาพ 
3)  การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ 
4)  การบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในนาข้าวต่อฤดูปลูก 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒  เทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยเครื่องปลูกเพื่อทดแทนแรงงานคน 
1)  เทคนิคและเคล็ดลับในการใช้เครื่องปลูกข้าวของคูโบต้า ๖ แถว แบบเดินตาม 

 
แปลงเรียนรู้ : 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :   นายเรวัต  แก้วเลิศตระกูล 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8528781 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอกัลยาณิวั นา จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ผัก ( ักทองญี่ปุน) 
พื้นที่เป้าหมาย : 25 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 25 คน 
สถานที่ตั้ง:  บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวั นา จ.เชียงใหม่ 58130 
พกิดั: Latitude 19.06411    Longitude 98.29327,  

X 425643.78341835464  Y 2108070.8968003667    (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายสุรชัย พิทักษ์คีรีภูมิ อายุ 44 ปี  
บ้านเลขที่ 136 หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวั นา จ.เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์ :  085-7116216 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  พ้ืนที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวั นา มีความเหมาะสมด้านสภาพภูมิอากาศ  
และภูมิประเทศ ในการปลูก ักทองญี่ปุน ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดต้องการ แต่ประสบปัญหา คือ มีต้นทุนการผลิตสูง  
แนวทางการพัฒนา :  ลดต้นทุนการผลิต ักทองญี่ปุน โดยการผลิตปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิต ักทองญี่ปุนโดยใช้ต้นทุนการผลิตตํ่า และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
การนําไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต ักทองญี่ปุน 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. การปลูก ดูแลรักษา การเกบเกี่ยว ักทองญี่ปุน 
        2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรต่าง  
        3. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู้: 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลติพืชอินทรีย์ 
 
 
 
 
  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลตินํ้าหมักชีวภาพสูตรต่าง  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่3. การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย:  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวั นา  
จ.เชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:   นายนิรันดร์ ใจจิตร ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
โทรศัพท์:   083-8615441 

สอนเรื่องการผลิต ักทองญี่ปุนโดยหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี รวมทั้งพืชอ่ืน ที่เกษตรกรปลูก ทั้ง
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เป็นต้น 

สอนเรื่องการผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรต่าง  
เพ่ือให้เกษตรกรนําไปปรับใช้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

สอนเรื่องการเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เช่น ใช้อาหารจากธรรมชาติ เป็นต้น 



69 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : สตรอเบอรี่ 
พื้นที่เป้าหมาย : 160 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 160 ราย 
สถานทีต่ัง้: ทีอ่ยู่ 103/5 หมู่ 5 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
พกิดั : Latitude  18.8310796  Longitude  98.566238 

X 454300.4                   Y  2082192.8                 (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรยีนรู ้
 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวิทยา  นาระตะ 
ที่อยู่ :  103/5 หมู ่5 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท:์  084-8039905 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พบปัญหาการระบาดของโรค แมลง และการเสื่อมโทรมของดิน เน่ืองจาการทําการเกษตรติดต่อกัน
มายาวนาน 
แนวทางการพฒันา : พั นาการผลิตสตรอเบอรี่ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอรี่ 
หลกัสตูรเรียนรู้: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอรี่  
ฐานการเรียนรู:้   
 ฐานเรียนรูท้ี่ 1   การปรับปรุง บํารุงดิน 
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ฐานเรียนรูท้ี่ 2   การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

  
  

ฐานเรียนรูท้ี่ 3   การผลิตไหลสตรอเบอรี่ปลอดโรค 

  
  

ฐานเรียนรูท้ี่ 4   การปลูกและการดูแลรักษา 

 
 ฐานเรียนรูท้ี่ 5   การขยายแมลงช่วยผสมเกสร 

  
 ฐานเรียนรูท้ี่ 6   การแปรรปูผลผลิตและการรวมกลุ่ม 

  
แปลงเรียนรู ้

 
 

 
 
 
เครือข่าย:  1. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สงู) 
 3. สถานีพั นาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเรวัต   แก้วเลิศตระกูล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-8528781 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก :  ไร่นาสวนผสม 
พื้นที่เป้าหมาย : 90 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ : 51/1 บ้านท่าใหม่อิ หมูท่ี่ 5 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  18.723229   Longitude 98.9750528 

X = 497370    Y = 2070204                   (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายประพันธ์ มินทร์ชัย 
ที่อยู่ : 51/1 บ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ 5 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-5304792 
สถานการณข์องพืน้ที ่: เป็นการทําการเกษตรแบบไรน่าสวนผสม มีพืชหลักได้แก่ ข้าว ลําไย พืชรอง การปลูกพืชผกั  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ด้านประมงและปศุสัตว์ ได้แก่ การเลีย้งกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูพ่อพันธ์ุ การทําปุ๋ยหมัก ล  
แนวทางการพฒันา : พั นาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เช่น การลดต้นทุน
การผลิตข้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไย การทําปุ๋ยหมัก โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้แก่ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบ เทศบาลตําบลปาแดด ธกส. สาขาแม่เหียะ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  หลักสําคญัในการตัดแต่งก่ิงลําไย 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดความเสีย่งด้านภัยธรรมชาติ และความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไย 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง “หลักสําคญัในการตัดแต่งก่ิงลําไย” 
 
             
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “เทคนิคการตัดแต่งก่ิงลําไย”         
           
           
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “การชักนําการออกดอกและการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต 
 
            
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง “การให้นํ้าและปุ๋ยลําไย” 
 
            
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยคุณภาพ ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0784993 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ถั่วเหลือง 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านร่องนํ้า (ข้างวัดทุ่งปุย)  หมู่ที่ 7  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
พกิดั : Latitude  18.67132   Longitude 98.91617 

X 491159.95    Y 2064463.20                   (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนคร  ปันคํา  อายุ  56  ปี 
ที่อยู่ :  193/3  หมู่ที่ 7  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม่  
เบอร์โทรศพัท ์:  083-4823397 
สถานการณข์องพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลมะขามหลวงสว่นใหญ่ปลูกลําไย 4,000 ไร ่ และปลกูข้าว 1,000 ไร ่ 
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 90  ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตชลประทาน แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง และเพ่ิมผลผลิตจาก 280 กก./ไร่  เป็น 300 กก./ไร่ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : พั นาคุณภาพเมลดพันธ์ุถั่วเหลือง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง 
หลกัสตูรเรียนรู้:  

1) การใช้เมลดพันธ์ุถั่วเหลืองพันธ์ุดี เชียงใหม่ 60  และการเตรียมดินอย่างถูกวิธี 
2) การใช้เช้ือไรโซเบียม และการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนจากการวิเคราะห์ดิน 
3) การทําและใช้ปุ๋ยหมัก  และการทําสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (พด 7) ปุ๋ยชีวภาพ (พด 2) 
4) การผลิตและใช้เช้ือราไตรโคเดอรมา และบวิเวอเรีย 
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ฐานการเรียนรู ้
ฐานเรียนรูท้ี่ 1  1. การใช้พันธ์ุถั่วเหลืองพันธ์ุดี เชียงใหม่ 60                                         

2. การเตรียมดิน                              
3. การคัดเลือกพันธ์ุปนในแปลงถั่วเหลือง                       
4. แปลงขยายพันธ์ุถั่วเหลืองของ  นายนคร  ปันคํา  พ้ืนที ่4 ไร ่   

 
        
 
 

ฐานเรียนรูท้ี่ 2  1. การใช้เช้ือไรโซเบียม 
2. การใช้ปุ๋ยเคมีที่ตรวจดินในอัตราแนะนําของกรมพั นาที่ดิน ในเขตพ้ืนที่ตําบลมะขามหลวง 
            

 
 
 
ฐานเรียนรูท้ี่ 3 

1. การผลิตและใช้นํ้าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 2 
2. การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 7 

                       
 

ฐานเรียนรูท้ี่ 4 
1. การผลิตและใช้เช้ือราไตรโคเดอมา (สปอร์สเีขียว) เพ่ือควบคุมโรคพืช มปีระโยชน์ปองกันเช้ือรา 
2. การผลิตและใช้เช้ือราบิวเวอเรีย (สปอร์สขีาว) เป็นเช้ือรากําจัดแมลงศัตรูพืช  

               
 
 
 
 

แปลงเรียนรู ้
 

  
 
  

 
 
เครือข่าย: ศูนย์ผลิตเมลดพันธ์ุถั่วเหลืองชุมชนบ้านกวน  หมู่ที่ 1  ต.มะขามหลวง  อ.สันปาตอง  จ.เชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายณั ชานนท์ หมั่นเขตกิจ  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087-1898786  และ 093-1303037 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : กาแฟ 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านเลขท่ี ๓๓๓ หมู่ท่ี ๕ ต าบลม่อนจอง  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัด: Latitude  17.681112   Longitude 98.521884 

X 449295     Y 1954970   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายเอกชัย  แบะลู 
ที่อยู่ :บ้านเลขท่ี ๓๓๓ หมู่ท่ี ๕ ต าบลม่อนจอง  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท ์: 085-7106841 
สถานการณ์ของพื้นที่: ในปี ๒๕๑๗  ได้มีหน่วยงานพัฒนาสังคมเคราะห์ชาวเขา ส่งเสริมการปลูกกาแฟ เพื่อ 

- ลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกท าลายป่า   
- ช่วยลดปัญหาหมอกควัน 

แนวทางการพัฒนา:  
- ลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียว  ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมี 
- ช่วยลดปัญหาหมอกควัน 
- ส่งเสริมให้มีการใช้สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ 
- ส่งเสริมให้มีการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มผลผลิต 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา การผลิตเช้ือราบิวเวอรเ์รียการท าปุ๋ยชีวภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียว ส่งเสริมให้มีการใช้สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้: 

๑ หลักสูตรการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 ๒ หลักสูตรการผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย 
 ๓ หลักสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 ๔ หลักสูตรการตัดแต่งกิ่งต้นกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว 
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ฐานการเรียนรู้: 

๑ การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 ๒ การใช้เช้ือราบิวเวอร์เรีย 
 ๓ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 ๕. การตัดแต่งกิ่งต้นกาแฟ 
 
แปลงเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 
เครือข่าย:  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายโยธิน  ทาดี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท:์ 085-2448639 
 
 
 



77 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 250 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
สถานทีต่ัง้: ม.6 บ้านวังปอง ตําบลเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude 0.000893  Longitude  94.51143  

X   18.8812770        Y98.9979790                   (Zone 47)  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนิมิต   ขยัน 
ที่อยู่  19  ม.6 บ้านวังปอง ตําบลเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0850381319 
สถานการณ์ : ต.เหมืองแก้ว เกษตรกรใช้ที่ดินผลิตข้าวจํานวน 3,600 ไร ่คิดเป็น 56.8 % ของพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งหมดของตําบล แต่เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทนุการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  การผลิตขา้วอินทรีย์ครบวงจร 
ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรูท้ี่ 1  การใช้เมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีพันธ์ุข้าวที่ใช้ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปลูกและให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณค์่อนข้างตํ่า ต้านทานโรคแมลงที่
สําคัญ และมคีณุภาพเมลดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์  
ฐานการเรียนรูท้ี่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 3 การแปรรปูข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 4 การใช้แกลบและเศษวัสดุเหลือใช้จากนาข้าวเป็นพลังงานทดแทน (กาซชีวมวล) 
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แปลงเรียนรู ้

 
 

 
 
 
 
 
เครือข่าย:  เรนโบว์ าร์ม ตําบลสันโปง อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดลําพูน 
              มหาวิทยาลัยแมโ่จ้สํานักงานพั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
              โรงรียนบ้านต้นผึ้งเทศบาลเหมืองแก้วสาธารณสุขอําเภอแม่ริม 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นาย านพัชร์ เลิศจารุอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0946211771 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 1250 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 25 ราย 
สถานทีต้ั่ง : บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  19.92654   Longitude  99.23804 

X   524912    Y  2203370  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนิธิโรจน์  วันดี  อายุ 49 ปี 
ที่อยู่ 302/1 หมู่ 2 ตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
เบอร์โทรศพัท ์: 084-7042839 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ.ฝางมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 24,765 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งข้าวนาปีและนาปรัง เกษตรกรประสบ
ปัญหา คือ  

- ราคาตกตํ่า  
- ต้นทุนในการผลิตสูง  
- การขาดแคลนเมลดพันธ์ุดีมีคุณภาพ  
- การระบาดของศัตรูพืช  
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แนวทางการพฒันา :  

- การลดต้นทนุการผลิตข้าว ต้นทุนโดยทั่วไปเ ล่ียไร่ละประมาณ 4,300 บาท มีเปาหมายลดต้นทุน
เหลือประมาณไร่ละ 2,700 บาท 

- ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้นํ้า โดยใช้ระบบนํ้าวน 
- การผลิตข้าวและผลิตเมลดพันธ์ุคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้อุปกรณ์หยอดเมลดข้าวงอกในการลดต้นทุน และการใช้ระบบนํ้าวน 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูร : 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว  

   2 การผลิตข้าวคุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : านการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 านเรียนรู้ ได้แก่   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ การย่อยตอซัง การใช้นํ้าหมักหอยเชอรี่ การทําบ่อปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ย
คอกการตรวจวิเคราะห์ดิน  
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การใช้นํ้าอย่างมีคุณค่า ได้แก่ การใช้ระบบน้ําวน  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว ได้แก่ วิเคราะห์พ้ืนที่ เมลดพันธ์ุช้ันดี ตัดพันธ์ุปน การเกบเก่ียว การจัดเกบ 
การส่งตรวจคุณภาพ การทําความสะอาด การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบ   
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และพั นาคุณภาพ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์หยอดเมลดข้าวงอก  การลด
จํานวนเมลดพันธ์ุ การดูแลแปลงโดยเน้นอินทรีย์ชีวภาพ   
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อารักขาพืช ได้แก่ การตรวจพยากรณ์แปลง การรักษาตามอาการ การใช้สารชีวภัณฑ์   
ฐานการเรียนรู้ที่ 6 เศรษ กิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกพืชผักสมุนไพร การปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ การปลูกไม้ผล 
การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงปลา ในบริเวณแปลงเรียนรู้ 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนเวียงฝาง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเอกนรินทร์  ปนทะนา ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์ 093-1303076 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 150 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่    
พกิดั :  Latitude  18.643659  Longitude 98.940582 

X 493698      Y 2061439   
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายมงคล  ชุ่มศรี อายุ 55 ปี  
ที่อยู่  : บ้านเลขที่ 186  หมูท่ี่  7 ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-9118341 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหารแก้ว ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ80 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าว(S )ร้อยละ100 โดยปลูกข้าวบริโภค จําหน่าย และเพ่ือผลิตเมลดเมลดพันธ์ุไว้จําหน่าย แต่ประสบปัญหาการ
ผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากปุ๋ย 
และสารเคมีมีราคาแพง ตลอดจนถึงศัตรูพืช 
แนวทางการพฒันา :  ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย 

.เกบคัดเลือกพันธ์ุเองสามารถลดได้ 540 บาท /ไร่  .ไถกลบตอซังจะได้ปุ๋ยอินทรีย์คิดเป็นเงินไร่ละ 300บาท 

.ปลูกปอเทืองทําการไถกลบปุ๋ยพืชสดช่วยลดต้นทุนได้ถึง 600 บาท ต่อไร่  

.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพควบคู่สามารถลดได้ 500บาท 

.ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน ต่อขยายเอง สามารถลดต้นทนุได้ 600บาท/ไร่   

.เกษตรกรทีป่ฏิบัติตาม านการเรียนรู้ สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้ 1,660 บาท/ไร่  ผลผลิตเ ลี่ย 90กก./ไร่   
รวมต้นทุนการผลิตข้าว4,100 บาท/ไร ต้นทุนการผลิตเ ลี่ย 4.55 บาท/กก. ลดต้นทุนการผลิตได้ 1.83 บาท/กก. 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลิต 
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การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลิต  
ฐานการเรียนรู ้:  
1. การวิเคราะหด์ินและการใชป้ยตามค่าวิเคราะห ์  
การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเน้นการใช้ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การเตรียมดิน 
ก่อนการส่งดินตรวจหาผลวิเคราะห์ดิน 
 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรายแปลง 
2. การปรบัปรงบํารงดิน(ปยพืชสด/ไถกลบตอ งั/ปยอินทรีย์)  การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน  ชนิดของปุ๋ยพืช
สดข้อพิจารณาในการเลือกใช้ปุ๋ยพืชสด  คุณสมบัติบางประการของพืชปุ๋ยสดบางชนิด    ธาตุอาหารหลักในพืชปุ๋ยสด  

ความสําคัญของการไถกลบตอซัง การทําปุ๋ยอินทรีย์ไม่พลกิกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 

 
 
 
 

3. การใชเ้มลดพนัธด์ี  1.การวางแผนการปลูก 2.ใช้
เมลดพันธ์ุหลักจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ หรือรับรองพันธ์ุ
จากกรมการ 3. คัดเลือกเมลดพันธ์ุที่สมบูรณ์ 4. การตัด
แต่งกล้าที่ไม ่5.การเตรียมดิน 6. ปลูกด้วยวิธีการดานา 
7. การจัดวัชพืชและคัดพันธ์ุปนในระยะที่เหมาะสม 

4.  การใชส้ารชีวภณั ใ์นการป้องกันกาํจัดโรคแมลง 
ศตัรพูชื  การต่อขยายเช้ือราขาว (เช้ือราบิวเวอร์เรีย) 

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  และการต่อขยายราเขียว
(ไตรโคเดอร์ม่า) ปองกันกําจัดโรคพืช การหมักสมุนไพร
ปองกันกําจัดแมลง 

แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว, ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลหารแก้ว, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลหาร
แก้ว, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหารแก้ว ,ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหารแก้ว 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 053-441982, 081-8848149 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม ่
สินค้าหลกั : ลาํไย 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 50 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเด่ือ อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั :  Latitude 17.91109   Longitude 94.72347 

X=467042     Y=1985563  (Zone 47)  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายชนาธิป อินปัญญา  อายุ 56 ปี     
บ้านเลขที่ 33/1 หมูท่ี่ 3 ตําบลท่าเด่ือ อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087-1878180 
สถานการณ์ในพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ปลกูลําไยร้อยละ 90 และพ้ืนที่
ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกลําไย (s1+s2) โดยปลูกลําไยนอก ดูไว้จําหน่าย แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตไม่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  
- การใช้ปัจจัยการผลิตที่สูง  

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไย โดยผลิตลําไยนอก ดูที่มีคณุภาพออกสู่ตลาด โดยวัด
คุณภาพ จากปริมาณ % ลําไย ขนาด AA ที่เพ่ิมขึ้น 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอก ดูคุณภาพ  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ผลติลําไยนอก ดู 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอก ดู 4 หลักสูตร 
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ฐานการเรียนรู ้: 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการตัดแต่งก่ิงเตรียมต้น (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน) 
การตัดแต่งก่ิง ใช้เปดกลางพุ่ม โดยตัดแต่งก่ิงหลังจากเกบเก่ียวผลผลิตทันที การให้ปุ๋ย-เน้นปุ๋ยขี้ไก่และปุ๋ย 25-7-7  
เน้นการแตกใบอ่อน ก่อนการราดสาร 

                                                                                                                  
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การทําลาํไยนอก ดูคุณภาพ  (ระหว่างเดือน มิถุนายน – ธันวาคม )  
ทําการราดสารเพ่ือกระตุ้นการออกดอกของลําไย ด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต จากน้ัน 10 วันต่อมา ีดพ่นด้วย
อร์โมนเปดตากอก 

 
        

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์กับลําไย (ทุกเดือน) 
การผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มาเพ่ือปองกันกําจัดโรค และบิวเวอเรีย เพ่ือปองกันกําจัดแมลง 
                   
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนการผลิตลาํไยนอก ดู  (ทุกเดือน) การวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
 
     
 
 
 
แปลงเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยและพั นาลําไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลาํไยอําเภอดอยเต่า  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 084-4874478 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ลําไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 750 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 250 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านสบแปะ  หมู่ที่  1  ตําบลบ้านแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  18.26162   Longitude  98.64639 

 X  462621     Y  2019167                   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรยีนรู้ : นายสุธรรม  ออดต่อกัน  อายุ  53  ปี 
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี  135  หมู่ที่  4  ต. แมส่อย  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-6278606 
สถานการณ์ของพื้นที ่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ อ.จอมทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวสวนลําไยเป็นพืชเศรษ กิจหลัก 
พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกลาํไยในระดับ (S2) และ(N) แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา คือ  

- ผลผลิตลําไยราคาตกตํ่า  
- ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 

แนวทางการพฒันา :  
-  การส่งเสริมการผลิตลําไยนอก ดู  เพ่ือช่วยในการกระจายผลผลิตลําไยให้ออกสู่ท้องตลาดตลอดทั้งปี 

 -  การลดต้นทุนการผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตลําไยนอก ดู การส่งเสริมการผลติลําไยนอก ดู   
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1)  การผลิตลําไยนอก ดู 
   2)  การลดต้นทุนการผลิตลําไย  
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ฐานการเรียนรู้ :   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนการผลิตลําไยนอก ดู 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การตัดแต่งก่ิง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การชักนําให้ออกดอก 

 
  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

   
ฐานการเรียนรู้ที่ 5  การลดต้นทุนการผลิตลําไย 

 
ฐานการเรียนรู้ที่  6  การสร้างอาชีพเสริมในสวนลําไย 

   
แปลงเรียนรู้ 
 

          
 
 
 
 
 
เครือข่าย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรมพั นาที่ดิน, สหกรณ์การเกษตร, เทศบาลตําบลแม่สอย, 
เทศบาลตําบลบ้านแปะ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวารินทร์  พงษ์ตา  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1302984 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่
สินค้าหลัก : ลําไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 500 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
พกิดั : Latitude 19.42363   Longitude  99.21842 

X 519979     Y 2145700   (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอรรณพ คํานวล  
ที่อยู่ 191 หมู่ 3 ตําบลปาไหน่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทร : 081-0350614 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญน่อกจากการปลูกข้าวนาปี และนาปรังแล้ว ยังมีอาชีพปลูกลําไย  
แต่เกษตรกรสว่นใหญ่มักประสบปัญญา คือ  

- ผลผลิตไมม่ีคณุภาพ 
- ต้นทุนการผลิตที่สูง  

แนวทางการพฒันา : การผลิตลําไยคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การตัดแต่งช่อผล การเตรียมต้นลําไย การเตรียมต้นลําไย ก่อนราดสาร 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตลําไยคุณภาพ 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การเตรยีมต้นลําไย     
   2. การเตรียมต้นลําไย ก่อนราดสาร  
    3. การตัดแต่งช่อผล 

 4. การดูแลรกัษา โรค 
 
 
 
 
 
 
 

ไปอา เกบนําแม กน 

ไปอําเภอพราว 
ไปอําเภอพราว 

แปล เรียนรู 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การเตรียมตน้ลาํไย 
 ตัดแต่งก่ิงลําไยให้โปร่งเพ่ือให้แสงแดดส่องถึงบริเวณด้านในทรงพุ่ม  
เมื่อแต่งก่ิงเสรจแล้วหลังจากน้ันใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 10-20 กิโลกรัม 
ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 จํานวนขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มพร้อมกับ 
ให้นํ้าเป็นประจํา เมื่อเริ่มแตกใบชุดที่ 1 ให้ ีดพ่นสารกําจัดแมลง  
สารกําจัดเช้ือรา และ อร์โมน (นํ้าหมักชีวภาพ) ดูแล ต้น ก่ิง ใบให้ดี 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การเตรียมตน้ลาํไย ก่อนราดสาร 
 ก่อนราดสาร ต้นลําไยต้องสมบูรณ์ ได้ยอด 2 – 3 ยอด ทําการตัดแต่งก่ิงรอบที่ 2 เพ่ือให้ทรงพุ่มโลง่ โปร่ง พอ
งามไม่ให้หนาทึบเกินไป เมื่อลักษณะใบเพสะลาดทางดินใส่ด้วยปุ๋ยสูตร 8-24-24  จํานวน 1-2 กก. ต่อต้น  ทางใบ ีด
พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 0-52-34 อัตรา 1-2  กิโลกรัม+ สังกะสี 200 ซีซ ี+ แอบซ่าสารจับใบ 40 ซีซ ีต่อนํ้า 200 ลิตร ีด
พ่นสองคร้ัง ห่างกันเจดวัน  

วิธีราดสารโปแทสเซียมคลอเรท โดยใช้สารคลอเรทผสมนํ้าราดรอบใต้ทรงพุ่ม  
ให้นํ้าตามพอประมาณ ทางใบใช้สารคลอเรท 3 ขีด ผสมน้ํา 200 ลิตร ีดพ่นทางใบ 
หลังราดสารทางดิน 3 - 5 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน 
 
ฐานการเรียนรู้ที่  3. การตดัแต่งช่อผล 
 จะทํากต่อเมื่อลําไยออกดอก หรือผลที่มากเกินไป ทําการตัดแต่งช่อผลระยะ 
ที่ผลลําไยมีขนาดเท่ากับเมลดถั่วเหลือง หรือเท่ากับเมลดมะเขือพวง โดยตัดช่อผลให้ม ี
ผลเหลือไม่เกิน 60 – 80 ผลต่อช่อ  

การตัดแต่งผลออกช่วยทําให้ได้ผลมีขนาดใหญ่ เน้ือมีคณุภาพดี ไม่แ ะ  
ผลที่ได้คือรายได้ต่อต้นมากกว่าการปล่อยให้ติดผลดกตามธรรมชาติมากถึง 2-4 เท่าตัว  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การดแูลรกัษาโรค  

แมลงศัตรูลําไยลําไยทุกแปลงจะมีโรค แมลงศัตรูลําไย คอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา  
เจ้าของสวนจะต้องรู้จักโรคและแมลงศัตรลูาํไย แล้วหาวิธีปองกันกําจัด ให้ถูกที่ ถูกเวลา  
วิธีที่ดีที่สุดเกษตรกรจะต้องรู้จักการปองกันดีกว่าที่จะต้องแก้ไขภายหลัง 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอภิเชษ ์ กันทวงษ ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศพัท ์093-1303023 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ลําไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 90 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านแม่ทังหมู่ที ่5 ตําบลหางดง อําเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude 18.06682   Longitude  99.3756 

X                     Y                   (Zone 47)  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุทิน  พงษ์ทพิย์ถา 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55 ม.5 บ้านแม่ทัง  ตําบลหางดง  อําเภอ อด  จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0899561640 
สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรส่วนมากผลิตลําไยนอก ดูแต่ประสบปัญหา คือ 

- ผลผลิตด้อยคุณภาพ  
- ปัจจัยการผลติสูง  
- ขาดแคลนเทคโนโลยีในการผลิตลําไยนอก ดู 

แนวทางการพฒันา :  
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลติลําไยนอก ดูที่มีคุณภาพดี  
- มีดินที่ดี  
- ลดต้นทุนการผลิต  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอก ดู การทําปุ๋ยหมัก การทําบัญชีครัวเรือน 
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หลกัสตูรเรียนรู้ :   

    1.การตัดแต่งก่ิงลําไย การใส่ปุ๋ยลําไย 
    2.การทําปุ๋ยหมัก  

              3.การทําบัญชีครวัเรือน 
              4.การเลี้ยงไก่ในสวนลําไย 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานเรียนรูท้ี่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอก ดู 

 
ฐานเรียนรูท้ี่ 2  การทําปุ๋ยหมักนํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานเรียนรูท้ี่ 3  การทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานเรียนรูท้ี่ 4   การเลี้ยงไก่ในสวนลําไย 
 
แปลงเรียนรู้ : 

 
เครือข่าย :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบ้านแม่ทัง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวอนงค์ พยัค ัยหพล  
เบอร์โทรศพัท ์0931303010 
 



91 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ลําไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 180 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 60 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเลขที่ /  หมูท่ี่  บ้านโทกเสือ ตําบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude 18.504324   Longitude 98.329307 

X                     Y                   (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนิเวศน์ โอดบาง     
   บ้านเลขที่ /  หมูท่ี่  ตําบลดอยหล่อ  
                               อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์:  –  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญใ่นพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ ปลูกลําไยเป็นพืชเศรษ กิจหลัก พ้ืนที่ปลูกเป็น
พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกลําไย (S ) ร้อยละ แต่ยังประสบปัญหา คอื 

       - ต้นทุนการผลิตสูง  
       - ผลผลติไม่สม่ําเสมอ  
       - ต้นลําไยโค่นล้มเน่ืองจากเกิดภัยธรรมชาติ 

แนวทางการพฒันา: การลดต้นทุนการผลิตลําไย เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง การปลูกลําไยพุ่มเต้ีย 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตลําไย และการทําลําไยคุณภาพดี 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตลําไย และการทําลําไยคุณภาพดี 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตลําไย 
      การตัดแต่งก่ิงลําไย 
      การปลูกลําไยระยะชิด(พุ่มเต้ีย) 
      ระบบการให้นํ้าลําไย 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ . การตดัแต่งกิ่งลาํไยเพื่อควบคมทรงพ่ม 
ปองกันลําไยโค่นล้มจากภัยธรรมชาติ และเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไย  
ให้ได้ผลใหญส่ม่ําเสมอ พั นาเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลําไย 
ให้มีขนาดเหมาะสม ดูแลรกัษาอย่างทั่วถึง ไม่สะสมโรคและแมลง 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่  . การปลูกลําไยระยะชิด(พม่เตี้ย) ระยะปลูก x  
เมตรจํานวน  ต้น ต่อไร่ ความสูงไม่เกิน  เมตร ลดต้นทุนการผลิต ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การจัดการในแปลงทําได้สะดวก ใช้แรงงานน้อย 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ . การทําลําไยนอก ดู โดยแบ่งเป็นแปลง  แปลง  
บังคับให้ลําไยออกผลผลิตเป็น  ชุด ทําใหม้ีผลผลิตที่สามารถเกบเกี่ยว 
ได้ทั้งปีลดความเสี่ยงในเรื่องราคา และคุณภาพผลผลิตทีต่กตํ่า                                     
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ . ระบบการใหน้้ําแบบมินิสปริงเกอร ์เน่ืองจาก
ลําไยเป็นพืชที่ชอบนํ้ามาก แต่ไม่ชอบนํ้าขัง การให้นํ้าแบบน้ี  ช่วยให้
ดินมีความชุ่มช้ืนอยู่สม่ําเสมอ และ ประหยัดนํ้า  อีกทั้งยัง
ประหยัดเวลา สามารถผสมปุ๋ยและนํ้าหมักสง่  ไปเลี้ยงต้นลําไยได้ใน
คราวเดียว 

 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยและพั นาลําไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ ศรีอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  –  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : กระเทียม 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านกองลม หมู ่  ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั :   Latitude   .   Longitude  .  

X                     Y                   (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายดวงติบ  สันนิถา  อายุ  ปี 
ที่อยู่   หมู่    ตําบลเมอืงแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  
เบอร์โทรศพัท ์:  
สถานการณข์องพืน้ที่ :  เกษตรกรส่วนใหญข่องอําเภอเวียงแหงปลูกพืชเศรษ กจิ กระเทียมเป็นหลักประมาณ % 
พ้ืนที่ปลกูส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ลาดชัน ภูมิอากาศหนาวเยนเหมาะสําหรับพืช แต่เกษตรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา :  ) ลดต้นทุนการผลิตกระเทยีมหลังนาปี ต้นทุนการผลิตเ ล่ียไร่ละ ,  บาท 
มีเปาหมายลดต้นทุนต่อไร่ -  บาท 
   ) ผลิตกระเทยีมเพ่ือจําหน่าย และผลิตไว้ทําพันธ์ุ 
เทคโนโลยีเด่นศูนย์เรียนรู้ : ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงบํารุงดิน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตกระเทียมหลังนาปี 
หลกัสตูรเรียนรู้ : ) ลดต้นทุนในการผลิตกระเทียม 
  ) ผลิตเพ่ือจําหน่าย  และไว้ทําพันธ์ุ 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ . ใช้ปุ๋ยพืชสด และใช้ปูนโดโลไมท์ 
ฐานการเรียนรู้ที่ . ตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่ . ลดต้นทุนโดยการใช้นํ้าหมักชีวภาพ  และปุ๋ยหมกั 
ฐานการเรียนรู้ที่ . รักษาคณุภาพกระเทียม โดยการปองกันและกําจัดศตัรูกระเทียมทีถู่กต้อง และเหมาะสมกับระยะ
การเจริญเติบโตของกระเทียม 
ฐานการเรียนรู้ที่ . ปองกันและรักษาสุขภาพของเกษตรกรโดยการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษในร่างกาย จาก
โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 
แปลงเรียนรู ้

    

    
 
เครือข่าย : กลุ่มผู้ปลกูกระเทียมอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายชาย  มณ ี  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:     
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 14,456 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,001 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านสันปายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  18.99574   Longitude  94.71444 

X 0485983    Y 2105858  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญมี บุญทาทิพย์ 
ที่อยู่ :บ้านเลขที่ 102 หมู่ 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท:์  089-2632157 

สถานการณข์องพืน้ที:่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ต. สันปายาง มีอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลัก แต่ประสบปัญหา คอื ต้นทุนการผลิตสูง  
แนวทางการพฒันา : ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตําบลสันปายาง มีเปาหมายเพ่ิมผลผลติ
เ ลี่ยต่อไร่จาก 700 กิโลกรมัต่อไร่ เพ่ิมเป็น 900 กิโลกรัมต่อไร่  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: การลดต้นทนุเพ่ิมผลผลิตขา้ว 
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ฐานการเรียนรู:้  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลติขยายบิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์ม่า  
เพ่ือใช้ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลตินํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขา้ว โดยวิธีการสาธิตและใช้วัตถุติที่ได้ง่ายใน
ท้องถิ่นมาผลิต เช่น เปลือกผลไม้ างข้าว มาทํานํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 
 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้
 

 
 
เครือข่าย: สถานีพั นาที่ดิน เชียงใหม่, สํานักวิจัยและพั นาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่,  
ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอานนท์ แสนสามกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-7882009 
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3. จังหวัดน่าน 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 11,902 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,846 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านบุปผาราม หมู่ท่ี  9   ต าบลฝายแก้ว   อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
พิกัด : Latitude  18.78074 Longitude 100.79507   

X  689202  ,Y 2077522     (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 

ถนนน่าน  - สันติสุข 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายประเสริฐ    หนองค า   อายุ     58    ปี 
บ้านเลขท่ี   140หมู่ท่ี   9   บ้านบุปผาราม   ต.ฝายแก้ว   อ.ภูเพียง   จ.น่าน 
เบอร์โทรศัพท์ : 0823864732 
สถานการณ์ของพื้นที่: อ าเภอภูเพียงและอ าเภอใกล้เคียงเกือบ 90  กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรท านา 
ปัญหาท่ีประสบ - การขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  สาเหตุมาจากการขาดความรู้ และยึดความสะดวกสบายจนเป็นนิสัย
ไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกก็ใช้วิธีส่ังซื้อท าให้การขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  และเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
  - ปัญหาการใช้สารเคมีเกินความจ าเป็นในการก าจัดแมลงศัตรูพืชท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพัฒนา :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปัจจุบันเฉล่ียไร่ละ   4,530 บาทโดยเป้าหมายลดต้นทุน 
ไร่ละ 850 บาท 
        2. การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการ
และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ด ี
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิต 
       2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ที่ท ำกำรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 

วัดบุปผำรำม 

ป่ำช้ำบุปผำรำม 

900 เมตร 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ท่ี: 1 การปลูกและการดูแลรักษาจนถึงระยะเก็บเก่ียวโดยเน้นต้ังแต่ระยะกล้าต้องเลือกพื้นท่ีเพาะกล้า
ให้เหมาะสม มีแหล่งน้ า  ก าจัดพวกข้าวเรื่อ  ไม่หว่านกล้าแน่นเกินไป  ควรมีการคลุกเช้ือไตรโครเดอร์มาเพื่อป้องกัน
โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา  แนะน าให้ปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อลดต้นทุนและง่ายต่อการคัดพันธุ์ปนและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
เองระยะแตกกอต้ังท้อง  ออกรวง  ได้แก่การถอนพันธุ์ปน การส ารวจโรคและแมลง การก าจัดวัชพืช 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี : 2 การส่งเสริมการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพียง  
2 – 4   กก./ไร่ โดยการแนะน าหว่านกล้าอย่าให้แน่นจะได้ล าต้นท่ีสมบูรณ์
ปกติเกษตรกรท่ัวไปจะใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ  7  -  10  กก.จะช่วยประหยัด
เมล็ดพันธุ์ และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี : 3 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  โดยเน้นให้เกษตรกร 
มีการตรวจวิเคราะห์ดินหาผลค่าวิเคราะห์ก่อนการใช้ปุ๋ยและแนะน าการผสม 
ปุ๋ยใช้เองโดยให้ถูกสูตร ถูกเวลา  ถูกอัตรา  ถูกวิธีให้มีการปรับปรุงสภาพดิน 
โดยใช้ปูนขาวโดโลไมท์ 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี : 4 ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลเพื่อลดต้นทุน 
โดยใช้เครื่องปลูกและเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบเดินตามสามารถลดด้นทุนไร่ละ ประมาณ  500  -  800  บาท 
 

 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครือข่าย :  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านปัวชัย   ต าบลฝายแก้ว    ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลม่วงต๊ึด  ต าบลท่าน้าว    
ต าบลน้ าเกี๋ยน   อ าเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสมชาย   สมใจ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ :  093 1304601 



101 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : ลําไย 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 4,506 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,014 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านพญาแก้ว  หมู่ที่  4 ตําบลพญาแก้ว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 
พิกัด : Latitude  19.27299  Longitude  100.91272 

X 701012 ,Y  2132141   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นางพอง  พงษ์ขันธ์ 
บ้านเลขที่ 45 บ้านพญาแก้ว  หมูท่ี่ 4  ตําบลพญาแก้ว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 0860835468  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลพญาแก้วมีอาชีพ 
เกษตรกรรรมจากครัวเรือนทั้งหมด 892 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 
813 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 91.14 มีรายได้จากพืชเศรษ กิจหลักได้แก่ ลําไยรองลงมาคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าว 
ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไว้บริโภคภายในครัวเรือนเท่าน้ันจากการจัดทําแผนที่รายแปลงลําไย 
ปัญหาที่ประสบ- เกษตรกรผู้ปลูกลําไย 232 รายจํานวน 349 แปลงรวมพ้ืนที่ 1,227.27 ไร่ขาดแคลนระบบน้ําเพ่ือ
การเกษตร ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหา และพั นากระบวนการผลิตลําไย 
แนวทางการพฒันา :พั นาระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่  พั นาคุณภาพผลผลิต  
เรียนรู้การผลิตลําไยนอก ดู 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :พั นาคุณภาพผลผลิต เรียนรู้การผลิตลําไยนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ผลติลําไยนอก ดู 
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หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การผลติลําไยคุณภาพตามมาตร าน  GAP 

2.การส่งเสริมลําไยแปลงใหญ่( MRCF) 

3.การผลิตจุลนิทรีย์ย่อยสลายใบลําไยเพ่ือลดต้นทุนการผลติ 
4.การตรวจวิเคราะห์ดิน 
 

ฐานการเรียนรู ้ 
ฐานการเรียนรูท้ี่ : 1 การผลิตลําไยคุณภาพตามมาตร าน  GAP การตัดช่อผล 
ฐานการเรียนรูท้ี่ : 2 การส่งเสริมลําไยแปลงใหญ่ (MRCF) 
ฐานการเรียนรูท้ี ่: 3 การผลติสารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน 
ฐานการเรียนรูท้ี ่: 4 การเช่ือมโยงด้านการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้:  

 
 
 

 

 

 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยและพั นาลําไยแม่โจ้  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเรวัต  พรมสาส์น  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087 182 0463  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 29,426.5 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 6,608 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนาปานหมู่ที่ 1 ตําบลสถาน อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด : Latitude  19.19505    Longitude  100.92454 

X 702351 ,Y  2123527   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายจันทร์  พรมรังกา  อายุ  62 ปี 
บ้านเลขที่ 174 หมู่ที ่1 บ้านนาปาน ตําบลสถาน อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 0871780766 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสถาน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 
และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1)โดยปลูกข้าวอุปโภคและ 
เพ่ือผลิตเมลดพันธ์ุไว้จําหน่ายบางส่วน แต่ประสบปัญหาการผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ และโรคแมลงระบาด  
แนวทางการพฒันา : การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: 1.การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 

2.การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคม ี
3.โรงเรียนชาวนาการผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 

ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การผลติเมลดพนัธข์้าว การปลูกและกําจัดข้าวปน ระยะกล้า ได้แก่ การจํากัดวัชพืช การใช้
การจัดการนํ้าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอน
ตัดพันธ์ุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การให้นํ้าแบบแห้งสลับเปียกระยะต้ังท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน 
กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปนกําจัดวัชพืช สํารวจแมลงก่อนเก่ียว 20 วัน 
เอานํ้าออกจากนา และระยะเกบเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธ์ุปน การกําจัดวัชพืช  

วัดนาปาน

ศูนย์เรียนรู้ ต.สถาน

N 

ถนน น่าน-ท่งช้าง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การเกบเกี่ยวและการปรับปรงสภาพเมลดพนัธ์ขา้ว เกบเก่ียวเมลดพันธ์ุที่ระยะสุกแก่พอดี การ
ลดความช้ืนเมลดพันธ์ุข้าว การทําความสะอาดและคัดขนาดเมลดพันธ์ุข้าว 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การใชส้ารชีวภณั  ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีโดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีทํา การนํามาผลิตใช้
และประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 โรงเรยีนชาวนาการผลิตเมลดพนัธ์ข้าว ค้นหาขอ้มูลของกลุ่มด้านการผลิตข้าว ประเดนปัญหา
ได้แก่การใช้ปุ๋ย การให้นํ้า การปองกันกําจัดศัตรูข้าว 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้:  

 
 
 

 
 
เครือข่าย: - 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวสุภารัตน์  เทพอาจ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0856948316 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : เงาะ   
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 248.5 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 108 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนํ้าอูน หมู่ที ่1 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
พกิดั :  Latitude  19.20497     Longitude  100.50575 

X 658300    Y 2124192   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมบูรณ์ สทุธิ  อายุ 56 ปี   

บ้านเลขที่ 7   หมู่ที ่1  ตําบลเมืองลี  อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 094-8289439 
สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนาหม่ืน มีการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์และยางพารา แต่พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  
ดังน้ันการส่งเสริมการปลูกเงาะไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนที่เหลอืจาการบริโภค 
จึงนําไปจําหน่าย เพราะเงาะท่ีปลูกในพ้ืนทีจั่งหวัดน่านผลผลิตจะออกสู่ตลาดไม่ตรงกับแหล่งผลิตหลักจึงสามารถ
จําหน่ายได้ในราคาเป็นที่น่าพอใจสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมกว่าพืชอ่ืน 
ปัญหาที่ประสบ - การผลิตเงาะท่ียังไม่ได้คุณภาพ  
  - การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
  - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
  - ราคาปุ๋ยเคมีแพง 
แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเงาะให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิตให้ตํ่าลง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตเงาะคุณภาพดี 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตเงาะคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิตให้ตํ่าลง 
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หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การผลติเงาะคุณภาพ 
                   2. การลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้   
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การผลติเงาะคณภาพ 
    ในการปลูกเงาะ 1 ไร่ มีจํานวนต้นต่อไร่ประมาณ 25 ต้น ในระยะปลูก 6 – 8 X 6 – 8 เมตร ถ้าใช้ระยะ
ปลูกชิด 6 X 6 เมตร จะตัดแต่งก่ิงเพ่ือควบคุมทรงพุ่มอย่างใกล้ชิดไม่ให้ทรงพุ่มชนและบังแสงกัน มีการให้นํ้า
สม่ําเสมอช่วงเจริญทางใบ งดนํ้าช่วงปลายฝน ต้นเงาะที่มีใบแก่และสมบูรณ์ทั้งต้นและผ่านสภาพแล้งติดต่อกันนาน 
21 – 30 วัน จะแสดงอาการขาดนํ้า (ใบห่อ) ให้กระตุ้นการออกดอกโดยการให้นํ้าในปริมาณมากเตมที่ จากน้ันให้
หยุดดูอาการ 7 – 10 วัน เมื่อพบว่าตายอดเริ่มพั นาเป็นตาดอก     กเริ่มให้นํ้าอีกครั้งปริมาณเท่าเดิมเพ่ือเร่งการ
พั นาของตาดอก แต่ถ้าหลังจากให้นํ้าคร้ังที่ 1 แล้ว พบว่าตายอดเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลอมเขียว แสดงว่าให้นํ้ามาก
เกินไปตายอดพั นาเป็นตาใบแทนที่จะเป็นตาดอก ต้องหยุดนํ้า และปล่อยให้เงาะกระทบแล้งอีกคร้ังจนเหนว่าสีเขียว
นํ้าตาลของตายอดเปลี่ยนเป็นนํ้าตาลทองของตาดอก กเริ่มให้นํ้าในอัตรา 1/2 ของครั้งแรก จากนั้นเมื่อแทงช่อดอก
และติดผลแล้วควรให้นํ้าอย่างสม่ําเสมอ ประมาณเพื่อเร่งพั นาการของดอกและเร่งพั นาการของผลให้ขึ้นลูกได้เรว   
และผลโต 
            
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การลดต้นทนการผลิต 
           การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้สูตรปุ๋ยที่ถูกต้องกับช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต
ของพืช และใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่าทดแทนสารเคมีในการกําจัดเช้ือราสาเหตุโรคพืชทางดิน 
 

แปลงเรียนรู ้:  
 

 

 

 

 

เครือข่าย : ศูนย์วิจัยและพั นาการเกษตรจังหวัดน่าน 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอภิสิทธ์ิ ห่านตระกูล 

หมายเลขโทรศพัท ์: 054-787057 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
สินค้าหลกั : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 37,161 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,072 ราย 
สถานทีต่ัง้ : จุดที่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านพ้ี อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
พกิดั : Latitude 18.885088   Longitude 100.44510 

X 652063    Y 2086839   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายธีระศักด์ิ  วงศ์ตุ้ย  อายุ 61 ปี 
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที ่1 ตําบลบ้านพ้ี อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 090-4687215 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบ้านพ้ี ประกอบอาชีพหลักคือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ปลูกเป็นที่
ราบและที่ลาดชัน มีความเหมาะกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหมาะสมมาก(S1) ร้อยละ 2 ,เหมาะสมปานกลาง(S2)  
ร้อยละ 17 ,เหมาะสมน้อย(S3) ร้อยละ 39 และไม่เหมาะสม(N) ร้อยละ 42  
ปัญหาที่ประสบ - ต้นทุนการผลิตสูง จากการใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
  - ผลผลิตเ ลี่ยต่อไร่ตํ่า ราคาขายผลผลิตตํ่าไม่คงที่ ทําให้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรน้อยมาก 1,300 – 1,800 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อย และมีปัญหาหน้ีสิน 
แนวทางการพัฒนา :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นทุนตํ่า โดยลดต้นทุนการผลิต ได้แก่
ปริมาณการใช้เมลดพันธ์ุต่อไร่ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช และให้ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น  
   2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเลือกทดแทนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมทางเลือก
ทดแทนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
จดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ได้แก่ ยางพารา มะขามหวาน มะนาว กาแ ไผ่  
       หญ้าแฝก 
   2. กิจกรรมลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ และพืชบํารุงดิน 
   3. แปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นทุนตํ่า 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นทุนตํ่า 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเกษตรผสมผสาน การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นทุนตํ่า ลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นทุนตํ่า     
   2. เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง ทางเลือกลด-เลิกพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรูท้ี่ : 1 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ต้นทนต่าํ  
   1. การเลือกใช้พันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับ  
สภาพพ้ืนที่ ช่วงเวลาในการเกบเก่ียวผลผลิตและ
ปริมาณการใช้พันธ์ุที่เหมาะสม ระยะห่างในการปลูก  
ที่ถูกวิธี(การใช้เครื่องหยอดเมลด/การปลูกแรงงานคน) 
   2. การลดการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช   
ลดอัตราส่วนผสมของสารเคมีกําจัดวัชพืชจากปกติ  
150-200 ซซี/ีนํ้า 20 ลิตร โดยใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช   
ผสมนํ้าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตราส่วน 50 ซีซ ี:  
1 ลิตร / นํ้า 20 ลิตร ซึ่งช่วยลดปริมาณสารเคมีกําจัด
วัชพืช 1 ใน 3 และช่วยเพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเพาะปลูกอีกทาง 
   3. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา  
ถูกเวลา โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่  
การส่งดินตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ต่อไร่และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 เกษตรผสมผสานแบบพง่ตนเอง  
1. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต         
2. การปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์   
3. กิจกรรมเกษตรผสมผสานด้านพืชสร้างรายได้  
(มะนาววงบ่อ,ไผ่,หญ้าแฝก,มะขามหวาน,ยางพารา,  
กาแ ,มะละกอ อลแลนด์) 

          
         

 
 
 
แปลงเรียนรู ้:  
 

                 
 
 

 
 
 
เครือข่าย : องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพ้ี, สถานีพั นาที่ดินจังหวัดน่าน, สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
จังหวัดน่าน, โครงการธรรมชาติปลอดภัย(เครือเจริญโภคภัณฑ์) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายประทวน  จันทร์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1304591, 062-2959311 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 6,113.5 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,885 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตําบลหนอแดง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
พกิดั :  Latitude  18.70982     Longitude  101.00205 

X 711112    Y 2069904  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

     
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายทิพย์ ขัติเนตร อายุ 58 ปี 
บ้านเลขที่ 89 หมู่ที ่5 ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-5569699 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองแดง ส่วนใหญ่ปลูกข้าว 
ร้อยละ 95 และมีพ้ืนที่ Zoning ตามประกาศเขตความเหมาะสมสําหรบัการปลูกข้าว ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวที่เหมาะสมมาก (S1) จํานวน 763 ไร่ โดยปลกูข้าวเพ่ือบริโภคเป็นส่วนใหญ ่ 
ปัญหาที่ประสบ - การขาดแคลนเมลดพันธ์ุ   - ปัจจัยการผลติมีราคาสูง  - โรคแมลงระบาด 
  - การผลิตยังไม่ได้คุณภาพ  - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
แนวทางการพฒันา : 1. ส่งเสริมการผลิตเมลดพันธ์ุข้าว ด้วยวิธีการปลูกข้าวเส้นเดียว 
        2. ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการปลูก 
                               ข้าวนาโยน    
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การปลูกขา้วเส้นเดียว และการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า    2. เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ 
   3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว   4. การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
   5. การจัดทําแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู ้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การใชน้้ําอย่างรู้คณค่า  

 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การใชส้ารชีวภณั  ์
 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การลดตน้ทนการผลติข้าว     
 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การผลติเมลดพนัธข์้าว 
 

 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 5 การจัดทาํแปลงพยากรณศ์ตัรพูืช 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จังหวัดแพร่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวนํ้าทิพย์ สิทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-9608780 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 30,461 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,703 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านไชยสถาน หมู่ที่  ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
พกิดั : Latitude  18.77413  Longitude  100.70658 

X     Y    (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู:้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเดช จักรน้อย  อายุ  ปี  

บ้านเลขที่  หมู่ที ่  ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: -  

          สถานการณข์องพืน้ที:่เกษตรกรในพื้นที่ดําบลไชยสถาน ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทํานาร้อยละ   

ปัญหาที่ประสบ - ในแต่ละปีจะแมลงบ่ัวเข้าทาํลายผลผลิต  

  - เมลดพันธ์ุข้าวและปุ๋ยเคมีมรีาคาแพง 
แนวทางการพฒันา:หาวิธีการลดจํานวนแมลงบ่ัวลงโดยใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกันผลิตเมลดพันธ์ุข้าวเพ่ือไว้ใช้เอง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :เทคโนโลยีการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย เทคโนโลยีการผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : หาวิธีการลดจํานวนแมลงบ่ัวลงโดยใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกันผลติเมลดพันธ์ุข้าวเพ่ือไว้ใช้เอง 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : .การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย 

        .การคัดเมลดพันธ์ุข้าว 
        .การผสมปุ๋ยใช้เอง(ปุ๋ยสั่งตัด) 

        .การทํานาแบบปราณีต 

 
 
 
 
 
 



112 

 
ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การผลติเชื้อราบิวเวอเรีย 
  เป็นหลักสูตรทีนํ่าเอาสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการลดจํานวนของแมลงบั่วในนาข้าว โดยการผลิตของ
สมาชิกในกลุม่เพ่ือที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในตําบลไชยสถาน และที่เหลือจะนําไปจําหน่ายให้กับเกษตรกร
ต่างตําบล ซึ่งศนูย์เรียนรู้ของตําบลไชยสถานเป็นศูนย์แรกที่มีการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย ของภาคเหนือ และได้มีการขยาย
ผลไป ทั้งตําบล อําเภอ และจังหวัด และมผีลการวิจัยเก่ียวกับการใช้บิวเวอเรียกับแมลงบั่วด้วยในแต่ละปีจะได้รับ
งบประมาณจากทาง องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสถานมาดําเนินการทุก ปี 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การคดัเมลดพนัธ์ขา้ว 
  เป็นหลักสูตรเกีย่วกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือที่จะผลิตเมลดพันธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้มาตร านและตรง
ตามพันธ์ุซึ่งทางกลุ่มกจะได้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเครือขา่ยได้รู้จักวิธีการคัด การนวด การเกบรักษา 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การผสมปยใชเ้อง(ปยสั่งตดั) 
  เป็นหลักสูตรทีว่่าด้วยการลดต้นทุนการผลิต และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่สามารถที่จะหารปุ๋ยมาใช้เองและถูกต้องกับการให้ปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการ 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การทาํนาแบบประณตี 
  เป็นหลักสูตรทีว่่าด้วยการทํานาแบบด้ังเดิม มีการไถดะ ไถพรวน คาด ตามแบบเดิมที่ บรรพบุรุษได้ทํามา 

 
แปลงเรียนรู:้  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตข้าวหมู่ที่ , , , ,  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายประพันธ์ุ  พวงมณี ตําแหน่ง:นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: -  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  
สินค้าหลกั : ยางพารา 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 7,182.75 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,075 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านใหม่มงคล หมู่ที่2 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
พกิดั : Latitude  18.34987      Longitude  100.60000 

X 669061                   Y   2029637                  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเวทย์ ทะภูมินทร์ 
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที ่2 ตําบลบัวใหญ ่อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 0857211317 
สถานการณ์ของพื้นที่ : บ้านใหม่มงคล มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 1,018 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เปดกรีด
แล้ว และมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านใหม่มงคล เพ่ือรวมกลุ่มกันขายผลผลิตยางพารา (ยางก้อน) ให้กับพ่อค้าที่มา
รับซื้อ ปัญหาที่ประสบ - ปัจจุบันยางพารามีราคาตกตํ่า  
   - ต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น  
   - พ้ืนที่ปลูกยางพาราบ้านใหม่มงคลเป็นเขตไม่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S3,N) 
ทั้งหมด ซึ่งตามคําแนะนําจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่เหมาะสม แต่ยางพาราเป็นพืชที่ใช้เวลาในการปลูก
ประมาณ 6-7 ปี จึงจะเปดกรีดได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอ่ืนที่มีความเหมาะสมจึงเป็นไปได้ยาก  
แนวทางการพฒันา : 1. การลดต้นทุนการผลิตยางพารา ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตยางพารา เ ลี่ยไร่ละ 1,055 
บาท โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 950 บาท 
       2. การผลิตยางพาราให้ได้คุณภาพ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตยางพารา 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตยางพาราและการผลิตยางพาราให้ได้คุณภาพ 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1 การผลิตนํ้าหมักสําหรับ ีดพ่นในสวนยางพารา 

   2 การเตรียมดินก่อนการเปดกรีด 
 3 การเพ่ิมผลผลิตโดยการกรีดยางพาราให้ถูกวิธี 
 
 

ที่ว่าการอําเภอนาน้อย 

สํานักงานเกษตรอาํเภอนาน้อย 

อบต.นาน้อย 

สะพานข้ามแม่นํ้าแหง 

ศูนย์เรียนรู้
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การผลติน้าํหมักสําหรบั ดีพน่ในสวนยางพารา  
ในการทํานํ้าหมักใช้วัสดุในทอ้งถิ่น ( ักทอง) 40 กิโลกรมั  
กากนํ้าตาล 20 กิโลกรมัผสมให้เข้ากันในถงั 200 ลิตรหลังจากน้ัน 
ผสมนํ้า 5 ลิตรกับ พด.2 หน่ึงซอง เทใสล่งในถังหมัก 200 ลิตร  
และเติมนํ้าจนท่วมวัสดุที่ใช้หมัก หมักไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 30 วัน  
การผสมสูตรนํ้าหมัก  นําปุ๋ยยูเรีย 5 กิโลกรัม ผสมกับนํ้า 20 ลิตร  
จนละลายในถงัขนาด 200 ลิตร และนํ้าหมัก 20ลิตร จากน้ัน 
เติมนํ้า 110 ลิตร คนให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมทั้งหมด 150 ลิตร  
แล้วนําไป ีดพ่นทันท ี 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การเตรียมดินก่อนการเปดกรีด จะทํา 2 
ครั้งใน 1 ปี ในช่วงต้น ดูฝน และปลาย ดูฝน โดยมีวิธีการดังน้ี 
กวาดใบยางพาราออกจากโคนต้นถึงปลายรัศมีทรงพุ่มต้นยาง 
หลังจากนั้นทําการ ีดนํ้าหมักที่ผสมไว้ลงดินรอบ ต้นยาง ซึ่งจาก
สูตรข้างต้น สามารถ ีดพ่นได้ 10-12ไร่ อัตราการใช้ 12.50 
ลิตร/ไร่ 
 หลังจาก ีดพ่นสูตรนํ้าหมักดังกล่าวแล้วกใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จาก
การย่อยสลายเศษวัสดุ เช่น ปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยมูลไก่จํานวน 20 

กิโลกรัม/ต้น  รอบโคน พร้อมกับหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-12 จํานวน 1 กิโลกรัม/ต้น 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การเพิม่ผลผลติโดยการกรดียางพาราให้ถูกวิธี การกรีดยาง
นับว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเกษตรกร เพราะเป็นที่มาของรายได้หลักของเกษตรกร
หลังจากปลูก และดูแลรกัษามายาวนาน เกษตรกรควรตระหนักถึงวิธีการกรีดยาง   
ให้หน้ายางพาราเสียหายน้อยที่สุด กรีดได้นานที่สุด (25-30 ปี) และประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากที่สุด ต้องยึดหลักที่ว่าขนาดของต้นยางที่พร้อมจะเปดกรีด ต้องมี  
เส้นรอบต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร วัดความสูงจากพ้ืนดิน 150 เซนติเมตร  
เปดกรีดครั้งแรกต้องมีจํานวนต้นยางที่พร้อมที่จะเปดกรีดเกินกว่าครึ่งหน่ึง 
ของต้นยางทั้งหมดในสวน เมื่อกรีดแล้วจะต้องได้นํ้ายางมากที่สุด  

 

แปลงเรียนรู ้: 
 
 

 
 
 
 
เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดน่าน กรมพั นาที่ดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยางพาราบ้านใหม่มงคล 
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายพงศ์พั น์ วัยวั น์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-1269377 
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ถนน
น่าน 
– ทุ่ง
ช้าง 

ทางเข้าส่วนจัดการต้นน ้าสอด 

สภอ.ทุ่งช้าง 

สนง.เกษตร

อ้าเภอทุ่งช้าง 

ที่ว่าการ

อ้าเภอทุ่งช้าง 

ศูนย์เรียนรู้ ฯ 

ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
สินค้าหลัก : เงาะ 
พื้นที่เป้าหมาย : 3,239 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 773 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านวังผา หมู่ท่ี 7 ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
พิกัด : Latitude  19.42609      Longitude  100.87201 

X 696549    Y 2149042  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสถิต ตันชูชีพ    
บ้านเลขท่ี 46  หมู่ 7  ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0239212 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอทุ่งช้างนิยมปลูกเงาะไว้บริโภคโดยเฉพะต าบลและ ส่วนมากจะปลูก
เงาะเกือบทุกหลังคาเรือนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน ารายได้เข้าสู่ครัวเรือนเพราะเงาะท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดน่านผลผลิตจะ
ออกสู่ตลาดไม่ตรงกับแหล่งผลิตหลักทางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงสามารถจ าหน่ายได้ในราคาเป็นท่ีน่าพอใจ  
ปัญหาท่ีประสบ   - เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลผลิตเงาะของตนเองให้ได้คุณภาพ   
                      - มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงในปริมาณสูง   
                      - ผลผลิตท่ีได้ยังไม่มีคุณภาพพอตามความต้องการของตลาดและยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคในวง
กว้าง  
แนวทางการพัฒนา : โดยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของการผลิตเงาะ โดยเพิ่มผลผลิตไรล่ะ 1,500 กก./ไร่ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลผลิตเงาะ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพิ่มผลผลิตและคุณภาพเงาะ 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเงาะ 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ท่ี : 1 การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยหมัก โดยแนะน าให้เกษตรหรอรู้จักการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุม
และก าจัดศัตรูพืชอีกท้ังเป็นการส่งเสริมลดการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต อีกท้ังน าวัสดุท่ีเหลือใช้ในชุมชนมา
ท าปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการเผาวัสดุทางการเกษตร อีกท้ังประหยัดต้นทุนในการผลิตในด้านเรื่องสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี : 2 การใช้ปุ๋ยเกร็ดและฮอร์โมน การตัดแต่งก่ิง  
ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรต้องพัฒนาการใช้ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพ อีกท้ัง 
ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเพราะช่วงระยะเวลาในการให้ผลผลิตนั้นส้ันมาก 
อีกท้ังยังมีผลคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีตรงกับความต้องการของตลาด  
การตัดแต่งกิ่งท่ีดีจะท าให้เงาะมีคุณภาพเนื่องจากออกดอกสม่ าเสมอ 
อีกท้ังง่ายต่อการดูแลจัดการ 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การรวมกลุ่มของวิสาหกิจ เนื่องจากเกษตรกร 
ยังไม่มีกลุ่มท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงเข้าไปแนะน าให้เกษตรกรจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจ 
เพื่อท าให้มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางอีกท้ังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 

  
   
 
 
 
 
เครือข่าย  : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6343441 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : ยางพารา 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 6,617.25 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 920 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนาเหลืองใน  หมูท่ี่ 1 ตําบลนาเหลือง  อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
พกิดั: Latitude  18.68219  Longitude  100.82909 

X 692900    Y 2066650   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นางจินดา  สักขวา อายุ  50 ปี 
บ้านเลขที่ 1 บ้านนาเหลืองใน หมู่ที ่10 ตําบลนาเหลือง  อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 084-3716426 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรส่วนใหญใ่นพ้ืนที่ทําไร่ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ มีต้นทุนการผลิตสูง รายได้ไม่แน่นอน ต่อมา 
มีเกษตรกรในหมู่บ้านได้นํายางพารามาปลูกเมื่อปี 2537 ปรากฏว่าได้ผลผลิตที่ดี มีรายได้แน่นอน ดังน้ันจึงมี
เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพารามากขึ้น  เพ่ือให้มรีายได้ที่มั่นคง และรักษาระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้นด้วย ปัจจุบัน
อําเภอเวียงสามีพ้ืนที่ปลูก ทั้งหมดประมาณ 11,308 ไร่   พ้ืนที่เปดกรีด (ขึ้นทะเบียนในระบบ) 5094.25 ไร่ ตําบล
นาเหลือปลูกมากที่สุดของอําเภอมีผู้ปลูกยางพาราจํานวน 279 ราย พ้ืนที่ 2,510 ไร่ 
ปัญหาที่ประสบ - ต้นทุนการผลิตยางพาราสูง 
                   - คณุภาพยางพารายังไม่ดีเท่าที่ควร 
แนวทางการพฒันา : 

1.การลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 4,350บาทต่อไร่ ลดลงเป็น 3,270บาทต่อไร่ 
2.การพั นาคุณภาพยางพารา ผลผลิตยางพาราบ้านนาเหลืองใน จะได้ราคามากกว่ายางพาราที่อ่ืนประมาณ 

10 % 
3.การแปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นดิบเพ่ือชะลอการจําหน่ายได้ และสรา้งมูลค่าให้สูงขึน้ จากขายยางก้อน

ถ้วย เป็นยางแผ่นดิบ จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีก 34.13 % 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :การแปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นดิบ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิต  การพั นาคุณภาพ และการแปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นดิบ 
หลกัสตูรการเรียนรู้ :การลดต้นทุนการผลิต  การพั นาคณุภาพ และการแปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นดิบ 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรูท้ี่ : 1 การลดตน้ทนการผลติ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การแปรรปูยางพาราเปนยางแผ่นดบิมีขั้นตอนการแปรรูปยางแผ่นดิบ 
 
 
 
 
 

               1.เกบนํ้ายาง               2.กรองเอาสิ่งสกปรกออก 3.ตักนํ้ายางใส่ตระกง นํ้ายาง 4 ลิตร/นํ้า 1 ลิตร 
 
 
 
 
                 4.ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง                                      5.นํายางแผ่นล้างนํ้า ผึ่งแดด  
           ให้ยางแขงตัว กดเป็นแผ่น แล้วนําเข้าเคร่ืองรีด                           เกบไว้รอการจําหน่าย 
 

แปลงเรียนรู:้  
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย :เกษตรกรชาวสวนยางพาราตําบลนาเหลือง และตําบลใกล้เคียง เช่น ตําบลนํ้าปัว ตําบลตาลชุมและ 
ตําบลจอมจันทร์ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :นางยุพิน ไชยราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-7466930 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  
สินค้าหลกั : บวบหอมผลิตเสน้ไย  
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 28.5 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 57 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนาขวาง หมู่ที่ 5  ตําบลบ่อเกลือใต้  อําเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน 
พกิดั :  Latitude  19.07663      Longitude  101.15902 

X 0727176     Y 2110706   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศนูย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมนึก  พิศจาร   อายุ 43 ปี 
บ้านเลขที่ 138 หมู่ที ่5  ตําบลบ่อเกลือใต้  อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220 
เบอร์โทรศพัท ์: 089 - 9566903 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนทีอํ่าเภอบ่อเกลือ ส่วนใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 90 อยู่ในเขตไม่เหมาะสม (S3 ,N)  
ตามประกาศเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ชนิด  
ปัญหาที่ประสบ - พ้ืนที่เป็นเขตไม่เหมาะสม(S3 ,N) จึงมีการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชหรือผลิตสินค้า
เกษตรอ่ืนที่เหมาะสม โดยการใช้หลักวนเกษตรสร้างปาสร้างรายได้ในระหว่างที่รอผลผลิตพืชบางชนิดที่มีอายุเกบเก่ียว
ระยะยาว จึงนําพืชผักอายุเกบเก่ียวระยะสั้นปลูกสร้างรายได้ คือ บวบหอม ซึ่งเป็นพืชที่ศูนย์ภู าพั นา พ้ืนที่ทรงงาน
ของสมเดจพระเทพรัตนราชสุดา  ส่งเสริมเพ่ือใช้เส้นไยในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนทั้งยังเป็นพืชใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
แนวทางการพัฒนา :  1. ปรับเปลี่ยนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาปลูกบวบหอมที่มีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่าถึง 
450บาท ให้ผลผลิตเ ล่ียไร่ละ 8,746.87 บาท/ไร่  ( มูลค่ายังไม่นับรวมผลผลิตใยบวบ ) 
         2. ในอนาคตเกษตรกรสามารถทําเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่ตนเองที่เน้นไม้ยืนต้น ไม้ผลเป็น
หลัก รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ดินและนํ้าแก่พ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่สูงอีกทางหน่ึงด้วย  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ทําการเกษตรแบบผสมผสานบนเน้ือที่  10 ไร่  มีกิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่  ทาํ
นาข้าว เลี้ยงวัวพ้ืนเมืองแบบวนเกษตร  เพาะพันธ์ุปลาพลวงหินจําหน่ายโดยใช้อาหารตามธรรมชาติที่หาได้และ
ประยุกต์เอง  ไม้ผลมะขามปอม กล้วย มีการใช้ปุ๋ยหมักที่ทําเอง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
หลกัสตูรการเรียนรู้ :  1. การผลิตบวบหอบเพ่ือจําหน่ายเมลดพันธ์ุ 
                       2. การสร้างปาสร้างรายได้ในพ้ืนที่เกษตร 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การดแูลรักษาตั้งแตป่ลกู – การเกบเกี่ยวและการผลิตเมลดพนัธบ์วบหอบเพื่อจําหน่าย  
เริ่มต้ังแต่ระยะการเตรียมต้นกล้าบวบหอม การเตรียมค้าง,ร้าน  
และหลมุปลูก การดูแลบวบหอม ได้แก่ การจํากัดวัชพืชโรค
แมลง การใส่ปุ๋ย การเกบเมลดพันธ์ุเพ่ือทําพันธ์ุต่อไป   
การจําแนกและผลิตเส้นใยบวบในเชิงพาณิชย์   
การเลือกผลบวบที่เหมาะสมมาแปรรูป  
โดยการแกะเปลือกออกให้เหลือแต่ใยบวบ เตรียมการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ท่ีเก่ียวข้องกับ 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การเลี้ยงปลาพลวงหิน ในบ่อ
ดินร่วมกับปลาน้ําจืด อื่นโดยใช้ระบบเติมนํ้าเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนเนื่องจากปลาพลวงหินเป็นปลาที่อาศัยอยู่
ในนํ้าสะอาดเนื้ออร่อยและมีคุณค่าในทางสวยงาม
เลี้ยงไว้ดูเล่น จึงมีราคาสูง เพาะเลี้ยงยาก 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การสร้างปาสร้าง
รายได้ ในพื้ นที่ เกษตร  แนะนําพืชปาที่
สามารถสร้างรายได้ มีเ พาะถิ่นและเป็นการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืชพ้ืนเมือง ต้ังแต่พืชใต้ดินถึงไม้
เรือนยอดสูงสุด เช่น หวายฝาด มะขามปอม 
มันมือเสือ หญ้ าใช้เลี้ยงวัว ล  เป็นการ
อนุรักษ์ ดิน และ นํ้า ต้นไม้บางอย่างปลูกง่าย 
ไม่ต้องเอาใจใส่มาก สามารถนํามาบริโภคและ

จําหน่ายแปรรูปถนอมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมภาคการเกษตรได้ด้วย เช่น ชามะขามปอม ตาว
ในเช่ือม มะเด่ือแช่อ่ิมเป็นต้น 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การแก้ไขป หาและปรับปรงดิน  
เ พ่ือเตรียมพ้ืนที่ เพาะปลูกเน้นการทําปุ๋ยหมัก   
การทํานํ้าหมักชีวภาพ เน้นการสาธิตวัสดุที่เหลือใช้  
และหาง่ายในพ้ืนที่ วิธีทํา การนํามาผลิตใช้   
และประโยชน์ที่ได้รับ 
 
แปลงเรียนรู ้:  
 
 
 
 
 

เครือข่าย : มูลนิธิเมลดพันธ์ุคุณภาพเพ่ือการแบ่งปันโดยบริษัทอีสซ์เวสท์ซีด จํากัด, ศนูย์ภู าพั นา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายลญัจกร  เตปา ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  093-1304596 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเ ลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : หม่อนผลสด 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 786 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 297 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านนํ้ารีพั นา หมู่ 12 ตําบลขุนน่าน อําเภอเ ลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
พกิดั : Latitude  19.50838      Longitude  101.21235 

X 732178    Y 2158578  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นาย ัตรชัย บัวแสนอายุ 43 ปี 
บ้านเลขที่ 263 บ้านนํ้ารีพั นา หมู่ที ่12   ตําบลขุนน่าน    
อําเภอเ ลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55130   
เบอร์โทรศพัท ์: 089-997-3405 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลขุนน่าน สว่นใหญ่ปลูกพืชหลักคือ ข้าวโพดและข้าวไร่เป็นหลักพ้ืนที่
ปลูกเป็นพ้ืนที่ปาต้นนํ้า มีลักษณะลาดชัน มีที่ราบเป็นส่วนน้อย และไมอ่ยู่ในเขตความเหมาะสมในการปลูกข้าวและ
ข้าวโพด (N)  
ปัญหาที่ประสบ - พ้ืนที่ไม่เหมาะสมผลผลิตต่อไร่จึงตํ่า  
  - มีการบุกรุกปาเพ่ือปลูกพืชไร่  
  - ใช้สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอย่างขาดความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเอง  
  - มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมและสขุภาพของเกษตรกร 

หม่อนผลสด จึงเป็นพืชหน่ึงที่เป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ ด้วยความที่เป็นพืชที่มีความทน
ต่อสภาพแวดล้อม ไม่ค่อยมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนอีกทั้งตัวหม่อนผลสดมีสรรพคณุช่วยบํารุงสุขภาพจึงมีตลาด
สําหรับผู้รักสขุภาพรองรับอยู่ เพียงแต่เกษตรกรต้องพั นาคุณภาพและผลิตตามหลักของพืชอินทรีย์ เพ่ือยึดตลาด
สุขภาพเป็นเปาหมายในการจําหน่ายเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืนของเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา : ทางศูนย์เรียนรู้มีแนวทางการพั นาเกษตรกรในพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหม่อนผลสดทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 
 - ส่งเสริมการผลิตตามหลักการทําเกษตรที่ดี (GAP) ให้ได้รับมาตร านในทุกแปลงของเกษตรกร 
 - พั นาเกษตรกรที่ได้รับมาตร าน(GAP) ส่งเสริมให้ทําตามหลักเกษตรอินทรีย์ 
 - ส่งเสริมการแปรรูปหม่อนผลสดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการด้านการตลาด  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตหม่อนผลสดโดยใช้ต้นทุนการผลิตตํ่า 
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การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมผลผลิตหมอ่นผลสดโดยใช้ต้นทุนการผลติตํ่า 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหม่อนผลสดทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 
 2. ส่งเสริมการผลิตตามหลักการทําเกษตรที่ดี (GAP)  
 3. การพั นาพ้ืนที่การปลูกหม่อนผลสดให้เหมาะสม 
 4. ส่งเสริมการแปรรูปหม่อนผลสดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการด้านการตลาด 
ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทนการผลิตและพัฒนาคณภาพผลผลิตหม่อนผลสด เทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตสารชีวภัณฑ์ปองกันกําจัดศัตรูพืชและเทคนิคการผลิตให้หม่อนนอก ดู 
  
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 ส่งเสริมการผลติตามหลักการทําเกษตรทีด่ี (GAP)ให้เกษตรกรเรียนรู้หลักการและวิธีการ
ปฏิบัติภายในแปลงของเกษตรกรเอง เพ่ือเกษตรกรที่เข้ารว่มได้รับการรับรองมาตร าน (GAP) 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การพัฒนาพื้นที่การปลูกหม่อนผลสดให้เหมาะสมดินและการกําเนิดของดิน คุณสมบัติของดิน
ธาตุอาหารพืชและปุ๋ยการผลิตปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 ส่งเสริมการแปรรูปหม่อนผลสดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการด้านการตลาดเช่นการทําแยมจากหม่อน
การทํานํ้าหม่อนผลสด เป็นต้น 
 
แปลงเรียนรู ้:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เครือข่าย:ศูนย์หม่อนไหมเ ลมิพระเกียรติน่าน, สถานีพั นาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูพยัค ์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอภิวิชญ์ ไชยคํา  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :091-8717054 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  
สินค้าหลกั : พืชผัก 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 530 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 333 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านโปงคํา หมู่ที่ 5 ตําบลดู่พงษ์  อําเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  
พกิดั : Latitude  18.90321      Longitude  100.93249 

X 703523             Y 2091048                    (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอนุศิลป  อินตะพันธ์ อายุ 34 ปี  
บ้านเลขที่ 72 ม.5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 
เบอร์โทรศพัท ์: 081409-3669 
สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรส่วนใหญป่ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลัก  
ปัญหาที่ประสบ - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ( N) กับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  - ต้นทุนการผลิตสูง ราคาขายไม่แน่นอน ทาํให้เกษตรกรมหีน้ีสินเพ่ิมมากขึ้น   
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา : การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นการปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตพืชผักปลอดภัยแบบยั่งยืน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นการปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การผลิตผักเชิงธุรกิจ      
  2. การบรรจุภัณฑ์  
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 เศรษ กิจพอเพียง/ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า เป็นการจัดการนํ้าในไร่นา และการใช้ประโยชน์จากนํ้าให้
มีคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่จะมีนํ้าน้อย หากมีการบริหารจัดการนํ้าที่ดี กสามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดได้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การผลิตพืชผักเชิงธุรกิจ การผลิตผักเชิงธุรกิจจะต้องมีการวางแผนการผลิต ดูการผลิต ปฏิทนิ
การปลูกพืช การตลาด และการจัดการบัญชี าร์ม เพ่ือให้สามารถผลิตพืชผักได้ตรงตามความต้องการของตลาด และ
สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชุมชน 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ  สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมกัไว้ใช้เองในแปลงของ
ตนเอง  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การบรรจุภัณฑ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ ของเมลดพันธ์ุพืช ที่
เกษตรกรสามารถเกบพันธ์ุมาไว้ใช้ในปีต่อไปได้ ตลอดถึงการบรรจุภัณฑ์พืชผักของเกษตรกร 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 5 ผักปลอดภัย/สารชีวภัณฑ์  การผลติผักให้ปลอดภัย โดยการนําสารชีวภัณฑ์มาใช้ทดแทน
สารเคมี เพ่ือเลงเหนความสําคัญการการปนเปอนสารเคมีของพืชผัก ทีม่ีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 6 การตรวจสารพิษตกค้างในผัก เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พืชผัก ของศูนย์  สามารถ
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักได้ เพราะการรับประทานผักปลอดภัย จะทําให้ร่างกายแขงแรง ปราศจากโรคภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้:    
                                                                               

 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลปาแลวหลวง  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางณภัทร  กานนท ์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 08-4767-5366 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : มะนาว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 1,710.5 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 401 ราย 
สถานทีต่ัง้:บ้านยอด หมู่ที่ 2  ตําบลยอด  อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 
พกิดั:Latitude  19.39490  Longitude 100.56860 

X 664718    Y 2145272   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้:                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นายสีอวน บุญใหญ ่ อายุ 51 ปี 
บ้านเลขที่ 82 หมู่ที ่2 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
เบอร์โทรศพัท:์ 0932714509 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสองแคว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษ กิจได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ยางพารา มะแขว่น และมะนาว เป็นต้น พ้ืนที่ทางการเกษตรจะเจอกับปัญหาของศัตรูพืชระบาดมาเป็นระยะ
เวลานาน ตลอดจนถึงการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน ประมาณร้อยละ 

 ของพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ราบที่ใช้ในการทําการเกษตรคิดเป็นร้อยละ  ของพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว
จํานวน 86 ราย พ้ืนที่ 918 ไร่ สามารถพั นาคุณภาพมะนาวด้านต่าง  เช่นการผลิตมะนาวนอก ดู การผลิตมะนาว
คุณภาพเพ่ือจําหน่ายในตลาดต่างจังหวัด เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนา :1. การผลิตมะนาวนอก ดู 
      2. การผลติมะนาวคุณภาพ  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตมะนาวนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ผลผลิตมะนาวที่ผลิตได้ทั้งหมดจะมีพ่อค้ามารับซื้อเพ่ือนําไปจําหน่ายในตลาดต่างจังหวัดเป็น
ส่วนใหญ ่และจะผลผลิตเพียงเลกน้อยที่จําหน่ายในตลาดในท้องถิ่น 
หลกัสตูรเรียนรู้:  1. การบังคับมะนาวออกนอก ดู 
                     2. การพั นาคุณภาพมะนาว 
 
 

ที่ตั ศูนยเรียนรู

บานยอด
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การบงัคบัมะนาวออกนอก ดูมะนาวเป็นพืชที่ไวต่อการขาดน้ํา   ซึ่งจะเหนได้ชัดในช่วงที่
มะนาวมีใบแก่จัด   ถ้าปล่อยให้ขาดนํ้า   ใบจะร่วงหล่นเรวมากและจะแสดงอาการคล้ายจะตาย   แต่ถ้าให้นํ้าและปุ๋ย
ไปบ้าง   มะนาวจะแตกใบใหม่และออกดอกตามมา   และเมื่อใดที่ได้รบันํ้าและปุ๋ยอย่างเพียงพอมะนาวจะแตกกิ่งใหม่
ได้มาก   ใบจะเขียวสดอยู่ได้นานและไม่ค่อยมีการออกดอกติดผล   จากพ ติกรรมดังกล่าวจึงได้มีผู้คิดค้นหาวิธีการ
ต่าง    เพ่ือบังคับให้มะนาวออกดอกได้คราวละมาก   เช่น 
                1.  ใช้วิธีตัดแต่งก่ิงประมาณ  1-2  น้ิวทั้งต้นแล้วจึงมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการออกดอกข้ึน 
                2.  ใช้วิธีการรมควันเพ่ือให้ใบร่วงแล้วแตกใบใหม่พร้อมกับให้ดอกตามมาภายหลัง 
                3.  ใช้ลวดเลก   รัดโคนก่ิงใหญ่เพ่ือให้มะนาวมีการสะสมอาหารเตรียมพร้อมที่จะออกดอก 
                4.  งดการใหนํ้้าเพ่ือทําให้ใบเหี่ยว   แล้วกลับมารดน้ําและใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือกระตุ้นให้เกิดดอก 
                5.  ปล่อยนํ้าเข้าแปลงปลูกประมาณ  3-4   วัน   แล้วจึงระบายนํ้าออก 
                6.  ใช้นํ้าอุ่นคอ่นข้างร้อน ีดให้ใบร่วง 
                7.  ใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 เปอร์เซนต์โดยนํ้าหนักละลายนํ้า ีดให้ใบไหมแ้ละร่วงแลว้จึงใส่ปุ๋ยเร่งเพ่ือให้มกีารเกิดดอก 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การพัฒนาคณภาพมะนาวเพื่อการส่งออกซึ่งกแบ่งเป็นจําหน่ายลูกเพ่ือบริโภคสด กต้องเป็น
สายพันธ์ุที่ตลาดจะไปขายน้ันต้องการ คุณสมบัติด้านรูปร่าง ขนาด สี กลิ่น และรส ตรงตามความนิยมของผู้บริโภค ดูแล
รักษาง่าย ทนทานต่อโรคและแมลง และให้ผลตอบแทนสูง นอกจากน้ี อาจเป็นการปลูกเพ่ือจําหน่ายก่ิงพันธ์ุ หรือ 
ทั้ง 2 อย่างด้วย 
 

แปลงเรียนรู:้  
 
 

 
 
 
 
 
เครือข่าย: - 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร:นางชุลีกร ตันกูล ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์085 0389689 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
สินค้าหลกั : ลําไย 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 8,779 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,050 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านปาเมี่ยง  หมู่ที่ 2  ตําบลตาลชุม  อําเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
พกิดั : Latitude  19.04199     Longitude  100.80251 

X 689691.05   Y 2106447.08  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศนูย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญวาท  หลีใจ    
บ้านเลขที่   หมู่ที ่  ตําบลตาลชุม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   
เบอร์โทรศพัท ์: - 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : ปัญหาการผลิตลําไยให้ได้คุณภาพดี  เป็นปัญหาในการผลิตลําไยของเกษตรกรอําเภอท่าวังผา  
โดยทั่วไปเกษตรกรไม่สนใจที่จะทําให้คุณภาพผลผลิตลําไยตรงตามความต้องการของตลาด และตามมาตร านการคัด
เกรดลําไย  ผลผลิตลําไยลูกเลก ต้นทุนการผลิตสูงซึ่งปัจจัยต่าง ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับคุณภาพผลผลิตลําไย  ต้องอาศัย
การปฏิบัติดูแลต้นลําไยต้ังแต่การออกดอก  ติดผล  จนกระทั่งถึงการเกบเก่ียวผลผลิต เช่นการตัดแต่งก่ิงลําไย  การให้
นํ้า  การให้ปุ๋ย  การปองกันกําจัดโรค  แมลง  ศัตรูพืช   และการตัดแต่งช่อผลลําไย เป็นต้น  
แนวทางการพฒันา : 1. ลดต้นทุนการผลิตลําไย จากต้นทุนเ ล่ียไรล่ะ 5,500 บาท  โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 
500 บาท คงเหลือไร่ละ 5,000 บาท 
        2. เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ จาก 379 กก. เป็น 400 กก. 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตลําไยให้มีคุณภาพดี 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตลําไยใหม้คีุณภาพดีและการลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลกัสตูรเรียนรู้ :    .  ระบบนํ้าในสวนลําไย   
                         .  การผลิตลําไยใหม้คีุณภาพ  
                         .  การลดต้นทุนการผลิตลําไย 
                         4.  การปฏิบัติดูแลรักษาสวนลําไย   
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 
ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 ระบบน้ําในสวนลาํไย  

ระบบการให้นํ้าแบบติดต้ังกอกนํ้าประปาจํานวน    จุด  
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การพฒันาคณภาพลําไย ได้แก่ 
1) การตัดแต่งก่ิงลําไย   ดําเนินการตัดแต่งก่ิงลําไยแบบ เปดกะโหลก  ซึ่งจะมีผลต่อการเร่งให้ลําไยแตกใบ

อ่อน และ นตัวได้เรว  สามารถสะสมอาหารไว้สําหรับการออกดอกติดผลใน ดูกาลถัดไป  และทําใหต้้นลําไยมีขนาด
ความสูงเหมาะสมประมาณ –  เมตร 

2) การตัดแต่งช่อผลลําไย  เป็นการแก้ไขปัญหาลําไยติดผลดก  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลลําไย   หากลําไยติด
ผลดกมากกว่า    ผลต่อช่อ เป็นสาเหตุสําคัญทําใหผ้ลผลิตด้อยคุณภาพ  ให้ตัดช่อผลให้เหลือไม่เกิน  -   ผล
ต่อช่อ  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้น   การตัดช่อผลโดยใช้กรรไกรตัดตรงกลางช่อผล เมื่อผลลําไยมีขนาด
เท่าเมลดถั่วเขียว  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลลําไยให้มีขนาดตามความต้องการของตลาด  

 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การลดตน้ทนการผลติ   

โดยการทํากองปุ๋ยหมัก   โดยใช้ใบลําไยเป็นหลัก ผสมผสานวัสดุเหลือใช้ต่าง  ที่เหลือในการเกษตรมาใช้ทํา
ปุ๋ยหมัก เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินภายในสวนลําไย นอกจากน้ันยังจัดทํานํ้าหมักชีวภาพใช้ในสวนลําไย 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การป บิตัดิแูลรักษาสวนลําไย    

โดยใช้ตามหลักวิชาการเกษตรทั้งการให้นํ้า  การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร  - -   อัตรา -  กก. ต่อต้น หลัง
การตัดแต่งก่ิงลําไยจํานวน  ครั้ง ร่วมกับปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยเคมสีูตร  - -  อัตรา  กก. ต่อต้น ก่อน
การเกบเก่ียวประมาณ  เดือน  ทั้งน้ีการปฏิบัติดูแลรักษาสวนลําไยพิจารณาตามความเหมาะสม ความจําเป็น  สภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต นอกจากน้ันยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีนํ้าโพลิเอจ สูตร  - -  อัตราตาม ลาก
คําแนะนํา ีดพ่น เพ่ือช่วยในการดึงช่อดอก สร้างเน้ือ  เพ่ิมความหวาน และช่วยในเรื่องสีผลลําไย     
 
แปลงเรียนรู ้:  
 

 
 
 
 
 
เครือข่าย : - 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายสุรศักด์  แก้วชุม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0861797947 
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4. จังหวัดแพร่ 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 56,747 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,889 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านวังเย็น หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
พิกัด : Latitude  18.22165      Longitude  100.23098 

X  630159     Y 2015146     (Zone 47)  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวิทยา  มหิงษา อายุ 46 ปี 
บ้านเลขท่ี 93 หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศัพท ์: 088 – 4152161 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ  เช่น 

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- พื้นท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  
- การแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังปรับเปล่ียน
กิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ท่ี : 1 เร่ืองการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และการจัดการดินอย่างถูกวิธี ชุดดินใน
ต าบลห้วยม้าประกอบด้วย 5 ชุดดินหลัก คือ ชุดดินท่ี 5 15 16 29 และ 33 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี : 2 ระบบนิเวศในแปลงนา และการบริหารศัตรูพืช 
โดยวิธีผสมผสาน การควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณท่ีไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายโดยใช้วิธีการต่างๆร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให ้
การควบคุมมีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี : 3 การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์น้ า จุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคน
เน่า สารเน่าสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยพืชสด 

 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 ภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้ในการท านา การปลูกปอเทืองหรือถั่วเขียวผิวมันก่อนฤดูท า
นาปี เพื่อตัดวงจร โรค แมลง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปัญหาข้าวเรื้อปัญหาวัชพืช และลดการใช้สารเคมี การใช้เครื่องปัก
ด านาเพื่อแก้ไขปัญหา ขาดแคลนแรงงานและสะดวกในการตัดพันธุ์ปนผลิต ออกแบบแผ่นกล้าท่ีใช้กับเครื่องปักด าเอง 
การใช้แกลบด าโรยแปลงกล้าเพื่อป้องกันนก คิดค้นอุปกรณ์ลากแผ่นกล้าทดแทนวิธีการหาบดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าใน
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ดัดแปลงเครื่องพ่นสารเคมีในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเครื่องสีข้าวขนาด
เล็กท่ีไม่ใช้แล้วมาท าเป็น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังเย็น , ศูนย์วิจัยข้าวแพร่, ศูนย์พันธุ์ข้าวแพร่  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายณรงค์ ทาขาว  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท:์  093-1302913 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 49,305 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 4,812 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
พกิดั : Latitude  18.09725      Longitude  100.14319 

X  620961     Y 2001320     (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้: 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางสาวสดวก   จํารัส  อายุ 45 ปี 
บ้านเลขที่ 297  หมู่ที่ 9 ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-9174158 
สถานการณ์ของพื้นที่ : การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในสภาวะปัจจุบันประสบกับปัญหาต่าง  เช่น  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช   
- พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  

แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การใช้เมลดพันธ์ุข้าว และการเตรียมดิน  
  2. การตัดพันธ์ุปน 
  3. ระบบนิเวศในนาข้าว 
  4. การใช้สารชีวภัณฑ์และการปองกันกําจัดโรคแมลงแบบผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ : 1. การใช้เมลดพนัธท์ี่มีคณภาพ เมลดพันธ์ุที่สมบูรณ ์มีความบริสุทธ์ิ ตรงตามพันธ์ุ ไม่มีเมลดข้าว
พันธ์ุอ่ืน หรือเมลดวัชพืช รวมทั้งสิ่งเจือปนอ่ืน  มาปนอยู ่เมลดมีความงอกดี  
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การใชป้ยตามคา่วิเคราะหด์นิ
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน การเกบตัวอย่างดิน
เพ่ือการวิเคราะห์หลักการใสปุ๋่ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ การ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนาจากค่าวิเคราะห์ดิน 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3  การใสป่ยหมัก และทาํน้าํหมักชีวภาพ 
ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า จุลนิทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุ 
โรครากและโคนเน่า  
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4. การใช้สารชีวภัณ ์ การใช้สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยเ พาะเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และหนอนศัตรูพืช 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 5 ระบบนิเวศในนาข้าวการบรหิารศตัรพูชืโดยวิธผีสมผสาน 
การควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
โดยใช้วิธีการต่าง ร่วมกันอย่างเหมาะสม  
 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านร่องกาศ , ศูนย์วิจัยข้าวแพร่, ศูนย์พันธ์ุข้าวแพร่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายจําลอง ปลอดโปร่ง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1302954 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลกั : พริก 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 3,648 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 651 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 8 ตําบลหนองม่วงไข่ อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
พกิดั :  Latitude  18.25713      Longitude  100.18327 

X  625088      Y 2019038     (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ :  

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวันชัย โพธ์ิศรีทอง อายุ 59 ปี 
บ้านเลขที่ 128/4 หมู่ 2 ตําบลหนองม่วงไข่ อําเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 083-7645457 
สถานการณ์ของพื้นที่ : การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในสภาวะปัจจุบันประสบกับปัญหาต่าง  มากมาย เช่น  
 - ต้นทุนการผลิตสูง  

- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  
- พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  

แนวทางการพัฒนา : เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต พร้อมนําหลักปรัชญา
เศรษ กิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การบริหารจัดการพริกปลอดภัย 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การพั นาคุณภาพพริก 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  การบริหารจัดการพริกปลอดภัย 
ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1. การดแูลรักษาพริก(ระยะปลูก/การตัดแต่งก่ิงพริก) 
เกษตรกรปลูก 4 แถวต่อแปลงทําให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต 
และง่ายต่อการระบาดโรคแมลง การปลูก 2-3 แถวต่อแปลง  
และตัดแต่งกิ่งพริกใต้ง่ามแรก หลังปลูกประมาณ 30 วัน  
ทําให้ทรงพุ่มพริกโปร่ง อากาศถ่ายเทดี แสงแดดส่องทั่วถึง  
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการแพร่กระจายของโรคแมลงศัตรูพริก 
และช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
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ฐานการเรียนรูท้ี่ : 2 การใชก้บัดกั(อย่างง่าย)ควบคมศตัรพูริก 
การใช้กับดักกาวเหนียว กับดักผีเสื้อกลางคนื 

กับดักแมลงวันทองและลูกเหมน ติดต้ังบริเวณรอบ
แปลงพริก ช่วยลดจํานวนประชากรแมลงศัตรูพริก ทํา
ให้โอกาสเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพริกลดน้อยลง  
ช่วยลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่ายลง 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3  การใช้สารชีวภณั ใ์ช้ในการควบคมโรคแมลงศตัรพูรกิ 
   การใชเ้ชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคมโรคพริก 
   - ผสมเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 10 กรัม:นํ้า 1 ลิตร  
แช่เมลดพันธ์ุพริก นาน 24 ช่ัวโมง 
   - ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 1 ส่วนผสมวัสดุปลูก 4 ส่วน(ดิน : แกลบเผา : ขุยมะพร้าว =1 : 2 : 3) 

   - ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 1 กก. ผสมนํ้า 200 ลิตร รดต้นกล้าพริกเมื่ออายุ 10 วันและรดทุก 7 วัน   และก่อน
ปลูกแช่นํ้าดังกล่าวอีกครั้ง 
   - ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 1 กก.ผสมรําละเอียด 5 กก.และปุ๋ยคอก 40 กก.คลุกเคลา้ให้เข้ากัน รองก้นหลุมพริกรอง
ก้นหลุมพริก 10-20 กรัม/ต้น, และหว่านในแปลงพริก 50-100 กรัม/พ้ืนที่ 1 ตรม. 

    ใช้เชื้อราบวิเวอร์เรยี เชือ้ราเมตตาไรเ ี่ยม แทนการใช้สารเคมี เมือ่พบแมลงศัตรูพริก 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 วิเคราะห์ต้นทน/เสวนาการตลาดพริก 
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล พ้ื น า น เกี่ ย ว กั บ 

สภาพการ ผลิต ปัญหาอุปสรรคในการผลิตพริก ต้นทุน
การผลิตของพริก 

แปลงเรียนรู ้: 

 

 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์วิจัยและพั นาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นางสุเมธา คาระโก ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1302965 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่  
สินค้าหลกั : ส้มเขียวหวาน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 10,386 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,956 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่แปง หมู่ที่ 1 ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่  
พกิดั : Latitude  17.86660      Longitude 99.67422 

X  575425    Y 1974929   (Zone 47)    
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรยีนรู้ : 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมพจน์  ทาคํา  อายุ 43 ปี 
บ้านเลขที่ 60  หมูท่ี่ 1 ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 085- 7176896 
สถานการณ์ของพื้นที่ : า ลต น ้าเ ต หลายชนดยัง ม่มีป ท ภา เท่าที่ ว  าเหตมาจา  
 - เ ต ่วนหน่งนํา นที่ที่มี วามเหมา มน้อยห อ ม่เหมา ม มาใช้เ ่อปลู ช ่ง ลให้ป ท ภา
า ลต ดยเ ลี่ยอยู่ในเ ตํ่า ภา ตํ่า  

 - ต้นทน ูง  
 - น ้า ่งมาจา ล ลตภา า เ ต มีมา เ น วามต้อง า องตลาด ป บภาว า าต ตํ่า 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทน า ลต เ ่มป มา ล ภา อง ล ลต 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การวางแผนการผลิต 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตส้มเขียวหวาน ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้ : เ ่มป ท ภา า ลต ้มเ ียวหวาน 
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การ าง นการ ต 
า ปลู  า ลต  า จําหน่าย า ลดต้นทน า ลต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การดู รัก าส ขยี านตา งการ ลต  
การจัดทําปฏิทินการปลูกส้มเขียวหวาน การให้ปุ๋ย 
การตัดแต่งกิ่ง การให้นํ้า การปองกันกําจัดโรคและแมลง 
 
 
 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การ ดัการกอน ะ ังการ
ต า ต วจวเ า หดน า ตัด ต่ง ่ง ล ล า

เ บเ ี่ยว 
 

 

แปลงเรียนรู ้: 

 
 
 

 
 

 

 
 
เครือข่าย: ศูนย์วิจัยและพั นาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายประชาเวช  เกษอินทร์  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1302964 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 31,228 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,832 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่ทรายต้นหมื่นเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
พกิดั : Latitude  18.38981      Longitude  100.32166  

X  639614    Y 2033822   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้: 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเนตร ศรีทา อายุ 66 ปี 
บ้านเลขที่ 50 หมู่ที ่4 ตําบลแมท่ราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-1842069 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ปัญหาที่พบ  
 - ต้นทุนการทํานามีแนวโน้มสูงขึ้น เน่ืองจากราคาเมลดพันธ์ุข้าว ปุ๋ยสารเคมี และปัจจัยการผลิตอ่ืน มีราคา
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 - มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้องหรือมากเกินความจําเป็น  
 - ขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดการปฏิบัติในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ให้ตํ่าลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้น 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่อไรใ่ห้สูงขึ้น 
หลักสูตรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต  
ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การลดตน้ทนการผลติข้าว การใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 
มีความงอกไม่ตํ่ากว่า 80 % โดยนาหว่านให้ใช้ เมลดพันธ์ุในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ่
นาดําใช้อัตรา 7 กิโลกรัม/ไร่ และนาโยนกลา้ใช้เมลดพันธ์ุอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร ่ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การใชด้นิและปย  
ดินและปุ๋ยการใช้ปุ๋ยเคมีต้องใช้ปุ๋ยที่ถุงบรรจุระบุเป็นปุ๋ยสําหรับข้าว 
โดยนาดินเหนียวควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และปุ๋ยสูตร 16-16-8 
สําหรับนาดินทราย ซึ่งต้องใช้ในอัตราที่เหมาะสม และใช้ในช่วงระยะเวลาที่ 
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของข้าว โดยพันธ์ุข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ให้ใสปุ๋่ย 2 ครั้ง  
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 สารชวีภณั ์ในการป้องกนัและ
กําจัดโรคแมลงศตัรพูชื ส่งเสริมการใช้เช้ือราบิวเวอร์
เรีย เพ่ือปองกันกําจัดแมลงศตัรูพืชในนาข้าวโดยวิธีการ
ีดพ่นเป็นการประหยัดต้นทุน 

 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 โรคและแมลงให้ความรู้เรื่องหลักการ 
จัดการแมลงศัตรูข้าวศัตรูข้าวและช่วงเวลาการระบาด 
วิธีการตรวจตราในนาข้าว 
 
 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครอืข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านแม่ทราย , ศูนย์วิจัยข้าวแพร่, ศูนย์พันธ์ุข้าวแพร่  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายสุทศัน์ ตันติพิพั น์  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์  089-6331650 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 13,040 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,206 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่จัวะ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่จัวะ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
พกิดั : Latitude  17.99077      Longitude  100.09214  

X  615628    Y 1989505   (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสนอง   สง่ศรี อายุ 60 ปี 
บ้านเลขที่ 260/1 หมูท่ี่ 8 ตําบลแม่จัวะ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089 - 5551099 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ปัญหาที่พบ  
 - ต้นทุนการทํานามีแนวโน้มสูงขึ้น เน่ืองจากราคาเมลดพันธ์ุข้าว ปุ๋ยสารเคมี และปัจจัยการผลิตอ่ืน มีราคา
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 - มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้องหรือมากเกินความจําเป็น  
 - ขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดการปฏิบัติในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ให้ตํ่าลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ต่อไร่ให้สูงขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม  

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   2. การจัดการดินและปุ๋ย 

   3. การปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรู้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การลดตน้ทนการผลติข้าวเน้นการจัดการเมลดพันธ์ุ 
การปรับปรุงดินการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินการบริหารจัดการศัตรูพืช     

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 ดินและปุ๋ย การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน การเกบตัวอย่างดิน
เพ่ือการวิเคราะห์หลักการใสปุ๋่ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ การ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนาจากค่าวิเคราะห์ดิน 

 

  

 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การใชส้ารชีวภณั  ์  ส่งเสริมการใช้ 

เช้ือราบิวเวอร์เรีย เพ่ือปองกันกําจัดแมลงศตัรูพืชในนาข้าว 
โดยวิธีการ ีดพ่นเป็นการประหยัดต้นทุน 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 ล มลงให้ วาม ู้เ ่องหลั า
จัด า มลง ัต ู ้าว ัต ู ้าว ล ช่วงเวลา า บาดว ี า
ต วจต าในนา ้าว 

 

แปลงเรียนรู ้: 
 
 

 
 

 

 

เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านแม่จัวะ , ศูนย์วิจัยข้าวแพร่, ศูนย์พันธ์ุข้าวแพร่  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายสมบูรณ์ ผามะณ ี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1302928 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอลอง จังหวัดแพร่  
สินค้าหลกั : ลองกอง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 375 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 120 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่ปานนอก หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ปาน อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 
พกิดั : Latitude  18.03636      Longitude  99.84519  

X  589458    Y 1994413   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 

 

 

 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายชิตติรัตน์  สม ทธ์ิ อายุ 43 ปี 
บ้านเลขที่ 11/1  หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ปาน อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089- 5531829 
สถานการณ์ของพื้นที่ : การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในสภาวะปัจจุบันประสบกับปัญหาต่าง  มากมาย อาทิ
เช่น  - ต้นทุนการผลิตสูง  
 - การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  
 - พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  
 - ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณน้อยและคุณภาพตํ่า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดภาวะ
หน้ีสิน ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตลองกองคุณภาพดีตามมาตร าน GAP 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลองกอง 
หลักสตูรการเรียนรู้ : การผลิตลองกองคุณภาพ 
ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 เรื่องปยอินทรีย์และการใชส้ารชีวภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่สาํคัญ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
 
 
 
 
 
 



144 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 ระบบการให้น้าํแปลงลองกอง  
การปลูกลองกองจําเป็นต้องมีระบบดูแลการให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยเ พาะใน ดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงเพ่ือให้ต้นลองกองเจริญเติบโต 
อย่างต่อเน่ือง การใช้วัสดุคลมุดิน เช่น างข้าว ทางมะพร้าว  
ใบกล้วย กจะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดินได้เป็นอย่างดี 
ส่วนใน ดูฝนถา้เกิดมีฝนตกชุกควรทําทางระบายนํ้าและตรวจ 
ดูหลุมปลูกถ้าพบว่าดินยุบตัวเป็นแอ่งมนํ้ีาบริเวณโคนต้น 
ให้พูนดินเพ่ิม 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การเตรียมตน้ลองกองก่อนให้ผลผลติ 
การจัดทําปฏิทินการปลูกลองกอง การให้ปุ๋ย การตัด
แต่งกิ่ง การให้นํ้า การปองกันกําจัดโรคและแมลง 

 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การดูแลรักษาลองกองช่วงแทงช่อดอกจนถงเกบเกี่ยว 
ผลลองกองแก่พร้อมที่จะเกบเก่ียว หลังจากดอกบาน  
12-13 สัปดาห์ (180-200 วัน) ควรใช้กรรไกรตัดช่อผล 
เพ่ือไม่ให้ก่ิงชํ้า สอดกรรไกรไปในช่องระหว่างโคนช่อกับกิ่ง  
แล้วตัดช่อผลทีละช่อ ถ้าผลลองกองอัดแน่นกับกิ่งควรปลิดผล 
บริเวณโคนช่อออกเพ่ือให้เกิดช่องว่างสําหรับสอดกรรไกร 
 

 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์วิจัยและพั นาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายดนัย ใจจะดี  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1302937 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสอง จังหวัดแพร่  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 37,300 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,603 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตําบลหัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 
พกิดั : Latitude  18.30137      Longitude  100.17387  

X  624063    Y 2023928   (Zone 47)      
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเปล่ง  เรือนทอง  อายุ 62 ปี 
บ้านเลขที่ 39  หมูท่ี่ 9 ตําบลหัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089- 9535658 
สถานการณ์ของพื้นที่ : การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในสภาวะปัจจุบันประสบกับปัญหาต่าง  มากมาย  
 - ต้นทุนการผลิตสูง  
 - การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  
 - พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณน้อยและคุณภาพตํ่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดภาวะหน้ีสิน ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : 3 ต้องทํา 3 ต้องลด 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. การปรับปรุงสภาพและการบํารุงดิน 
                  2. ระบบนิเวศนาข้าว 
                 3. 3 ต้องทํา 3 ต้องลด 
                  4. การขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาบนข้าวสุกและการนําไปใช้ในนาข้าว 
ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การปรบัปรงสภาพและการบาํรงดนิ 
เรื่องปุ๋ยอินทรีย์และการใช้สารชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่สําคญั  
เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
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ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 ระบบนิเวศนาข้าว สร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติกลับคืนสู่นาข้าว โดยการทําให้เกิดความหลากหลาย
ของศัตรูธรรมชาติ และสิ่งมชีีวิตอ่ืนของห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศนาข้าว โดยเ พาะพวกตัวห้ํา ตัวเบียน พวกแมลงผสมเกสร 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3   3 ต้องทาํ 3 ต้องลด  
วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
อย่างง่าย  โดยยึดหลักการ 3 ต้องทํา 3 ต้องลด  
ดังน้ี 3 ต้องทาํ ได้แก่ต้องปลูกข้าวไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี  
ต้องใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี และต้องทําบัญชี าร์ม 
3 ต้องลด ได้แก่ ลดอัตราการใช้เมลดพันธ์ุข้าว ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
ที่ไม่ถูกวิธีและลดการใช้สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
บนข้าวสุกและการนําไปใช้ในนาข้าว 

 
 

 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหัวเมือง , ศูนย์วิจัยข้าวแพร่, ศูนย์พันธ์ุข้าวแพร่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายรุติวสนัต์ ส่างสวัสด์ิ  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1302948 
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5. จังหวัดพะเยา 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา      
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 91,381 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 8,202 ราย 
สถานที่ต้ัง หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude         Longitude     
 X = ๕๘๗๒๓๙     Y = ๒๑๑๗๒๙๙   (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายบาล  บุญก  า  
หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
เบอร์โทรศัพท ์     
สถานการณ์ของพื้นที่ เป็นพื นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว  
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส าหรับแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต  และเทคโนโลยีดารเกษตร
ให้แก่เกษตรกรให้สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เช่น การท าปุ๋ยน  าชีวภาพ  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมทั งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้  

ฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ 
1.ฐานดิน -การวิเคราะห์ดิน, การปรับปรุงดิน, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยพืชสด  
2.ฐานเมล็ดพันธุ์ -การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์, การเตรียมเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
3.ฐานการบริหารจัดการในแปลง -ระบบการปลูก (นาด า นาหว่าน นาโยน), การดูแลรักษา (โรคแมลง 

ศัตรูพืช), การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง (สารเคมี สารชีวภัณฑ์) 
4.ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน -รายรับ-รายจ่าย, ต้นทุนการผลิต, ผลก าไร 
5.ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว -การแปรรูปขั นพื นฐาน, การจัดการผลผลิต 
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ฐานการเรียนรู้    
มีฐานเรียนรู้จ านวน........5...........ฐาน 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 1.....ฐานดิน.................................................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 2.....ฐานเมล็ดพันธุ์......................................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 3.....ฐานการบริหารจัดการในแปลง................................................................................ 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 4......ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 5......ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว................................................................. 

 
  
แปลงเรียนรู้           

 
 
 
 
 

เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอเมืองพะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานี
พัฒนาท่ีดินพะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายมนัส สพานแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ 0895571740 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 83,916 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 8,321 ราย 
สถานที่ต้ัง  หมู่ 4 บ้านบ่อน้อย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude  19.579801     Longtitude  100.177894 
 X    Y   (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายวีระ  ดวงหาคลัง  
หมู่ 4 บ้านบ่อน้อย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
เบอร์โทรศัพท ์    
สถานการณ์ของพื้นที่ เกษตรกรในพื นท่ี ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 95และเป็น
พื นท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว(S1)โดยปลูกข้าวเพื่อจ าหน่าย แต่ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้
คุณภาพ โรคระบาด ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆเช่นโรคและแมลงศัตรูข้าว  
แนวทางการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิตข้าว  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
หลักสูตรการเรียนรู้ การวิเคราะห์ดิน, การปรับปรุงดิน, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยพืชสด การคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์, การเตรียมเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี-ระบบการปลูก (นาด า นาหว่าน นาโยน), การดูแลรักษา (โรคแมลง 
ศัตรูพืช), การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง (สารเคมี สารชีวภัณฑ์) การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย, ต้นทุนการผลิต, ผลก าไร 
การแปรรูปขั นพื นฐาน, การจัดการผลผลิต 
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ฐานการเรียนรู้     
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 ฐานดิน   
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานเมล็ดพันธุ์    
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานการบริหารจัดการในแปลง   
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน    
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 

 
     
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอจุน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานีพัฒนาท่ีดิน
พะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์ ดวงอ้าย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์ 093-1303248 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา    
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 154,489.5 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 9,177 ราย 
สถานที่ต้ัง  เลขท่ี 52  หมู่ท่ี 6  ต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude  18.89482130805303 Longtitude  100.31557900094931   
 X    Y   (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายสมชัย  ฟองรัตน์ 
เลขท่ี 52  หมู่ท่ี 6  ต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา    
เบอร์โทรศัพท ์     
สถานการณ์ของพื้นที่ ค าใต้  เป็นอ าเภอหนึ่งท่ีมีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  โดยมีพื้นท่ีท านา ท้ังส้ิน 
193,748 ไร ่เกษตรกรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพท านาเพือ่ผลิตข้าวส าหรบัไวบ้รโิภคและเพื่อจ าหน่ายแต่เนื่องจากมีการ
ปฏิบัติท่ีท าสืบต่อกันมาด้วยความเข้าใจผิดและคาดหวังท่ีจะให้ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว หรือมุ่งแต่การผลิตเชิงปริมาณ  
โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตสูง  เกษตรกรจึงประสบกับ
ภาวะขาดทุน มีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้    
แนวทางการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกร โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ  ให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
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หลักสูตรการเรียนรู้    
หลักสูตรที ่1 ประกอบด้วย   - การวิเคราะห์ดิน/การปรับปรุงบ ารุงดิน 
                          - การเตรียมเมล็ดพันธุ์/การคัดข้าวปน  
                           - การบริหารจัดการในแปลง 

                         - การผลิตและสาธิตการขยายเชื อราไตรโครเดอร์ม่า    
หลักสูตรที ่2 ประกอบด้วย      - การวิเคราะห์ดิน 
                       - การบริหารจัดการในแปลง 
                       - การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
                        - การผลิตฮอร์โมนไข่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้           
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอดอกค าใต้  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานี
พัฒนาท่ีดินพะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ พิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 081-9012275 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอแม่ใจ    จังหวัดพะเยา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 52,449 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,257 ราย 
สถานที่ต้ัง  159  หมู่ 5 ต. แม่สุก อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude         Longitude    

X = 584504     Y = 2134844  (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
 แผนที่ไปศูนยเ์รียนรู้  

 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายถนอง  สิงห์แก้ว 
159  หมู่ 5 ต. แม่สุก อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา    
เบอร์โทรศัพท ์    
สถานการณ์ของพื้นที่ เป็นพื นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว s1 
แนวทางการพัฒนา มุ่งเน้น การให้ความรู้ ในเรื่อง ของการลดต้นทุนการผลิตข้าว  การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว 
ตามกระบวนการ Gap   การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน  าชีวภาพ ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  และ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปผลผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : กระบวนการผลิตข้าวและการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ 

1.1 กระบวนการผลิตข้าวและการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
1.2   การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน  าชีวภาพ 
1.3   การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรค 
1.4  กระบวนการแปรรูป 
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ฐานการเรียนรู้   มีฐานเรียนรู้จ านวน........4...........ฐาน 
- กระบวนการผลิตข้าวและการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
- การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน  าชีวภาพ 
- การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรค 
- กระบวนการแปรรูป 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้     
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอเมืองแม่ใจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานี
พัฒนาท่ีดินพะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางพัฒนา แสนโข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 093-1303264 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา   
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 112,264 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,660 ราย 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี  293  หมู่ท่ี 13  ต าบลจุน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา   
พิกัด Latitude         Longitude     
 X = 0623184    Y=2134552 (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ไป
อ า

เภอ
ปง

 
   

 

ศูนย์เรียนรู้ฯ  

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายบุญมี  คุณารูป  
เลขท่ี  293  หมู่ท่ี 13  ต าบลจุน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
เบอร์โทรศัพท ์  08 – 4313 – 1957 
สถานการณ์ของพื้นที่ เกษตรกรในพื นท่ี ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 95และเป็น
พื นท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว(S1)โดยปลูกข้าวเพื่อจ าหน่าย แต่ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้
คุณภาพ โรคระบาด ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆเช่นโรคและแมลงศัตรูข้าว  

แนวทางการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิตข้าว  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้  
1.การผลิตพืชให้เหมาะสมกับพื นท่ีให้มีประสิทธิภาพทั งผลผลิต  ปริมาณ  คุณภาพ  และความต้องการของตลาด (ข้าว
หอมมะลิ)2.การท าปุ๋ยพืชสด  ปลูกปอเทือง3.การท าปุ๋ยหมัก4.การขยายเชื อราไตรโครเดอร์มา  และการน าไปใช้
 การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า (เลี ยงปลาและปลูกพืชผัก) 
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ฐานการเรียนรู้    เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวตั งแต่การเรียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดิน   การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ศัตรูพืช การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
     

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ 

           

 

 

 

เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอจุน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานีพัฒนาท่ีดิน
พะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางสาวแสงทอง นามปิง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 093-1303242 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอปง   จังหวัดพะเยา     
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 41,085 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 7,940 ราย 
สถานที่ต้ัง  หมู่ 2  ต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude         Longitude     
 X 0638411     Y 2118791   (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  นายบุญเล  ภิธรรมมา   
หมู่ 2  ต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
เบอร์โทรศัพท ์    
 

สถานการณ์ของพื้นที่   เป็นอ าเภอหนึ่งท่ีมีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท านาเพื่อผลิตข้าวส าหรับไว้บริโภคและเพื่อจ าหน่ายแต่เนื่องจากมีการปฏิบัติท่ีท าสืบต่อกันมาด้วยความเข้าใจผิดและ
คาดหวังท่ีจะให้ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว หรือมุ่งแต่การผลิตเชิงปริมาณ  โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตสูง   
แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีต้นทุนการ
ผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
หลักสูตรการเรียนรู้  
           - การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 - การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 - การป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว 
 - เทคนิคการผลิตข้าวให้มีคุณภาพตามกระบวนการผลิตตามกระบวนการจัดการคุณภาพ GAP 
 - การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 
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ฐานการเรียนรู้    
- ฐานการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว 
- ฐานการเรียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
- ฐานการเรียนรู้การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ 
 

 
  
แปลงเรียนรู้           

 
เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอปง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานีพัฒนาท่ีดิน
พะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายพรเพชร เผ่าแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ 087-1832127 
 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอภูซาง     จังหวัดพะเยา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 32,146 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,570 ราย 
สถานที่ต้ัง 19 หมู่  8  บ้านปัว  ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา     
พิกัด Latitude         Longitude     
 X= 0638943    Y= 2164669               (Zone…)        
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายสมพล  เวียนรอบ                                
19 หมู่  8  บ้านปัว  ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 
เบอร์โทรศัพท ์    
 

สถานการณ์ของพื้นที่ เป็นพื นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว  
แนวทางการพัฒนา น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้  

ฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ 
1.ฐานดิน -การวิเคราะห์ดิน, การปรับปรุงดิน, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยพืช

สด  
2.ฐานเมล็ดพันธุ์ -การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์, การเตรียมเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
3.ฐานการบริหารจัดการในแปลง -ระบบการปลูก (นาด า นาหว่าน นาโยน), การดูแลรักษา (โรค

แมลง ศัตรูพืช), การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง (สารเคมี สารชีว
ภัณฑ์) 

4.ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน -รายรับ-รายจ่าย, ต้นทุนการผลิต, ผลก าไร 
5.ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว -การแปรรูปข้ันพื้นฐาน, การจัดการผลผลิต 
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ฐานการเรียนรู้    
มีฐานเรียนรู้จ านวน........5...........ฐาน 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 1.....ฐานดิน.................................................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 2.....ฐานเมล็ดพันธุ์......................................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 3.....ฐานการบริหารจัดการในแปลง................................................................................ 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 4......ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 5......ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว................................................................. 

 

 
 
แปลงเรียนรู้        
    

 
 
เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอภูซาง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานีพัฒนา
ท่ีดินพะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายประสิทธิ์ ยืนยงแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ 089-8532910 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 11,200 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,058 ราย 
สถานที่ต้ัง  หมู่ท่ี 3 บ้านปิน ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude  18.89482130805303  Longtitude  100.31557900094931     
 X    Y   (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 
 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายณัฐวุฒิ  เมืองก้อน  
หมู่ท่ี 3 บ้านปิน ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
เบอร์โทรศัพท ์    
สถานการณ์ของพื้นที่ เป็นพื นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร    
แนวทางการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิตข้าว  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้  

ฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ 
1.ฐานดิน -การวิเคราะห์ดิน, การปรับปรุงดิน, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยพืช

สด  
2.ฐานเมล็ดพันธุ์ -การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์, การเตรียมเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
3.ฐานการบริหารจัดการในแปลง -ระบบการปลูก (นาด า นาหว่าน นาโยน), การดูแลรักษา (โรค

แมลง ศัตรูพืช), การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง (สารเคมี สารชีว
ภัณฑ์) 

4.ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน -รายรับ-รายจ่าย, ต้นทุนการผลิต, ผลก าไร 
5.ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว -การแปรรูปขั นพื นฐาน, การจัดการผลผลิต 
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ฐานการเรียนรู้    ฐานดิน  ฐานเมล็ดพันธุ์   ฐานการบริหารจัดการในแปลง  ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน   ฐานการ
จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
 

 
 
แปลงเรียนรู้           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอเชียงม่วน  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานี
พัฒนาท่ีดินพะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายสัญญา เร่งเร็ว  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน  
เบอร์โทรศัพท์ 081-0334307 

......................................................................................... 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา   
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 42,607 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,425 ราย 
สถานที่ต้ัง  หมู่ 2 บ้านแม่อิงหลวง  ต าบลแม่อิง  อ าเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา 
พิกัด Latitude         Longitude     
 X  602917      Y  2124965 (Zone…) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายมานิตย์    ฟักแก้ว        
หมู่ 2 บ้านแม่อิงหลวง  ต าบลแม่อิง  อ าเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา 
เบอร์โทรศัพท ์     
 
 
สถานการณ์ของพื้นที่   เป็นพื นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แล้วน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
แนวทางการพัฒนา ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีต้นทุน
การผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ น และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้  
  - การวิเคราะห์ดิน 

- การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ , การเตรียมเมล็ดพันธุ์ , การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
- การบริหารจัดการในแปลง 
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
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ฐานการเรียนรู้    
มีฐานเรียนรู้จ านวน........5...........ฐาน 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 1.....ฐานดิน.................................................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 2.....ฐานเมล็ดพันธุ์......................................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 3.....ฐานการบริหารจัดการในแปลง................................................................................ 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 4......ฐานการจัดท าบัญชีครัวเรือน................................................................................... 
- ฐานเรียนรู้ท่ี 5......ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว................................................................. 

 

 
  
แปลงเรียนรู้     
       

 
 

เครือข่าย     ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ของอ าเภอภูกามยาว  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สถานี
พัฒนาท่ีดินพะเยา สหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางเศรษฐีรัตน์ คงภักบวรภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 081-9504650 

......................................................................................... 
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6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 17,290 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 3,048  ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านปางหมู  หมู่ท่ี 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิกัด :   Latitude  19.346045    Longitude  97.955823 

47 Q   390324.90 ม. ตะวันออก    2139448.44 ม. เหนือ 
ระดับการพัฒนาของศูนย์:   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ อายุ 54 ปี 
บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทรศัพท์ : 083 5694838 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลปางหมู ส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภค และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
กับการปลูกข้าว (S2) แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา :  - การผลิตข้าวปลอดภัย การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
        - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวปลอดภัย      
การน าไปใช้ประโยชน:์ ลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้ : การผลิตข้าวปลอดภัย 
ฐานการเรียนรู้ 1. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์   
 ใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัดโรค 
และแมลงในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และงดใช้สารเคมีในนาข้าว  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ปลอดภัย ต้ังแต่การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว  
และทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว ต้ังแต่ระยะกล้า 
ระยะแตกกอ ระยะต้ังท้อง และระยะออกรวง 
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2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว (การปลูกข้าวแบบแยกกอ) 
 สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว เหลือไร่ละ 3-5 กก. 
 โดยการเพาะกล้าเหมือนการด านาปกติ ถอนกล้าเสร็จแล้ว 
น ามามัดรวมกัน และช าไว้ในนา เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรง  
สามารถหลีกเล่ียงการท าลายจากหอยเชอร์รี่ได้ ช าไว้ประมาณ 
20-30 วัน หลังจากนั้นก็น ามาปลูกในนาโดยวิธีการปักด า 
ปักด า 1 ต้นต่อหลุม 
 
3.  การผลิตและใช้การใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  
  ให้เกษตรกรสามารถผลิต และใช้ในปริมาณท่ี 
พอเพียง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว และลดต้นทุน 
การผลิต ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพปลอดภัยท้ังผู้ผลิต 
และผู้บริโภค 
 
4.  การคัดแยกพันธุ์ปน 
 คัดแยกพันธุ์ปนท่ีปนมาจากเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ท่ีปลูก หรือจากเครื่องจักรท่ีน ามาใช้โดยการตรวจ 
นาข้าวอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบเจอพันธุ์ข้าวที่ปนก็ 
ตัดออกทั้งต้น หรือถอนท้ิงท้ังกอ สามารถท าได้ทุก 
ระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายบดินทร์ ศิริวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 053-695462 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 13,040 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย: 2,855 ราย  
สถานที่ต้ัง   บ้านแม่นาเติงใน  หมู่ 2  ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน 
พิกัด   Latitude  19.393070   Longitude  98.420428       
 โซน 47  X  0439144      Y 2144423 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายยรรยงค์   ยาดี  อายุ  60  ปี 
บ้านเลขท่ี  76  หมู่  2  ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน  58130 
สถานการณ์ของพื้นที่ 
 เกษตรกรในพื้นท่ี ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนมากปลูกข้าวนาปีเป็นพืชหลัก และประสบปัญหา
ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง เนื่องจากสารเคมีท่ีใช้ราคาแพง ซึ่งเกษตรส่วนมากจะปลูกข้าวไว้บริโภคเอง หากเหลือก็
จ าหน่ายให้กับคนในหมู่บ้านหรือพ่อค้าในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

- ลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้เหลือเฉล่ียไร่ละ  4,553  ราย   โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ  400-500 บาท 
- เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นจากเดิมเป็น 30-50  กก./ไร ่
- ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน:์ ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ 

- การวิเคราะห์ดิน 
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
- การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 
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ฐานเรียนรู้ (พร้อมภาพประกอบ) 
ฐานเรียนรู้ : 1.  การจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ดิน  

การปลูกพืชทุกอย่างอันดับแรกต้องมีการ 
วิเคราะห์ดินเพราะจะท าให้เราทราบถึงลักษณะศักยภาพ 
ของดินท่ีจะปลูกว่าเป็นอย่างไร  มีธาตุอาหารอะไรบ้าง   
ควรจะเติมธาตุอะไรลงไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
ปรับปรุงดินโดยมาไถกลับปุ๋ยพืชสด และใส่ปุ๋ยตามค่า 
วิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 
2. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์   
 ใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย 
ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงในนาข้าว เพื่อลดต้นทุน 
การผลิต และงดใช้สารเคมีในนาข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าวให้ปลอดภัย ต้ังแต่การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว  
และทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว ต้ังแต่ระยะกล้า 
ระยะแตกกอ ระยะต้ังท้อง และระยะออกรวง 
 
3. การดูแลต้ังแต่การปลูก – เก็บเกี่ยว 
 มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  มีคุณภาพและการดูแลต้ังแต่ 
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ระยะกล้า  ได้แก่ การก าจัดวัชพืช  การจัดการน้ า 
ให้เหมาะสมแบบแห้งสลับกับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการ 
ตรวจโรคแมลงอยู่เสมอ ระยะแตกกอ  ต้องมีการตรวจแปลงอยู่เสมอ  
การมีการคัดพันธุ์ในระยะต้ังท้อง ควรมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ 
เหมาะสมระยะออกรวง  ควรมีการคัดพันธุ์, ก าจัดวัชพืช  ส ารวจแปลง 
อย่างสม่ าเสมอ เอาน้ าออกจากนาเกินในระยะพลับพลึง 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพัฒนาท่ีดินอ าเภอปาย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  : นางเยาวลักษณ์   แสนพิทยาพร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  081-9522515 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 1,642 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 198 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านเลขท่ี  47  หมู่ท่ี 3 บ้านไร่  ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
พิกัด : Latitude 19.52871   Longitude 98.20376 

47 Q  X= 0416462     Y= 2159524   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเวียน ต๊ิบมา  
สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่  : เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 3 บ้านไร่ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
เบอร์โทรศัพท์ : 061-237-3585 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรในพื้นท่ีปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ตามด้วยถั่วแดงหลวงและพืชผักจ านวนมากและเพื่อให้
เกษตรกรท าการผลิตพืชเศรษฐกิจได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีตามเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น  
แนวทางการพัฒนา :  
 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ต้นทุนการผลิตเฉล่ียไร่ละ 
4,280 บาท โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต ไร่ละ 800 บาท 
 2. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ พืชไร่และพืชผัก 
 3. การถ่ายทอดความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพใน  
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 4. การถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชปลอดสารเคมี เป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 
 5.การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพในการเล้ียงไก่,หมูหลุม,การเล้ียงปลา เล้ียงกบ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
การน าไปใช้ประโยชน ์: ลดต้นทุนการผลิตข้าว จากไร่ละ 4,280 บาท เหลือ 3,880 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :  
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ฐานการเรียนรู้ :  

1. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช/การท าแปลงปุ๋ยพืชสดในนาข้าว 

 
2. การผลิตข้าว ถ่ัวแดงหลวง และพืชผักปลอดสารพิษ เป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดสารเคมี ในพื้นท่ี  1.5 ไร่   

 
 
 
 
 

3. การเล้ียงสัตว์ การเล้ียงหมูหลุม/ไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ การเล้ียงสัตว์ โดยมีการเล้ียงสัตว์ 3 ชนิด  คือ การเล้ียงไก่
พื้นเมือง,การเล้ียงสุกรพันธุ์พื้นเมืองและการเล้ียงเป็ดเทศ 

 
 
 
 
 

4. การประมง การเล้ียงปลา/กบ มีการประมงจ านวน  2  บ่อ   

 
แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
     

เครือข่าย :  กลุ่มอารักขาพืชจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่,ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอุทัย เมฆลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 085-615-2150,093-130-4725 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ ่องสอน 
สินค้าหลกั: ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 12,191 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 1,982 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่ 1 ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ ่องสอน 
พกิดัศูนย์ฯ  Latitude 18.844582   Longitude  97.970145 

     โซน 47 X = 0391503    Y = 2083946 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

       

      
 
 
      
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวั นะ  สวุรรณเขตนิคม  อายุ 36 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 590    หมู่ที่ 1  ตําบลขุนยวม  อําเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ ่องสอน        
เบอร์โทรศพัท ์: 087-0878304   
สถานการณ์ของพื้นที ่ : พ้ืนที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวและปลูกพืชไร่ พืชผักสวนครัว เพราะอยู่ใกล้แหล่ง

นํ้า  ชลประทาน และเกษตรกรสามารถผลติปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิต 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว และลดแรงงานคน โดยนําเคร่ืองจักรกลมาใช้แทน ได้ผลผลิตมากขึ้น  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  มีพืชหมุนเวียนตลอดปี 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรศนูย์เรียนรู ้
 1. การคัดพันธ์ุข้าวและการอนุรักษ์สายพันธ์ุข้าว 
 2. เทคนิคการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าวในบริบทอําเภอขุนยวม 
 3. เกษตรแบบผสมผสาน 
 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การคัดพันธ์ุข้าวและการอนุรักษ์สายพันธ์ุข้าว 

เน่ืองจากเกษตรกรประสบปัญหาทํานาแล้วได้ผลผลิตตํ่า ต้นทุนสูง 
เน่ืองจากเกษตรกรเกบเมลดพันธ์ุไว้เองเกิดการกลายพันธ์ุ คุณภาพลดลง   
การคัดพันธ์ุข้าวทําให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ลดปัญหาข้าวปลอมปนและ  
คุณภาพตํ่า ลดต้นทุนการผลิตได้ และยังช่วยอนุรักษ์พันธ์ุสายข้าวพ้ืนเมืองไม่ให้สญูหาย  
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2. เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวในบริบทอําเภอขุนยวม 
    การลดต้นทุนการผลิต เริม่ต้นต้ังแต่ก่อนการปลูกนาข้าว  
ดําเนินการร่วมกับสถานีพั นาที่ดินอําเภอขุนยวม  
โดยการตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยสั่งตัด ให้เหมาะสมกับ 
ค่าวิเคราะห์ดิน ใช้นํ้าหมักชีวภาพ  และสารชีวภัณฑ์ 
ในการปองกันกําจัดแมลงและโรคในนาข้าว ถอนพันธ์ุปน  

   
3. เกษตรแบบผสมผสาน 
    ระบบเกษตรกรรมที่จะนําไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน  
มีทั้งการเพาะปลูกพืช โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่เดียวกัน  
และนําวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุนเวียน 
ใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหน่ึงภายในไร่นาแบบครบวงจร  

 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพั นาที่ดินอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ ่องสอน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเนติพล  นนทธรรม ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 084-7410024 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ ่องสอน  
สินค้าหลกั : ข้าว  (เกษตรผสมผสาน) 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 17,890 ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย: 3,560 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 1 ตําบลสันติคีรี อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ ่องสอน 
พิกัด :  Latitude  18.459752   Longitude  97.944191 
       โซน 47 X 388517           Y  2041377 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวินิจ  กุศลศิริ  อายุ  63 ปี 
        บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปาง ตําบลสันติคีรี 
        อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ ่องสอน 
เบอร์โทรศัพท์ : 080 - 8563690 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสันติคีรี ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 90 ซึ่งแบ่งเป็น ข้าวนาและข้าวไร่ 
สัดส่วน ข้าวนา ร้อยละ 30 และข้าวไร่ ร้อยละ 60 โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าวนาจะเป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูก
ระดับ S3 ถ้าเป็นข้าวไร่ จะเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ระดับ N ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้สําหรับ
กินในครัวเรือนและแบ่งขายบางส่วน แต่เกษตรกรจะมีพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชเศรษ กิจเพ่ือเป็นแหล่งรายได้ในครัวเรือน 
เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สําหรับปัญหาในพ้ืนที่น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโรค แมลง ศัตรูพืช ดินมีความสมบูรณ์
ตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมีราคาแพง และไม่สามารถควบคุมสภาพดิน า อากาศได้  

แนวทางการพัฒนา :  การปลูกข้าวพันธ์ุต้านทานและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยให้เกษตรกรเรียนรู้และ
พั นาไปสู่การมีกิจกรรมด้านต่าง  อาทิ ด้านปศุสัตว์ ประมง การพั นาที่ดินและการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการ
ปรับเปลี่ยนสายพันธ์ุข้าวเพ่ือที่จะลดต้นทุนการผลิตและมีรายเพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมอ่ืน  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

            2. นวัตกรรมการปลูกข้าว 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ :  1. การใช้พันธ์ุต้านทาน พันธ์ุ กข 53 

 ใช้เมลดพันธ์ุข้าวที่คุณภาพดี ใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม โดยมีลักษณะเด่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ คือต้านทานต่อ
แมลงบ่ัวระดับค่อนข้างต้านทานถึง ต้านทานสูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผลผลิตสูง มีศักยภาพผลผลิตสูงถึง 999 
กิโลกรัม ต่อไร่ เ ลี่ย 725 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธ์ุปทุม ธานี1 และพิษณุโลก 2 คิดเป็น 3 และ 4 เปอร์เซนต์ 
ตามลําดับ และใกล้เคียงกับพันธ์ุ กข 21 คือ 731 กิโลกรัมต่อไร่ และเป็นข้าวอมิโลสตํ่า คุณภาพการหุงต้มและ 
รับประทานอ่อนนุ่มเป็นที่นิยมของประชาชนที่บริโภค ข้าวเจ้าในภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกาวิเคราะห์ค่าธาตุในดิน การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน ได้แก่ การตรวจดินเบ้ืองต้นที่ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลงและการ
ทําปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด 1 พด 2 เพ่ือลดต้นทุนใน
การใช้ปุ๋ยเคมี 
 

3. การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลง 
 การใช้ชีวภัณฑ์ในที่ น้ีจะผลิต 2 ชนิด คือ เช้ือราขาวบิวเวอร์เรีย เพ่ือ
ปองกันกําจัดแมลงประเภท เพลี้ยกระโดด บ่ัว และหนอนบางชนิด อีกชนิด คือ 
เช้ือราเขียวไตรโครเดอร์มา เพ่ือปองกันกําจัดโรคข้าวที่มีสาเหตุเกิดจากเช้ือรา โดย
ผลิตและใช้ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมพันธ์ุข้าวโดยการนําเช้ือราไตรโครเดอร์มาคลุก
เมลดพันธ์ุข้าวเพ่ือปองกันโรคไหม้ และมีการนําเช้ือราไตรโครเดอร์มาไปผสมกับปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมักเพ่ือปองกันกําจัดโรคเช้ือราที่มาจากดิน  
 
แปลงเรียนรู้  

  

 
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพั นาที่ดินอําเภอแม่ลาน้อย , สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายวรากร องกระจาย ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 1625095 



179 

นยเ ร ท า าร
น าเ ร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ ่องสอน  

สินค้าหลกั: ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 17,697 ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย: 2,997 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านปากล้วย  หมู่ที่ 8  ตําบลแม่สะเรียง  อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ ่องสอน 

พกิดั :  Latitude 18.170255   Longitude  97.972563 

โซน 47 X  = 391333   Y = 2009326   

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพัด  เด่นดอกไม้  อายุ 60 ปี   

      บ้านเลขที่ 103 หมูท่ี่ 3  ตําบลแม่สะเรียง  
      อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ ่องสอน 

เบอร์โทรศพัท ์: 084-810-7420 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลแม่สะเรียง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 80 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว
เพ่ือเกบไว้บริโภคภายในครัวเรือน แต่พ้ืนที่ทางการเกษตรมีจํากัด ประกอบกับเกษตรกรยังใช้ปัจจัยการผลิตไม่
เหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง มีโรคและแมลงระบาด ทําให้เกษตรกรได้รับผลผลิตต่อไร่ตํ่า 
แนวทางการพัฒนา : - การใช้ปัจจัยการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสม 

- การใช้สารชีวภัณฑ์ในการปองกัน ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

- การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตข้าวปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว และพืชผัก 

 2. การใช้ปุ๋ยหมักในการผลติพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

 3. การใช้นํ้าสม้ควันไม้ เพ่ือไล่แมลง ลดการใช้สารเคม ี

 4. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือใช้ในการเกษตร 
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ฐานการเรียนรู้  : 1. การผลติและขยายสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปองกันและควบคุม 

โรคและแมลง  
  การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพ่ือใช้แช่เมลดข้าวก่อนหว่าน  ใช้ ีด
พ่นในระยะกลา้ ระยะแตกกอ เพ่ือปองกันโรคไหม้ การใช้เช้ือบีทีปองกันกําจัดหนอนกอ
ข้าว และการใช้เช้ือบิวเวอเรีย ีดพ่นเพ่ือปองกันกําจัดเพล้ียกระโดดในนาข้าว 
 

2.  การทําปุ๋ยหมัก 

ทําปุ๋ยหมักและใช้ปุ๋ยหมักใน
ระยะเตรียมดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และ
เป็นการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3. การผลิตนํ้าส้มควันไม้ใช้นํ้าส้มควันไม้ เพ่ือไล่แมลง ลดการใช้สารเคม ี

 

   

 

 

 

4. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

การผลิต และวิธีการใช้นํ้าหมักชีวภาพทางการเกษตร โดยทําจากเศษวัสดุที่
เหลือใช้จากไร่นา เช่น ผลไม ้ต้นกล้วย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

     

แปลงเรียนรู ้
 

 

 

 

 

 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองผักหนาม  

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาววิลาวัณย์   ไฝนันท์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1304717 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  
เกษตรกรเป้าหมาย :  
สถานที่ต้ัง : บ้านปู่ค า-ห้วยแห้ง หมู่ 10 ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิกัด : Latitude 17.872993    Longitude  97.769731 

โซน 47     X 369659.45     Y 1976563.64   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายไสว พิสสมัย อายุ 43 ปี    
บ้านเลขท่ี 57/1 หมู่ 10 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทรศัพท ์: - 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแม่สามแลบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยปลูกข้าวเป็นพืช
หลัก รองลงมา คือ พริก บุก การท าไร่นาสวนผสม การประมง การปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งการท าการเกษตรโดยท่ัวไป
พบว่ามีปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดิน น้ า โรคระบาด แมลง ตลอดจนด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
 
 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การผลิตข้าวคุณภาพดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิตข้าวคุณภาพดี  
หลักสูตรเรียนรู้ : การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การเตรียมดิน – เริ่มต้ังแต่การไถ
เตรียมดิน การปรับพื้นท่ี การควบคุมก าจัดวัชพืช โรค 
แมลงศัตรูข้าวที่อาศัยอยู่ในดิน และการบ ารุงดิน โดยการไถ
กลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
 

๒. การปลูกและการดูแลรักษา - การใช้ข้ าวพั นธุ์ ดี  ใช้ เม ล็ดพันธุ์ ข้ าว ท่ีมี
คุณภาพดี    ใช้อัตราท่ีเหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ท าการทดสอบข้าวพันธุ์ดีท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีปลูก
ด้วย 
   
  ๓. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว – การน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว และการเก็บรักษา 
เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ 

 
๔. การใช้สารชีวภัณฑ์ สมุนไพรป้องกนัก าจัดแมลง  
และการผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์มา โดยเน้นการสาธิต
วัสดุท่ีใช้ วิธีการท า การน ามาใช้และประโยชน์ 
 
 
 

 
๕. การปลูกพืชแบบไร่นาสวนผสม การจัดการพื้นท่ีให้มี
ประสิทธิภาพโดยปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ี ให้มีผลผลิต

หมุนเวียนตลอด เพื่อลดผลกระทบจากโรค แมลงระบาด 
และผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 

เครือข่าย : กรมพัฒนาท่ีดิน และโครงการขยายผลโครงการหลวงอ าเภอสบเมย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวนฤมล อุปละ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 0๘๑-๐๓๓๙๖๘๒ 
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7. จังหวัดล ำปำง 
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ศนูย์เรียนรูก้ำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง  
สินค้ำหลัก: ล าไย 
พื้นที่เป้ำหมำย: 3,064 ไร่ 
เกษตรกรเป้ำหมำย: 1,207 ราย 
สถำนที่ต้ัง:  บ้านใหม่ หมู่ท่ี 6 ต าบลวังเหนือ  อ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง 
พิกัด : Latitude 19.12019   Longitude 99.60873 

 X 564023.6   Y  2114237.7  (Zone 47) 
ระดับกำรพัฒนำของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้ำของแปลงเรียนรู้ : นายศรีนวล  เจนจัด  อายุ 68 ปี 
บ้านเลขท่ี 371 หมู่ 6  ต าบลวังเหนือ  อ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง 
เบอร์โทรศัพท ์:  062-2984726 
สถำนกำรณ์ของพื้นที่ :  พื้นท่ีเพาะปลูกอยู่ในเขตพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกล าไย S2 โดยการขายผลผลิตในรูปแบบล าไยสด
และล าไยร่วง แต่ประสบปัญหา คือ  

- ล าไยออกดอกปีเว้นปี  
- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ  
- ต้นทุนการผลิตสูง  
- เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิต  
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

แนวทำงกำรพัฒนำ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยในฤดูโดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการลดต้นทุนการผลิต  
เป้าหมายการผลิต 1. การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (จาก 277 กก. เป็น450 กก.)  2. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต (จากล าไย
เกรด AA ร้อยละ 25 เป็น ร้อยละ 65, ล าไยเกรด A ร้อยละ 35 เหลือ ร้อยละ 30, เกรด B ร้อยละ 25 เหลือ  
ร้อยละ 5) 
เทคโนโลยเีด่นของศูนย์เรียนรู้ : การตัดแต่งกิ่งล าไยหลังเก็บเกี่ยว การบังคับล าไยให้ออกดอกทุกปี และการผลิตล าไยคุณภาพ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
หลักสูตรกำรเรียนรู้: 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยในฤดู 

     2. การลดต้นทุนการผลิตล าไย 
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ฐำนกำรเรียนรู้: 1. การตัดแต่งกิ่งล าไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต   
 
 
 
 

2. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
 
 

 
3. การเตรียมต้นล าไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก 
 
 
 
4. โรคและแมลงศัตรูล าไย   
 
 
 
5.  การตัดแต่งช่อล าไยให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
6. การให้น้ าล าไย 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ำย: กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่ ต าบลร่องเคาะ, ต าบลวังเหนือ,ต าบลทุ่งฮั้ว,ต าบลวังซ้าย,ต าบลวังใต้ 
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร :   นายธงชัย  หล่อวิไล   
เบอร์โทรศัพท ์: 086-9217992 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ:ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
สินค้าหลกั:ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 8,786 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย: 2,000 ราย 
สถานทีต่ัง้:บ้านห้วยมะเกลือ  หมูท่ี่  4  ตําบลหัวเสือ  อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง 
พกิดั:Latitude 18.15079 Longitude 99.66248 

 X 570073.3   Y  2006994.7   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นางดวงดาว  กูริโอโสไนอาร์เรตต้ี 
บ้านเลขที่ 164 หมู ่4 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์:  081-7243581 
สถานการณ์ของพื้นที ่: พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขา้ว ( S2) แต่ประสบปัญหา คอื  

- การผลิตข้าวยังไม่มีคุณภาพ 
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
- ราคาปุ๋ย, สารเคมีแพง  
- โรคแมลงระบาด 

แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีเปาหมายลดต้นทุนการผลิตไร่ละ  400  บาท/ไร่ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 400 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1.การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 2. การผลิตขา้วให้ได้คุณภาพ 
 3. การบรรจุผลิตภัณฑ์  การแปรรูป 

ฐานการเรียนรู้ :1.  การผลติข้าวคณุภาพ 
- การใช้พันธ์ุ, การคัดเมลดพันธ์ุด้วยการใช้นํ้าเกลือ 
- การดูแลรักษา 
- การเกบเก่ียวระยะที่เหมาะสม 

 
 
 

นยเรียนร ารเ ร ท า  
าร น าเ ร 

ทาง  อ. ท  

ทาง
า า
าง 

า าง 

ทา ไป  
.แพร 

ี  
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2  การทํานํ้าหมักและปุ๋ยหมกั 

- การทํานํ้าหมักและปุ๋ยหมัก ในการลดต้นทุนได้รับการสนับสนุนจากสถานีพั นาที่ดินลําปาง 
 
 

 
 
 
 
3  การทําและการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย) 

 
   
 
 
 
 

4  การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 
- เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการทํานํ้าข้าวกล้องงอก  การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่รักษาคณุภาพ

ข้าวโดยการแพคสูญญากาศ 
 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้  
 

 

 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวลําปาง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายถนอม  องอิสสระ 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-0341796   
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 23,354 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,253 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านสันบุญเรือง  หมู่ท่ี 4  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   
พิกัด  : Latitude 18.27651  Longitude 99.40318 

 X  542615.6  Y 2020826.1 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:  นายอิ๊ด   สิทธิอมรสกุล   อายุ  62  ปี 
บ้านเลขท่ี  159  หมู่ท่ี  4  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง    
เบอร์โทรศัพท:์  089-1914257   
สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวแต่ประสบปัญหา คือ 

x ต้นทุนการผลิตสูง 
x โรคแมลงศัตรูระบาด 

แนวทางการพัฒนา : การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
                         : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีต่างๆ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้:    ๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                            ๒. การขยายและการใช้เช้ือไตรโครเดอร์มาป้องกันโรคข้าว 
ฐานการเรียนรู้ : ๑.การเตรียมความพร้อมในการปลูกข้าว 
                           - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้าลงในถาดเพาะเพื่อใช้ท านาโยน 
                           - การเตรียมพื้นท่ีการท านาโยน การควบคุมระดับน้ า 
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๒.การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 -การใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิต(ปุ๋ยส่ังตัด)ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีโดยใช้ให้ถูกชนิด ถูกเวลา โดยเน้นการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.การป้องกันก าจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน 
 -การขยายและการใช้เช้ือไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคข้าวการส ารวจแมลงศัตรูข้าวตามกระบวนการ(IPM) 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 

  
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายจ ารัส เตชะสาย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๗๘-๒๔๕๐    
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 
สินค้าหลกั : มะนาว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 792 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 171 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่ 2 บ้านแจ้คอน ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.92666 Longitude 99.67041 

 X 570593.2   Y 2092847.2   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศนูย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :.นายอเนก  ประสม 
บ้านเลขที่ 147 บ้านแจ้คอน หมู่ที ่2 ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์086-197-7112 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรนิยมปลูกมะนาวเนื่องจากเจริญเติบโตและ ให้ผลผลิตได้อย่างดี จึงขยายพ้ืนที่ปลูกอย่าง
แพร่หลายแต่ประสบปัญหาในหลายด้าน คือ  

x ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี 
x โรค-แมลง โรคแมลงที่มีการระบาดเพ่ิมขึ้น 

x รายได้ที่ไม่แน่นอนเมื่อผลผลิตมีจํานวนมากในช่วง ดู  
แนวทางการพฒันา :ลดต้นทุนการผลิตมะนาว โดยลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ําหมักเพ่ือ
ใช้เอง จัดการพ้ืนที่ปลูกให้เหมาะสมเพ่ือลดการเป็นแหล่งสะสมโรค-แมลงของแปลงปลูก และใช้ภูมปัิญญาเพ่ือจัดการ
ให้มะนาวออกผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้:ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การปองกันกําจัดแมลง การผลิตมะนาวตรงตาม
ความต้องการของตลาดและการจัดการแหล่งนํ้าให้ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
การนําไปใชป้ระโยชน ์:ลดต้นทุนการผลิตมะนาว 
หลกัสตูรการเรียนรู:้ 1. การลดต้นทุนการผลิตมะนาว 

2. การผลิตมะนาวให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของตลาด 
3. การจัดการแหล่งนํ้าให้ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

นนแ หม –วั เหนือ 

ทา เ าตําบลท ผ  
ปายบานหัวฝาย 

รพ.สต.ทผ. ร.ร.ท ผ

สะพาน

ศูนยเรียนรูฯ

เทศบาลตําบลท ผ

ปอม
ตํารวจ 
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ฐานการเรียนรูท้ี่ : 1.การจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือใช้ในสวนมะนาว  
เน้นการลดต้นทุนและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ํา
หมักเพ่ือใช้เองจากวัสดุภายใน าร์ม (เปลือกถั่วดําและมูลสุกรที่เป็นกิจกรรมภายในศูนย์ ) 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดการแหล่งนํ้า (การควบคุมปริมาณนํ้าและการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า) 
การจัดการแหล่งนํ้าให้ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุดการใช้นํ้าโดยใช้สปริงเกอร์และการเพ่ิมรายได้จากแหล่งนํ้าโดยการ
เพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 

3. เทคนิคการผลิตมะนาวเพ่ือให้ผลิตออกตลอดปี 
หลักการคือ ไม่เน้นหนักจนต้องบังคับให้มะนาวนอกในช่วงนอก ดูเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการผลิตมะนาวให้ออก
ผลผลิตในช่วงที่มีราคาเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต โดยการจัดการนํ้า ปุ๋ย และการตัดแต่งก่ิงอย่างเหมาะสม 
 

 

 
 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: สถานีพั นาที่ดินลําปาง เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง สํานักงานประมงอําเภอแจ้ห่มและสํานักงานประมงจังหวัด
ลําปางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกมะนาวตําบลทุ่งผึ้ง 

 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายนเรศ  แก้วปนตา 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1306975, 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 11,731 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,085 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านห้วยรากไม้หมู่ 5 ตําบลสบปาด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.24720 Longitude 99.65681 

 X 569435.3   Y  2017659.8    (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรยีนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นางรัศภัธ ย่ิงสุขสันติสุข อายุ 60 ปี 

บ้านเลขที่ 46 หมู่ 5 ตําบลสบปาด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์093-5366146 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :พ้ืนที่สว่นใหญ่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S3) และถนนลาดยาง 
การคมนาคมสะดวก แต่ประสบปัญหาคือ  

- การผลิตยังไม่ได้คุณภาพ  

- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
- แมลงโรคระบาด  

แนวทางการพฒันา :- การลดต้นทุนการผลติข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลี่ยไร่ละ 4,552.64 บาท 
โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 

-การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :ลดต้นทุนการผลิตขา้วไร่ละ 450 บาท  
หลกัสตูรการเรียนรู:้ 1. หลกัสูตรการเตรียมดินเพ่ือเพาะปลูกและการเกบตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ 

2. การคัดเลือกเมลดพันธ์ุต้านทานโรค 
3. การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
4. การปองกันโรคและแมลงศัตรูข้าว 
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ฐานการเรียนรู ้
านการเรียนรู้ที่ 1. การเตรียมดิน เป็นการเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสําหรับการปลูกข้าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต

ของข้าว โดยปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการงอกของเมลดข้าว  
 
 
 
 

 

านการเรียนรู้ที่ 2. การคัดเลือกเมลดพันธ์ุเป็นการปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพของเมลดพันธ์ุที่ผลิตในแปลงขยายพันธ์ุ 
โดยตรวจสภาพต้นพืชที่ปลูกอยู่ในแปลงขยายพันธ์ุมีลักษณะตรงตามพันธ์ุพืชปลูกที่ต้องการเพียงใดหรือมีต้นพืชพันธ์ุ
อ่ืนขึ้นปะปนอยู่ จึงควรต้องการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธ์ุอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะที่สามารถ
ประเมินลักษณะประจําพันธ์ุที่ถูกต้องได้ดีที่สุด  

านการเรียนรู้ที่ 3. การตรวจวิเคราะห์ดินการเกบตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ 
ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคญัในการปลูกพืช การวิเคราะห์ดิน  ดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1. จําแนกชนิดและลักษณะของดินเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุพืช 
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ของดิน 

2. ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือกําหนดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม 

3. ตรวจสอบการสะสมของสารเคมี โลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่ปนเปอนในดิน 
  

านการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ปุ๋ยแบบลดต้นทุน 

านการเรียนรู้ที่ 5 การปองกันโรคและแมลงศัตรูข้าว 
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปองกันและกําจัดศัตรูข้าว 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 

เครือข่าย: ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนตําบลสบปาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแม่เมาะ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ตําบลสบปาด 

 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางศิรินทิพย์ ถาวรศักด์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:084-4606425 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 30,138 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 4,896 ราย 

สถานทีต่ัง้ : สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากัดเลขที่ 28 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 
พกิดั : Latitude 17.84719 Longitude 99.34511 

 X 536565.8    Y 1973313.1    (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นางสาวสมคิด  อุ่นแก้ว 
บ้านเลขที่  276  ช่ือบ้านสบปราบ  หมู่ที ่ 2  ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ   จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์:089-9515323 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ ร้อยละ 90 เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวแต่ประสบปัญหา คือ  

- ต้นทุนสูง  
- ผลิตผลด้อยคุณภาพ  

- มีศัตรูข้าวระบาด 
แนวทางการพฒันา : ช่วง ดูแล้งจะส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น และหว่านพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ได้นําเทคโนโลยีใหมม่าปรับใช้ โดยใช้ระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตข้าวปลอดภัย GAP 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1.การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าว 
ฐานการเรียนรู ้: 1. การเตรียมดิน / ตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร 
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2. การคัดเมลดพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมทักษะและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมลดพันธ์ุ 

 
 
 
 
 

 
3.การใช้ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต
ข้าวคุณภาพ ตามระบบ GAP (ข้าวปลอดภัย) 

 
 
 
 
 

 
4.การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า เพ่ือปองกันและกําจัดโรคข้าวและส่งเสริมเกษตรกรผลิตเช้ือชีวภาพ เน่ืองจากต้นทุน
ตํ่าและยังปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตําบลสมัย และตําบลแม่กัวะ 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายบัณฑิต สอนอินตะ  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1306713 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,100 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,212 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
พิกัด : Latitude 17.45161 Longitude 99.11393 

 X 512098.4    Y 1929519.4   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต 
บ้านเลขท่ี 321 บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง  
เบอร์โทรศัพท:์ 09 8747 5194 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอแม่พริกเป็นพื้นท่ีจัดอยู่ในเขตความเหมาะสม (S1) แต่ประสบปัญหา คือ  

- ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น  
- ขายข้าวไม่ได้ราคา  
- ปัญหาภัยธรรมชาติ 
- การระบาดของศัตรูพืช  

แนวทางการพัฒนา :การปลูกข้าวท่ีได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งต้นทุนในการ
ผลิตข้าวของเกษตรกรต าบลแม่พริก  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้: จัดต้ัง“โรงเรียนกสิกรรมท านาบ้านแม่พริกลุ่ม” อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 
กิจกรรม มี 3 หลักสูตร โดยเกษตรกรจะต้องมาเรียนรู้และแลกเปล่ียนกัน เนื้อหาของหลักสูตรมีดังนี้  

1. หลักสูตรระดับเริ่มต้น เป็นหลักสูตรเน้นท่ีการจัดการศัตรูพืชโรคแมลงโดยเฉพาะ จุดประสงค์คือ ต้องการ
ให้เกษตรกรยอมรับว่า ในการท านาไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันแมลงศัตรูข้าวได้  
 2. หลักสูตรระดับกลาง เป็นหลักสูตรท่ีต่อเนื่อง จะเริ่มต้นหลังจากท่ีเกษตรกรได้ประสบการณ์ในระดับเริ่มต้น
แล้ว โดยจะเน้นถึงการเลิกใช้ปุ๋ยเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมารู้จักวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก การท าปุ๋ยพืชสดแทน 

3. หลักสูตรระดับปลาย เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง จากสองหลักสูตรข้างต้น เป้าหมายการให้การศึกษาใน
หลักสูตรนี้ คือ เกษตรกรต้องเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเด็ดขาด รวมถึงยาฆ่าแมลงทุกชนิดด้วย รวมถึงการเลิกใช้พันธุ์ข้าว
ปลูกท่ีซื้อมาจากท้องตลาด  
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ฐานการเรียนรู้:  1การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เป็นการ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ โดยเน้นการสอน
ด้านการถอนตัดพันธุ์ปนใน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะแตก
กอ ระยะต้ังท้อง ระยะออกรวง และระยะเก็บเกี่ยว 
 
 

2. การเตรียมดิน การปลูกและการดูแลรักษาเป็น
การให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินจนตลอดถึง
ระยะเก็บเกี่ยว โดยเน้นเทคโนโลยีการเตรียมดิน 
วิธีการจัดการน้ า เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว การ
ส ารวจศัตรูข้าวในแปลงนา 

 
3. การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

 
 
 
 
 

 
4.การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 
เครือข่าย: - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวขวัญกมล ปิงสมุทร์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท ์:08 1662 5171 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 9,450 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,824 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านสองแควตะวันออก  หมู่ที่ 9 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 17.55492 ,Longitude 99.18706 

 X 519851.9   Y 1940955.5   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศนูย์เรียนรู:้ 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางสุรีย์รัตน์  ขัติยะ  อายุ 53 ปี 
บ้านเลขที่ 34 หมู่ที ่9 ต.เถนิบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-7245306 

สถานการณ์ของพื้นที ่: ตําบลเถินบุรีเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวยังไม่ได้คุณภาพ  

- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
- โรคแมลงระบาด 

แนวทางการพฒันา : 1.การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลี่ยไร่ละ 3,500 บาท โดยมี 
เปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 550 บาท 

 2. การผลิตขา้วให้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 550 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1.หลกัสูตรการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
       2.หลักสูตรกระบวนการตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 
       3.หลักสูตรเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิแดง การตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ : 1.การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาคณุภาพของเมลดพันธ์ุข้าวการเตรียมดิน เป็นการเตรียม
พ้ืนที่ให้เหมาะสําหรับการปลกูข้าว โดยการ ไถดะ ไถแปร คราด และทําเทือก 

2. การคัดเลือกเมลดพันธ์ุเพ่ือควบคุมคุณภาพของเมลดพันธ์ุที่ผลิตในแปลงขยายพันธ์ุ แนะนําให้เกษตรกรตรวจตัด
พันธ์ุปนเพ่ือเตรียมแปลงขยายพันธ์ุให้ได้มาตร านแปลงขยายพันธ์ุก่อนการตรวจสอบคุณภาพแปลงขยายพันธ์ุ โดย
คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธ์ุอย่างเป็นทางการ เพ่ือตรวจแปลงขยายพันธ์ุว่าเป็นไปตามมาตร านแปลง
ขยายพันธ์ุหรือไม่ ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือดําเนินการแก้ไขให้เมลดพันธ์ุมีคุณภาพสูงดีขึ้น ซึ่งการกําจัดข้าวพันธ์ุปน 

อาจทําไปพร้อมกับการกําจัดวัชพืชและการตรวจโรคแมลงในแปลงขยายพันธ์ุ ซึ่งสามารถทําได้ในระยะต่าง  

 

 

 

 

 

 

3. การตรวจวิเคราะห์ดินการเกบตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์จําแนกชนิดและลักษณะของดินเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุพืชให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ของดินประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพ่ือเป็นแนว
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกําหนดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตรวจสอบการสะสมของสารเคมี 

โลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่ปนเปอนในดิน 

 

. การปองกันโรคและแมลงศัตรูข้าวให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ในการปองกันและกําจัดศัตรูข้าว เช่น โรคข้าวที่สําคัญ 

การปองกันโรคไหม้Rice Blast Disease  

 

แปลงเรียนรู ้: 

 
 
เครือข่าย:ศูนย์ขยายเมลดพันธ์ุข้าวลําปาง กรมการข้าว  ศนูย์ข้าวชุมชนตําบลล้อมแรด 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นางนันทกาญจน์ พรคงเกษมตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์ 093-1300929 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  
สินค้าหลัก : สับปะรด 
พื้นที่เป้าหมาย : 19,304 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,684 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านห้วยน  าเค็ม  หมู่ท่ี 7  ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
พิกัด : Latitude 18.37641  Longitude 99.61668 

 X  565145.5    Y 2031941.9 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวรรณ  ฟูใจ 
บ้านเลขท่ี115   หมู่ท่ี 8  บ้านลูเหนือ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1818490 
สถานการณ์ของพื้นที่ : สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของต าบลบ้านเสด็จ แต่ประสบปัญหา คือ  

- พื นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด(S3)  
- พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอนและเชิงเขา 
- ไม่มีแหล่งน  าชลประทานต้องอาศัยน  าฝน 

แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยเน้นการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และ
เน้นการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั งปีโดยเฉพาะตลาดบริโภคผลสด 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีการคัดขนาดหน่อพันธุ์ที่ใช้ปลูก เพื่อสะดวกในการจัดระบบการผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดและการลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 
  2. การปลูกสับปะรดโดยคัดขนาดหน่อพันธุ ์
  3. การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยน  าหมักชีวภาพ 
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แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง จ ากัด 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสมเจตน์  ศักดิ์วงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 081-9611307 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 16,800 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,488 ราย 
สถานทีต่ัง้ : เลขที่ 200  หมู่ที่ 4  ตําบลทุ่งกวาว  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.56302  Longitude 99.47288 

 X 549899.8   Y 2052544.3 (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมบูรณ ์ จังกา 
บ้านเลขที่ 198 หมู่ที ่11  ตําบลทุ่งกวาว  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์ 089 - 8554438  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ 90 เปอร์เซนต์ จะปลูกข้าว แต่ประสบปัญหา คอื  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพ  

- มีโรคแมลงระบาด  

- นํ้ายังไม่เพียงพอต่อการทํานาปรัง 
แนวทางการพฒันา : ช่วงแล้งจะส่งเสริมปลกูพืชอายุสั้น  หลังจากน้ันปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ  ได้นําเทคโนโลยีใหม่ มาปรับใช้  เน้นการลด  
ละ เลิก สารเคมี สามารถเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนได้ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรการเรียนรู:้ 1.การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

     2.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในแปลงนา 
     3.การผลติและการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
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ฐานการเรียนรู:้ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว  

ส่งเสริมการทํานาโยนเพ่ือลดการใช้เมลดพันธ์ุข้าว   
 

 
 
2. การผลิตและการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 

จากการท่ีเกษตรกรประสบปัญหาโรคข้าวระบาดอย่างแพร่หลาย และเกษตรกรส่วยใหญ่ยังใช้สารเคมใีนการ
ปองกัน จึงส่งเสริมเกษตรกรผลิตเช้ือชีวภาพในการปองกันกําจัดโรค เน่ืองจากต้นทุนตํ่ายังปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

 
 

 
 
 
 
3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในแปลงนา 

ชาวนาในพ้ืนที่มีรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีและ อร์โมนสูงมาก  จึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยและ
อร์โมน  ใช้เองโดยส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยนํ้าหมัก  และ อร์โมนไข่ใช้เอง 

 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้

                      
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนแก้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกวาว  โรงเรียนทุ่งกวาววิทยา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายปรีชา  พรมนา  ตําแหน่ง นักวิชาการสง่เสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087 - 1763521 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภองาว จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 56,338 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,243 ราย 

สถานทีต่ัง้ : 56 หมู ่7 บ้านดง ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.75733  Longitude 99.96052 

 X 601245.1     Y 2074250.8  (Zone 47) 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นางสาวรังษิยา แสงสุกวาว อายุ 37 ปี 
บ้านเลขที่ 56/1 หมูท่ี่ 7 ตําบลหลวงใต้   อําเภองาว   จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์ 081-7250040 

สถานการณ์ของพื้นที:่ เกษตรกรส่วนใหญป่ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ประสบปัญหา คอื  
- ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิต  
- การผลิตให้ได้คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ 

แนวทางการพฒันา: การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ จากเดิมเ ลี่ย 600-800 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 1,200-1,800  
กิโลกรัมต่อไร่ และการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี และการเกบเก่ียวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การลดต้นทนุโดยการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรการเรียนรู:้ การจัดการแปลงปลกูเพ่ือเพ่ิมผลผลติที่มีคุณภาพดี และการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 

ฐานการเรียนรู้: 1. การปรับปรุงบํารุงดิน ต้ังแต่การเตรียมดิน การทําปุ๋ยหมักเพ่ือใช้เอง 
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2 การเปรียบเทียบพันธ์ุ ควรเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกของตัวเอง และผลผลติเ ล่ียสูงสุด ความทนทานต่อ
โรค ระยะเวลาเกบเก่ียวผลผลิตที่เหมาะสมกับตัวเองและพ้ืนที่ 

 
3 การดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรควรนําดินของพ้ืนที่ปลูกไปตรวจก่อนเสมอ ว่าควรใช้ปุ๋ยสูตรใดและควร
ทํารุ่นก่อนใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยทีถู่กชนิด ถูกช่วง ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกปริมาณ ย่อมทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเสมอ 

 
4 การเกบเก่ียวและวิทยาการหลังการเกบเก่ียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และละพันธ์ุมีอายุการเกบเก่ียวแตกต่างกันไป ควร
ศึกษาก่อนการปลูก และมีลักษณะการเกบสดและเกบแห้งอีกด้วย แต่อายุส่วนใหญท่ี่เกบเก่ียว คือ 120 วัน เมื่อเกบ
เก่ียวเสรจควรไถกลบต้นทันที เพ่ือเป็นปุ๋ยในการผลิตรอบถัดไป 

 
5 การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า นํ้าเป็นปัจจัยหลักของการทําการเกษตร จึงต้องรู้คุณค่าและใช้อย่างเหมาะสมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือดูแลผลผลิตที่จะได้รับอย่างเตมที่ 

 
แปลงเรียนรู:้ 

 
เครือข่าย: สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายสมาน เตียนตะนันท์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1306989 



207 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ถั่วลิสง   
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 880 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 537 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  107  บ้านสบแม่ทํา  หมู ่2 ตําบลเสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.00959  Longitude 99.15035 

 X 515915.6     Y 1991253  (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้:  นายเอกดนัย  ใจกันทา  อายุ  44  ปี 
บ้านเลขที่  107  ม.  2  ต.เสริมซ้าย  อ.เสริมงาม  จ.ลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์:  080-6739458 
สถานการณ์ของพื้นที ่:  ตําบลเสริมซ้ายมีเขตเหมาะสมปลูกข้าวน้อยและไม่เหมาะสมปลูกข้าว(S2,N) ซึ่งถั่วลสิง
เป็นพืชหน่ึงที่เกษตรปลูกมากที่สุดรองจากข้าว ซึ่งเกษตรกรเหนข้อดี คือ  

- พืชทนแล้งและใช้นํ้าน้อย  
- เกษตรกรมีความเช่ียวชาญการปลูกถั่วลิสง 

แนวทางการพฒันา :  - การลดต้นทุนการผลิตถั่วลิสง เกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงเ ลี่ยไร่ละ  9,000  บาท      
มีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ  3,000  บาท และการผลิตเมลดพันธ์ุถั่วลิสงให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติและลดต้นทนุการผลิตถั่วลสิง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตถั่วลิสงไร่ละ 3,000 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: -การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสง 
                          -การผลิตเมลดพันธ์ุไทนาน 9  ,ขอนแก่น 60  คณุภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : 1. พันธ์ุถั่วลิสง(การคัดเมลดพันธ์ุ)คัดพันธ์ุปน 
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2.การใช้สารปรับปรุงดิน  ยิปซั่ม/โดโลไมด์/ไรโซเบียม 
                    (1)  การใสยิ่ปซั่มเป็นสารปรับปรุงดิน  อัตตรา  100  กิโลกรัมต่อไร ่ ในสภาพพ้ืนที่ดินเหนียว ให้
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  14.00  %    (2) การใส่โดโลไมด์เป็นสารปรับปรุงดิน  อัตรา  50  กิโลกรัมต่อไร่  ในสภาพดิน
เหนียว  ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  15.59 %  (3) การคลุกเมลดพันธ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมก่อนปลูก  ทําไห้ลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมลีง  12  กิโลกรมัต่อไร่ 
 
 
 
 
 
3. การจัดการศัตรูพืช  ศจช.(การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์ม่า) 
เน่ืองจากถ่ัวลิสงจะมีปัญหาโรคที่เกิดจากเช้ือราช่วงหยอดเมลดในหลุม
ปลูกและโรคราสนิมช่วงออกดอก  ก่อนปลกูต้องคลุกเมลดพันธ์ุด้วยเช้ือ
ราไตรโคเดอร์ม่าก่อนปลูกลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างในผลผลติ 
 
4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรับตรวจและบริหาร จัดหาปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 
5. การแปรรูปถั่วลิสง (ถั่วลสิงคั่ว)  

 
แปลงเรียนรู ้

 
 
เครือข่าย : ศนูย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  กรมวิชาการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายพงษ์ศักด์ิ  แดงปง  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทร:  084-3973619 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั: ไร่นาสวนผสม  
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 1,468 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 265 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  
พกิดั : Latitude 18.209354   Longitude 99.4177419   

X   544171                  Y  2013398                 (Zone 47) 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู:้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายนําลภ มณุีแก้ว  
บ้านเลขที่  289   หมูท่ี่ 2   ต.ศาลาไชย อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์: 084 3717851 

สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรปลูกข้าวเหนียว พันธ์ุ กข6 เป็นพืชหลักที่สําคัญ โดยประสบกับปัญหา คือ 
- ปลูกเ พาะช่วง ดูฝน ใช้นํ้าจากนํ้าฝนและแหล่งนํ้าธรรมชาติที่ไหลผ่านพ้ืนที่  

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: -การลดต้นทุนการผลติ (1) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี   

   (2) การสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี                          
                          - การเพ่ิมผลผลิตข้าว (1) การคัดเลอืกเมลดพันธ์ุ   

(2) การปรับปรุงบํารุงดิน 
                          - การพั นาคุณภาพข้าว (1) การเกบเกี่ยวระยะเวลาที่เหมาะสม  

    (2) วิทยาการหลังการเกบเกี่ยวที่ดี 
    (3) การจัดทําบัญชี าร์ม 
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ฐานการเรียนรู้ :  
1. การปรับปรุงบํารุงดิน   

 - การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ปุ๋ยอินทรีย์ ในนาข้าวเพ่ือส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 

2. การลดต้นทุนการผลิต 

 - การเลี้ยงไส้เดือน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคม ี

3.การใช้นํ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า   
 - การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ระบบนํ้าหยดและระบบน้ําในแปลงพืชผักสวนครัว) 

4.เกษตรกรรมตามแนวเศรษ กิจพอเพียง  
 - การปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร ปศุสัตว์ ประมง  

 
แปลงเรียนรู้ :  

 
 
เครือข่าย : ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวลําปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา สถานีพั นาที่ดินลําปาง ปศุสัตว์อําเภอเกาะคา   
ประมงอําเภอเกาะคา กศน.อําเภอเกาะคา เทศบาลตําบลศาลา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : พิจิตรา กาวิละวงศ์  
เบอร์โทรศพัท ์:  081-8830950 
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8. จังหวัดล ำพูน 
 
 
 
 
 
 



212 
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ศนูย์เรียนรูก้ำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
สินค้ำหลัก : ล าไยนอกฤดู 
พื้นที่เป้ำหมำย : 2,095 ไร ่
เกษตรกรเป้ำหมำย : 412 ครัวเรือน 
สถำนที่ต้ัง : บ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
พิกัด   :   Latitude 18.5015   Longitude 99.0693      
     X 507315      Y 2045676   (Zone …………)     
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ :                
 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้ำของแปลงเรียนรู้ : ร.ต.อ.วิสูตร กันไชยสัก        
บ้านเลขท่ี 34/1 หมู่7 บ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
เบอร์โทรศัพท:์ 081- 9801100  
สถำนกำรณ์ของพื้นที่ : การประกอบอาชีพของราษฎรในต าบลศรีบัวบาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร
โดยมีการเพาะปลูกข้าว และล าไย เป็นหลัก ซึ่งต าบลศรีบัวบานนั้น เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการเพาะปลูกล าไยเป็นจ านวน
มาก โดยมีพื้นท่ีปลูกท้ังส้ิน 6,478 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกล าไย 752 ราย ปัญหาการผลิตล าไยในพื้นท่ี คือผลผลิต
กระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม 
เกษตรกรขาดการปฏิบัติดูแลสวนท่ีดี  
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. การปรับโครงสร้างระบบการผลิตล าไยในพื้นท่ีให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดและ กระจายผลผลิต ท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
                           2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตล าไย ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตล าไย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและลดความเส่ียงด้านการตลาด 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : การผลิตล าไยนอกฤดู 
หลักสูตรกำรเรียนรู้  
                       1. การตัดแต่งกิ่งและการดูแลหลังการเก็บผล 
    2. การให้สารโปรตัสเซี่ยมคลอเรตทางดิน 

3. การให้น้ าแบบประหยัด 
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ฐำนกำรเรียนรู้ท่ี 1 : กำรตัดแต่งก่ิงและดูแลหลังจำกกำรเก็บผล  

- หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไย ต้องท าการตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ใส่ปุ๋ยคอก ต้นละ 10-30 กก. 
พร้อมกับการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเร่งให้ต้นล าไยแตกใบอ่อน พร้อมท่ีจะราดสารท าล าไยนอกฤดูรอบใหม่ โดยการ
จะต้องให้ต้นล าไยแตกใบอ่อน อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อให้ต้นล าไยสมบูรณ์ ถึงจะท าการราดสาร  
ฐำนกำรเรียนรู้ท่ี 2 : กำรให้สำรโปรแตสเซียมคลอเรตทำงดิน  

- ใช้สารโปรแตสเซี่ยมคลอเลต จ านวน 12 กก. ต่อน้ า200 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณใต้ทรงพุ่มห่างจาก
ล าต้น1-1.5 เมตร   หลังจากราดสาร ประมาณ 21 วันก็จะเริ่มเห็นช่อดอก หลังจากพ่นสาร ประมาณ 15 วัน เมื่อ
เห็นดอกชัดเจนแล้ว ฉีดพ่นบ ารุงช่อดอกโดยใช้สาหร่าย 200 ซีซี อมิโน 200 ซีซี โบรอนแคลเซียม 200 ซีซี  ยาฆ่า
แมลง 200 ซีซี ต่อน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่น ห่างกัน 7 วันครั้ง เพื่อให้ดอกมีความสมบูรณ์ยาวขึ้น ก่อนท่ีดอกบานจะบาน
ควรฉีดพ่นอีกสักครั้ง โดยเพิ่มเช้ือกันรา 200 ซีซ ีฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคเช้ือราและแมลง เพื่อให้ล าไยติดผลดี 

ฐำนกำรเรียนรู้ท่ี 3 : เทคนิคกำรผลิตล ำไยให้มีคุณภำพและปลอดภัย   
- หลังจากล าไยติดลูกเล็กเท่ากับหัวไม้  ทางดินใส่ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 หรือใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 

15-15-15 ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตรา 1:1 อัตรา 0.5 กก ต่อทรงพุ่มต้น 5 เมตร ทุก 15-20 วัน พร้อม
กับการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ การบ ารุงผลก่อนเก็บเกี่ยว ทางดิน ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หรือ ปุ๋ยสูตร 13-13-21อัตรา 
1-2 กก ต่อต้น ทรงพุ่ม 3-5 เมตร ถ้าใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 ล าไยจะแก่และสุกเพื่อให้ได้เก็บเร็วขึ้นแต่อาจจะท าให้
ต้นโทรม หลังเก็บเกี่ยวต้องเร่งบ ารุงฟื้นฟูสภาพต้นเรียกความสมบูรณ์กลับมาทันที  

ฐำนกำรเรียนรู้ท่ี 4 : กำรให้น้ ำล ำไยอย่ำงประหยัด 
- ระยะแทงช่อดอก เมื่อเห็นเป็นช่อดอกแล้วควรมีการให้น้ าเล็กน้อยและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ 

ระยะดอกบาน และ ระยะติดผลขนาดเล็ก ระยะนีต้้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ถ้าขาดน้ าจะท าให้ผลแคระแกร็น และร่วง
มาก ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรงดการให้น้ าก่อนการเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดแต่ง
กิ่ง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดกิ่ง เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งขึ้น  

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่ำย : ส านักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดล าพูน, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดล าพูน (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 
                 โครงการชลประทานจังหวัดล าพูน, ส านักงานเทศบาลต าบลศรีบัวบาน  
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร :  นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7244226 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน  
สินค้าหลกั: ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 11,848 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,676 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านท้องฝาย  หมู่ 1  ตําบลทากาศ  อําเภอแม่ทา  จังหวัดลาํพูน 
พกิดั :  Latitude 18.41692   Longitude 99.06113,  

X 47Q506457   Y 2036315  (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายดํารงค์   จินะกาศ  อายุ  50  ปี 
บ้านท้องฝาย  หมู่ 1 ตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลาํพูน 
เบอร์โทรศพัท ์: 081 - 724 - 7327 
สถานการณ์ของพื้นที:่ พืชเศรษ กิจของจังหวัดลําพูน คือ ลําไย แต่ประสบกับปัญหา คือ  

x ผลผลิตลําไยมปีริมาณมากใน ดูกาลผลิต   

x ราคาตกตํ่า ไม่คุ้มคา่การลงทนุ   
แนวทางการพฒันา :  ส่งเสรมิเทคโนโลยีเพิม่ผลผลิตลําไย  ลดต้นทุนการผลิตลําไย  พั นาคุณภาพผลผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: เทคนิคการผลิตลําไยนอก ดูเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการตลาด 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดความเสี่ยงด้านการตลาด 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าโดยการให้นํ้าระบบสปริงเกอร์ 
  2.  การกระตุ้นลําไยให้ออกดอกและติดผล 

 3.  การทําปุ๋ยหมักใต้ต้นลําไยและการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคม ี
  4. เทคนิคการดูแลรักษาลําไยช่วงการติดผล 
ฐานการเรียนรู้ 1 : การใช้น้าํอย่างรูค้ณค่าโดยการให้น้าํระบบสปริงเกอร์ 
     - ใช้นํ้าระบบสปริงเกอร์ ช่วยควบคุมปริมาณการให้นํ้ามากน้อยเ พาะจุดได้ ช่วยประหยัดนํ้าและค่าไ า 
     - ช่วยให้นํ้าตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต 
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ฐานการเรียนรู้ 2 : การกระตน้ลาํไยให้ออกดอกและตดิผล 
     - หลังการเกบเก่ียวให้ใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง (25-7-7 หรอื 46-0-0 + 15-15-15) 
     - พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 15-0-0 และอาหารเสริมเร่งการแตกใบ 
     - รักษาใบอ่อนแต่ละชุดไม่ให้แมลงทําลาย  ให้ลําไยแตกใบอ่อนอย่างน้อย  2  ครั้ง 
     - ใช้สารโปรตัสเซี่ยมคลอเรตจากแหล่งที่เช่ือถือได้ 
     - มีการจัดการที่ดีหลังการราดสารโปรตัสเซี่ยมคลอเรต 
 
   
 
 
ฐานการเรียนรู้ 3 : การทาํปยหมักใตต้น้ลําไยและการใช้สารชีวภณั เ์พื่อลดการใชส้ารเคมี 

- หลังการเกบเก่ียวผลผลิต  ให้ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง  มองทะลุรอบต้น   
- ใช้ใบลําไยทีตั่ดแต่งก่ิงคลุมใต้โคนต้นบาง   
- หลังจากการตัดแต่งก่ิงและใช้ใบลําไยที่ตัดแต่งก่ิงคลุมใต้โคนต้นบาง    

แล้วใหใ้ส่ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยเคมี  สตูร 25-7-7 หรือ 46-0-0  
อัตราส่วน 1 : 2  รอบทรงพุ่ม  1  กิโลกรัม/ต้น 

- รดนํ้าให้ชุ่มทกุ 5 – 7  วัน   
- มีการใช้สารชีวภัณฑ์ (เช้ือราไตรโครเดอร์ม่า  เช้ือราบิวเวอร์เรีย)  

เพ่ือปัองกันและกําจัดศัตรูพืช  เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต 
และลดการใช้สารเคม ี
ฐานการเรียนรู้ 4 : เทคนคิการดแูลรักษาลําไยช่วงการตดิผล 
 ผลเลก      - พน่ด้วยสาหร่ายสกัด  2  ครั้ง 
     - อีกประมาณ 15 วัน พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 30–10-10 ประมาณ ½ กิโลกรัม ผสมน้ํา 200  ลิตร 
     - ใส่ปุ๋ยทางดนิสูตร  25-7-7  ประมาณ 1  กิโลกรัม/ต้น 
 ผลโตปานกลาง (เมลดในดํา) - พ่นด้วยปุ๋ยสูตร  15-15-15 หรือ 20-20-20  ประมาณ ½ กิโลกรัม ผสมน้ํา 200  ลิตร 
      - ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร  15-15-15  ประมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น 
 ผลโต (กอ่นเกบเกีย่ว 45 วนั)    - พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 13-0-46  ประมาณ ½ กิโลกรัม  ผสมน้ํา  200  ลิตร  

              - ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 13-0-46  ประมาณ 200 กรัม/ตน้ 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน , ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายวรกาญจน์  ธรรมตา  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1302881 , 082-1832094 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านโ ่ง  จังหวัดลําพูน 
สินค้าหลกั: ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 9,707 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,732  ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหนองสลิง  หมู่ 4  ตําบลศรีเต้ีย  อําเภอบ้านโ ่ง  จังหวัดลําพูน 
พกิดั : Latitude 18.39159   Longitude 98.77630,  

X                     Y                   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายประวิน  ปาตีคํา   
บ้านเลขที่ บ้านหนองสลิง หมู่ 4 ตําบลศรีเต้ีย อําเภอบ้านโ ่ง  จังหวัดลําพูน  
เบอร์โทรศพัท ์: 086 – 180 - 9778 
สถานการณ์ของพื้นที ่:  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลกูลําไยและมะม่วง ในส่วนของการทําสวนลําไย จะประสบปัญหา คือ  

- ผลผลิตน้อยไม่มีคุณภาพ 

- ต้นทนุการผลิตสูง 
- ราคาตกตํ่า   

แนวทางการพฒันา :  ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตลําไย  ลดต้นทุนการผลิตลําไย  พั นาคุณภาพผลผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคนิคการผลิตลําไยนอก ดูเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการตลาด 
การนําไปใชป้ระโยชน ์: ลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1. การตัดแต่งก่ิงและการเตรียมต้นลําไยก่อนการราดสารโปรตัสเซี่ยมคลอเรต 
  2. การทําปุ๋ยหมักใต้ต้นลําไย  
  3. การให้นํ้าลาํไยอย่างประหยัด 
  4. เทคนิคการดูแลรักษาลําไยหลังการติดผล 
ฐานการเรียนรู้ 1 : การตดัแต่งกิ่งและการเตรียมตน้ลาํไยก่อนการราดสารโปรตัสเ ี่ยมคลอเรต 
     - ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง   

   - ใส่ปุ๋ยเคม ี รดนํ้าให้ชุ่ม  เร่งการแตกใบ   
   - ทําให้ลําไยแตกใบอย่างน้อย 3  ครั้ง ก่อนการใส่สารโปรตัสเซี่ยมคลอเรต 
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ฐานการเรียนรู้ 2 : การทําปยหมักใตต้น้ลําไย 
     - นําใบลําไยที่ตัดแต่งก่ิงสุมโคนโดยรอบ ใช้ปุ๋ยคอกหว่านให้ทั่ว   
     - จากน้ันใช้สารเร่ง พ.ด. 1  ผสมนํ้าราดให้ทั่ว 
 
  
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ 3 : การใหน้้าํลําไยอย่างประหยัด 

- ใช้นํ้าระบบสปริงเกอร์  ช่วยควบคุมปริมาณการให้นํ้า 
มากน้อยเ พาะจุดได้  ช่วยประหยัดนํ้า และค่าไ า 
                    - ช่วยให้นํ้าตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต 
 
 
    
 
 
ฐานการเรียนรู้ 4 : เทคนิคการดแูลรกัษาลําไยหลังการตดิผล 

ผลเลก 
- พ่นด้วยสาหร่ายสกัด  2  ครั้ง 
- อีกประมาณ 15 วัน พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 30–10-10 ประมาณ ½ กิโลกรมั ผสมนํ้า 200  ลิตร 

       - ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร  25-7-7  ประมาณ 1  กิโลกรมั/ต้น 
 ผลโตปานกลาง (เมลดในดํา)   

 - พ่นด้วยปุ๋ยสูตร  15-15-15 หรือ 20-20-20  ประมาณ ½ กิโลกรัม ผสมนํ้า 200ลิตร 
        - ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร  15-15-15  ประมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น 
 ผลโต (ก่อนเกบเก่ียว 45 วัน) 

     - พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 13-0-46  ประมาณ ½ กิโลกรมั  ผสมนํ้า  200  ลิตร  
     - ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 13-0-46  ประมาณ 200 กรัม/ต้น 

แปลงเรียนรู ้:          

 
 
 
 
 

เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน , ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม ่
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางธัญญรัตน์  ปาละมี  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์:  084-3714243 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  
สินค้าหลกั: ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 4,460  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 549 ราย  
สถานทีต่ัง้ :บ้านใหม่ศิวิลัย  หมู่ 12  ตําบลล้ี  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
พกิดั : Latitude 17.82935  Longitude 98.97994 

 X                    Y                   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายจันทร์  วงศ์เรือง    
บ้านใหม่ศิวิลัย  หมู ่12  ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน 
เบอร์โทรศพัท ์: 097 – 963 - 3025 
สถานการณ์ของพื้นที่ : การทําการเกษตรของตําบลลี้ ได้แก่ การทําสวนลําไย การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัญหา
การทําการเกษตร คือ   

- ต้นทุนการผลิตสูง   
- ผลผลิตตํ่า  
- ราคาตกตํ่า     

แนวทางการพฒันา :  ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตลําไย  ลดต้นทุนการผลิตลําไย  พั นาคุณภาพผลผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคนิคการผลิตลําไยนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การตัดแต่งก่ิงและการเตรียมต้นลําไยก่อนการราดสารโปรตัสเซี่ยมคลอเรต 
  2. การทําปุ๋ยหมักใต้ต้นลําไย  
  3. การใช้นํ้าอย่างประหยัด 
  4. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี  
ฐานการเรียนรู้  1 :  การตดัแต่งกิ่งและการเตรยีมตน้ลาํไยก่อนการราดสารโปรตสัเ ี่ยมคลอเรต 
      - ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง   

    - ใส่ปุ๋ยเคม ีสูตร  15 – 0 – 0 , 46 – 0 – 0 ห, 25 – 7 – 7 อัตรา  30  กิโลกรมั/ไร่      
      รดนํ้าให้ชุ่ม  เร่งการแตกใบ   
    - ทําใหล้ําไยแตกใบอย่างน้อย 3  ครั้ง ก่อนการใส่สารโปรตัสเซี่ยมคลอเรต 
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ฐานการเรียนรู้ 2 : การทาํปยหมักใตต้น้ลําไย 
 - นําใบลําไยที่ตัดแต่งก่ิงสุมโคนโดยรอบ ใช้ปุ๋ยคอกหว่านให้ทั่ว   
 - จากน้ันใช้สารเร่ง พ.ด. 1  ผสมนํ้าราดใหท้ั่ว 
 
 
ฐานการเรียนรู้ 3 :  การใหน้้ําลําไยอย่างประหยดั 

- ใช้นํ้าระบบสปริงเกอร์  ช่วยควบคุมปริมาณการให้นํ้ามากน้อยเ พาะจุดได้  ช่วยประหยัดนํ้าและค่าไ า 
 - ช่วยให้นํ้าตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ 4 : เทคนคิการดแูลรกัษาลําไยหลังการตดิผล 

ผลเลก 
 - ใส่ปุ๋ย 15 – 15 – 15 อัตรา  50  กิโลกรัม/ไร ่

 ผลโต (ก่อนเกบเก่ียว 45 วัน) 
- พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 13 – 13 – 21 , 14 – 14 – 21  อัตรา  50  กิโลกรัม/ไร ่

 
แปลงเรียนรู ้:  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน , ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน (เกษตรที่สูง) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายการุณย์  ประภัสระกุล  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093 – 1302890 , 086 - 1912404 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 
สินค้าหลกั  : ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 99 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 20 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านศรีดงเยน หมู่  ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 
พกิดั : Latitude 18.069   Longitude 99.018       

X :   Y :   (Zone …….) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายชวลิต ศรีวิจี 
ที่อยู่ :  บ้านศรีดงเยน หมู่  ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 

เบอร์โทรศัพท์ :   

สถานการณ์ของพื้นที่ : ลําไยเป็นอีกหน่ึงพืชเศรษ กิจของอําเภอทุ่งหัวช้าง นอกเหนือไปจาก ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง 
ซึ่งผลผลิตลําไยท่ีได้ในแต่ละปี เป็นผลผลิตลําไยที่ได้จากลําไยใน ดู กอปรกับ ปัญหาราคาลําไยตกตํ่าสะสมต่อเน่ืองกัน
มาหลายปี ทําให้ นายชวลิต ศรีวิจี สนใจในการท่ีจะแก้ไขปัญหาลําไย ทีจ่ะทํายังไงให้ได้ราคา ทํายังไงให้เป็นลําไย
คุณภาพ 

แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิต  พั นาคุณภาพผลผลิตลําไย  

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคนิคการทําลําไยนอก ดู 

หลกัสตูรการเรียนรู้ . การบริหารจัดการภายในสวน  

                    . การแต่งก่ิงลําไย 

           . เทคนิคการราดสาร และ การกระตุ้นการออกดอกของลําไย 
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ฐานการเรียนรู้ที่  : การบริหารจัดการภายในสวน  

การดูแลรักษาลําไยต้ังแต่หลังการเกบเก่ียวเพ่ือสร้างความพร้อมให้กับลําไยในการออกดอกให้ผลผลิตใน ดู
ต่อไป เน้นการให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ ไม่เยอะมาก ขึ้นอยู่กับการระเหยของนํ้าที่ให้ไปว่าอยู่ได้นานขนาดไหน โดยจะ
สํารวจความช้ืนในดินทุกคร้ังก่อนการให้นํ้า เพ่ือจะได้ประมาณการณ์ได้ว่าจะให้นํ้ามากน้อยขนาดไหน การทําปุ๋ยหมกั
ใต้ต้นลําไยเพ่ือรักษาความช้ืนในดิน และ ลดการชะล้างของดินเน่ืองจากปลูกในพ้ืนทีล่าดเอียง การจัดการเรื่องโรคและ
แมลง เน้นการตรวจแปลง เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลง อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือลดการระบาด ลดต้นทุนโดย
ใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือปองกันก่อนการระบาดของศัตรูพืช และใช้วิธีอ่ืนผสมผสานร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลสัม ทธ์ิที่ดีที่สุด 

ฐานการเรียนรู้ที่  : การแต่งกิ่งลําไย  

เน้นตัดแต่งก่ิงให้เป็นทรงพุ่มตํ่า แบบฝาชีหงาย เพ่ือง่ายต่อการดูแลรักษา เรื่องโรค แมลงและการเกบเก่ียว
ผลผลิต ตัดแต่งกิ่งทุกปี เพ่ือลดการสูญเสียของธาตุอาหารที่ลําไยต้องนํามาเลี้ยงใบเลี้ยงก่ิง 

ฐานการเรียนรู้ที่  : เทคนคิการราดสารโปแตสเ ี่ยมคลอเรต และการกระต้นการออกดอกของลาํไย 
โดยเน้นการราดสารให้เพียงพอกับขนาดของทรงพุ่มลําไย และ มีการ ดีพ่นเพ่ือกระตุ้นอีกทางหน่ึง  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู ้: 

 

 

 

 

 

เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน, ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน  (ที่สูง) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร:  นายทศพล ไมแ้สนช่าง   ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน      

เบอร์โทรศพัท ์: 089-8908921 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน        
สินค้าหลกั: ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 8,767 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,594 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว  หมู่ 2 ตําบลบ้านเรือน  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 
พกิดั : Latitude 18.51293  Longitude 98.89106 

 X                    Y                   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายไพฑูรย์  คาํสุข   
บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว  หมู่ 2  ตําบลบ้านเรือน อําเภอปาซาง    
เบอร์โทรศพัท ์: 083 – 318 - 1364 
สถานการณ์ของพื้นที ่: พืชที่สําคัญได้แก่ ข้าว  ลําไย และพืชผัก  ปัจจบัุนพ้ืนที่การปลูกลําไยได้ขยายมากขึ้น ทําให้มี
ปัญหา คือ  

- ผลผลิตล้นตลาด 

- ราคาตกตํ่า   
แนวทางการพฒันา :  ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตลําไย  ลดต้นทุนการผลิตลําไย  พั นาคุณภาพผลผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคนิคการผลิตลําไยนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1. การผลิตลําไยให้ได้คุณภาพ 
  2. การทําปุ๋ยหมักใต้ต้นลําไย 
  3. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี  
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ฐานการเรียนรู้ 1 : การผลติลําไยให้ไดค้ณภาพ   

- ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง/ใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยคอก 
- เร่งให้ลําไยแตกใบอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนราดสาร โปรตัสเซียมคลอเรท 

 
 
 
ฐานการเรียนรู้ 2 : การทาํปยหมักใตต้น้ลําไย 

- นําใบลําไยทีตั่ดแต่งก่ิงคลุมใต้ต้นลําไย 
- ใส่สาร พด.1 และโรยด้านมลูสัตว์รดนํ้าให้ชุ่ม 

 
 
ฐานการเรียนรู้ 3 : การใชส้ารชีวภณั ท์ดแทนการใชส้ารเคมี  

- ใช้สารชีวภัณฑ์ (เช้ือราไตรโครเดอร์ม่า เช้ือราบิวเวอร์เรีย) เพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชเป็นการช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและลดการใช้สารเคมีกรณีพบโรคและแมลงระบาดถึงใช้สารเคมี 

- ลําไยเริ่มแทงช่อดอกพ่น อร์โมนยึดช่อ 
- ติดผลเลก ใสปุ๋่ยสูตร 25-7-7 
- ผลโตเท่ามะเขือพวงใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15 
- ผลโตเมลดเริม่เปลี่ยนเป็นสดํีา ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-13 
- ก่อนการเกบเก่ียว  15 วัน ใส่ปุ๋ยสตุร  8-24-24  
- การใส่ปุ๋ยมากน้อยตามขนาดทรงพุ่ม 

แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน , ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเกรียงไกร  นํ้าสา  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093 – 1302901 , 081 - 9527125 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน  
สินค้าหลกั: ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 889  ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  131 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านดอยเวียง  หมู่ 9  ตําบลบ้านธิ  อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน 
พกิดั : Latitude 18.60873  Longitude 99.17456 

 X                    Y                   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นางสมพิศ  สมพงษ์ 
บ้านดอยเวียง  หมู่ 9  ตําบลบ้านธิ  อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน 
เบอร์โทรศพัท ์: 089 - 6313691 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญป่ลูกไม้ผล ได้แก่ ลําไย  มะมว่ง  ซึ่งการทําการเกษตรจะประสบปัญหา คือ  

- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ผลผลิตล้นตลาดในช่วง ดูปกติ 

- ราคาตกตํ่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า 
แนวทางการพฒันา :  ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตลําไย  ลดต้นทุนการผลิตลําไย  พั นาคุณภาพผลผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคนิคการผลิตลําไยนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1. การตัดแต่งก่ิงและการเตรียมต้นลําไยก่อนการราดสารโปรตัสเซี่ยมคลอเรต 
       2. การทําปุ๋ยหมักใต้ต้นลําไย  
       3. การดูแลรักษาลําไยหลังการติดช่อจนถึงการเกบเก่ียวผลผลิต  
ฐานการเรียนรู้ 1 : การตดัแต่งกิ่งและการเตรียมตน้ลาํไยก่อนการราดสารโปรตัสเ ี่ยมคลอเรต 
 

 
   
 
 

- หลังการเกบเก่ียวตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง ใส่ปุ๋ยสูตร  46-0-0 พ่น อร์โมนเพ่ือเร่งใบ 
 - ก่อนราดสารโปตัสเซียมคลอเรต 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร   8-24-24   ½ กิโลกรัม/ต้น 

- ทําความสะอาดโคนต้น ใส่สารโปตัสเซียมคลอเรท   2 ½ กิโลกรัม/ต้น 
   ปริมาณสารมากน้อยขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม ประมาณ  5-7 วัน พ่นสารทางใบ 2 ครั้ง 
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ฐานการเรียนรู้ 2 : การทาํปยหมักใตต้น้ลําไย 
 -นําใบลําไยที่ตัดแต่งก่ิง สุมคน โดยรอบใช้ปุ๋ยคอกหว่านให้ทั่ว 
 -ใช้สาร พด.1 ผสมนํ้าราดใหท้ั่ว  
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ 3 : การดแูลรกัษาลําไยหลังการตดิช่อผลจนถงการเกบเกี่ยวผลผลติ  
 -ลําไยเริ่มแทงช่อดอก พ่น อร์โมนยึดช่อ 
 -ติดผลเลก ใสปุ๋่ยสูตร   25-7-7 
 -ผลโตเท่ามะเขือพวง ใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15 
 -ผลโตเมลดเริม่เปลี่ยนเป็นสดํีา ใส่ปุ๋ยสูตร   13-13-13 
 -ก่อนการเกบเก่ียว 15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร   8-24-24 
 -การใส่ปุ๋ยมากน้อยตามขนาดทรงพุ่ม  
 

 
 
แปลงเรียนรู ้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน , ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายนิพันธ์  ศรีวิชัย  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093 – 1302908 ,  084 - 3783450 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน 
สินค้าหลกั: ลําไยนอก ดู 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 4,692 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 884 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเหล่าแมว  หมู่ 1 ตําบลวังผาง  อําเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลําพูน 
พกิดั : Latitude 18.44132  Longitude 98.73034 

X                    Y                   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายนิโรจน์  แสนไชย                      
บ้านเหล่าแมว  หมู่ 1  ต.วังผาง  อ. เวียงหนองล่อง  จ.ลําพูน 
เบอร์โทรศพัท ์: 081 - 9514653 
สถานการณข์องพืน้ที ่: พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าวและไม้ผล ซึ่งไมผ้ลที่สําคญั คือ ลําไย แต่ประสบปัญหา คือ  

- ผลผลิตล้นตลาด 

- ราคาตกตํ่า    
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  การเพ่ิมคณุภาพผลผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่มและการผลิตลาํไยนอก ดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรการเรียนรู้ :1. เทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่มเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  2. เทคนิคการผลิตลําไยนอก ดูให้ได้คุณภาพ  
  3. การแบ่งสวน แบ่งส่วนทําลําไยเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการตลาด  
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ฐานการเรียนรู้ 1 : เทคนคิการตดัแต่งทรงพ่มเพื่อลดตน้ทนการผลติ 

  

- ตัดแต่งก่ิง  ด้วยเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้ออ่อนโดยเปลี่ยนจากใบมดีเป็นใบเลื่อยวงเดือน 
          - ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง  นําใบลําไยคลุมใต้ต้นลําไย  ก่ิงใหญ่เกบออกถา้ไม่ใหญ่เกินไปใช้รถไถปันให้เป็นช้ินเลกช้ินน้อย 
ฐานการเรียนรู้ 2 : เทคนิคการผลติลาํไยนอก ดูให้ไดค้ณภาพ 
 - บํารุงต้นลําไยให้สมบูรณ์  ทําลําไยให้แตกใบอย่างน้อย  3  ชุด  
 - ทําความสะอาดบริเวณทรงุ่มก่อนการใส่สารโปตัสเซียมคลอเรท 
 - เลือกใช้สารโปตัสเซียมคลอเรทที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งที่เช่ือถือได้ 
 - ให้นํ้าอย่างสม่ําเสมอตามช่วงตามความต้องการของลําไย 
 

 
 

       
ฐานเรียนรู้ 3 : การแบง่สวน แบ่งส่วนทาํลาํไยเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาด 
 -ลําไยจะมีปัญหาช่วงในเพราะผลผลิตจะมากจนล้าตลาดทําให้ราคาตกตํ่า 
 -แบ่งสวนทําลาํไยให้ก่อน ดู หลัง ดูและนอก ดูจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลติล้นตลาดได้ 
 -การทําลําไยก่อน ดู ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนพ ษภาคม – มิถุนายน 
 -การทําลําไยหลัง ดู ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 
 -การทําลําไยนอก ดู ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน  
  
แปลงเรียนรู้ : 
  

 
 
เครือข่าย : สํานักงานพั นาท่ีดินจังหวัดลําพูน , ศูนย์ส่งเสริมและพั นาอาชีพจังหวัดลําพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางเกศริน  เม ลา  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093 – 1302912 , 086-1849692 
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9. จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 



230 
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ศนูย์เรียนรูก้ำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร   
สินค้ำหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้ำหมำย :     225,982 ไร ่
เกษตรกรเป้ำหมำย :   4,443        ราย     
สถำนที่ต้ัง : หมู่ท่ี ๖  บ้านตลุกงาม  ต าบลเทพนคร  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร   
พิกัด : Latitude 16.47471      Longitude 99.59178 
 X 563165    Y 1821539 (Zone …) 
ระดับกำรพัฒนำของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ : ถนนสายก าแพงเพชร –พิจิตร  ซอยทางเข้าหลักกิโลเมตรท่ี ๘ ก าแพงเพชร 
                            เลี ยว ด้านขวามือตรงไปเรื่อยๆประมาณ   ๘๐๐  เมตร ถึงศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้ำของแปลงเรียนรู้ : นายภิญโญ   เทียนชัย  
บ้านเลขท่ี 299  หมู่ท่ี ๖ บ้านตลุกงาม  ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9251998 
สถำนกำรณ์ของพื้นที่ : เป็นพื นท่ีราบเหมาะสมกับการท านา  ใช้น  าชลประทาน น  าไม่ท่วม  
แนวทำงกำรพัฒนำ :  ลดต้นทุนการผลิต  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  ๑. การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
                       ๒.การท าสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ :  
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   2. การท าสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว 
   3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   4. การเรียนรู้ระบบนิเวศน์  
                   5. การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า   
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ฐำนกำรเรียนรู้ :  
  
  
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ำย : ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร(เกษตรกรต้นแบบเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด) 

ชือ่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร : นางสุภาพ  อุ่นเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

เบอร์โทรศัพท์ : 093-1301758      
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :     134,006     ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :     8,132      ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านล ามะโกรก หมู่ 2 ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด : Latitude 16.58665    Longitude 99.73863  
 X 578459    Y 1834305  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯ: 
 
 
  
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายส าเนา นาคสวัสดิ์  อายุ 47 ปี 
ที่อยู่ 85/1 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9315762, 086-2166053 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาร้อยละ 80 พ้ืนที่ปลูกข้าวอยู่ในระดับปานกลาง (S2) 
ปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่ายทั่วไปใช้น้ าท าการเกษตรจากบึงล ามะโกรก และบ่อบาดาล ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ า 
และมีบางส่วนผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือไว้ใช้เองและจ าหน่าย  

- คุณภาพเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานท าให้ยังประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี         
- มีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่สูง 

แนวทางการพัฒนา :    ลดตน้ทุนการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การท านาโดยวิธีการโยนกล้า  

 2. การท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์   
 3. การท าสารสกัดชีวภาพเพ่ือไล่แมลง ลดการใช้สารเคมี 

 
 
 

บึงล ำมะโกรก 

ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 

บ้ำนหนองปำกดง 

โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกำะ อบต. 
หนองหลวง 

ไปพรำนกระต่ำย 

ไปอ ำเภอลำนกระบือ 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. ฐานการท านาโยน(ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว) 
1.1 เพาะกล้า โดยน าดินละเอียดใส่ลงในถาดเพาะครึ่งหลุม  
      แล้วโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกลงไปหลุมละ 3-5 เมล็ด  
      จากนั้น จากนั้นโรยดินกลบให้พอดีปากหลุม 
 
                                                                  1.2 คลุมด้วยกระสอบป่านหรือซาแลน รดน้ าเช้า-เย็น 
                                                                        จนกล้าข้าวมีอายุประมาณ 13-15 วัน 

                                                                  
                                                                  1.3 น ากล้าข้าวไปโยนในแปลงนา โดยโยนให้สม่ าเสมอ ขณะ 

                                                                 เดินถอยหลังหลังกล้าข้าวฟื้นตัวต้นข้าวจะสูง  ให้น าน้ า    
                                                                        เข้านา เพ่ือคุมหญ้าและข้าววัชพืช ต้นข้าวจะแตกกอได้ดี และ  
                                                                        แข็งแรงใหผ้ลผลิตสงูการดูแลรักษาเหมือนการท านาทัว่ๆ ไป 
                                                                                                                                                                             
ฐานการเรียนรู้ : 2  ฐานการท าสารสกัดชวีภาพเพ่ือไล่แมลงสตูรสมุนไพรไล่แมลง พด.7 วัสดุที่ใช1้.ฟ้าทะลายโจร ใบน้อยหน่า ตะไคร้
หอม ข่า สาบเสือ สะเดา เอามารวมกันให้ได้ จ านวน 30 กิโลกรัม สับให้พอละเอียด (ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นไร)2 .กากน้ าตาล จ านวน 
10 กิโลกรัม3.สารพด.7 จ านวน 1 ซองขั้นตอนการท า  น าวัตถุดิบข้างต้นมาคลุกเคล้าในถังหมัก เติมน้ าให้พอท่วมแล้วปิดฝาทิ้งไว้ในที่
ร่ม ประมาณ 1 เดือนสามารถน ามาใช้ได้ โดยวธิีการน ามาใช้ คือ น้ าหมัก 20 ซีซี ต่อน้ าเปล่า 20 ลิตร  
ฐานการเรียนรู ้: 3  ฐานการท าปุ๋ยหมักท าปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์  โดย 1 ตัน วัสดุที่ใช้ 1. ) เศษพืชแห้ง 
1,000 กก. 2.) มูลสัตว์ 200 กก. 3. ) ปุ๋ยยูเรีย 2 กก. ใช้ พด. 1 ซอง ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในน้ า 20 ลิตร นาน 10-15 
นาที เพ่ือกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย กองชั้นแรกให้น าวัสดุที่แบ่งไว้สว่นที่
หนึ่งมากองเป็นชัน้มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 30-40 เซนติเมตร ย่ าให้พอแน่นและรดน้ าใหชุ้่ม น ามูลสัตวโ์รยที่ผวิหนา้เศษ
พืช ตามดว้ยปุ๋ยไนโตรเจน แลว้ราดสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ให้ทั่ว โดยแบ่งใส่เป็นชัน้ ๆ  หลังจากนั้นน าเศษพืชมากองทับเพ่ือท า
ชั้นต่อไป ปฏิบัตเิหมือนการกองชัน้แรก ท าเช่นนี้อีก 2-3 ชั้น ชัน้บนสุดของกองปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยู่เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียความชืน้รดน้ ารักษาความชื้นในกองปุ๋ย กลับกอง 10 วันต่อครั้ง เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน ลดความร้อนในกองปุ๋ย และชว่ยให้วสัดุ
คลุกเคล้ากัน หรือใช้ไม้ไผ่เจาะรูใหท้ะลุตลอดทั้งล าและเจาะรูด้านข้างปักรอบ ๆ  กองปุ๋ยหมัก ห่างกันล าละ 50-70 เซนติเมตร 
แปลงเรียนรู้ : 

                                 
                                                                

 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก าแพงเพชร , ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวทัศนีย์  แซ่เหง่า ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6719038 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 17,024  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 518  ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านอมฤต หมู่ที่  8  ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด :   Latitude ………………………….    Longitude ………………………….  

X    0548329      Y 1833415     (Zone …..)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเศียร  พรมจันทร์ 
บ้านเลขท่ี  9 หมู่ที่ 2 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร  จ.ก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์:   
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นที่ต าบลลานดอกไม้ตก ปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย แต่ประสบปัญหา
การผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และ
โรคแมลงระบาด มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา :  - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,500 บาท  
        - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                       2. การผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนส่งโดยเน้นใน 
ระยะกล้า ได้แก่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง  
ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปนก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 วัน เอาน้ าออกจากนา  
และระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 
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2. ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม 
โดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่  
การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 
 
 
3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน  
โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือก 
พันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดี  
และก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 

 
4. สมุนไพรป้องกันจ ากัดแมลง และการท าน้ าหมักรกหมู 

การท าน้ าหมักชีวภาพ การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย 
 
 
 
 
 
 

5. การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดินตรวจหา 
ผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่ 
และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 

            
 
 
 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายตะวัน  ญามณี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:  081-747-5812 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  45,655   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   791 ราย 
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ 9 บ้านอุบลสามัคค ีต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด : Latitude 16.34919   Longitude 99.89362 
 X 594481   Y 1807620  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมาน  ลุนพงษ ์ อายุ 43 ปี 
บ้านเลขท่ี 16 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7306-2279 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีเป็นหลัก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
และระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และระบบห่วงโซ่อาหาร ถูกท าลาย 
แนวทางการพัฒนา : - การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
         - การผลิตข้าวอินทรีย์ 
       - เพ่ิมคุณภาพการผลิตโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องมะลิ
เขียว ข้าวฮางงอก) 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวอินทรีย์ 100% 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                      2. การผลติข้าวอินทรีย์ 
ฐานการเรียนรู ้: 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน  

โดยเตรียม และการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
โดยเน้นการไม่เผาตอซัง เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยการปลูก 
พืชปุ๋ยสด ได้แก่ตระกูลถั่ว และปอเทือง หมั่นตรวจวิเคราะห์ดิน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในระยะเตรียมดินไถหว่าน ปล่อยจุลินทรีย์หน่อกล้วย และไตรโครเดอร์มาในอัตรา 5 :5 
ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ 7-15 วัน แล้วจึงเทือกนาปรับระดับนาให้เสมอกันเพ่ือไว้ปักด าต่อไป 
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ฐานการเรียนรู ้: 2. การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม 
พันธุ์ข้าวที่ใช้  ได้แก่ หอมมะลิ105 ไรซ์เบอร์รี่ หอมมะลิสุรินทร์  
และข้าวก่ านาสีนวลในการเตรียมกล้า ท าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่สมบูรณ์  
เมล็ดลีบออก น าไปแช่น้ าไว้ 1 คืน ครบก าหนดให้น าไปแช่ในน้ าที่ผสม 
เชื้อไตรโครเดอร์มา อีก 30 นาที แล้วจึงน าข้าวไปบ่มและเพาะกล้าเพ่ือปักด าต่อไป 
 
ฐานการเรียนรู ้: 3. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพในระบบเกษตรอินทรีย์  

ปฏิทิน 
ระยะ 

เตรียมดินไถหว่าน กล้าข้าว ข้าวแตกกอ ตั้งท้องออกรวง เก็บเกี่ยว 

การเจริญเติบโตของ
ข้าว 

     

การจัดการธาตุ
อาหาร ใส่ปุ๋ยคอกหมัก ใส่ปุ๋ยชีวภาพน ้า

หมัก 7-10 ลิตร/ไร ่
ฉีดจานด่วน

สัปดาห์ละครั ง 
ฉีดจานด่วน7-10 
วัน/ครั ง   

การจัดการโรค ก่อนปลูกแช่เมลด็ข้าว
ด้วยไตรโคเดอร์มา่ 

ใช้ BS ทกุๆ 10 วันป้องกันการเกดิโรคในข้าวหากเกิดระบาดให้
ใช้ทุกๆ 3 วัน   

การจัดการแมลง ใช้ BT และบิวเวอร์เรียสลับกันทุกๆ 10 วัน เพื่อป้องกนัการระบาดของหนอนและแมลง
หากมีการระบาดให้ใช้ทกุๆ 3 วัน   

 

ฐานการเรียนรู ้: 4. สารชีวภัณฑ์ จุลินทรีย์หน่อกล้วย เพ่ือย่อยสลายฟางข้าว  
การขยายเชื้อBT/BS ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอร์เรียเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูและโรคพืช 
การท าปุ๋ยหมักเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยบ ารุงดินการท าปุ๋ยหมักเบญจคุณเพ่ือใช้แทนปุ๋ยเคมี 
การท าน้ าหมักสมุนไพรเพ่ือไล่แมลงและการท าฮอร์โมนไข่โดยเน้นวัสดุที่เหลือใช้ 
และหาง่ายในท้องถิ่น น ามาผลิตใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

 
 
 
ฐานการเรียนรู้ : 5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรเพ่ือให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน อยู่ดี กินดี 
มีสุขอย่างยั่งยืนผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ข้าวฮางงอก 
ข้าวกล้องมะลิเขียว ข้าวกล้องงอก ข้าวสารหอมมะลิ
105 เพ่ือจ าหน่ายทั่วไป ปัจจุบันกลุ่มมีความม่ันคง และ
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว 

แปลงเรียนรู้ 

 
 
 

เครือข่าย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน การศึกษานอกโรงเรียนและศึกษาตามอัธยาศัยทราย
ทองวัฒนาส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทรายทองวัฒนา และส านักงานเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสุพัชรกิตติ์ สังข์ยก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4494-5051 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  187,058   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :     3,555               ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ต าบลมหาชัย  อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด :  Latitude 16.49011    Longitude 99.77375 
 X 582729   Y 1823238  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 

 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลง : นายยนต์  วัดแพง  อายุ 62 ป ี
บ้านเลขท่ี 84 บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8  ต าบลมหาชัย   
อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอรโ์ทรศัพท์ : 08-7943-4618 
สถานการณ์ของพื้นที่ : - ต้นทุนการผลิตสูง 

         - ขาดความรู้ เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
                      - ดินเสื่อมคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ :  
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
        2. การปรับปรุงบ ารุงดิน ด้วยสารอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด 
        3. กลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 
        4. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
        5. การผลิตข้าวปลอดภัย 
        6. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดยวิธีการแปรรูป 
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ฐานการเรียนรู้ :  
 
 
 
 

 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสิทธิพงษ์  กองพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรงาม  
เบอรโ์ทรศัพท์ : 086-2004544  
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ถนนประเวสไพรวนั ถนนป่าแดงกลาง 

ที่วา่การอ าเภอพรานกระตา่ย 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร   
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :     195,728  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :    6,151    ราย       
สถานที่ตั้ง : บ้านขอนทองค า  หมู่ที่ ๔  ต าบลถ  ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด :  Latitude 16.65876      Longitude 99.58924 
 X 562920   Y 1841938  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯ : 
 

 

 

          

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นางรุ่งกานต์    ถาวร   อายุ  ๔๒  ป ี
บ้านเลขท่ี  ๖๙/๑   หมู่ที่  ๔ ต าบลถ  ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๓-๖๓๐๘๖๔๓ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื นที่ ร้อยละ  ๘๕ มีอาชีพท าการเกษตรอาชีพหลัก ท านา  ปลูกข้าว เพ่ือ
จ าหน่าย  เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหามากที่สุดคือ ต้นทุนการผลิตสูง  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีการ
ระบาดของโรคและแมลง 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิตข้าว  โดยการลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว,  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยการ
ใช้พืชสมุนไพร และปลูกพืชตระกูลถั่ว, ปอเทือง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ :     ๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
            ๒. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 

 

 

 

 

 

ที่ตัง้
ศูนย์ฯ 
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ฐานการเรียนรู ้:   ๑. การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชตระกูลถั่ว  โดยการปลูกถั่วเขียวและปอเทืองในการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีในนาข้าว 

    

    

 

ฐานการเรียนรู ้: ๒. การใช้พชืสมุนไพรการท าปุ๋ยน้ า และสารสกัดชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ : 

        

 

 

เครือข่าย : ศูนยส์่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาถัง,  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไร่ปรือ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางรัตติยา  ขวัญค า  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  : ๐๘๑-๙๗๓๑๕๙๗                        
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :     76,711   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :     1,825            ราย 
สถานที่ตั้ง : ม.12 ต าบลบึงสามัคคี  อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด :  Latitude 16.31218    Longitude 100.00577   
 X …………………   Y ………………….  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอัมพร  ป้อมทอง 
บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่  12  ต าบลบึงสามัคคี  อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 7862500 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรในต าบลบึงสามัคคีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การท านา มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวอยู่ที่ 
9,719.75 ไร่พื้นที่เพาะสมส าหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตหมู่ 4, 7 และ 12 พ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน ซึ่ง
ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท าให้เกิดการสะสมของโรคและแมลง และดินเกิดการเสื่อม
โทรม ท าให้ต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
ผลผลิตต่อไร่ตกต่ า และไม่ได้คุณภาพ  
 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิตข้าว ลดลงจากเดิม 10 % เพ่ิมผลผลิตข้าวจากเดิม 10% 
 การพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานของระบบการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) 
 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การบริหารจัดการพ้ืนที่เขตเหมาะสม  
                                          2. เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์  : ต้นทุนการผลิตข้าว ลดลงจากเดิม 10 % เพ่ิมผลผลิตข้าวจากเดิม 10% 
หลักสูตรเรียนรู้ :         1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว  

         2. การเพ่ิมผลผลิตข้าว  
         3. การพัฒนาคุณภาพข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ดิน  
เพ่ือตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณธาตุอาหารในดิน 
ก่อนการปลูกพืช ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง  
และลดต้นทุนการผลิต 
 
 
ฐานการเรียนรู้ :2. การผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย 
ที่มีประโยชน์ (บิวเวอร์เรีย, ไตรโครเดอร์ม่า, เมตาไรเซียม,BT) ลดการใช้สารเคมี 
สารก าจดัศัตรูพืชโดยหันมาใช้วิธีชีวภาพเพ่ือความ 
ปลอดภัยต่อ ตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง  
ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและข้าวมีคุณภาพเนื่องจาก 
ปลอดจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 

ฐานการเรียนรู้ :3. การผลิตฮอร์โมนพืช เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต (ฮอร์โมนไข่ไก่) ใช้ฉีดพ่นในช่วงข้าวอายุตั้งท้อง 
(ข้าวอายุ 60วัน) เพื่อเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 

 
 
ฐานการเรียนรู้ : 4. เศรษฐกจิพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ 
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยปลูกทุกอย่างกิน กินทุกอย่างที่ปลูก  
(ความพอเพียง) การพัฒนาพ้ืนที่ปลูกพืชให้หลากหลาย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน  
และการปลูกพ้ืนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (อย่างมีเหตุผล) 
 

 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุพรรษา   อินตา 
เบอร์โทรศัพท์ : 0857106077 หรือ 0931301803 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร   
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย :    107,336   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   4,993     ราย               
สถานทีต่ั้ง : บ้านคลองพลู หมู่ที่ ๙ ต าบลคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด : Latitude 16.16990    Longitude 99.21206  
 X 534083   Y 1788379  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :  นายประสิทธิ์ พรายสังข์ อายุ ๕๕  
บ้านเลขท่ี ๒๔๑ หมู่ที่ ๙  ต าบลคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๘๙-๒๖๘๕๔๔๐ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกข้าว มันส าปะหลัง มีต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู้ :    ๑. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
 ๒. การเตรียมท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดีตรงกับสภาพดินของเกษตรกร 
 ๓. การปลูกโดยใช้ระบบน  าหยดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูง และระยะการปลูกมันส าปะหลังแบบห่าง   
                            ตามความเหมาะสม เช่น 1x1.5 เมตร 
      ๔.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือให้เกษตรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และการผลิตปุ๋ยหมัก 
ฐานการเรียนรู ้: 
ฐานการเรียนรู้ที ่: 1 การตรวจวิเคราะห์ดิน  การเตรียมดิน การน าดินมาตรวจวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาคุณภาพของดินว่า

ขาดแร่ธาตุอะไร และการปรับสภาพดินตามความเหมาะสม 
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ฐานการเรียนรู้ที ่: 2 การใช้พันธุ์ดี  โดยการจัดหาท่อนพันธุ์ดีให้ตรงกับสภาพดินของเกษตรกร 
 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที ่: 3 การใช้ระบบน้ าหยด 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที ่: 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ : 

 

     

 

เครือข่าย : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพ จังหวัดก าแพงเพชร, กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร 
              เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : น.ส.วชิุดา เอี่ยมครุฑ (เกษตรต าบล)  นายวัชรพงษ์   วงค์ค าปวน (เกษตรต าบล) 
เบอร์โทรศัพท์ :  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย :    194,218  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :     5,155      ราย  
สถานที่ตั้ง: บ้านหนองช้างงาม  หมู่ที่ 8  ต าบลวังหามแห  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร  
พิกัด : Latitude 16.03938989  Longitude 99.57583227    

X 561052       Y1774276  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสรรเสริญ   สวรรค์บรรพต  อายุ 35 ปี  
                  ที่อยู่  : บ้านเลขท่ี 64 หมู่ที่ 8 ต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
        เบอร์โทรศัพท์ : 09-3132-5461 
สถานการณ์ของพื้นที่ :.เกษตรกรต าบลวงัหามแหส่วนใหญ่สว่นใหญ่ประกอบอาชีพปลูกมันส าปะหลัง  ดดยมีพ้นนที่ปลูกมัน
ส าปะหลังในเขตต าบลวังหามแหทันงหมด 27,450 ไร่  ทันงนีน  เกษตรกรในพ้นนที่ต าบลวังหามแหประสบปัญหาผลผลิต 
มันส าปะหลังต่อไร่ต่ าเชน่เดียวกับเกษตรกรรายอ่้นๆ ในอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอขาณุวรลักษบุรีจึงคัดเล้อกพ้นนที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองชา้งงาม  ต าบลวังหามแห  เปน็
พ้นนที่น าร่องในการทดสอบเทคนิควิธีการเพ่ิมผลผลติมันส าปะหลังต่อไร่  เพ่้อน าข้อมูลที่ได้มาขายผลดดยพัฒนาเปน็ศูนย์
เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินค้าเพ่้อถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในพ้นนที ่

แนวทางการพัฒนา :.ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังดดยใช้ระบบนน าหยด ซึ่งเดิมเกษตรกรได้ผลผลิตมัน
ส าปะหลังเฉลี่ยไร่ล่ะ 3,500 ตัน/ไร่   และมีเป้าหมายการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง/ไร่เป็น5,000 – 
8,000 ตัน/ ไร่  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การปลูกมันส าปะหลังดดยใช้ระบบนน าหยดและระบบสปริงเกลอร์ในการให้นน า 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 
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หลักสูตรเรียนรู้:  

1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง   
                     2.การจัดท าแปลงสาธิตการปลูกมันส าปะหลังเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ 

3.ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมันส าปะหลังและเป็นไร่นาสวนผสม และปลูกพ้ชหมุนเวียน,พ้ชแซม, ปุ๋ยพ้ชสด 
ฐานการเรียนรู้: (พร้อมภาพประกอบ) 
 

   
1.การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

ด้วยระบบน้ าหยด 
2.การปลูกพืชทดแทนฯ 
ในแปลงมันส าปะหลัง 

3. การแปรรูปเพื่อเพิ่ม 
มูลค่ามันส าปะหลัง 

 

แปลงเรียนรู้  
 

   
เตรียมพื้นที่วางระบบน้ า

หยด 
เริ่มปลูกมันฯ แปลงสาธิต เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาดู

งานฯ 

   
วางระบบน้ าสปริงเกลอร์ นายสรรเสริญ สวรรค์

บรรพต 
เป็นจุดถ่ายทอดฯเรียนรู้ 

 
เครือข่าย: สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร , สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ่อถน า , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไถระเบิดดินดาน 
บ้านบ่อถน า,  

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวรชิต  พิเคราะห์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3130-1772 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  226,624  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  1,995      ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด : Latitude 16.28849  Longitude 99.60159  
 X 564278   Y 1800916  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของของศูนย์ฯ :   
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นางบังอร  สีมารัก 
บ้านเลขท่ี 104 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9322047 
สถานการณ์ของพื้นที่ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหัวถนน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ท านา โดยปลูกข้าวเพ่ือ
ไว้จ าหน่ายบางส่วนเก็บไว้เพ่ือการบริโภค แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ าอยู่ที่ 600-650 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงการใช้
ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด แหล่งน้ าเป็นเขตท านา
อาศัยน้ าฝนและบ่อตอกน้ าบาดาล 
แนวทางการพัฒนา : 1. เพ่ิมความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 100 ราย 

        2. เพิ่มผลผลิตข้าว  จาก 650 กก./ไร่ เป็น 700 กก./ไร่ 
                    3. ลดต้นทุนการผลิตข้าว จาก 4,300  บาท เป็น 3,500 บาท 
                    4. ผลิตข้าวที่มีคุณภาพข้าวและปลอดภัย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการผลิตข้าวโดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ
เทคโนโลยีการจากภายนอกมาใช้ในการกระบวนการท านาข้าว โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว จาก 4,300  บาท เป็น 3,500 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ : ๑. หลักสูตรการเพ่ิมความอุคมสมบูรณ์ให้กับดิน                      

                  ๒. หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู้ :  ๑. การจัดท าบัญชีฟาร์ม ต้นทุนอาชีพท านา   
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ :  ๒. ปุ๋ยคอกจากมูลสุกร/น้ าหมักมูลสุกร/ฮอร์โมนรกหมู 

                                  
          
 
 
 ฐานการเรียนรู้ :  ๓. เรื่องการปรับปรุงบ ารุงดิน/ปุ๋ยพืชสด                       
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ :  ๔. ย้อยสลายฟางข้าว/การท าจุลินทรีย์หน่อกล้วย 
 
 
      
 

ฐานการเรียนรู้ :  ๕. สารชีวภณัฑ์ 
                    

 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

 

 
   

เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายลิขิต กล้ากสิกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตร 
อ าเภอคลองขลุง 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๙๕๕๖๒๙๘     
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย :   63,345 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :    1,672   ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านปางมะละกอ หมู่ที่ 8 ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง  จังหวัดก าแพงเพชร 
พิกัด :  Latitude 15.99356    Longitude 99.39978  
 X 532277   Y 1768304  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ  : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ  :               
 
 
 
 
 
 
                                               
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายชัยยะ เกตุแก้ว  
บ้านเลขท่ี        หมู่ที่ 8  บ้านปางมะละกอ อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 095-625-7957 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ส่วนใหญ่เป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทั้งเกษตรกรเองใช้แต่สารเคมีเป็นหลักโดยไม่
มีความรู้ความเพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ าไม่คุ้มต่อการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต 150 บาทต่อไร่ และเพ่ิมผลผลิตจาก 3.5 ตันต่อไร่เป็น 5 ตันต่อไร่   
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนปุ๋ย 150 บาทต่อไร่ และเพ่ิมผลผลิตจาก 3.5 ตันต่อไร่เป็น 5 ตันต่อไร่  
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
                         2. การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
       3. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 : การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน โดยการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ และใช้ปุ๋ยตาม 
                          ค่าการวิเคราะห์ดิน 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 :  การท าน้ าหมักชีวภาพ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3  :  การท าปุ๋ยหมัก 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4   :  การผลิตฮอร์โมน โดยการสร้างฮอร์โมนพืช ท าให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น     
                                
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ : 
 
                     
 
                  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์บริหารจัดการศัตรพืูชชุมชนบ้านปางใหม่พัฒนา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกันณพงศ์  สิริวิจักษณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-130-1801         
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10. จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 



254 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  70,713             ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย :  3,689        ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านสะแกเครือ หมู่ท่ี 3 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
พิกัด : Latitude 16.87806     Longitude 99.35041 
 X = 537324    Y = 1866099  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายใน  อิ่มเอี่ยม   
บ้านเลขท่ี 95/2 หมู่ท่ี 3 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 087 – 1979016 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื นท่ีต าบลวังประจบ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 70 และพื นท่ีปลูกเป็นพื นท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 ศูนย์ฯบริการเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้จ าหน่ายแต่ประสบ
ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาดคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูงเกิดโรค-แมลงระมาด ท านาได้ปีละ 1 ครั ง โดยอาศัยน  าฝน 
แนวทางการพัฒนา :  y ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ียไร่ละ 5,071 บาท/ไร่ 
                              โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 660 บาท 
        y การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดเทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 660 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                       2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ได้คุณภาพดี 
 
 

ต ำรวจทำงหลวง 
ค่ำยวชิรปรำกำร 

ถนนจรดวิถีถ่อง เข้ำเมือง 

Y สถำนีขนส่งทำงบก จังหวัด

ไป 
กรุงเทพฯ 

ตำก - สุโขทัย 

ศำลำกลำงจังหวดตำก 

ไปล ำปำง 

ไป สุโขทัย 

ไป อ.พรำนกระต่ำย 

อบต.วังประจบ 

Í  ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ไป ต.โป่ง
แดง 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การเตรียมดิน ใช้การเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนเตรียมดินปลูกข้าว  
                         การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาก่อนเตรียมดิน เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 
 
 
 

 

ฐานการเรียนรู้ : 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีการตัดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ : 3. การท าปุ๋ยหมักและน  าหมักชีวภาพ ใช้เทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมักอย่างง่ายและน  าหมักชีวภาพ   
                         เพื่อใช้ลดต้นทุนในการท านารวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับนาข้าว  
                         คือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผล 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ : 4. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีผลิตสารชีวภัณฑ์เช่น เชื อราบิวเวอเรีย เช่ือรา 
                       เมตาไชเซียม และสมสะเดา วิธีการใช้เพื่อใช้แทนสารเคมีในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
 
 
 

 

แปลงเรียนรู้ : 
 
 

 

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนล าปาง กรมการข้าว, สหกรณ์การเกษตรจ ากัด อ าเภอแม่สอด 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายพงศกร วงศ์เถ่ือน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  093-1302715 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  21,131              ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   1,080          ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหินโค้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
พิกัด : Latitude 16.96310     Longitude 94.78546 

X = 50965    Y=1880298   (zone 47 Q)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นางทรัพย์ ด าแดง  
ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 2  ต าบลตากตก   อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2001482 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลตากตก ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 80 โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่าย แต่ประสบปัญหาการผลิตต้นทุนการผลิตส ูง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมี รวมถึงเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง แต่มีคลองส่งน้ า และล าน้ าปิงเพ่ือในการ
เพาะปลูก อีกท้ังยังมกีารคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา :  - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ย 6.50 บาท/กิโลกรัม โดย
มีเป้าหมายลดต้นทุนเหลือเพียง 4.25 บาท/กิโลกรัม 
        - การผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.25 บาท/กิโลกรัม 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                       2. การผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การท าปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และฮอร์โมนไข่  
                        โดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีท าและการน ามาใช้ประโยชน์ 
 
 
 

 
2. การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ป้องกัน และก าจัด 
แมลงศัตรูพืช เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย เชื้อเมธาไรเซียม 
และเชื้อไตรคอร์เดอร์มาทดแทนการใช้สารเคมี 

 
 

3. การตรวจแมลงเพื่อควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายในนา
ข้าว เพ่ือลดการใช้สารเคมี โดยกระบวนการวิธีเขตกรรม 

 
4. การให้ความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การท านาแบบเปียกสลับแห้ง 
เพ่ือลดการใช้น้ า และการให้ความรู้วิธีการเก็บเก่ียวอย่างถูกวิธีเพ่ือ 
เพ่ิมคุณภาพข้าว 
 

5. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ในฤดูการต่อไป และการ
อบรมให้ความรู้การลดการเผาตอซังเพ่ือลดปัญหาหน้าดินเสื่อม
และลดปัญหาหมอกควัน 

 
 

แปลงเรียนรู้ 

 
          
     
 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นาย ธีรวัฒน์ กันยานี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:  085-6186875 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
สินค้าหลัก : ล าไย 
พื้นที่เป้าหมาย :    5,647    ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  806  ราย 
สถานที่ตั้ง:บ้านสามเงา หมู่ที่ 2  ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
พิกัด : Latitude 17.19807   Longitude 99.06065 
    X 506450    Y 1901468  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายมนัส  โตเอ่ียม  อายุ 55 ปี  
บ้านเลขท่ี 179 หมู่ที่ 7 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 0862106207 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสามเงาเดิมปลูกพืชไร่เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเห็นว่าการปลูกไม้
ผล (ล าไยนอกฤดู) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการ
ปลูกล าไย (S1) จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ หันมาปลูกล าไยเป็นพ้ืนที่ 2,337 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 43.81 ของพ้ืนที่ปลูกล าไย
ของอ าเภอสามเงา แต่ประสบปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง 
และโรคแมลงระบาด  
แนวทางการพัฒนา :  - การลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดูซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตล าไยต้นทุนการผลิตล าไย
10,036 บาท/ไร่หรือ 12.80  บาท/กิโลกรัมโดยมีเป้าหมายลดต้นทุนเป็นต้นทุนการผลิตล าไย 8,445 บาท/ไร่ 
หรือ 10.55  บาท/กิโลกรัมท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ถึงลดต้นทุนได้ถึง 1,591 บาท/ไร่ หรือ 
 2.25  บาท/กิโลกรัม 
         - การผลิตล าไยให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : การลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู1,591 บาท/ไร่หรือ 2.25  บาท/กิโลกรัม 

 



260 

 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1.  การผลติล าไยนอกฤดูคุณภาพ (GAP) 

 2.  การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 3.  การผลิตฮอร์โมนใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู 

ฐานการเรียนรู้ : 1. การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ GAP เพ่ือการ   ผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพ 
ฐานการเรียนรู้ : 2. การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์ดินและตามความต้องการของพืช(ปุ๋ยสั่งตัด) 

 

    

 

 

ฐานการเรียนรู้ : 3 การผลิตฮอร์โมนเสริมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

เครือข่าย : ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล , ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายจ ารัส  จินะการ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ :  086-0919494 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :      59,046           ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :    3,645         ราย 
สถานที่ตั้ง : บริเวณหลังร้านเมกกาโฮม, ข้างร้านบ้านฉลูนครแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด 
พิกัด : Latitude 16.71050     Longitude 98.54495 

X 0451489      Y 1847586  47 Q   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
   
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ :  นางถนอมศรี  แสนหาญ  
 บ้านเลขท่ี 23/5 ถนนชิดวนา ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด 63110 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6398985 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลแม่สอดนั้นคือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการผลิตพืชข้าว โดยวางระบบการจัดการ
ทั้งหมดเข้าไปในพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ ชนิดสินค้า เกษตรกรต้นแบบ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือให้ความรู้แก่
เกษตรกร เพ่ือการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการผลิตสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรโดยการแปรรูป การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปข้าว ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง การลดต้นทุนการผลิต 
พร้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนา :  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป   
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ :  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
            2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที ่: 1 เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
มีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าเป็นปุ๋ย 
ในนาข้าวเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ 
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ฐานการเรียนรู้ที ่: 2 เรื่อง การเตรียมดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน  
มีการหว่านปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพ่ือปรับปรุงดินและตรวจวิเคราะห์   
จากธาตุอาหารในดิน เพ่ือใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืช 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่: 3 เรื่อง การป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 
- เชื้อราเขียวไตรโคโรม่า = รักษาโรคจากเชื้อราพืช          
  เชื้อราบิวเวอร์เรีย = ฆ่าแมลงศัตรูพืช  
- แนะน าวิธีท าและวิธีใช้เพื่อลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
  และสารเคมีรักษาโรคพืชได้ 
   
                                                                   ฐานการเรียนรู้ที ่: 4 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว 

       - กำรน ำผลผลิตข้ำวไปแปรรูปเป็นข้ำวกล้อง     
         และข้ำวธัญพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตข้ำวที่          
         ผลิตเอง เนื่องจำกกำรเน้นว่ำ ข้ำที่น ำมำ 
         จ ำหน่ำยเป็นข้ำวจำกนำข้ำวที่ไม่ใช้สำรเคมี  
         เป็นข้ำวไร้สำรพิษและรับประทำนได้อย่ำง 
         ปลอดภัยเพื่อสุขภำพที่ดีต่อผู้บริโภค 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 5 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- มีกำรท ำกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ตำมแบบ 
เกษตรผสมผสำน เพื่อลดควำมเสี่ยงและเป็นกิจกรรม 
ที่เก้ือกูลซึ่งกันและกันเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ 
สินค้ำเกษตร(ข้ำว)ให้มำกยิ่งขึ้น 

แปลงเรียนรู้ : พ้ืนที่ด าเนินการปลูกข้าว จ านวน  5  ไร่ 

 

 

 

 

เครือข่าย :  ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลแม่สอด 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายบรรพต  สืบบัวบาน ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  093-1302726 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :    34,586       ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  4,834      ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่  4  ต าบลแม่ระมาด  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   
พิกัดศูนย ์: Latitude 16.99273  Longitude 98.52980,  

     X 449949    Y 1878811  zone 47 Q 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายเครื่อง  เสมา   
บ้านเลขท่ี 222/4 หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 085 – 0496216 

สถานการณ์ของพื้นที่ :  สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบ มีคลองชลประทานไหลผ่าน  การคมนาคมสะดวก         
ง่ายต่อการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ แต่คุณภาพผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าท่ีควร 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวพันธุ์ดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : 1.เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวพันธุ์ดี 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาผลผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 
 1. หลักสูตรการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง 
 2. หลักสูตรการเรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 3. หลักสูตรการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสด 
 4. หลักสูตรการเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน 
 5. หลักสูตรการเรียนรู้การบริหารศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู ้

1. ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง 

 

 

 

2. ฐานการเรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 
 

3. ฐานการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสด     

         

 

4. ฐานการเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน 
      

            
5. ฐานการเรียนรู้การบริหารศัตรูพืช 

 

แปลงเรียนรู้: 

 

 

 

       

 

เครือข่าย : ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนต าบลแม่ระมาด, ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน(ถ่ัวเขียว), ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนศูนย์
บริหารศัตรูพืชชุมชน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวเบญจกัลยาณี  แสนค า 

เบอร์โทร : 093- 1302735 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :     16,655       ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   2,020     ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  
พิกัด :  Latitude 17.208063   Longitude 98.308637 
 X………………….   Y ………………..  (Zone …) 
 ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ ฯ : นายอุเทน  ค าแสน 
บ้านเลขท่ี 74/4 หมู่ 2 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-117-5645 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่ต้าน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 80 ส่วนมากปลูกไว้เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน ประสบปัญหาด้านโรคและแมลง ท าให้ผลผลิตตกต่ า และมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัดโรคและเมลงสูง การใช้น้ า
ในการท านาอาศัยน้ าฝน ไม่มีระบบชลประทาน 
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท และการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่
ให้สูงขึ้น 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ  
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 450 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. โรคและแมลงในนาข้าว 

2. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย ในการป้องกันก าจัดโรคพืช 
                      3. การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

           4. การใช้จุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง  
               ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้ :  1. ฐานเรียนรู้เรื่องโรคและแมลงในนา   
    โดยการให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในนาข้าว  
ผ่านสื่อเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มีแปลงสาธิตเรื่องการ
วินิจฉัยโรค และแมลงในนาข้าว และการติดตามสถานการณ์การระบาดของศตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู้ :  2. ฐานเรียนรู้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
และบิวเวอร์เรีย การเรียนรู้การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และ
บิวเวอร์เรีย การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียส าหรับ
การป้องกันก าจัดโรคและแมลงในนาข้าว มีกระบวนการเรียนรู้
ทั้งการสาธิตและการปฏิบัติจริง  

ฐานการเรียนรู้ :  3. ฐานเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
เรียนรู้ เรื่องการเก็บตัวอย่างดินเพื่อน ามาวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์ดิน   
และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกร 

 

 
ฐานการเรียนรู้ :  4. ฐานเรียนรู้การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมัก
ชีวภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติ การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การท าจุลินท
รีหน่อกล้วย การท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง และการท าสารไล่แมลงจากสมุนไพร  

 
 

แปลงเรียนรู้ : 
 
 

 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอท่าสองยาง ศูนย์จัดการศตรูพืชชุมชนอ าเภอท่าสองยาง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเหมวิช  พนาเวฬุมาศ  เจ้าพนักงานการเกษตร  

เบอร์โทรศัพท์ : 093-130-2741 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
สินค้าหลัก : กะหล่ าปลี 
พื้นที่เป้าหมาย :       1,759           ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   103             ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1  ต าบลคีรีราษฎร์  อ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
พิกัด : Latitude 16.42475     Longitude 99.00232  

X 500248     Y 1815920  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ : นายวีรภัทร  แซ่ลี  อายุ 34 ปี 
 บ้านเลขท่ี 45/1 หมู่ที่ 1 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2525350 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกะหล่ าปลี อุณหภูมิ (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ าสุด)  สูงสุด  38.1 c  
ต่ าสุด 4.7 c  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ปี 2557 = 1242.2 มิลลิเมตร/ปี  จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปี 157 วัน การ
คมนาคมขนส่งเดินทางได้สะดวก เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงค่อนข้างสูง และไม่
ถูกต้อง ส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในพืช และไม่มีการรวมกลุ่มท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรอง ราคาขายผลผลิตไม่
แน่นอน 
แนวทางการพัฒนา :  1. พัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ปลอดภัย 

        2. บริหำรจัดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตร่วมกัน 
        3. พัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ปลอดภัย 
        4. เชื่อมโยงตลำดและสร้ำงเครือข่ำย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ ฯ : การผลิตกะหล่ าปลีปลอดภัยจากสารเคมี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ปลอดภัย 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรการผลิตกะหล่ าปลี 

 2. โรคและแมลงของกะหล่ าปลี 
 3. การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ ปุ๋ยอินทรีย์/น้ าหมักชีวภาพ 

   4. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.1 บ้านอุ้มเป้ียม 
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบ

พระ 

ถนนแม่สอด – อุ้มผาง 
1090 
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ฐานการเรียนรู้ที ่: 1.  การผลิตกะหล่ าปลีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
       - วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการปฏิบัติตามค าแนะน าการลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกะหล่ าปลีและแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  

 
 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่: 2. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
      กำรผลิตขยำยเชื้อบิวเวอร์เรียและกำรผลิตขยำยเชื้อไตร   

โคเดอร์มำถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตขยำยเชื้อไตรโคเดอร์มำและ
เชื้อบิวเวอร์เรียเกษตรกรฝึกปฎิบัติกำรผลิตขยำยเชื้อ ผลกำร
อบรม เกษตรกรสำมำรถผลิตขยำยเชื้อ และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่: 3. การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพและปุ๋ยหมัก 
กำรท ำปุ๋ยน้ ำและปุ๋ยหมัก โดยเน้นกำรสำธิตวัสดุที่หำได้ในพ้ืนที ่ 
เพ่ือลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมี และท ำให้สภำพดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
ผลกำรอบรม เกษตรกรสำมำรถกำรท ำปุ๋ยน้ ำและปุ๋ยหมักจำกวัสดุ 
เหลือใช้และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่: 4. การตรวจวิเคราะห์ดิน โดยการส่งดินตรวจ 
หาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่  
และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 
 

แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
เครือข่าย : - 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสุระวิทย์  ปัญญา ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์:  081-2815546 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
สินค้าหลัก : กะหล่ าปลี 
พื้นที่เป้าหมาย :      130    ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  42     ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่กลองน้อย หมู่ที่ 6  ต าบลโมโกร  อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
พิกัด :  Latitude 16.36087     Longitude 99.01306  

X 501395    Y 1808854  (Zone …) 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :     

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ : นายธีรวัฒน์  ไพโรจน์วนิชวงค์  อายุ 38 ป ี
 บ้านเลขท่ี 90 หมู่ที่ 6 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9580284 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลักคือปลูกผักกะหล่ าปลี  โดยมีการปลูกตลอดทั้งปี แตย่ัง
ขาดทักษะและความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี จึงท าให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เกิดสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตท าให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษตกค้างส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และท่ีส าคัญคือ
ต้นทุนการผลิตสูง จึงต้องลดต้นทุนการผลิต 

แนวทางการพัฒนา : y การลดต้นทุนการผลิตกะหล่ าปลี โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากฐานการเรียนรู้
โดยมุ่งเป้าเพ่ือลดต้นทุนการผลิตกะหล่ าปลี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการปลูกกะหล่ าปลี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตกะหล่ าปลี 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. ลดต้นทุนการผลิต 
        2. การจัดการศัตรูพืช 
 
 
 
 

อ.พบพระ 

บา้นแม่กลอง

70 

กม. 



270 

 
ฐานการเรียนรู ้: 1. การท าปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต                                                                
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยมีการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ที่เหลือทิ้ง 
และเศษพืชผักผลไม้ต่างๆในพ้ืนที่น ามาผสมกับปุ๋ยคอกและซังข้าวโพด 
เพ่ือให้เพ่ิมคุณค่าของปุ๋ยและ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้  
แต่ก็ยังใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี  
 
ฐานการเรียนรู ้: 2. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
โดยให้เกษตรน าดินมาตรวจเพื่อได้รู้ว่าดินของตนเองมีความ 
อุดมสมบูรณ์อย่างไร  มีการขาดธาตุอาหารหลักอะไรบ้างซึ่งจะสอดคล้อง 
กับการใช้ปุ๋ยเพ่ือปรับสภาพดินที่เหมาะสมกับการปลูกกะหล่ าปลี 
 

ฐานการเรียนรู้ : 3. การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตกับส านักงานพัฒนาที่ดิน                                                          
ที่ร่วมกันจัดฝึกอบรมการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพให้กับสมาชิกศูนย์ฯเพ่ือน าไปใช้                                                       
ในแปลงปลูกกะหล่ าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผลผลิตกะหล่ าปลี 
 

ฐานการเรียนรู ้: 4. การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช (ไตรโคเดอร์มา และ บิววาเรีย) 
ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โดยหลักสูตรการผลิต 
สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  ช่วยลดต้นทุนในด้านสารก าจัดศัตรูพืชได้มากและขณะนี้ 
เกษตรกรต้นแบบนอกจากจะอบรมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่แล้วยังได้มีการขยายผลโดยอบรมเด็กนักเรียน 
เพ่ือผลิตไว้ใช้ในแปลงเกษตรกรรมของโรงเรียนอีกด้วย 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 
 

 

เครือข่าย : สถานีพัฒนาที่ดินตาก กรมพัฒนาที่ดิน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) กรมวิชาการ
เกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ,ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก, สาธารณสุขอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนพพล  ฟูแสง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  085-7111247 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
สินค้าหลัก :  มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย :   25,630  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :    1,884 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเด่นวัว ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 
พิกัด :  Latitude ……………..     Longitude ………………….. 

X = 0522000     Y = 1841732  UTM Zone 47   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางปาริฉัตร  งอกงาม อายุ 43 ปี 
บ้านเลขท่ี 44/4 ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 062-5255955 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของอ าเภอวังเจ้า คือ มันส าปะหลัง และเกษตรกรมีการปลูกเป็น
จ านวนมาก พ้ืนที่ส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2, S3) พบว่าปัญหาของเกษตรกรคือ มีต้นทุนการผลิตสูง 
และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เกษตรกรก็ยังขาดความรู้ ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ บางรายมีการใช้สารเคมีและปัจจัยการ
ผลิตสูง ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งมีตลาดรับซื้อในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา :  - การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
   - การจัดการศัตรูพืชในมันส าปะหลัง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
   2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
   3. การจัดการศัตรูพืชในมันส าปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การ
ตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และหลักการใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
จากการใช้ปุ๋ยเคม ี
 

  
 
 
 
2. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 
 มีการสาธิตการผลิตเชื้อราที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย และเมตาไรเซี่ยม อีกทั้ง
ยังมีการแนะน าวิธีการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคพืชและศัตรูพืชแต่ละชนิดด้วย 
  
 
 
 
3. การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
 - การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพนั้นมีผลต่อการเพ่ิมของจุลินทรีย์  
ในดิน ทั้งยังส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพสมบัติทางชีวภาพเคมีและ
กายภาพของดิน ดินจะมีความโปร่งร่วนซุย มีการถ่ายเทอากาศดีสามารถ  
ดึงธาตุอาหารในดินมาใช้ประโยชน์ได้มาก และมีผลต่อการเร่งการ
เจริญเติบโตของพืชอีกด้วย 

4. การควบคุมศัตรูพืช 
 - การเฝ้าระวังและการส ารวจสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช เพ่ือ
วินิจฉัย วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมศัตรูพืช โดยใช้วิธี
ผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 

แปลงเรียนรู้  
 
 
 
 

เครือข่าย :  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเชียงทอง 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเชียงทอง 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวธมลวรรณ  สิทธกิัน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8202354 
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11. จังหวัดนครสวรรค์ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :         145,031             ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย :         1,815        ราย     
สถานที่ต้ัง :  บ้านยางเอน  หมู่ท่ี  10  ต.บ้านแก่ง  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 
พิกัด :  Latitude = 15.71577   Longitude = 100.10669 

    X 616249     Y 174267  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :    
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบและเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ :  นางสุยิน    สุขเกษม   อายุ  63 ปี  
บ้านเลขท่ี  63/1  ม.10  ต.บ้านแก่ง  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท์ :  087-573-9886 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  
          - เกษตรกรในพื้นท่ี ต าบลบ้านแก่งส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวร้อยละ 80 ของพื้นท่ี  
          - ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีมีราคาแพง และราคาข้าวก็
ตกต่ า ศัตรูข้าวมีการระบาดท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มท่ี 
แนวทางการพัฒนา :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปัจจุบันเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิต เฉล่ียไร่ละ 4,890 บาท /ไร่  
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ  450  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

                                    2. การปรังปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว 
                                          3. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันศัตรูข้าว  
การน าไปใช้ประโยชน์ :  การลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 4,440 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

                 2. การปรังปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ :   
       ฐานการเรียนรู้ท่ี :  1. การจักการเมล็ดพันธุ์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
                                   มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช 
      ฐานการเรียนรู้ท่ี :   2. การปรับปรุงบ ารุงดิน ไม่เผาตอซังและหมักฟางข้าวในช่วงเตรียมดิน 
      ฐานการเรียนรู้ท่ี :   3. การใช้ปุ๋ยเคมีตามอัตราท่ีเหมาะสมโดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ฐานการเรียนรู้ท่ี :   4. การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดโรค 
                                 และป้องกัน   ศัตรูในนาข้าว 
 
แปลงเรียนรู้ : 
                                                                                                                                                                               

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลบ้านแก่ง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวจุฬาลักษณ์   แพงไทย  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
เบอร์โทรศัพท์ : 087-209-7322 
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 อ.โ ร ร  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :          99,058            ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :       2,123          ราย     
สถานทีต่ัง้  : บ้านท่ารวก หมู่ 5 ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั  : Latitude = 15.54433     Longitude = 99.95768  

 X 602531      Y 1714563  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายสามารถ  คําหลาบ  อายุ  39  ปี 
บ้านเลขที่ 9/2 หมู ่5 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท ์ :   08-5736-7306 
สถานการณ์ของพื้นที่  : เกษตรกรส่วนใหญ่ในอําเภอโกรกพระมีอาชีพทํานาเป็นหลัก 
แต่ประสบกับภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง, ฝนทิ้งช่วง, หรือนํ้าท่วมแล้ว เกษตรกรยังประสบ กับปัญหาต่าง  ในการทํา
นา เช่น ต้นทุนการผลิตสูง, การระบาดของโรคและแมลงศตัรูข้าว เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินและไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และต้องการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
แนวทางการพฒันา    : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยลดการใช้การเขตกรรม, การใช้ปุ๋ยพืชสด และ 
     การใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคม ี
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้  : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้สารชีวภาพชนิดต่าง  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   2. การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าวและการไถกลบตอซัง 
  3. การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน 
  4. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การผลติจลินทรีย์ย่อยสลายตอ ัง 
โดยเน้นการลดเผาตอซังข้าว เพ่ือรักษาโครงสร้างของดิน 
และไม่ทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ทีม่ปีระโยชน์ในดิน  
โดยการใช้วิธีการหมักตอซัง เน้นประโยชน์ของ างข้าวและ 
ธาตุอาหารของพืชจาก างข้าว, การผลิตและวิธีการใช้ 
จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง 
 
 
ฐานการเรียนรู้ : 2. การผลติ อร์โมนจากรกหมูและการผลติน้ําหมักชวีภาพ 
ประโยชน์ของรกหมู เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ อร์โมนจากรกหม ู
เพ่ือให้ต้นข้าวสมบูรณ์แขงแรง, ข้าวแตกกอได้ดีขึ้น ช่วยให้ข้าวผสมเกสรได้ดีขึ้น 
 ได้ข้าวเตมเมลดและผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 

ประโยชน์ของนํ้าหมักชีวภาพ เป็นการใช้สารเคมีสกัดจากนํ้าหมักชีวภาพ 
 เพ่ือปองกันกําจัดแมลงศัตรขู้าว เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 
โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมีทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
ใน านการเรียนรู้น้ีประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับ 
         : วัตถุดิบและวิธีการทํา 
         : วิธีการใช้/อัตราส่วนการใช้ต่อระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
                  : ประโยชน์ของ อร์โมนและนํ้าหมักชีวภาพ 
   

ฐานการเรียนรู้ : 3. การใชป้ยพชืสด โดยการไถกลบปุ๋ยพืชสดเพ่ือเป็นการปรับปรุงบํารุงดิน 
 และเพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดินโดยปฏิบัติเป็นประจําทุกปี ทาํให้โครงสร้างของดินดี 
 

แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร  :  นางนันทิยา  วาสุกรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 08-1953-2567 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :     162,377   ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :   4,734   ราย     
สถานทีต่ัง้ : บ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตําบล ะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude = 15.87795  Longitude = 100.28314  

 X = 638134     Y = 1761691  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้:  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายอิทธิชัย  จันทร์แจ้ง  อายุ 40 ปี 
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 6 บ้านวังแตงโม ตําบล ะมัง  
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
เบอร์โทร  086-9391059 
 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล ะมัง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่เหมาะสมแก่การปลูก
ข้าว ร้อยละ 95 ของการทํานาเพ่ือขายผลผลิตให้โรงส ีจึงประสบปัญหาราคาที่ขาย ไม่สามารถควบคุมได้ประกอบกับ
ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เพราะในรอบ 1 ปี ทํานา 2-3 ครั้งไม่มีการพักดิน ทําให้ระบบ
นิเวศเสียหาย พ้ืนที่ส่วนใหญม่ีแหล่งนํ้าจากคลองชลประทาน/สถานนีสูบนํ้า ด้วยพลังงานไ า การคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพฒันา : 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 4,000-4,700 บาท 
เปาหมายลดต้นทุนให้ได้ไร่ละ 1,000 บาท  
        2. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : องค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน ์: เปาหมายลดต้นทุนให้ได้ไร่ละ 1,000 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู้ :    1. ทํานาแบบลดต้นทุน 
           2. การทําและการใช้สารสกัดสมุนไพร 
           3. การเรียนรู้โรค/แมลงศัตรูพืช 
ฐานการเรียนรู้ :   
ฐานการเรียนรู้ที่ :  1. การปรับโครงสร้างของดิน  
ได้แก่การทําปุ๋ยนํ้าชีวภาพย่อยสลาย าง  
ในนาขา้วการจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง  
การเรียนรู้ธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกับกลุ่มดิน 
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ฐานการเรียนรู้ที่ :  2 การใช้สารสกัดสมุนไพรขับไล่แมลง 
แทนการใช้สารเคมี สาธิต/ฝกป ิบัติ/ขั้นตอน/ 
เทคนิคในการนํามาใช้ประโยชน์ 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ :  3 การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  
ได้แก่ เช่ือราบิวเวอร์เรีย เช่ือราไตรโคเดอร์ม่า (สาธิต/ฝกป ิบัติ/ขั้นตอน/เทคนิคการใช้) 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ :  การทํานาแบบย่ังยืน มีวิธีสู่เปาหมายกําหนด 3 ระยะ คือ 
        - ระยะที่ 1 ต้องลดต้นทุนการผลิต 

1.ปัจจัยการผลิต 
   2.ต้นทุนการผลิต 
         
 
 
          - ระยะที่ 2 ต้องเพ่ิมผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
         - ระยะที่ 3 ต้องพั นาคุณภาพสินค้าข้าว 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศนูย์ข้าวชุมชนบ้าน ะมังด้วน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางวันนา เลกวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-212-1933 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :       280,399            ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :       5,093          ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเนินขี้เหลก หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

พกิดั : Latitude =15.91973   Longitude =100.59714   

X 670410     Y 1755233  ZONE 47   

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ฯ  : 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายสุนทร  ท้วมเทศ  อายุ 55 ปี 
บ้านเลขที่ 121/1 บ้านเนินขี้เหลก หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-9065898 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองกลับ ส่วนใหญ่ปลกูข้าวร้อยละ 91 และพ้ืนทีป่ลูกเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมกับการปลูกขา้ว(S1)ร้อยละ 95 โดยดําเนินการผลิตเพ่ือการจําหน่ายข้าวเปลือกสู่ตลาดร้อยละ 80 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 จะเกบไว้บริโภคในครัวเรือน  เกบไว้ทําเมลดพันธ์ุในปีต่อไป และบางส่วนกจําหน่ายเป็นเมลด
พันธ์ุดีให้กับเกษตรกรทั่วไปด้วย แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มกีารใช้ปัจจัยการผลิตใน
ปริมาณที่มากขึ้น เกิดโรคและแมลงระบาด ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตมีราคาแพง แหล่งนํ้าไม่เพียงพอ ทําให้มี
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  

แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวซึ่งเกษตรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเ ลี่ยไร่ละ 

4,750 บาท โดยมีเปาหมายลดต้นทุนลงไร่ละ 400 บาท พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือใหไ้ด้คุณภาพดีขึ้น
ทั้งในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลกัสตูรการเรียนรู้  : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักต่าง  การใช้พืชปุ๋ยสดเช่น ปอเทือง ตลอดจนการ ีดพ่นนํ้า
หมักแล้วไถกลบตอซัง างข้าว 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่ : 2 การใช้เมลดพันธ์ุดีและเหมาะสมโดยการจัดทําแปลงผลิตเมลดพันธ์ุดีไว้ใช้เอง และใช้เมลดพันธ์ุ
ในอัตราที่เหมาะสม 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 คุณภาพของผลผลิตขา้ว 

 

แปลงเรียนรู้ : พ้ืนที่ดําเนินการ จํานวน  40 ไร่ พิกัดแปลง  ZONE  47   X 671941  Y 1756858 

 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินขี้เหลก  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินพลวง  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินขวาง             
ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหนาทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายธนวรรธน์  ท้วมเทศ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 093-3192268 



283 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  291,039  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  3,879  ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านห้วยโรงหมู่ 4 ตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude =16.06733   Longitude =100.06394 

X 615291    Y 1775786  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพิชัย  โสทะ อายุ 56 ปี 
     บ้านเลขที ่378/1 หมู ่4 ตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 090-4971997 , 093-2761561 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณ รอ้ยละ90 และเป็น เกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพทํานา ร้อยละ 80 ของผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว 
(S1)   เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้เพ่ือจําหน่ายให้กับพ่อค้าทั่วไป ไม่ได้ทําเป็นเมลดพันธ์ุ เกษตรกรโดยทั่วไปจึง
มุ่งเน้นที่ผลผลติสูงสุด โดยไม่คํานึงถึงต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้ ทั้งจากการใช้เมลดพันธ์ุในปริมาณที่มาก (ทําให้เกิด
ภาวะการขาดแคลนเมลดพันธ์ุ) การใช้ปุ๋ยเคมีที่สูงเกินความจําเป็น ตลอดจนการใช้สารเคมีทั้งที่ไม่จําเป็น  ผลกระทบ
ที่ตามมาคือต้นทุนการผลิตสงู ดินเสื่อมสภาพ ผลผลิตไม่มคีุณภาพ เกิดโรคแมลงระบาด อยู่ในเขตชลประทานมีระบบ
ส่งนํ้าที่ดี การคมนาคมสะดวก มีตลาดรับซือ้ผลผลิตอยู่ในเขตใกล้เคียง  
แนวทางการพฒันา :  ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยเป็นผู้ผลติเมลดพันธ์ุข้าวไว้ใช้เอง และส่งให้ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าว 
ร้านค้าในท้องถิ่น และเกษตรกรในชุมชน ลดปริมาณการใช้เมลดพันธ์ุ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีให้น้อยลงในอัตรา
ที่ถูกต้อง เวลาที่เหมาะสมโดยจะลดต้นทุนจาก 4,750 บาท ให้เหลือ 4,200 บาท  

      : เพ่ิมคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตร าน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนจาก 4,750 บาท ให้เหลือ 4,200 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู ้ : เทคโนโลยีการผลิตเมลดพันธ์ุ 
                              : การผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคม ี
                              : การเฝาระวังเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล 
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ฐานการเรียนรู้ที ่: 1 การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 

 -  การเตรียมดิน 

 

                            -  การเตรียมเมลดพันธ์ุและการปักดํา 
 

 

  

                            -   การดูแลรักษาและการคัดพันธ์ุปน 

 

 

 

                           -   การเกบเก่ียวและการบรรจุหีบห่อ 

            

       
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2  การปลูกพืชใช้นํ้าน้อยอย่างรู้คุณค่า (ระบบนํ้าหยด) 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่: 3  เศรษ กิจพอเพียง 
 

   

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การจัดระบบการปลูกพืช 

 

 
 

แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 

เครือข่าย : ศนูย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนในเขตอําเภอบรรพตพิสัย และในเขตอําเภอต่าง  
             ของจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ผลติเมลดพันธ์ุข้าวนครสวรรค ์

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางนพสร  เพชรรัตน์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-9721850 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์               
สินค้าหลกั :  อ้อยโรงงาน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   180,308  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :     3,041  ไร่ 
สถานทีต่ัง้  หมู่ที่ 2 ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์                                                                  
พกิดั : Latitude 15.32335  Longitude 100.33423  
 X ………………   Y ………………  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
                             
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพัด  คงขาว   
74  หมู่ที ่2 ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์                                                           
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงาน แต่ประสบปัญหา 

- หนอนกออ้อยระบาด 
- ผลผลิตลดลง                                                                                                                      

แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตโดยโดยการการให้นํ้าระบบนํ้าหยดและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี                  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อยโดยใช้ระบบนํ้าหยดและควบควบหนอนกออ้อยโดยการใช้
แมลงศัตรูธรรมชาติ       
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดการระบาดหนอนกออ้อย 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การผลิตอ้อยโรงงาน 4 หลักสูตร                                                                                           
1.พันธ์ุอ้อยโรงงานที่เหมาะสมในท้องถิ่น                                                
2.ระบบการให้นํ้าในการปลกูอ้อยโรงงาน                                            
3.โรคและแมลงศัตรูอ้อยโรงงาน                                             
4.แมลงศัตรูธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง(แมลงหางหนีบ)                                                                                     
ฐานการเรียนรู้ 
านที่ 1  พันธ์ุที่ให้เหมาะสมในท้องถิ่นที่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกได้แก่ อ้อยพันธ์ุ LK 92 -11  และพันธ์ุ

ขอนแก่น-3     
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านที่ 2 ระบบการให้นํ้าในการปลูกอ้อยโรงงาน  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะการให้นํ้าแบบระบบน้ําหยด  

                                                                 

 
 
 
 
านที่ 3  โรคและแมลงศัตรอู้อยโรงงาน ศัตรูอ้อยโรงงานที่สําคัญและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรการในพ้ืนที่

ตําบลหัวหวายได้แก่ หนอนกออ้อย 

               

 
 
 
 
านที่ 4  แมลงศัตรูธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง(แมลงหางหนีบ) ศูนย์เรียนรู้สนับสนุนการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ

เพ่ือกําจัดหนอนกอ้อย 
           

 

 

 

แปลงเรียนรู้   

                     

 
 
 
เครือข่าย  :  30 ราย 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นาย สุรพันธ์  วรรณโกฏิ  
เบอร์โทรศพัท ์: 088-2791656 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   392,962   ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  4,278  ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านโคกมะรื่น หมู่ที่ 6 ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude 15.63345  Longitude 100.48136  
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : พ.อ.อ.สมเดช ศิรินนท ์อายุ 54 ปี  
 731/5 หมู่ 6 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค ์
เบอร์โทรศพัท ์: 096-4177042 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของตําบลท่าตะโก เป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ระดับปานกลาง 
(S2) โดยอาศัยนํ้าฝน (นอกเขตชลประทาน) แต่เกษตรกรประสบปัญหา 

- ภัยพิบัติและการผลิตข้าวยังไม่ได้คุณภาพ     
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า โรคแมลงระบาด  
- เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง รายได้ตกตํ่า 

แนวทางการพฒันา :  -  การลดต้นทุนการผลิต การดําเนินตามแนวเศรษ กิจพอเพียงเพ่ือเป็นรายได้เสริม ลดรายจ่าย            
ในครัวเรือน มุง่เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนและได้ผลผลิตข้าวปลอดสารเคมี    

                - การผลิตข้าวคณุภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ (เช้ือราบิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา เมตาไร
เซียม) เพ่ือปองกันกําจัดโรค แมลงในนาข้าว  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลติข้าว แก้ปัญหาโรคแมลงระบาด 
 

นยเรียนรู  
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หลกัสตูรเรียนรู้ : 1.การลดต้นทุนการผลิต 

 2.การผลิตสารชีวภัณฑ์ (บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา เมตาไรเซียม) จากข้าวสุก 
 3.การดําเนินตามแนวทางเศรษ กิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู ้:    
านที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว  

- การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวต้ังแต่ปลูกถึงการเกบเก่ียวและขนส่งโดยการใช้ข้าว
พันธ์ุดี ใช้เมลดพันธ์ุที่มีคุณภาพ ในอัตราที่เหมาะสม จากเดิม 25 กก./ไร่ เป็น 20 
กก./ไร่  

- การทําปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ การทํา อร์โมนไข่ นํ้าหมักจากผักผลไม้ 
การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา การกําจัดพันธ์ุปน การกําจัดวัชพืช การปองกันจําจัด
โรคแมลงในนาข้าว 
านที่ 2 แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาฝกอบรม

นิเวศในนาข้าว และเป็นแปลงเตือนการระบาดศัตรูพืชเมื่อพบการระบาดจะแจ้งให้ชุมชน
ทราบเพ่ือบริหารจัดการต่อไป 
านที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ์ (เช้ือรา บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา เมตาไรเซียม) เป็น าน

เรียนรู้สําหรับเกษตรกรและผูส้นใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ถึงกรรมวิธีการผลิตเช้ือรา (เช้ือสด) 
จากข้าวสุก และนําเช้ือราไปใช้ในการปองกันกําจัดโรคแมลงในนาข้าวและพืชอ่ืน  เพ่ือให้
ได้ผลผลิตทีม่ีคณุภาพ ปลอดสารเคมี 
านที่ 4 การดําเนินแนวทางเศรษ กิจพอเพียง (นายสงวน มีทัพ) เน่ืองด้วยการทํานาของ

ตําบลท่าตะโก เป็นการทํานาแบบอาศัยนํ้าฝนอย่างเดียว ทําให้ประสบปัญหาวิก ติภัย
ธรรมชาติ ฝนแล้ง/นํ้าท่วม เป็นประจํา ทําให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอน บางปีกขาดทุน 
การดําเนินแนวทางเศรษ กิจพอเพียง มีการปลูกพืชผักหมนุเวียน เพ่ือบริโภคและจําหน่าย
เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกรอีกทางหน่ึง มีผักปลอดสารเคมีจําหน่ายทกุวัน 
(มีรายได้เดือนละไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน)  
 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลท่าตะโก 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางจันทรา บ่ายเมือง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-8149959 
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ศ ูนย์เร ียนร ู้การเพ ิ่มประสทิธ ิภาพการผลิตสนิค ้าเกษตร 
ชื่อ : ศ ูนย ์เร ียนร ู้การเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการผล ิตส ินค ้าเกษตร อําเภอพยุหะค ีร ี จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   101,777  ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :   2,969  ราย 
สถานท ี่ตั้ง : บ ้านท่าโก หมู่ท ี่ 7 ต บลยางขาว อําเภอพยุหะค ีร ี จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
พ ิกดั :  Latitude 15.51606  Longitude 100.06954    
 X ………………….   Y …………………….   (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนท ี่ตั้งศ ูนย์เรียนรู ้
 

  
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางตร ุ่ม ทับทว ี อาย ุ 56 ป ี 
ท ี่อยู่ : บ ้านเลขที่ 112/2 หมู่ท ี่7 ต บลยางขาว อําเภอพยุหะค ีร ี จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
เบอร์โทรศ ัพท ์ : 086-2081530 

สถานการณ ์ของพ ื้นที่  - ตําบลยางขาวมีล ักษณะพ้ืนที่ราบล ุ่มติดแม่นํ้าเจ ้าพระยาเกษตรกรส ่วนใหญ ่จ ึงประกอบ
อาช ีพทํานา ร ้อยละ70 และเป นพ้ืนที่เหมาะสมก ับการปล ูกข้าว (S1) (ร ้อยละ77.23)  
                       - เกษตรกรส ่วนใหญ่ผลิตข้าวเพ่ือจ หน่ายให ้กับโรงส ีเป นหล ักและม ีเกษตรกรทั้งรายกล ุ่ม
และรายย่อยมกีารปล ูกข้าวเพ่ือจ หน่ายเป นเมล ดพันธ ุ์  
                            - ประสบป ัญหาการใช ้ป ัจจ ัยการผล ิตส ูงราคา ป ุยและสารเคมีแพงดินขาดความอุดมสมบ ูรณ ์
และโรคแมลงระบาด 
                           - แหลง่นํ้าที่สําคัญคอื แม่นํ้าเจ้าพระยา และน้ําใต้ดิน (บ่อตอก) จํานวน 635 บ่อ 
แนวทางการพ ัฒนา : ลดต ้นทุนการผล ิตข ้าวซ ึ่งเกษตรกรใช ้ต้นทุนการผล ิตข ้าวเ ล ี่ยไร ่ละ 4,424.57บาท  
โดยมีเป ้าหมายลดต ้นทุนการผล ิตไร ่ละ430บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศ ูนย์เรยีนรู ้ : เทคโนโลยีการลดต ้นทุนการผล ิตข ้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต ้นทุนการผล ิตข ้าว 
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หลกัสตูรเรียนรู้ : 1.การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
 2.การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี 

ฐานการเรียนรู ้ :  
  1. การดูแลร ักษาต ั้งแต่ปล ูก–การเกบเก่ียวและขนส ่ง โดยเน้น ระยะกล้า ได้แก่ 

การกําจ ัดว ัชพืชการจ ัดการน้าในแปลงข ้าวแบบเป ียกสล ับแห ้ง การส รวจโรคแมลง 
ระยะแตกกอได้แก่การถอนพันธ ุ์ปนและการกาจ ัด ว ัชพืชส รวจโรคแมลง  
ระยะออกรวงได้แก่การถอนต ัดพันธ ุ์ปน กําจ ัดว ัชพืชส รวจแมลง 

ก่อนการเกบเก่ียว 20 ว ันเอานํ้าออกจากนา ประสานผ ู้ร ับซ ื้อและ 
ระยะเกบเก่ียวได้แก่ถอนต ัดพันธ ุ์ปนการกาจ ัดว ัชพืช เกบเกี่ยวระยะพล ับพล ึง 

 
2. เล ิกตอซ ังข ้าวห ันมาใช ้จ ุล ินทร ีย์ย ่อยสลายตอซังข ้าว เพ่ือ

ปร ับปร ุงดินและอนุร ักษ ์ส ิ่งแวดล ้อม 
 
3. ใช ้เมล ดพันธ ุ์ค ุณภาพด ีในอัตราที่เหมาะสม โดยการทดสอบ 

ความงอกได้ไม่ตํ่ากว ่าร ้อยละ80 ตามพระราชบ ัญญ ัติพันธ ุ์
พืช พ.ศ.2518และ บ ับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535การ
เล ือกพันธ ุ์ข ้าวที่เหมาะสมก ับพ้ืนที่และใช ้อัตราเมล ดพันธ ุ์
ตาม ว ิธ ีการปล ูก 

 
4. เตร ียมและใช ้สารช ีวภ ัณฑ์ป ้องกันและกาจ ัดศ ัตร ูข ้าว โดยสาธ ิต

ว ัสดุที่ใช ้ว ิธ ีท และว ิธ ีน ไปใช ้ประโยชน์ 
  
5.  การใช ้ป ุยถ ูกชนิดถ ูกอ ัตราถ ูกเวลาเน้นการใช ้ป ุยตาม ค ่าการ

ว ิเคราะห ์ดิน โดยส ่งตัวอย่างดินตรวจท่ี สถาน ีพั นาที่ดิน
นครสวรรค ์ 

 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศ ูนย ์ส ่งเสร ิมเสร ิมเมล ดพันธ ุ์ข ้าวช ุมชนสามัคค ีพันธ ุ์ข ้าวบ ้านยางขาว หมู่ท ี่ 6, ศ ูนย ์ส ่งเสร ิมเสร ิมเมลดพันธ ุ์
ข ้าวช ุมชนหมู่ 4 ต บลยางขาว, สถาน ีพั นาที่ดินนครสวรรค, ์และศ ูนย ์เมล ดพันธ ุ์ข ้าวนครสวรรค ์ 
ชื่อเจ้าหน ้าท ี่ส ่งเสริมการเกษตร : นางอรทัย จ ิโรจนน ุกุล ต แหน่งนักว ิชาการส ่งเสร ิมการเกษตรปฏ ิบ ัติการ 
เบอร์โทรศ ัพท ์ : 086-5732629 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  253,968   ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  8,276   ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ที่   ตําบลวังนํ้าลัด  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั :  Latitude 15.68033   Longitude 100.64417    
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางทองเมด พรมพิทักษ์      
ที่อยู่ : บ้านเลขที่  หมูท่ี่  ต.วังนํ้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์    
เบอร์โทรศพัท ์: -  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  
          - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังนํ้าลัด ส่วนใหญ่ปลูกข้าว เป็นพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝนในการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยปลูก
ข้าวเพ่ือผลิตเมลดพันธ์ุไว้จําหน่าย  
           - ประสบปัญหาต้นทนุการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมแีพง อีกทั้งบาง
ดูกาลยังประสบปัญหาโรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา : ) การทํานาโยน และการทําปุ๋ยหมักใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลติข้าว โดยมีเปาหมายลด
ต้นทุนไร่ละ 0 บาท  

) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการ
จัดต้ังกลุ่มผู้ผลติข้าวปลอดสาร กลุ่มไข่เคมใบเตย และกลุม่นํ้าพริกแกง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตจากการทํานาโยน และการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร ได้แก่ การผลติข้าวกล้องปลอดสาร การทําไข่เคมใบเตย และการทํานํ้าพริกแกง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตจากการทํานาโยน และการแปรรูปผลผลติ 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1. การทํานาโยน 

      2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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ฐานการเรียนรู ้:  

. การทํานาโยน การเพาะกล้า  
    ) ใส่ดินในถาดหลุมประมาณครึ่งหน่ึงของหลุม  
    )ใส่เมลดข้าวงอกลงในหลุม โดยใช้อัตรา -  กก. ต่อ - ถาด ต่อไร่  
    ) ใส่ดินปดเมลดข้าว ระวังอย่าให้ดินลน้ออกมานอกหลุม เพราะจะทาํให้ 

รากข้าวที่งอกออกมาพันกัน ทาํให้เวลาหว่านต้นข้าวจะไม่กระจายตัว  
    ) หาวัสดุ เช่น กระสอบปานคลุมถาดหลุม เพ่ือเวลารดน้ําจะได้ไม่กระเดน รดนํ้าเช้า-เยน ประมาณ  

-  วัน ต้นข้าวจะงอกทะลุกระสอบปาน ให้นํากระสอบปานออก แล้วรดนํ้าต่อจนต้นกล้าอายุได้  วัน  การโยนกล้า 
นําต้นกล้าที่ได้ไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ให้สม่ําเสมอ การตกกล้า  คน สามารถตกกล้าได้  ไร่ (  ถาด ต่อวัน) 

. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่  
.  การผลิตข้าวกล้องปลอดสาร 

 
 

 
 

.  การทําไข่เคมใบเตย การล้างไข่  แช่ไข่เป็ดในนํ้าส้มสายชู -  นาที เพ่ือให้คราบสกปรกที่ติด
เปลือกไข่ล้างออกได้ง่าย นําไข่ไปล้างคราบสกปรกออก แล้วนําไข่ไปล้างด้วยนํ้าที่ละลายสารส้ม เพ่ือให้เปลือกไข่นุ่ม 
ล้างด้วยนํ้าสะอาด แล้วผึ่งไข่ไว้ให้แห้ง การต้มนํ้าเกลือใบเตย นําเกลือใส่หม้อที่มีนํ้าสะอาด ต้มพร้อมกับใบเตยจนเกลือ
ละลายจนหมด แล้วกรองทิ้งไว้ให้เยน การดองไข่ นําไข่ที่เตรียมไว้มาใส่ภาชนะสําหรับดอง เทนํ้าเกลือให้ท่วมไข่  
นํานํ้าเกลือที่เหลือใส่ถุงแล้ววางทับบนไข่เพ่ือกันไม่ให้ไข่ลอย ดองทิ้งไว้ -  วัน สามารถนํามาทอดเป็นไข่ดาว  

-  วัน ต้มสุกได้ 
 
 

           
.  การทํานํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผาปลาย่าง ส่วนผสมประกอบด้วย พริกมันใหญ่ กิโลกรัม กระเทียม  

 กก. หอมแดง  กก. กุ้งแห้ง  ขีด ปลาย่าง  มัดมะขาม  ขีด นํ้าตาลปีบ  กก. นํ้ามันพืช  ขวด นํ้าตาลทราย 
 กก. เกลือ  ช้อนโตะ กะปหวาน  กิโลกรัม ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนําไปบดละเอียด จะได้นํ้าพริกเผา  
-  กก. นํ้าพริกแกงเผด ส่วนผสมประกอบด้วย พริกมันใหญ่  กก. พริกขี้หนู  กก. กระเทียม  กก. หอมแดง  
 ขีด ข่า  กก. ตะไคร้ .  กก. มะกรูด  ขีด กระชาย  ขีด นํ้ามันพืช  ขวด เกลือ  ขีด กะปหวาน  กิโลกรัม 

ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนําไปบดละเอียด จะได้นํ้าพริกแกงเผด  กก. 
 

 
 
 
แปลงเรียนรู ้

     
 
 
 

เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวมานิตา จันทร์เศรษ ี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: -  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอตาก า จังหวัดนครสวรรค ์
สินค้าหลกั : มนัสําปะหลัง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  16,331  ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :   495  ราย 
ทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : ที่ทําการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่  ตําบลลําพยนต์ อําเภอตาก า จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude 15.32656   Longitude 100.65484  
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …)   
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายจําลอง สงวนสุข  
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที ่3 ตําบลลําพยนต์ อําเภอตาก า จังหวัดนครสวรรค์ 
โทร.  พ้ืนทีดํ่าเนินการ 10ไร่ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : มันสําปะหลังเป็นพืชไร่อายุยาว ที่ผ่านช่วง ดูการเจริญเติบโตใน ดูฝน ซึ่งมพืีชไรช่นิดอ่ืน  
รวมทั้งวัชพืชเจริญงอกงาม ทําให้มีการระบาดของโรคแมลงรวมถึงมีศตัรูธรรมชาติคอยควบคุมการระบาด เมื่อเข้าสู่ ดู
แล้ง มันสําปะหลังซึ่งเกบเก่ียวทีหลังจึงมักเป็นแหล่งอาศัยและสะสมของโรคแมลง และมักประสบปัญหาการระบาด
เช่น เพลี้ยไ  ไรแดง และเพลีย้แปง 
แนวทางการพฒันา : การจัดการที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี โดยวิธีการใช้สารชี
ภาพ สารชีภัณฑ์ และใช้ศัตรูพืชควบคุมการระบาดศัตรูพืชได้ตามหลักวิชาการ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังด้วยการจัดการที่เหมาะสมและสร้างความเข้มแขงให้ชุมชนด้านการ
ปองกันกําจัดและควบคุมศัตรพืูชด้วยเกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชด้วยตนเองอย่างครบวงจรและย่ังยืน 
หลกัสตูรเรียนรู้ 

. การให้นํ้าระบบชลประทานนํ้าหยด การให้นํ้ามันสําปะหลังโดยใช้ระบบนํ้าหยดท่อลงที่ต้น ทําให้มัน
สําปะหลัง 

ได้รับอย่างนํ้าสม่ําเสมอ การเจริญเติบโตดี การดูแลรักษาง่าย ใส่ปุ๋ยสะดวกทั้งทางสายท่อนํ้าหยดและในแปลง 
สามารถปลูกได้ก่อน ดูฝนทําให้ได้มันสําปะหลังที่มีอายุเกบเก่ียวที่นานกว่า  เดือนขึ้นไปทําใหไ้ด้มันสําปะหลังที่มี
คุณภาพแปงดีขายได้ในราคาที่สูงขึ้น เกษตรกรเข้าร่วม    ราย 

. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกมันสําปะหลังบรรยายเก่ียวกับโรคแมลง 
ศัตรูมันสําปะหลัง รวมถึงศัตรธูรรมชาติที่มีอยู่ในระบบนิเวศ ได้แก่แตนเบียน แมลงช้างปีกใส ที่เป็นแมลงตัวห้ําทําลาย 
เพลี้ยแปงสีชมพู แนะนําการตรวจแปลงและจัดแบ่งเป็นกลุ่มเฝาระวังการระบาด หากพบการระบาดมากระดับ
เศรษ กิจที่ทําให้พืชเสียหายให้ทําการ ีดพ่นสารชีวภัณฑ์จําพวกเช้ือราบิวเวอร์เรียและปล่อยแตนเบียนแมลงช้างปีกใส
หากระบาดมากจนไม่สามารถควบคุมได้ให้ใช้สารเคมี และแจ้งการระบาดต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ เกษตรกร
เข้าร่วม  ราย 
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. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
จัดประชุมบรรยายและสาธิตฝกปฏิบัติการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมศัตรูพืชได้แก่ 
- ผลิตเช้ือราไตรโคเดอม่า โดยใช้ข้าวหุงก่ึงสุกดิบ สําหรับใช้ปองกันกําจัดเช้ือราสาเหตุของโรคพืช  
- ฝกผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย โดยใช้แปงข้าวโพด นํามาใช้สําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยเ พาะเพลี้ยต่าง   

และไรแดง  
- การผลิตนํ้าหมักสกัดจากสารมีรสขม เช่นสะเดา ใช้ในการขับไล่แมลงศัตรูพืช 
- การเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส ใช้สําหรับปล่อยในแปลงมนัสําปะหลังกําจัดเพ้ียแปงสีชมพู 
เกษตรกรเข้าร่วม  ราย 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ 
 

   

 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู ้

ครั้งที่  การปลูกมันสําปะหลังและการให้นํ้าระบบนํ้าหยด 
ครั้งที่  การควบคุมศัตรูพืชและการปองกันกําจัดโดยวิธีผสมผสาน 
ครั้งที่  การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 

แปลงเรียนรู้   
 
 
 

 
 
 
เครือข่าย : ศนูย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอตาก า  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายลือชัย  โยธาสอน  เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน   
เบอร์โทรศพัท ์:  084-4616110 

การให้น้าํระบบชลประทานน้ําหยด 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :            109,927               ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :       2,271              ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านปายายมุ้ย หมู่ที่  7   ตําบลหนองเต่า  อําเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude =15.88393    Longitude =100.13672 ,  

X : 625156     Y : 1760063  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :    
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางสาวชัชวาล  รุ่งแจ้ง 
ที่อยู่ : 8 หมู่ที ่7 ตําบลหนองเต่า  อําเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท:์ 086-6805631 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลหนองเต่า ส่วนใหญ่ปลูกข้าว และประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดและเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล ดังน้ันการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรสามารถรับมือกับเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลน้ัน จึงมีความ
จําเป็นอย่างมาก โดยต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเฝาระวังการระบาดของศัตรูพืชในพ้ืนที่การเกษตรของตน 
พั นาระบบติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถดําเนินการปองกันและกําจัด
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลได้ทันก่อนที่จะเกิดการระบาดหรือสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร และการใช้
วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ 
แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการลดการใช้สารเคมีหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ในการกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์ม่า 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์ม่า 
หลกัสตูรเรียนรู้:  

1.การสํารวจ การจําแนกศัตรูพืชและการเฝาติดตามการระบาดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 
2.การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรูพืช 
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 

1. การสํารวจ การจําแนกศัตรูพืชและการเฝาติดตามการระบาดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 
 

       
 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรูพืช 
 

       
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช  จังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายภูษณะพงษ์  เวียงยา  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-3192178 



297 

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค ์
สินค้าหลกั : มนัสําปะหลัง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  160,659 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,733  ไร ่
สถานทีต่ัง้ : บ้านถังแดง  หมูท่ี่ 4  ตําบลแมว่งก์  อําเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั :  Latitude 15.74938  Longitude 99.53412    
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …)   
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเสถียร   เทพสนธิ  อายุ  60  ปี 
           บ้านเลขท่ี 81  บ้านถังแดง หมู่ที่ 4  ตําบลแม่วงก์  อําเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท ์:   084 493-4776 
สถานการณ์ของพื้นที่ :   เกษตรกรในพ้ืนทีตํ่าบลแม่วงก์ ส่วนใหญ่ปลูกมันสําปะหลังร้อยละ 80 และพ้ืนที่ปลูกเป็น
พ้ืนที่เหมาะกับการปลูกมันสําปะหลัง โดยพันธ์ุที่ใช้คือพันธ์ุ  ระยอง 5 ระยอง 9  เพราะมีความต้านทานโรค แต่
เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม และน้ําที่ไม่เพียงพอในการผลิต เพราะต้องอาศัยนํ้าฝนประกอบกับ ดูกาล
ทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง  ทําให้เกษตรกรมีความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลา 
แนวทางการพฒันา :  - การใช้พันธ์ุที่ได้รับการรับรองจากทางราชการและส่งเสริม ได้แก่พันธ์ุ ระยอง 11   
และพันธ์ุระยอง 13  มาปลูกทดแทน ทําเป็นแปลงทดลองและขยายผล 

                 - ใช้วิธีปลูกแบบไม่ยกร่อง และใช้ระบบนํ้าหยดเข้ามาช่วยในการผลิต   
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติมันสําปะหลัง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การใช้นํ้าอย่างคุ้มค่าด้วยระบบน้ําหยดมันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู้ :  
         านที ่1  การเตรียมดิน โดยสถานีพั นาที่ดิน 
         านที ่2  พันธ์ุและการเตรียมพันธ์ุ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค ์
         านที ่3  ระบบการใช้นํ้าหยด  โดยเกษตรกรต้นแบบ 
         านที ่4  บัญชี าร์ม   โดย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครสวรรค์ 
         านที ่5  เศรษ กิจพอเพียง    โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

 

 

แปลงเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลวังซ่าน หมูท่ี่  10  บ้านธารมะยม 

: ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลแม่เล่ย์ หมูท่ี่ 1 บ้านหินดาด 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายวันโชค วงษ์มี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศพัท ์:  082- 4072817 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ์
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  265,512  ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  3,420  ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านดอนม่วง ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude 15.65086   Longitude 99.85371  
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …)   
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศนูย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเ ลา ประสาทเขตกรณ์ อายุ 56 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 42/2หมูท่ี่ 2 ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ์
เบอร์โทรศพัท ์: 087-2107360 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  
           - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังเมืองอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่
ปลูกเป็นพ้ืนที่ S2 พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลกูข้าว โดยเกษตรกรปลูกข้าวพันธ์ุข้าวไม่ไวแสงเป็นส่วนใหญ่  
           - ปัญหาของเกษตรกรคือต้นทุนการผลิตสูงโดยเ พาะการใช้เมลดพันธ์ุ การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคม ี
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าวซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลี่ยไร่ละ 5,775 บาท/ไร่ 
โดยมีเปาหมายลดต้นทุนคงเหลือ 3,234 บาท/ไร่ ลดต้นทุนลง 2,541 บาท/ไร่ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้อัตราเมลดพันธ์ุ 10-15 กก./ไร่ 
                          2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
                          3. การใช้สารชีวภัณฑ์ 
ฐานเรียนรูท้ี่ 1   การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้อัตราเมลดพันธ์ุ 10-15 กก./ไร ่
เดิมเกษตรกรหว่านข้าวโดยใช้วิธีหว่านนํ้าตมและหว่านแห้งใช้อัตราเมลดพันธ์ุประมาณ 25-30 กก./ไร่ 
ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงและทาํให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงอย่างต่อเน่ือง  การลดต้นทนโดยการปรับเปลี่ยน
การผลติข้าวจากการหว่านขา้วแห้งมาเปนข้าวหยอดอัตราเมลดพนัธ์ 15 กก./ไร่ โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวจังหวัดนครสวรรค์  เป็นการใช้เครื่องหยอดเมลดพันธ์ุจากบริษัทพรเจริญช่างคิด 
ที่สามารถลดอัตราเมลดพันธ์ุได้ประมาณ 50%  
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ฐานเรียนรูท้ี่ 2   การผลติน้าํหมักชีวภาพ 
านเรียนรู้การผลิตนํ้าหมักชีวภาพการผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรปลา โดยการใช้สารเร่ง พด.2 ของกรมพั นาที่ดินโดย

ใช้อัตราส่วนดังน้ี 
         - เศษปลา  30 กิโลกรัม 
         - กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม 
         - สับปะรด   10  กิโลกรัม 
         -  นํ้า   10 กิโลกรัม 
         - สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  1 ซอง 
วิธีการทํา  
         - นําสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จํานวน 1 ซองผสมนํ้า 10-15 ลิตร คนให้เข้ากัน นาน 5 นาท ี
         - ผสมเศษปลากับกากนํ้าตาล ลงในถังหมัก แล้วเทสารละลาย พด.2 ผสมลงในถังหมัก 
         - คลุกเคล้าคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วต้ังในที่ร่ม 
         - กรณทีํานํ้าหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอร์รี่ให้คนหรือกวนทุก 7 วัน เพ่ือระบายกาซคาร์บอนไดออกไซด์ 
         - ปดฝาไม่ต้องสนิท หมักไว้ 1 เดือน 
อัตราและวิธีใช้ 
          ผสมนํ้าหมักชีวภาพ 1 ส่วนกับนํ้า 500 ส่วน หรอื  4 ช้อนแกง ต่อนํ้า 20 ลิตร ีดพ่นที่ใบและลําต้น  
หรือรดลงดิน 10 วันต่อครั้ง  
ฐานเรียนรูท้ี่ 3 การใชส้ารชีวภณั  ์
การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย (beauveriabassiana) 
วิธีการผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย วัสดุอุปกรณ์ดังน้ี 
1) ข้าวสารชัยนาท 1 (ใช้ข้าวพันธ์ุไม่ไวแสง ข้าวแขงมาก)  
2) หม้อหุงข้าว    3) ถุงพลาสติกขนาด 8X12 น้ิว  
4) ตะเกียงแอลกอร์ อร์   5) หัวเช้ือราบิวเวอร์เรียบริสุทธ์ิ      6) ยางวง 7. เขม 
วิธีการผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรียจากข้าวสาร 
1) หุงข้าวโดยใช้ข้าวสาร 3 ถ้วยนํ้า 2 ถ้วย   2)ตักข้าวที่หุงแล้ว ใส่ถุงประมาณ 0.5 กก./ถุงรอจนเยน 
3) นอคเช้ือราบิวเวอร์เรียลงในถุงข้าวสุก    4) เขย่าถุงให้เช้ือราทั่วถุง 
5) ใช้เขมเจาะปากถุงเพ่ือให้อากาศระบายได้ 6.ทิ้งไว้ 7 วัน สามารถนําไปใช้ได้  
(สังเกตดูเช้ือราสีขาวเดินในถุงทั่วถุงข้าว) 
วิธีการใช้ 
1. นําเช้ือราบิวเวอร์เรียจํานวน 1 ถุง มาผสมนํ้า 20 ลิตร ขย้ีเศษข้าวออกและนํานํ้าเช้ือราบิวเวอร์เรีย มา ีดพ่นขา้ว 
2. นําเช้ือราบิวเวอร์เรีย มาใส่กระบอกไม้ไผ่เพ่ือให้เช้ือรากระจายไปตามลม 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศนูย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวจังหวัดนครสวรรค์  กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นางชะเอม เกษมรัตน์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089- 2745375 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ช ื่อ :  ศ ูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการผล ิตส ินค ้าเกษตร อ เภอแม่เปน  จ ังหว ัดนครสวรรค ์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 32,550  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  1,097  ราย 
สถานท ี่ต ั้ง : บ้านเขาแหลม  หมู่ท ี่ 7 ตําบลแม่เปน  อ เภอแม่เปน จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
พ ิก ัด :  Latitude  15.66494  Longitude  99.41564   
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
                             ศ ูนย์เรียนรู ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายส ุด ลาภา 
ท ี่อย ู่  : หมู่ท ี่ 7 บ้านเขาแหลม  ต บลแม่เปน  อ เภอแม่เปน  จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
เบอร ์โทรศพัท ์ : 087-8409328 
สถานการณข์องพ ื้นท ี่ : เกษตรกรในพ้ืนท ี่ตําบลแม่เปนส ่วนใหญ ่ปล ูกพ ืชไร่ และปล ูกข ้าวส หร ับใช ้ในการอ ุปโภคใน 
คร ัวเร ือน โดยปล ูกข ้าวในช ่วงเด ือน ม ิ.ย.-ส.ค. ปัจจุบันมีสถานการณ์การปลูกข้าว ดังน้ี 

- พ ันธ ุ ์ข ้าวท ี่น ิยมปล ูกส ่วนใหญ ่เป นพ ันธ ุ ์ข ้าวเหน ียว  
- ประสบปัญหาการผล ิตเมล ดพ ันธ ุ ์ยังไม่ได ้ค ุณภาพ  
- การใช ้ปัจจ ัยการผล ิตส ูง  
- ด ินม ีความอ ุดมสมบ ูรณ ์ตํ่า ราคาปุ ยและ สารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด 

แนวทางการพ ัฒนา : การเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการผล ิตข้าว (GAP) และการแปรร ูปผลผล ิตข้าว 
เทคโนโลยีเด ่นของศนูย ์เร ียนร ู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว (GAP)  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว การแปรรูปผลผลติข้าว 
หลกัสตูรเร ียนร ู้ : 1. การทาปุ๋ยหมัก 

2. การทาสารไล ่แมลงและสารกาจ ัดศ ัตรูพ ืช 
3. การทาผล ิตภัณฑ ์ของใช ้ในครัวเรือน 
4. การแปรร ูปผลผล ิตจากข้าว 
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ฐานการเรียนร ู้ :  

 
 
 
 
 
1.  การทําปุ๋ยหมัก มีการสอนว ิธ ีการท ปุ๋ยหมักและน ้หมักช ีวภาพ โดยในการใช ้ปุ๋ยน้ันจะม ีการใช ้ ปุ ย ให ้ถ ูก

ชน ิด ถ ูก อ ัตรา ถูกเวลา โดยเน ้นการใช ้ปุ ยตามค ่าการว ิเคราะห์ด ิน ได ้แก ่ การส ่งด ินตรวจหาผลกา รว ิเคราะห ์ด ิน ใช ้ปุ ย
ตาม ค ่า ว ิ เคราะห ์ด ินต ่อไร่ 

2. การปล ูกสมนุไพร โดยทางกล ุ่มได ้ให้สมาช ิกกล ุ่มปล ูกสมุนไพรเพื่อส ่งจ หน ่ายใหก้ ับทางกล ุ่ม เช ่น ชันขมิ้น 
ใบย่านาง อ ัญช ัน มะหาด เป นต ้น เพ่ือใช ้ในการผล ิตเวชส อาง ท สารไล ่แมลงและสารก จ ัดศัตรูพ ืช 

3.  การท ผล ิตภัณฑ ์เพื ่อจ หน ่ายส ินค ้าต ่าง  เช ่น ปุ ยหม ักช ีวภาพ น ้ยาอเนกประสงค ์ การท ข ้าวปลอด 
สารพ ิษ ผล ิตภัณฑ ์ของใช ้ในครัวเรือน เช ่น แชมพ ูสระผม น ้ยาล ้างจาน ผล ิตภัณฑ ์ด ับกล ิ่น สารไล ่ยุงและแมลง เป น
ต ้น ใหก้ ับหลายพื้นท ี่ท ั้งในพืน้ท ี่กรุงเทพมหานคร นครสวรรค ์ ล ปาง และสมุทรปราการ เป นต ้น 

 
 

 
 
 
 
 

4.  การปล ูกข้าวปลอดสารพ ิษ ซ ึ่งทางกล ุ่มได ้ให้สมาช ิกและเครือข่ายปล ูกข้าวปลอดสารพ ิษ โดยรับซ ื้อต ันละ 
15,000 บาท และการท โรงส ีข้าวช ุมชน เพ่ือใช ้ในการช่วยผล ิตข้าวอ ินทรีย์ขายในตลาด 

 
 
 
 
 
 

แปลงเร ียนร ู้ 
 
 

 
 
 
 
เคร ือข ่าย : ส น ักงานพั นาเศรษ ก ิจจาก านช ีวภาพ (BEDO)  
ช ื่อเจ ้าหน ้าท ี่สง่เสริมการเกษตร : นางสาวชมพ ู่  บุญรอดกล ับ 

เบอร ์โทรศพัท ์:093-3192230 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค ์
สินค้าหลกั :  ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  13,000 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  600 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านชุมม่วง หมู่ 4 ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค ์
พกิดั : Latitude 15.65210  Longitude 99.58558   
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 

ทางไปอําเภอลาดยาว 

 
ทางไปอําเภอชุมตาบง 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางเตือนใจ   ใบไพศาล              
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค ์
โทรศพัท์ : 081-9735187 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชุมตาบง ส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา โดยอาศัยทั้งนํ้าฝนและบ่อบาดาล 
สถานการณ์ปัจจุบัน มีดังน้ี 

- พ้ืนที่มคีวามเหมาะสมกับการปลูกข้าว  
- การคมนาคมขนส่งสะดวก ในอําเภอชุมตาบงไม่มีโรงสีขนาดใหญ่ แต่อําเภอที่อยู่ใกล้เคยีง เช่นอําเภอ

ลาดยาว และอําเภอสว่างอารมณ์ กมีโรงสขีนาดใหญ่อยู่พอสมควร  
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือจําหน่าย มิได้เกบไว้บริโภค  
- เกษตรกรต้นแบบเลงเหนถึงการทํานาแบบเดิมทําให้มีต้นทุนในการผลิตสูง จึงคิดหาวิธีการต่าง ในการลด

ต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษ กจิพอเพียง 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนในการผลิตข้าว โดยไม่พ่ึงพาสารเคมี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าว และการแปรรูป
ผลผลิต 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าว 

ศูนย์เรียนรู้  
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หลกัสตูรเรียนรู้:  

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยไม่เผาตอซัง 
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูข้าว   
3. การควบคุมหญ้าวัชพืชและลดอัตราการใส่ปุ๋ยโดยใช้แหนแดง 
4. การทํานาเปียกสลับแห้ง 
5. การปลูกข้าวในช่วง ดูหนาวให้ได้ผลผลติสูง 
6. การแปรรูปผลผลิตข้าว 

ฐานการเรียนรู ้
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเริ่มต้ังแต่การเตรียมดินโดยไม่เผา าง แต่ใช้วิธีกระจาย างใช้ างทํา
ปุ๋ยหมักในนา โดยใช้สารชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วยร่วมกับเช้ือไตรโคเดอร์ม่า ีดเพ่ือย่อยสลาย างให้กลายเป็นปุ๋ย 
และยังเป็นผลพลอยได้โดยกําจัดข้าวดีด ข้าวปน เมลดหญา้บางชนิด 

วิธีการ 
1. หลังการเกบเก่ียว กระจาย างโดยใช้รถไถเลก ติดเคร่ืองกระจาย างพ่วงท้ายรถไถ 
2. ีดพ่นทับตอซังด้วยสารชีวภาพสูตร 
    2.1.จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร 
    2.2.ไตโคเดอร์ม่า 10 ลติร (ที่ขยายแลว้) 
    2.3.โดยสามารถ ีดพ่นได้ 1 ไร่ 
3. ปล่อยนํ้าเข้าพอคลุกคลิก ประมาณ 5 ซ.ม. แล้วยํ่าหมักไว้ 7 วัน หลังจาก 7 วัน หน้าดินแห้งไม่มีนํ้าแล้ว

ให้ ีดพ่นไตรโคเดอร์ม่า 20 ลิตร/ ไร่ เว้นไว้ 4-7 วัน แลว้ถึงปล่อยนํ้าเข้าแล้วทําเทือกเลย 
2) การใช้เมลดพันธ์ุข้าวในอัตราที่เหมาะสม 

นาหว่านนํ้าตรม 10-15 ก.ก.ไร่ แล้วแต่ ดูกาล ถ้าเป็นช่วง ดูฝน ใช้แค ่10  กก /ไร่ แต่ทั้งน้ีเมลดพันธ์ุ
ต้องเป็นเมลดพันธ์ุที่ดี มีการทดสอบความงอก เช่น ของศูนย์เมลดพันธ์ุข้าว 

3) การใช้แหนแดง เป็นการควบคุมวัชพืช และมีผลต่อการตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศ ลงสู่ดิน ให้พืช
สามารถนําไปใช้ได้ด้วย โดยการปล่อยไปกับนํ้า หลังหว่านข้าว 10-15 วัน 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางณั นันทภัทร   ศรชัย  
เบอร์โทรศพัท ์: 093-3192185 
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12. จังหวัดพิจิตร 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 199,228 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,335 ราย 
ที่ต้ัง : บ้านอู่ตะเภา  หมู่ท่ี 8 ต าบลดงปาค า  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
พิกัด : Longitude .........................    Latitude  ..........................  

X  6431801     Y 379116     (Zone 47 ) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นายส าเนียง   เขียวลออ  อายุ 60   ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 13  หมู่ 8 ต าบลดงปาค า อ าเภอเมืองพิจิตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 094 46185679 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลดงปาค า เกือบท้ังหมดเป็นพื้นท่ีปลูกข้าว ร้อยละ90 และเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1)  98.60 โดยเกษตรกรปลูกข้าวเพื่อจ าหน่ายให้กับโรงสี และมีเป้าหมายผลิต
เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย  ปัญหา  เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ยังไม่มีคุณภาพท่ีจะเก็บไว้ท าเมล็ดพันธุ์  และปัจจัย ต้นทุนการผลิตสูง 
และอัตราการใช้สารเคมีสูง ความสมบูรณ์ของดินไม่ดีประกอบกับน้ าไม่เพียงพอ ท้ังท่ีพื้นท่ีอยู่ในเขตชลประทาน 
แนวทางการพัฒนา : การลดการใช้สารเคมี/ลดต้นทุนการผลิต  

- โดยการผลิตสารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง   
- การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยส่ังตัด) 
- เป้าหมายการลดการใช้สารเคมี จากเดิมใช้ไร่ละ 1,200 บาท ให้เหลือไร่ละ 600 บาท  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆเพียงพอในการแจกจ่ายผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
หลักสูตรเรียนรู้: 1.การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 

2.การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 
3. การผลิตปุ๋ยหมัก /ปุ๋ยน้ าชีวภาพ/   การตรวจวิเคราะห์ดิน (เก็บตัวอย่างดิน) 
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ฐานการเรียนรู้: (พร้อมภาพประกอบ) 

1. การปฏิบัติ ดูแล รักษา โฉบแมลง  วิเคราะห์แมลง 
 
 
 
 

2. การผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยช้ าชีวภาพ 
3. การตรวจวิเคราะห์ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดงปาค า, บริษัทจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ช้างแดงตะพานหิน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายถวัลย์   ชัยสุวิรัตน์  
เบอร์โทรศัพท ์:  086-9272823 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 118,521 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,047 ราย 
สถานทีต่ัง้ :    อาคารเอนกประสงค์หมู่ 12  ตําบลวังทรายพูน   อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude ..........................    Latitude  ................................  

X  670373     Y 1814750     (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนายสุทธี    น้อมระวี   
ที่อยู่  :  บ้านเลขที่ 103  หมู่ 12  ตําบลวังทรายพูน   อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-5324595 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีอาศัยนํ้าฝน อยู่นอกเขตชลประทาน 
                                ปลูกแตงโมหลังจากการทํานาปี 
แนวทางการพฒันา : เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมโีดยใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว   
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง และภูมิปัญญาในการผลิตข้าวเพ่ือลด
ต้นทุนแก่ ผูท้ีม่าศึกษาดูงาน 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
จดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : เกษตรกรมีความสนใจและภูมิปัญญาในการผลิตข้าวเพ่ือลดต้นทุน 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  
1.การผลิตปุ๋ยนํ้าหมกัชีวภาพ 

          2.การผลิตนํ้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพ่ือย่อยสลาย างข้าว 
          3.การใช้สารชีวภัณฑ์ (เช้ือราบิวเวอร์เรีย,เช้ือราไตรโคเดอร์มา) ทดแทนการใช้สารเคมี 

4.การใช้สมุนไพรไล่แมลง ทดแทนการใช้สารเคมี                                             
5.การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ                 
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.              
ฐานการเรียนรู ้: 1.การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็น านเรียนรู้ในการผลิตจุลินทรีย์เพ่ือนํามาใช้ในการย่อยสลายตอ
ซังในนาข้าวโดยจุลินทรีย์ที่นํามาผลิตขยายได้มาจากหน่อกล้วย ที่สับละเอียดนํามาหมักกับกากนํ้าตาลเป็นเวลา 15 
วันแล้วนํามาราดในนาข้าวก่อนการเตรียมดิน เพ่ือให้ดินมีความร่วนซุย 

                    2.การผลิตสมุนไพรไล่แมลง เป็น านเรียนรู้การผลิตสมนุไพรเพ่ือใช่ไล่แมลงศัตรูพืช โดยนําสมุนไพร
ต่าง ท่ีมีคุณสมบัติในการไลแ่มลงอาทิเช่น ตะไคร้หอม บอระเพด สะเดา สาบเสือน้อยหน่า เป็นต้นมาใส่ในเครื่องกลั่น 
เพ่ือทําการกลั่นจนกลายเป็นนํ้าสมุนไพรเข้มข้น โดยนํามาผสมกับนํ้าในอัตรา 30 cc. / นํ้า20 ลิตร ีดพ่นทุก  7-
10 วัน 

                    3.การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย เช้ือราบิวเวอเรีย เป็นเช้ือราที่ทําให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิด 
โดยเ พาะเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและหนอนศัตรูพืช โดยเช้ือจะสร้างเส้นใย และสปอรส์ีขาว สามารถแพร่กระจายได้ใน
ธรรมชาติ 

                    4.การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นเช้ือราปฏิปักษ์ของเช้ือราโรคพืช โดยเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาจะไปลดกิจกรรมการดําเนินชีวิตของเช้ือราโรคพืช เช่น ยับย้ังการเจริญเติบโต ยับย้ังการขยายพันธ์ุเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มา เป็นเช้ือราท่ีอาศัยอยู่ในดินทั่วไป มีหลายชนิด หลายสายพันธ์ุ ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและคัดเลือก
สายพันธ์ุ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคพืช โดยมุ่งเน้นไปที่เช้ือราโรคพืชที่เกิดจากดิน พบว่าสามารถควบคมุ
เช้ือราโรคพืชได้ดีเช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคไหม้ในข้าว 

 
 
 
 

 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 

 
เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดงหมอนทอง ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

              บ้านห้วยตัดไม้ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวอัญชรี  เดชมา 
เบอร์โทรศพัท ์: 056-695606 , 0931300457 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 148,263 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,754 ราย 
สถานทีต่ัง้: 113  หมู่ 11  ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude ……………………..    Latitude  …………………..  

X  617793    Y 1799845     (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

                              

                                                   

 

 

 

                            

 

 

 

 

                                                                                    

.                                                                                   

                                                                                              

 

              ทางไปทุ่งประพาส 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

.                      ทางสายเอเชีย 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอุดม  ระดาสิทธ์ิ 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่  113 ม. 11 ต. ทุ่งใหญ ่ อ. โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์0836307336 

สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ80  

โดยมีพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวร้อยละ 70 และมีต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการลดต้นทนุการใช้สารเคมี โดยเรียนรู้การใช้สารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ และลด
ต้นทุนการเตรียมดินโดยลดการเผา างข้าว ปลูกพืชบํารุงดิน เป็นต้น    
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง เพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
 

อบต.ท ใหญ 

รพสต.ท ใหญร เรียน 

รานอาหารปลาใหญ หนวยบริการ
ประ า น ต.ท ใหญ 

วัดท ใหญ

ศูนยเรียนรู  
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หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  . การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
  . การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
  . เศรษ กิจพอเพียง 
  . การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (แกล้งข้าว) 

ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
             1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์      . การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

 

 

 

 . การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว     . เศรษ กิจพอเพียง 
 
 
 
   
   
 
 

. การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (แกล้งข้าว) 

 

 

 

แปลงเรียนรู ้: 

 

 

 

 

เครือข่าย :  

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอนันต์  องชัย 

เบอร์โทรศพัท ์:  0871991589 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 202,292 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,672 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านห้วงสลิด  เลขที่  69/2  หมู่ที ่7 ตําบลห้วยเกตุ  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 66110 
พกิดั : Longitude ………………….    Latitude  ………………………  

X  648845     Y 1796595   (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางอุทุมพร  สายทองสุข 
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่  69/2  หมู่ที่ 7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66130 
เบอร์โทรศพัท ์: มือถือ 086-937-4926 / 091-026-9855 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  พ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน  950  ไร่  พืชหลัก ปลูกข้าว จํานวน 2 ครั้ง เป็นข้าวนาดํา 10 %   
                                ข้าวนาหว่าน  90 %  พืชรอง ปลูกมะม่วง  จํานวน  65  ไร่  พืชผัก 6 ไร่ 
แนวทางการพฒันา :  เพ่ิมคุณภาพผลผลิตข้าวโดยใช้มาตร าน GAP 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบ/ภูมิปัญญาในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง  เพียงพอในการแจกจ่ายผู้ทีม่า
ศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี และผลิตเมลดพันธ์ุข้าวได้ตามมาตร าน GAP 
หลกัสตูรเรียนรู้: 1  การพั นาเพ่ิมผลผลิตข้าวโดยใช้มาตร าน GAP 
        ประเดน  1)  การวิเคราะห์ดินและการแปลผลการวิเคราะห์ดิน 
          2)  การใช้ปุ๋ยตามสภาพการวิเคราะห์ดิน  
  2  ระบบนิเวศน์ในนาข้าว 
        ประเดน  1)  ศัตรูธรรมชาติ / ศัตรูพืช 
          2)  การสํารวจแมลงศตัรูข้าว / การดูแลรักษาแปลงข้าว 
   3  การใช้สารชีวินทรีย์ทดแทนสารเคม ี
        ประเดน  1)  การผลิตสารชีวินทรีย์ / นํ้าหมักชีวภาพ / วิธีการนําไปใช้ 
          2)  การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง 
  4  ระบบการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม (GAP) 
         ประเดน  1)  ขอ้กําหนด 8 ข้อ  2)  การปฏิบัติดูแลรักษาต้ังแต่เริ่มปลูกจนถงึเกบเก่ียว 

 

 

                                                                      ระยะทา  1.5 กม 

         
                      

                       นนตะพานหิน- พิ ิตร                ระยะทา  1 กม. 

ศูนยเรียนรู  

ดเร่ิมตน สน .เกษตร
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       ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
ฐานเรียนรูท้ี่ 1 การวิเคราะห์ดิน  

การเรียนรู้การวิเคราะห์ดินตามสภาพพ้ืนที่ก่อนปลูกข้าว 
                     

ฐานเรียนรูท้ี่ 2 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ   

การเรียนรู้การผลิตนํ้าหมักชีวภาพใช้ทดแทนสารเคม ีในไร่นาของเกษตรกร 

  

 
 

ฐานเรียนรูท้ี่ 3  การผลิตสารชีวินทรีย์  

การเรียนรู้การผลิต เช้ือไตรโคเตอร์ม่า ,บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม 

  

 
ฐานเรียนรูท้ี่ 4 การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว   
การเรียนรู้การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงเก่ียว  
และวิทยาการหลังการเกบเก่ียว 

  

แปลงเรียนรู ้
1.1  นางอุทุมพรสายทองสุข  จํานวน  21  ไร่ 
       พันธ์ุข้าว กข 31 โดยใช้เครื่องปักดํา 
 

 

1.2  นายชาญ  ัตรมงคล จํานวน  10  ไร ่
       พันธ์ุข้าว กข 31  โดยใช้วิธีหว่าน / ไถกลบ าง 

 

 
เครือข่าย:    1. ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนบ้านดงตะขบ หมู่ที ่4 ตําบลดงตะขบ 

     2. ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนบ้านต้นชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบลง้ิวราย 

    3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลติและและขยายพันธ์ุข้าวชุมชนตําบลง้ิวราย 

             4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมลดพันธ์ุข้าวปุ๋ยอัดเมดบ้านบึงประดู่ (แปลงใหญ)่ 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นางวันทนี  บุญจันทร ์
เบอร์โทรศพัท ์: มือถือ  095-791-0944 / 089-960-4005 

           ที่ทํางาน : 056-623404 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 166,435 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,173 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านไดปลาดุก หมู่ท่ี 2 บ้านไดปลาดุก ต.วังส าโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
พิกัด : Longitude 100.42481    Latitude  15.97745  

X  651871     Y 1767607   (Zone 47 ) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ………… 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายมานะ อินทโชติ   
ที่อยู่ : เลขท่ี 34 หมู่ท่ี 2 บ้านไดปลาดุก ต.วังส าโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7261908 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พื้นท่ี ต.วังส าโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ท านาข้าว มีสถานการณ์ดังนี ้

- ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะด้านการใช้สารเคมีสูง  
- ประสบปัญหาโรคและแมลง 

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการลดต้นทุนการใช้สารเคมี โดยเรียนรู้การใช้สารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ และลด
ต้นทุนการเตรียมดินโดยลดการเผาฟางข้าว โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนให้ลดลง อัตรา ไร่ละ 400 บาท    
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆเพียงพอในการแจกจ่ายผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
หลักสูตรเรียนรู้ :  
  หลักสูตรท่ี 1 การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวกเพื่อการย่อยสลายฟาง  
  หลักสูตรท่ี 2 การผลิตฮอร์โมนมะม่วงจากน้ าหมักจุลินทรีย์จาวปลาก 
          หลักสูตรท่ี 3 การผลิตน้ าหมักไล่แมลงสะเดา-บอระเพ็ด จากจุลินทรีย์จาวปลวก 

หลักสูตรท่ี 4 การผลิตสารป้องกันก าจัดเช้ือราจากเปลือกมังคุด 
  หลักสูตรท่ี 5 การผลิตสารไล่แมลงจากกลอย  
  หลักสูตรท่ี 6 การผลิตฮอร์โมนไข่  
  หลักสูตรท่ี 7 การผลิตฮอร์โมนรกหมู 
  หลักสูตรท่ี 8 การผลิตราขาวบิวเวอร์เรีย 
  หลักสูตรท่ี 9 การผลิตราเขียว ไตรโคเดอร์ม่า 
          หลักสูตรท่ี 10 การผลิตสารก าจัดแมลง เมตาไรเซียม 
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ฐานการเรียนรู้ :  

ฐานท่ี 1 การเรียนรู้เรื่องสารจุลินทรีย์ชีวภาพ         
 
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 2 การเรียนรู้เรื่องการผลิตและใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพ  
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 3 การเพิ่มผลผลิตพืชโดยกลุ่มสารบ ารุงพืช 
                         
 
 
 
 

         ฐานท่ี 4 การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไดปลาดุก และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.วังส าโรง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวิรัตน์ แป้นถนอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 093-1300467 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 241,747 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,864 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านหนองแขม  หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
พิกัด : Longitude …………………………     Latitude  ……………………………  

X  635339      Y 1774713  (Zone 47 ) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางโชติกา  พึงไชยวรา อายุ 45 ปี 
บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศัพท:์ 089-9601132   
สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลบ้านน้อย  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพื้นท่ีปลูกเป็นท่ีเหมาะสม
กับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 87.14  โดยปลูกข้าวเพื่อขายสด และผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่ายแต่ประสบปัญหา
การผลิตข้าวไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  
แนวทางการพัฒนา: ลดต้นทุนการผลิตข้าว คือการลดต้นทุนท้ังระบบการผลิต เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ดิน 
เมล็ดพันธุ์, วิธีการปลูก และปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ียไร่ละ 5,120 บาท โดยมีเป้าหมายลด
ต้นทุน 520 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆ 
เพียงพอในการแจกจ่ายผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี  
หลักสูตรการเรียนรู้: 1.เมล็ดพันธุ์ 

               2.การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัด 
               3.ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและน้ าหมักชีวภาพ 
               4.การท านาด า นาโยน 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานการเรียนรู้: 1.เมล็ดพันธุ ์การเตรียมแปลง ไถพรวน เพื่อให้ข้าววัชพืชงอก แล้วไถคราดก าจัดข้าววัชพืชก่อนท่ีจะ
ท าการหว่านเมล็ดพันธุ์ เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เช่ือถือได้ และได้รับรองมาตรฐาน ก าจัดข้าววัชพืชจ านวน 3 ครั้งในระยะ
แตกกอ ระยะออกดอก และระยะออกรวง เพื่อก าจัดพันธุ์ข้าวอื่นๆ ท่ีมาเจือปน ระยะเก็บเกี่ยวตรวจแปลงนาอีกรอบ 
ว่ามีพันธุ์อื่นปนอยู่ในแปลงนาหรือไม่ เมื่อต้นข้าวเข้าระยะสุกแก่ สม่ าเสมอให้ท าการเก็บเกี่ยวทันท่ี และตรวจดูรถเก็บ
เกี่ยวว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ในถังเก็บของรถเกี่ยวหรือไม่ 
2.การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด เก็บตัวอย่างดินท่ีจะน ามาวิเคราะห์ ประมาณ 15-20 จุด 
ท่ัวแปลงนาก่อนน าดินมาตรวจวิเคราะห์ โดยการน ามาบดให้เป็นผง ใช้ตัวอย่างละ 300 กรัม  
น ามาแบ่งตรวจหาค่าความเป็นกรด – ด่าง  อีกส่วนน ามาตรวจหาค่าปริมาณธาตุอาหารในดิน  
โดยใช้ชุดน้ ายาในการทดสอบอ่านค่าเปรียบเทียบสีเทียบค่าสีท่ีได้กับตาราง เพื่อหาปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
การน าไปใช้น าค่าท่ีได้จากการเปรียบเทียบสี มาด าเนินการตัดปุ๋ยตามท่ีได้จากการวิเคราะห์ดิน และใช้ตามอัตราท่ี
ก าหนดให้จากค่าท่ีวิเคราะห์ 

3.ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและน้ าหมักชีวภาพ  
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ น าเศษผักหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในถังหมัก ผสมน้ ากับกากน้ าตาล ละลายให้เข้า

กันใส่สารเร่ง พด.1 ผสมให้เข้ากัน เทน้ าท่ีผสมลงในถังส าหรับหมักเติมน้ าลงไปจนท่วมเศษผัก ปิดฝา 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเมล็ด น าส่วนผสมของธาตุแมกนีไทต์, ซีโอไลท์, เอนรีสซุปเปอร์ฟอสเฟต และ

อินทรียวัตถุ ผสมในอัตราส่วนท่ีก าหนด เมื่อผสมเสร็จ น าเข้าเครื่องปั้นเม็ด โดยใช้หมักชีวภาพเพื่อประสานให้ปุ๋ยปั้น
เป็นเม็ด เมื่อป้ันได้ขนาดแล้วน าออกพึ่งแดด ประมาณ 2 วัน น ามาอัดขนาดเม็ดด้วยเครื่องคัดขนาด จากนั้นบรรจุถุง 

4.การท านาด า นาโยน 
การตกกล้า น าดินใส่ลงไปในถาดหลุม ประมาณ ½ ของหลุมน าเมล็ดใส่ลงไป 

ในถาด 2 -3 เมล็ดต่อหลุม น าดินปิดเมล็ด อย่าให้ดินล้นออกมานอกหลุมเพาะใช้ 
กระสอบป่านคลุมถาดเพาะเพื่อเวลารดน้ าจะได้ไมก่ระเด็น รดน้ าเช้า-เย็น ประมาณ  
3-4 วันเมื่อต้นข้าวงอกน ากระสอบออก แล้วรดน้ าต่อไปจนกล้าอายุ 15 วัน หลังจาก 
นั้นน ากล้าลงแปลงได้  

วิธีการโยน แปลงนาต้องมีน้ าขังในแปลง ประมาณ 1 เซนติเมตร น ากระบะกล้าข้าวที่มีอายุ 15 วัน ไปวาง
รายในแปลง รักษาระดับน้ าหลังหว่านให้สูงประมาณ 1 เซนติเมตร ประมาณ 3 วัน เมื่อต้นข้าวตั้งตัวได้ 
สามารถเพิ่มระดับน้ าให้อยู่ในระดับครึ่งหนึ่งของต้นข้าว หรือประมาณ 5 เซนติเมตร 
แปลงเรียนรู้ 
 

 
 

                                                                             
เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองคะชี หมู่ 5 ต าบลวัดขวาง,ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 3 
ต าบลท่าขม้ิน,ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านท่าตาเสือ หมู่ท่ี 2 ต าบลวัดขวาง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวปณิตตรา แก้วดวงเล็ก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท:์ 088-1459878 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 139,330 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,333 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านเนินพลวง หมู่ 8 ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude .............................   Latitude  .................................  

X  617812     Y 1813660  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :.นายสําเนียง  เลกชม   

ที่อยู่ :151/1  หมู่ 8  ตําบล  เนินปอ  อําเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์0817073387 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :ตําบลเนินปอ พ้ืนที่การเกษตรมากกกว่าร้อยละ 90 ทําการเพาะปลูกข้าว โดยอยู่ในเขตที่มีความ
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวปานกลาง (S2)  และพ้ืนที่อีกร้อยละ 10 เพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ซึ่งศักยภาพของพ้ืนที่สามารถ
ปลกูได้ทั้งข้าวและพืชไร่  โดยการปลูกข้าวของเกษตรกรประสบปัญหาในด้านต้นทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาผลผลิต โดย
การทํานาปี มีกําไรเหลือจากการผลิตเพียงไร่ละไม่ถึง  1,000 บาท ส่วนนาปรัง มีกําไรเหลือเพียงไร่ละ 300 บาท และยัง
ประสบปัญหาในด้านสภาวะแห้งแล้ง ทําให้ได้ผลผลิตตํ่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากต้นทุนไร่ละ 3,000 – 4,500 บาท  โดยลดการใช้ปุ๋ย(การ
ตรวจวิเคราะห์ดิน เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด) ลดการใช้สารเคมี(ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) และลดอัตราเมลดพันธ์ุ นอกจากน้ี 
คือการนําภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มาปรับใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตเ ล่ียต่อไร ่และการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
บางส่วนไปปลูกพืชอายุสั้นใช้นํ้าน้อย เพ่ือให้เกิดการผลิตที่ผสมผสาน 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง เพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
จดเด่นของศนูย์เรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
หลกัสตูรเรียนรู้:  

1 เศรษ กิจพอเพียง 
2 การจัดการดินและปุ๋ย 
3 โรคและแมลงศัตรู 

  4 โรคและแมลงศัตรู  
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. เศรษ กิจพอเพียง 

 

 

 

 

2. การจัดการดินและปุ๋ย 

 

 

 

 

3. โรคและแมลงศัตรู 
 

 
 
 
 

4. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัดศัตรูข้าว 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 

 

 

 

 

เครือข่าย: ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 9 ตําบลเนินปอ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักตําบลเนินปอ 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายศราวุธ จันทรมณี   จักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 093-1300451 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 166,566 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,893 ราย 
สถานทีต่ัง้:  ม.14 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
พกิดั : Longitude 100.42481    Latitude  15.97745  

X  670549     Y 1776863  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญชู ขุนอินทร์ 
ที่อยู่ :บ้านเลขที่ 39 ม.14 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์ 089-5662849  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลท้ายทุ่ง ส่วนใหญ่สภาพการผลิตปลูกข้าว 
ร้อยละ 90 และพื้นที่ปลูกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวปานกลาง(s2)   
โดยปลูกข้าวเพ่ือการค้าและผลิตเมลดพันธ์ุไว้ใช้เองในพ้ืนที่ แต่ประสบปัญหาการผลิตเมลด 
เมลดพันธ์ุข้าวยังไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งปัจจัยการผลิตต่าง  ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยา มีราคาแพง ดินมีคุณภาพตํ่า   
แนวทางการพฒันา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ที่ 4533 
บาท และต้ังเปาหมายการลดต้นทุนการผลิตลดลงไร่ละ 200 บาท  
   2. การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง เพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
และภูมิปัญญาในการผลิตเมลดพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
จดเด่นของศนูย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลติข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 

2. การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี 

 
 

ส่ีแยกบานเนนิมว

ส่ีแยกวั วิ วัดคลอ หวยหลัว 

ศูนยเรียนรู

ทา หลว หมายเล  11 วั ทอ  – ตาก
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 1 การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี (นายบุญชู  ขนุอินทร์  วิทยากร) 

-ผลิตตามกระบวนการผลิตเมลดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว 

 
  
 
ฐานเรียนรูท้ี่ 2 การผลิตสารชีวภัณฑ์ (นายบุญชู  ขนุอินทร์  วิทยากร) 

 เชื้อราแบคทเีรยี บา ลิสั ทูรงิเจน สี(BT) 
ขั้นตอนการผลติ นําส่วนผสมท้ังหมดเทใส่  ในถังมฝีาปด และผสมให้เข้ากัน  

คนทกุวันเป็นเวลา 7 วัน จึงนําไปใช้ได้ 
ประโยชน ์ ใช้ปองกันหนอนศัตรูพืชได้ดีทกุชนิด 

อัตราการใช้ 20 ซี.ซ/ีนํ้า 20 ลิตร 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 3 เศรษ กิจพอเพียงภาคการเกษตร (นางสาวธุวะพร  นันทะสาร  วิทยากร) 

   
ฐานการเรียนรูท้ี่ 4 การผลิต อร์โมนไข ่(นายบุญชู  ขนุอินทร ์ วิทยากร) 

1. ไข่ไก่ 20 อง (1 กก.)   4. กากนํ้าตาลหรือนํ้าตาลทราย  1 ลิตร/กก. 

2. นมจืด 1 กล่อง  5. ลูกแปงข้าวหมาก 1 ลกู 

3. นมเปรี้ยว 1 ขวดเลก  6. ถังมฝีาปดขนาด 10 ลิตร 
ขั้นตอนการผลติ 
 นําส่วนผสมท้ังหมดเทใส ่ ในถงัมีฝาปด และผสมให้เข้ากัน คนทุกวันเป็นเวลา 7 วัน จึงนําไปใช้ได้ 

ประโยชน ์ บํารุงผลผลิต  เพ่ิมผลผลิตให้ต้นพืช รวงเต่ง เมลดข้าวมีนํ้าหนัก 

อัตราการใช้ 20 ซี.ซ/ีนํ้า 20 ลิตร 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 

 

 

 

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท้ายทุ่ง, ศูนย์เรียนรู้เศรษ กิจพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายกิตติพั น์ อินทรประสิทธ์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 094-6068384 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสากเหลก จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : มะม่วง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 19,620 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 728 ราย 
สถานทีต่ัง้:...หมู่ที่ 1 ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหลก จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude ......................    Latitude  .................................  

X  666929     Y 1821482  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

            ย ง า เห                         อ.เนน ราง
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ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสายันต์  บุญย่ิง                 
ที่อยู่ :  77 หมู่ที่ 1 ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหลก จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์  081-8871964 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลวังทับไทร ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล (มะม่วง) ร้อยละ 70 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมกับการปลูกมะม่วง (S2) มีจุดรวบรวมผลผลิตกลางของกลุ่ม ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพตามมาตร านการส่งออก 
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
แนวทางการพฒันา :  1. การพั นาคุณภาพมะม่วงสู่มาตร านการส่งออก 
         2. การลดต้นทุนการผลติ ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนในการการผลิตมะมว่งเ ลี่ยไร่ละ 10,000 
บาท โดยมีเปาหมายลดต้นทุน 10 % ของต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกเผยแพร่ให้กับผู้มา
ศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพดีได้มาตร านตรงตามความต้องการของตลาด 
หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การพั นาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตร านในการส่งออก 

 2. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญและการปองกันกําจัด 
3. การตลาดและการเช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด 

ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. า ลตม ม่วงนอ ดู 
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2. ล มลง ัต ู ชที่ ํา ั ล า ปอง ัน ําจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. า ตลาด ล า เช่อม ยงเ อ ่าย า ตลาด 

 
 
 
 
 

4.  า ัด ย ล บ จหีบห่อ 

 
 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้
 

 
 
 

 
 
 
เครือข่าย :  1. ชมรมผู้ปลูกมะม่วงเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

      2. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง เพ่ือการค้าและการสง่ออก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
      3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพั นาการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกบ้านวังเรือ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายชินวั น์  คุม้ม่วง 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-7293343 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  
สินค้าหลกั : พืชผัก 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 6,564 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,641 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตําบลบึงนาราง  อําเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร                    
พกิดั : Longitude ...........................    Latitude  .................................  

X  0624627     Y 1790334   (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้   คุณจันทรา  ดีแจ่ม  อายุ 33 ปี  
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130     
เบอร์โทรศัพท์: 0938316524 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบึงนาราง  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ  90 และเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าว ( S2)และ(N)  
 - และสถานการณ์ราคาผลผลติขา้วตกตํ่าไม่คุ้มต่อการลงทุน 
 - การปลูกผักสามารถทําให้เกษตรกรมีรายได้วันเว้นวันหรือได้ทุกวัน   
 - เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในกระแสเลือดเป็นส่วนใหญ ่ อยู่ในระดับความเสีย่งที่จะเป็นอันตราย   
แนวทางการพฒันา 

1. พั นาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตร านปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตทีคุ่ณภาพและมีมาตร านปลอดภัย 
3. อนุรักษ์ทรพัย์กรธรรมชาติและใช้ทรัพย์กรธรรมชาติให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดโดยไม่ทําลายสิง่แวดลอ้ม 

  4. ลดละเลิก การใช้สารเคมโีดยไม่มีความจําเป็น หันมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนและมกีารสํารวจโรคและแมลง
ศัตรูพืชแมลงศตัรูธรรมชาติก่อนการตัดสินใจปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  5. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตสนองความต้องการของผู้บริโภคผลผลิตพืชปลอดภัย 
เทคโนโลยีเดน่ของศนูย์เรยีนรู้ : มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตพืชผักปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตพืชผักให้มคีุณภาพปลอดภัยตรงตามความต้องการของตลาด 
หลกัสตูรการเรียนรู ้มี 4 หลกัสูตร ประกอบด้วย     1) หลักสูตรการพั นาคุณภาพพืชผักที่ปลอดภัย   
 2) หลักสูตรการขยายสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี    3) หลักสูตรการวางแผนระบบการให้นํ้าในการผลิตพืช
ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า      4) หลักสูตรการวางการผลิตพืชแบบผสมผสาน 
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 ฐานการเรียนรู้  1 การพั นาคุณภาพพืชผักที่ปลอดภัย  
1) การเตรียมพ้ืนที่ดิน,นํ้าโดยตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารพืชค่าความเป็นกรดด่าง 
2) การเขตกรรมปองกันกําจัดโรคแมลงและควบคุมวัชพืช 
3) ใช้พันธ์ุพืชผักต้านทานโรคจากแหล่งขยายพันธ์ุที่เช่ือถือได้ 
4) วางแผนการเพาะปลูก จดบันทึกขั้นตอนการผลิตอย่างง่าย 
5) การคัดแยกผลผลิต และการบรรจุก่อนการจําหน่าย 
ฐานการเรียนรู้ 2 การวางแผนระบบการให้นํ้าในการผลติพืชผัก 
 1) แบบปล่อยร่องราดไปตามแปลง  2) แบบสปริงเกอร์ 
 3) แบบสายน้าํหยดคุมผ้าพลาสติกคุมแปลงปลูกพืชปองกันวัชพืช 
 4) แบบสายนํ้าพุ่งคุมผ้าพลาสติคุมแปลงปลูกพืชปองกันวัชพืช 
ฐานการเรียนรู้ 3 หลักสูตรการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 
1) การผลิตจุลนิทรีย์จาวปลวกย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ 
2) การผลิตนํ้าสกัดสมุนไพร ปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากไวรัสด่างเหลือง 
3) การผลิตสารปองกันกําจัดเช้ือราจากเปลือกมังคุด 
4) การผลิตสารไล่แมลงจากกลอยนํ้าสกัดเมลดสะเดา 5) การผลติสาร อร์โมนไข่ 
6) การผลิตสาร อร์โมนรกหมู                          7) การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย 
8) การผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์ม่า                     9) การผลิตเช้ือราเมตาไรเซี่ยม 
ฐานการเรียนรู้ 4 การวางแผนการผลิตพืชผักแบบผสมผสาน 
1) การคัดเลือกพันธ์ุดีจากแหล่งที่เช้ือถือได้  2) การเตรียมดิน  3) วิธีการเพาะปลูก  4) การดูแล
รักษาติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 5) การเกบเก่ียวและวิทยาการหลังการเกบเก่ียวการจัดการผลผลิต 
 
 
 
 
 
  
 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชน ตําบลบึงนาราง , วิสาหกิจทุ่งพรหมทอง,วิสาหกิจผู้ปลูกผกัหนองจิกสี,
วิสาหกิจผู้ปลูกผักบ้านวังพร้าว,กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านแปรรูปผลผลิตบ้านสุขเกษมและเกษตรกรท่ีมาศกึษาดูงานจาก
อําเภออ่ืนหรือมาจากต่างจังหวัด   
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร:นายขจรศกัด์ิ คัญทับ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศพัท:์  081-9727420  
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ศูนย์ รียนรูการ พ่ ระสท าพการ ตสน า ก ตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 88,278 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,556 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านท่าเรือ ม.1 ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
พกิดั : Longitude ……………………….     Latitude  …………………………  

X  675133      Y 1771686   (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางน า ัตน  อ่ัวหงวน   
ที่อยู่ : 214 ม.1 ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์ 080-119-8260 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังง้ิวใต้ ส่วนใหญม่ีการปลูกข้าว เพ่ือใช้ในการบริโภคและจําหน่ายทั้งใน
รูปแบบการขายให้กับโรงสีโดยตรงและขายในรูปแบบเมลดพันธ์ุ ซึ่งประสบปัญหาการผลติเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ และ
ต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการใช้นํ้าหมกัชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และสารขับไล่แมลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง เพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคม ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมลดพันธ์ุข้าวโดยลดการใช้สารเคมี และสามารถจัดการศัตรูพืชได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ)  
านการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์ม 

เช้ือราไตรโคเดอร์มา  จัดเป็นเช้ือราช้ันสูงที่เป็นเช้ือราปรปักษ์ที่สามารถควบคุมเช้ือรา 
สาเหตุของโรคพืชหลายชนิด เช่น โรคใบจุด โรคไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคเมลดด่าง 
 

านการเรียนรู้ที่ 2 า ผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย 
เช้ือราบิวเวอเรีย  เป็นเช้ือจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก  “เช้ือราทําลายแมลง” มีคุณสมบัติ 

ในการทําลายแมลงได้หลายชนิด โดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช 

   

านการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตนํ้าส้มควันไม ้
นํ้าส้มควันไม้มคีวามเป็นกรดสูง มีสารประกอบต่าง  มากมาย เมื่อนําไปใช้ 

ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน  

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช  

 

านการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตและใช้จุลินทรย์ีจากหน่อกล้วย 

จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์ในการทําปุ๋ยหมัก  

ใช้เพ่ิมความอุดมสมบูรณใ์นดินและควบคุมโรคแมลง 
 

ง รียนร ู
 

 
 
 
 

รอขาย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังง้ิวใต้ 

    ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านกุดประดู่ 
 

่อ า นาที่สง สร การ ก ตร : นาง าวอั ชลี  ลมลูภั ต  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

บอร์ ทรศัพท ์: 093-130-0482 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 116,713 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 4,295 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหนองขาว ม.5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
พกิดั : Longitude ……………………..     Latitude  ……………………  

X  608162      Y 1819276   (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมศักด์ิ พรมเดช 
ที่อยู่ : 89 ม.6 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์ 087-152-8668 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบึงบัว มีการปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ทั้งเพ่ือบริโภค และจําหน่าย แต่
เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง จากการใช้สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร 
ระบบนิเวศน์ และต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : - ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยส่งเสริมการผลติ และการใช้สารชีวภัณฑ์ 
   - ส่งเสริมการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง 
   - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง  ในการพั นาศูนย์เรียนรู้     
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่าง เพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
หลกัสตูรเรียนรู้: การลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคม ีโดยส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 

 

 

 

 

 



330 

 

ฐานการเรียนรู:้ 
กิจกรรมฐานเรียนรู้ 1 การจาํแนกแมลงศตัรพูชื และศตัรูธรรมชาต ิ
 การจําแนกแมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ มีประโยชน์ในการสํารวจ 

ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช และใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีปองกัน 

และกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม 

 

กิจกรรมฐานเรียนรู้ 2 การผลติ และขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอรเ์รีย        

 เช้ือราไตรโคเดอร์มา จัดเป็นเช้ือราช้ันสูงที่เป็นเช้ือราปรปักษ์ 
ที่สามารถควบคุมเช้ือราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น โรคไหม้ โรคเมลดด่าง เป็นต้น 

เช้ือราบิวเวอร์เรีย  เป็นเช้ือจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก  “เช้ือราทําลายแมลง” 

มีคุณสมบัติในการทําลายแมลงโดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช โดยมีการสาธิต 

และฝกปฏิบัติจริงในการผลิต/ขยายสารชีวภัณฑ์ 

 
กิจกรรมฐานเรียนรู้ 3 การผลติน้ําหมักชวีภาพ   

นํ้าหมักชีวภาพ มีประโยชน์หลายด้าน ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช  
การเพ่ิมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การปองกัน/กําจัดแมลง 
 
กิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 การตรวจวเิคราะหค์่าพเีอชในดนิ   

การตรวจวิเคราะห์ค่าพีเอชในดิน เป็นการตรวจเพ่ือหาค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
ในพ้ืนที่ทําการเกษตร เมื่อทราบค่าวิเคราะห์แล้ว สามารถเลือกวิธีการ 
ในการปรับปรุงบํารุงดินที่เหมาะสมได้ 
 
แปลงเรียนรู ้

    
 
เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองไข่เน่า 
  ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านหนองไข่เน่า 
  หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองบ้านทับเกวียนทอง 

 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวพรวิภา รักษธรรม ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 093-130-0460 
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13. จังหวัดพิษณุโลก 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 170,618 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,253 ราย 
สถานที่ต้ัง : หมู่ท่ี 1  ต าบลจอมทอง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด :  Latitude 16.89777  Longitude 100.18468   

X= 631778     Y= 186596  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเกษม   โตมา   
บ้านเลขท่ี 27/1 หมู่ท่ี 1  ต าบลจอมทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทร : 083-4109163 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลจอมทอง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกข้าว โดยปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้
ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งน้ าการ
คมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา:  

* การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉล่ียไร่ละ 4,000 บาท  
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท 

* การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                       2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐาน 
     1)  ฐานการลดต้นทุนการผลิตข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2)  ฐานนิทรรศการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เปียกสลับแห้ง 
 
 
 
 
 
  3)  ฐานการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
 
 
 
 
  4)  ฐานการผลิตสารชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในแปลงนาข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้:    

                                                   

 

 

 

เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางเนาวรัตน์  แก้วแจ้ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
เบอร์โทร : 089-8566853 
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ยก ดง

ป มา  10 ม. 

ปเ ช บูป ล  

ัด กาะ ก  

ปอ. า เหล  จ. จต เหล  

ศูนย์ รียนรูฯ 

น้า ังทอง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : มะม่วง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 13,498 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,360 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านคลองนาเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตําบลชัยนาม  อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั : Latitude 16.84369   Longitude 100.49375 

X =659146      Y=1862865  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเสาร์  ปรีชาวนา 
บ้านเลขที่ 94 /1 หมู่ที่ 4 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-2052961 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชัยนาม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 70 และเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ
ปลูกมะม่วง ร้อยละ 30 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตขายแต่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ต้นทุนสูง กําไรสุทธิตํ่า เกษตรกร
จึงหันมาปลูกมะม่วงเพ่ือเป็นรายได้เสริม ส่วนเกษตรกรที่ทําสวนมะม่วง มีรายได้จากการทํามะม่วงเพ่ือการส่งออกมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา :สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(มะม่วง) เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ที่ ตําบลชัยนาม ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็น
เกษตรกรท่ีประสบความสําเรจในการประกอบอาชีพและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตร(มะม่วง)
สู่เกษตรกรทั่วไปได้ และในการดําเนินการของศูนย์น้ันได้อบรมเกษตรกรไปแล้วในปี 8 ทําให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงในการพั นาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียง และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  
 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตมะม่วง 
 

หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การผลิตมะม่วงนอก ดูตามระบบมาตร าน GAP เพ่ือการส่งออก  2. การปรับปรุงบํารุงดิน  
  3. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์   4.การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและตรวจหาสารพิษในรา่งกาย 
 

 

ที า ารอาเ อ งทอง 
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ฐานการเรียนรู้ :   
 
 
 

 ฐานที่ 1. การผลิตมะม่วงนอกฤดูตามระบบมาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออก  โดยเน้น วิธีการ
จัดการมะม่วงเพ่ือผลิตมะม่วงนอก ดูตามระบบมาตร าน GAP เพ่ือการส่งออก เช่นการตัดแต่งกิ่ง การราดสารเร่งให้
ออกดอกนอก ดู การดูแลรกัษา การห่อผล การเกบเกี่ยว และการคัดแยก วิทยากรประจํา าน นายมนตรี มานัก ้อง 
 
 
 
 
 

 านที่ 2. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ โดยเน้น การผลิตและการใช้นํ้าหมักชีวภาพ การผลิตและ
ใช้ 
เช้ือบิวเวอร์เรีย(ราขาว) เช้ือราไตรโครเดอร์ม่าและการใช้สมุนไพรไล่แมลงวิทยากรประจํา าน นายเมธา วงศ์ไทย 
 
 
 
 

 

 านที่ 3. การปรับปรุงบํารุงดิน โดยเน้น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ โดยใช้สาร 
พด.ต่าง  เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในการหมักซากพืช ซากสัตว์ และปรับปรุงบํารุงดิน ในช่วงหลังเกบเก่ียว เพ่ือบํารุงต้น 
เตรียมดึงช่อดอกวิทยากรประจํา าน นายเสาร์ ปรีชาวนา 
 

 
 

 
 
 

 านที่ 4. การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยและตรวจหาสารพิษในร่างกาย การใช้สารเคมีตาม
คําแนะนําและข้อกําหนดของผู้ค้าส่งออกรวมถึงการตรวจหาสารพิษตกค้างในสมาชิกประจําปี วิทยากรจาก รพ.สต. 
 
แปลงเรียนรู ้
 

 

 
 

 

เครือข่าย: มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักวิจยัและพั นาการเกษตรเขตที่ 2  
ชื่อเจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบศนูย์ฯ: นางจิระพร  ปันผสม ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอร์โทรศพัท:์ 089-2676581 สํานักงานเกษตรอําเภวังทอง 
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ศูนย์ รียนรูการ พ่ ระสท าพการ ตสน า ก ตร 
ชื่อ  :  ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 260,930 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 6,039 ราย 

สถานทีต่ัง้  :   94/3 หมู่ที ่8 ตําบลนิคมพั นา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

พกิดั  : Latitude  16.72000   Longitude  99.93261   
  X = 599420     Y = 1848814  (Zone …) 

ระดับการพัฒนาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
     ปอมตํารวจคลองนํ้าเยน ถนนบางระกํา – หนองกุลา 
  
 อบต.บงกอก 
 ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 
 
 ที่ว่าการอําเภอบางระกาํ 

 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :  นางพชรกมล  เหลืองทอง 
94/3 หมู่ 8 ตําบลนิคมพั นา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์ : 086 – 171 - 9801 
สถานการณ์ของพืน้ที่  :  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนิคมพั นา ร้อยละ 85 มีต้นทุนการผลิตข้าวสูง เน่ืองจาก 
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตเมลดพันธ์ุดี การใช้ปุ๋ย และ า ลต า ชีวภั  ทดแทนการใช้ สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช 
แนวทางการพฒันา  :  ส่งเสริมและพั นาความรู้/ทักษะให้กับเกษตรกรเพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ในด้านการผลติเมลดพันธ์ุดี การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  และการผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษ กิจ
พอเพียงมาใช้ประกอบการดําเนินงานของศูนย์  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  มีองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กําหนด ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ หลักสูตร  แผนการเรียนรู้ และ านการเรียนรู้ รวมทั้ง มแีนวทางการ
ดําเนินงานในการพั นาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

การนําไปใชป้ระโยชน ์:  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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หลกัสตูรเรียนรู้  :  การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติข้าว 
1. า ลตเมลด ัน ้าว 
2. า ใช้ปยตาม ่าวเ า หดน (ปย ั่งตัด) 
3. า ลต า ชีวภั  

ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. การผลิตเมลดพันธ์ุข้าว 

 
 
 
 
 
 

2. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) 
 
 
    
 
 
 

3. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู ้
   
 
 
 

เครือข่าย :  มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายสุทศัน์  อ่อนศรี    ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     
เบอร์โทรศพัท ์: 081 – 596 - 5408 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : กล้วย 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 1,258 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 475 ราย 
สถานทีต่ัง้ : 137 ม. 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
พกิดั : Latitude 16.61047   Longitude 100.30016   

  X = 638686     Y = 1836914  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางสาวศิลาพร  สิงหลักษณ์  
ที่อยู่  137 ม. 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

เบอร์โทรศพัท ์:  086-8329391 

สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกกล้วยนํ้าว้า และตากกล้วย 
แนวทางการพฒันา : การปลกูกล้วยอินทรีย์และแปรรูปในการตากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เป็นของเอกชนและที่สาธารณะมีมูลนิธิชัยพั นาอยู่ที่เดียวกัน  

การนําไปใชป้ระโยชน ์; การเพ่ิมคุณภาพการผลผลิต 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  1.การขยายพันธ์ุหน่อกล้วยโดยการผ่าหน่อ 
2.การปลูกกลว้ยนํ้าว้าพันธ์ุมะลิอ่องอินทรีย์ 

3.การแปรรูปกล้วยตากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ฐานการเรียนรู ้:  1.การขยายพันธ์ุหน่อกล้วยโดยการผ่าหน่อ 

2.การปลูกกลว้ยนํ้าว้าพันธ์ุมะลิอ่องอินทรีย์ 

3.การแปรรูปกล้วยตากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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แปลงเรียนรู ้
1) การขยายพันธ์ุหน่อกล้วยโดยการผ่าหน่อ 

 
 
 
 
 
 

2) การปลูกกล้วยนํ้าว้าพันธ์ุมะลิอ่องอินทรีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

3) การแปรรูปกล้วยตากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย :   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายอุทิศ  ใจฝัน  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  083 - 2161686 
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ปอมตํารวจ 

สะพานข้าม 

แม่น้ําน่าน 

ถนนพิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ 

สะพานข้ามแม่น้ําน่าน

ไปบ้านโปร่งนก ไปม.2ท่าช้าง 

ศูนย์เรียนรู้ 

ไป อ.พรหมพิราม 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 316,957 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 12,852 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2  ตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั : Latitude 16.96399    Longitude 100.20773 

  X = 628588     Y = 1875968  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นางเสน่ห์  เรืองดี  อายุ 57 ปี 
บ้านเลขที่ 80 หมู่ที ่2 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-1510379 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลท่าช้าง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 97.58 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมลดพันธ์ุไว้จําหน่ายให้ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าว
พิษณุโลก แต่ประสบปัญหาการผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งนํ้าการคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพฒันา :  - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลี่ยไร่ละ 4,550  บาท  

โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 400 บาท 
         - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  
หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
                       2. การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู้ : 1) การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเกบเกี่ยวและขนส่งโดยเน้นใน 
ระยะกล้า ได้แก่ การจํากัดวัชพืช การใช้การจัดการนํ้าแบบแห้งสลับเปียก  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง  
ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  
การให้นํ้าแบบแห้งสลับเปียก 
ระยะต้ังท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงก่อนเก่ียว 20 วัน  
เอานํ้าออกจากนา ประสานผู้รับซื้อและ 
ระยะเกบเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธ์ุปน การกําจัดวัชพืช เกบเก่ียวระยะพลับพลึง 
 

2) ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม 
โดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่  
การเลือกใช้เมลดพันธ์ุข้าวใช้อัตราเมลดพันธ์ุตามวิธีการปลูก 
 
 

3) การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน 
  โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือก 

พันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธ์ุข้าวที่คุณภาพดี  
และกําหนดอัตราการใช้เมลดพันธ์ุข้าวตามวิธีการปลูก 

 

4) การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าว 
ให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต  
การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมลดพันธ์ุข้าว  
การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี  
 

5) ปองกันจํากัดโรคและแมลงการโดยใช้สารชีวภัณฑ์ 
สําหรับการใช้นํ้าชีวภาพโดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้  
วิธีทํา การนํามาผลิตใช้และประโยชน์ 
 

6) การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดินตรวจหา 
ผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่ 
และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 
แปลงเรียนรู ้

                     
 เครือข่าย :  ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านสะพานหิน 
ศูนย์ขยายเมลดพันธ์ุข้าวพิษณุโลก กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายแ ล้ม แจ่ม าย ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์  084-1520897 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 106,948 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,751 ไร่ 
สถานทีต่ัง้ : บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3  ตําบลไทรย้อย  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั : Latitude 16.48206  Longitude 100.65672  

  X = 676845      Y = 1822985 (Zone…) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายจันที ชมพูมี   
หมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

เบอร์โทรศพัท ์: 089-2690301 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อาชีพหลักของสมาชิกได้แก่ การทํานา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธ์ุหอมมะลิ 105 มีพ้ืนที่ทํานารวม 
ประมาณ 5,000 ไร่ ผลผลิตข้าว 2,500 ตัน/ปี ทํานา 1 ครั้ง พันธ์ุข้าวที่ปลูกได้มาจากแปลงขยายพันธ์ุของกลุ่ม 
บางส่วน ซื้อมาจากศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวพิษณุโลก สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรทางกลุ่มได้ผลิตใช้เอง ทั้งสารไล่แมลง 
อร์โมนพืชผลผลิตข้าวที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเมลดพันธ์ุให้กับสมาชิกและชุมชนอ่ืน  โดยจําหน่าย ณ ศูนย์ข้าวชุมชน  

แนวทางการพฒันา :  - การลดต้นทุนการผลติข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลี่ยไร่ละ 4,250 บาท  
            โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 1,340    บาท 
         - การผลติข้าวให้ได้คุณภาพดี 
 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :การลดต้นทุนการผลิต ไร่ละ 1,340 บาท 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                      2. การผลติเมลดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเกบเกี่ยวและขนส่งโดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การจํากัดวัชพืช 
การใช้การจัดการนํ้าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง 
ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  
การให้นํ้าแบบแห้งสลับเปียกระยะต้ังท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน  
กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน 
กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงก่อนเก่ียว 20 วัน เอานํ้าออกจากนา  
ประสานผู้รับซือ้และระยะเกบเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธ์ุปน การกําจัด 
วัชพืช เกบเกี่ยวระยะพลับพลึง 
 

2. ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม 
โดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่  
การเลือกใช้เมลดพันธ์ุข้าวใช้อัตราเมลดพันธ์ุตามวิธีการปลูก 

 

 
3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน 

โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือก 
พันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธ์ุข้าวที่คุณภาพดี  
และกําหนดอัตราการใช้เมลดพันธ์ุข้าวตามวิธีการปลูก 
 

4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าว 
ให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต  
การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมลดพันธ์ุข้าว  
 

5. การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดิน
ตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ต่อไร่และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 

 

 
 
เครือข่าย : ศนูย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหนองขอน , ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านปลวกง่าม 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร:  นายขจรศักด์ิ สีบุญมี  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1300638 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 63,859 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,003 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 2  ตําบลท่างาม  อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั :  Latitude  1.706407  Longitude  100.291666 
    X ………………………….  Y …………………….  (Zone …)   
ระดบัการพฒันาของศนูย์  :  

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นางจรูญ  ราชบรรจง 
ที่อยู่ :  13/1  หมู่ที ่2  ตําบลท่างาม  อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  
เบอร์โทรศพัท:์ 08-9438-7346 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

- เกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก 
- พ้ืนที่ปลูกมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว  
- ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง เน่ืองจากขาดแคลนเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ดี 
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูงเกินความจําเป็น  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
- การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

แนวทางการพฒันา : 
  * การลดต้นทนุการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่มีต้นทุนการผลิตข้าวเ ลี่ยไร่ละ 4,570 บาท โดยมี
เปาหมายลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 570 บาท. 
    *การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : *เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
     *การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี 
 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 570 บาท. 
 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตขา้ว  
2. การใช้สารชีวภัณฑ์และสารสมุนไพร  ทดแทนการใช้สารเคมี 

 
 
 



346 

 
ฐานการเรียนรู้ 

1) การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตขา้ว  
- การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก - การเกบเก่ียว โดยเน้นต้ังแต่ 
การเตรียมเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี การปฏิบัติดูแลรักษาตามหลักการ 
เกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการ 
ปองกันกําจัดโรค แมลงศัตรทูี่สําคัญตามหลักการเกษตรแบบ 
ผสมผสาน(IPM) เทคโนโลยีหลังการการเกบเกี่ยวที่เหมาะสม 

 

2) การใช้สารชีวภัณฑ์และสารสมุนไพร   
ทดแทนการใช้สารเคมี โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการปองกัน  
กําจัดโรคแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญตามหลักการเกษตรแบบผสมผสาน(IPM)  
การใช้พืชสมุนไพรปองกัน กําจัดแมลงศัตรูข้าวทดแทนสารเคมี 
ทางการเกษตร การทํา อร์โมนพืชจากวัสดุในท้องถิ่น การทํานํ้าหมัก 
ชีวภาพ การผลิตและการใช้ประโยชน์ 
 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชน  9  ศูนย์  อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายพงษ์ศักด์ิ ทรายน้อย ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 08-1727-6376 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : สบัปะรด 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 36,070 ไร่ 
เกษตรเปา้หมาย : 2,035 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 19  ตําบลหนองกะท้าว  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั : Latitude  16.964507  Longitude  100.804805     

   X = 0692172     Y= 1876512   (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

                                                   

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมชาติ  พิมพ์หอม อายุ 58 ปี        
บ้านเลขที่ 96   หมู่ที่ 19 ตําบลหนองกะท้าว  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-5967264 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลหนองกะท้าว อําเภอนครไทย เป็นเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดมากเป็นอันดับหน่ึงของจังหวัด
พิษณุโลก ปัจจุบันประสบปัญหาเร่ืองพบสารไนเตรทสูงกว่ามาตร าน เน่ืองจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งการเจริญเติบโต 
และยังพบปัญหาเก่ียวกับโรครากและโคนเน่าในสับปะรด  
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ิม
จุลินทรีย์ในดิน สับปะรดมีโครงสร้างต้นที่สมบูรณ์ ลดการระบาดของโรคและทําให้ผลผลิตมีสารไนเตรทลดลง อยู่ใน
ระดับที่ตรงตามมาตร าน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  

1. เช้ือราเขียว(ไตรโครเดอร์ม่า) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี จังหวัด
พิษณุโลก อย่างพอเพียง 

2.  การผลิตนํ้าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
พั นาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก 

การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
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หลกัสตูรเรียนรู้ :  
1. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง 
2. หลักสูตรการวิเคราะห์ดิน 
3. หลักการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
4. หลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
5. การผลิตสับประรดให้มีคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู ้:  
านที่ 1. การผลิตปุ๋ยนํ้าหมกัใช้เอง 
านที่ 2 การวิเคราะห์ดิน 
านที่ 3 หลักการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
านที่ 4 หลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
านที่ 5 การผลิตสับประรดให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
       สาธิตการทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ       ให้ความรู้ด้านการพั นาดิน   การให้ความรูแ้ก่เกษตรกรด้านคุณภาพสบัปะรดโรงงาน 
 
 
 
 
 
                     สาธิตการคลุกเช้ือราเขียว ไตรโครเดอร์ม่า       ใหค้ําแนะนํา ปรึกษา ด้านการเกษตร 
แปลงเรียนรู ้

 
     
 
 
 
     
เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลห้วยเ ี้ย 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายบุญสม  จันทร์พุ  ิ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 061-3012310 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  

สินค้าหลกั :  มันสําปะหลัง  
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 18,204 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 6,109 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านน้อย หมู่ที่ 3  ตําบลสวนเมี่ยง  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

พกิดั : Latitude  17.225319   Longitude  100.510203   
  X = 660573      Y = 1905108  (Zone …) 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางวิลาวัลย์  จันทะวงษ์  อายุ 41 ปี 
บ้านเลขที่ 14/1 หมูท่ี่ 3 ตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-8692243 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสวนเมี่ยง ส่วนใหญ่ปลูกมันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 
คิดเป็นร้อยละ 48 ของพ้ืนที่อําเภอชาติตระการ  แต่ประสบปัญหาการผลิตมันสําปะหลังได้ผลผลิตน้อยกว่าค่าเ ลี่ย
ของประเทศ   มีการใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง โรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา :  การลดต้นทุนการผลติมันสําปะหลัง ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลติ เ ลี่ยไร่ละ 4,087 บาท 
โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 400 บาท  การผลิตมันสําปะหลังให้ได้ปริมาณเพ่ิมจาก 3,000 กิโลกรัม เป็น 3,600 
กิโลกรัม 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนไร่ละ 400 บาท  การผลิตมันสําปะหลังให้ได้ปริมาณเพ่ิมจาก 3,000 กิโลกรัม 
เป็น 3,600 กิโลกรัม 

หลกัสตูรเรียนรู้ :   1. การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรูมันสําปะหลงั  
                        2. การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง 
     3. การวิเคราะห์ดิน 
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ฐานการเรียนรู้ :  1. การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรูมันสําปะหลงั 
          

 

 

 
 

 
2. การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง 

 
 
                                                                                       

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์ดิน 
 
                                                                  

 
                                                                                                                                            
 
 
 
 

 

แปลงเรียนรู ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายณั พล  กิตติบุญญวั น์   ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  093-1300634 
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14. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลัก : มะขามหวาน 
พื้นที่เป้าหมาย : จ านวน  276,750  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : จ านวน  59,748  ราย  
สถานที่ต้ัง:  116  หมู่ท่ี  6  ต าบลตะเบาะ  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
พิกัด :  Latitude  16.362164  Longitude  101.260499       
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :     นางลดาวัลย์  จุมพลมา 
ที่อยู่ : 116  หมู่ท่ี 6  ต าบลตะเบาะ  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
เบอร์โทรศัพท์ :   08-8174-4505 
สถานการณ์ของพื้นที่ :   

- มะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์  
- จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงาน  ได้น าความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะใน

การผลิตมะขามหวาน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผลผลิตท่ีจ าหน่ายได้มีราคา 
แนวทางการพัฒนา :  การผลิตมะขามหวานให้มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค จ าหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาท่ีสูง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การผลิตมะขามหวานคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
การน าไปใช้ประโยชน์ :  การผลิตมะขามหวานให้มีคุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู้: 1.   การปลูกมะขามหวานคุณภาพดี 

2.   พันธุ์มะขามหวาน 
 3.   โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด 
 4.   เก็บเกี่ยวมะขามหวาน 
 5.   การตลาดและการแปรรูป 

ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการปลูกมะขามหวาน 
 - การเลือกพื้นท่ี ควรเป็นพื้นท่ีน้ าท่วมไม่ถึง ถ้าท่ีลุ่มต้องยกร่อง  

- วิธีปลูก  
  - การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การก าจัดวัชพืช  

           
              

        

                         
      

      –       

            

      -               –       

    
     

4 – 5     
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ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่องพันธุ์มะขามหวาน 

- พันธุ์หมื่นจง 
          - พันธุ์ศรีชมพู 
 - พันธุ์สีทองหรือนายหยัด 
          - พันธุ์ขันตี 
 - พันธุ์อินทผาลัม 

            - พันธุ์ประกายเพชร 

ฐานเรียนรู้ที่ 3  เรื่องโรคแมลงศัตรูพืชและป้องกันก าจัด 

 

 
 

ฐานเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการเก็บเกี่ยวมะขามหวาน  
 
 

 
 

 
ฐานเรียนรู้ที่ 5  การตลาดและการแปรรูป 
                    - การจ าหน่ายมะขามหวานเกษตรกรจะร่วมกลุ่มกันขาย โดยมีพ่อค้ามารับซื้อ  
                    - การแปรรูปเกษตรกรจะแปรรูปขายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยจ าหน่ายในรูปมะขามคลุกน้ าตาล,  
                      มะขามคลุกบ๊วย 
 
            

 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: กลุ่มผู้ปลูกมะขามหวานในเขตพื้นท่ีต าบลตะเบาะ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายญาณกร  อรัญกูล    
เบอร์โทรศัพท ์: 08-8788-3609 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 128,553 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  12,247 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านต้ิว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.798229  Longitude  101.3024748   
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)   
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญตา เทียมเพง อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 17 หมูท่ี่ 1 ตําบลบ้านต้ิว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 096-1532648 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

x เกษตรกร ทํานาตลอดทั้งปี  

x การทํานาของเกษตรกร ต่างคนต่างทํา ยังขาดการรวมกลุ่มที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  

x มีต้นทุนการผลิตสูง  
x ขายผลผลิตได้ในราคาที่ตํ่า 

แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลีย่ไร่ละ 4,000 บาท โดยมี
เปาลดต้นทุน ไร่ละ 400 บาท 
เทคโนโลยีเด่นเด่นของศนูย์เรียนรู ้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 400 บาท 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปข้าว 
ฐานการเรียนรู้ 
 1. การทํานาโยน 
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 2. การปรบัปรงดนิ 

 
 3. การป้องกนักาํจัดโรค และแมลง 

 
 4. การทํานาเปยกสลบัแหง้ แกล้งขา้ว 

 
 5. การแปรรปูข้าว 

 
6. แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  ทกุตําบลในอําเภอหล่มสัก 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายสราวุธ อินทรเสนี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1300420 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ  :  ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั :  เกษตรผสมผสาน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 128,553 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  12,247 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านห้วยมะเขือ  หมู่ที ่   ตําบลนาแซง  อําเภอหล่มเก่า  จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.870623  Longitude  101.219117  
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)    
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :  นายมิตรชัย   ยุทธรักษ ์   อายุ    ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่    หมู่ที่   ตําบลนาแซง   อําเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์ :  -  
สถานการณ์ของพื้นที่  :   

x เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะการปลูกพืชเชิงเดียว 
x เสี่ยงต่อภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า เสี่ยงต่อภาวะขาดทุน   

แนวทางการพฒันา  :  ลดพ้ืนที่การปลกูพืชเชิงเด่ียว  มุ่งเน้นการเกษตรตามหลักเศรษ กิจพอเพียง  เพ่ือให้เกษตรกร 
          มีรายได้ต่อเน่ืองตลอดปี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้  :  การจัดการพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
หลกัสตูรเรียนรู้  :  เศรษ กิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้   

. เศรษฐกิจพอเพยีง  การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียงมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
   
       

 
 
 

. เทคนิคการจัดการ าร์มและการใชน้้ําภายใน าร์ม  มุ่งเน้นเกษตรแบบเก้ือกูล  พืช  สตัว์  ประมง  พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  การใช้นํ้าภายใน าร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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. ไผ่เงนิแสน  เทคนิควิธีการผลิตไผ่ให้ออกหน่อนอก ดูกาล  สร้างรายได้หลักแสนต่อปี 

   
. เลี้ยงไก่ไข่ไรก้ลิ่น  เรียนรู้เทคนิควิธีการกําจัดหนอนแมลงวันในมูลไก่ด้วยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นราคาถูก 

และปลอดภัย 

  
.  แ นวิชห า้ เลี้ยงปลาโตเรว  การเพาะเลี้ยงปลากินพืชด้วยหญ้าเนเปีย ปลาโตเรว  ต้นทุนตํ่า คุณภาพดี 

   
. ผัก-ไม้ผล เงนิพนัรายวัน  การเลือกชนิดผัก  ไมผ้ล  ใช้ในการเพาะปลูกภายใน าร์ม  วางแผนการปลูก

เพ่ือให้สามารถเกบผลผลิตจําหน่ายได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 

. จดบั ชี  ปลดหน้ี  มีเงินลา้นใน  เดอืน    ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายภายใน
าร์ม  สามารถนํามาวางแผนการออมเงิน/ใช้จ่ายเงินในอนาคต 

   
แปลงเรียนรู ้

            
 
 
 
เครือข่าย : ทุกตําบลในอําเภอวิเชียรบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางชรินทร์รัตน์  ตีทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-528279 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 14,864 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  1,945 ราย 
สถานทีต่ัง้:  หมู่  บ้านเล่าลอื ตําบลเขาค้อ อําเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.663722  Longitude  101.013329   
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)       
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายกายสิทธ์ิ  บํารุงคีรี  
ที่อยู่  : บ้านเลขที่ /  หมู่  บ้านเล่าลือ ตําบลเขาค้อ อําเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087-838 9660 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  

x เกษตรกรผลิตข้าวไร่ โดยเ พาะข้าวเหนียวลืมผัวได้มีคุณภาพ  

x รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวลืมผวั เข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) และการผลิตข้าว
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

แนวทางการพฒันา : 1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวไร่ โดยเ พาะข้าวเหนียวลืมผัวที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก 
        2. เพ่ือถา่ยทอดความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์และคัดเลือกพันธ์ุข้าวไร่ที่มีหลากหลายสายพันธ์ุ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การอนุรักษ์และคัดเลือกพันธ์ุข้าวไร่ 
หลกัสตูรเรียนรู้ : หลักสูตรการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานที่ 1 การคัดเลือกเมลดพันธ์ 
 การคัดเลือกพันธ์ุปน ในอดีตมีการทําไร่ข้าวน้อย แค่
เพียงพอต่อการต่อการรับประทานเท่าน้ัน ในการคัดพันธ์ุที่จะ
ปลูก แต่จะคัดพ้ืนที่น้อยเพ่ือจะเกบไว้เป็นพันธ์ุเท่าน้ัน ได้มีการทํา
แปลงสาธิตและคัดพันธ์ุบริสุทธ์ิตัดพันธ์ุปน มีการอนุรักษ์พืช
พันธุกรรมของของชนเผ่าไว้ 
ฐานที่ 2 การผลติเมลดพนัธ ์
ข้าวเหนียวลืมผัว ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
ประมาณ 600-800 เมตร จะได้เมลดที่เตมดี มีสีดําเข้ม  
การกําจัดวัชพืชในแปลงเมลดพันธ์ุน้ัน จะต้องทําในช่วงที่วัชพืชยังเลกอยู่ โดยใช้จอบดายหญ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบ
ด้ังเดิม การคัดพันธ์ุปน จะทําทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ในระยะแตกกอ, แตกกอสูงสุด/ออกดอก, ออกรวง/โน้มรวง และ
ข้าวเปลือกเริ่มเปลือกสี 
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ฐานที่ 3 การใช้สารชีวภณั  ์
 การปองกันกําจัดโรค ใช้เช้ือไตรโคเดอร์ม่าคลุกเมลดก่อนปลูก   
มีการนําเช้ือผสมกับปุ๋ยหมักหว่านในแปลงข้าว โดยใช้อัตราส่วน 
 - เช้ือไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม รําละเอียด 4 กิโลกรัม   
ต่อปุ๋ยหมัก 40-50 กิโลกรมั ผสมคลุกเคล้าหว่านให้ทั่วไร่หรือผสมนํ้า ีดพ่นต้นข้าวอายุประมาณ 2-3 เดือน จะเกิด
โรคน้อยมาก และต้องหม่ันกําจัดวัชพืชที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง  เช่น โรคไหม้ โรคใบจดุสีนํ้าตาล โดยเ พาะหญ้าใบ
แหลม 
 การปองกันกําจัดแมลง ใช้เช้ือบิวเวอร์เรีย ีดพ่นในแปลงขา้ว โดยใช้อัตราส่วน  
 - เช้ือบิวเวอร์เรีย 2 กิโลกรัม ผสมนํ้า 200 ลิตร ีดพ่นทั่วไร่  
ฐานที่ 4 การจําหนา่ยและบรรจภณั  ์
 การตลาด ข้าวไร่ โดยเ พาะข้าวเหนียวดําพันธ์ุลืมผัว เป็นที่ต้องการของตลาดสูง และมีความต้องการของ
ตลาดข้าวเ พาะ(Niche market)  
1. รวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมและจําหน่าย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่บ้านเล่าลือ) 
2. มีการแปรรปูข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้าวไร่  
3. มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สวยสะดุดตา มีสัญลักษณท์ี่เป็นเอกลักษณ์เ พาะกลุ่ม  
4. มีการเล่าเรือ่งราว ประวัติความเป็นมาของข้าว 
5. มีการบอกคุณสมบัติที่ดีของข้าวบนบรรจุภัณฑ์ 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ, พั นาชุมชนอําเภอขาค้อ, มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวมณีรัตน์  ตุ้ยสําราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-130 0387, 081-973 0513 



361 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั :  ผัก 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 150  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  100  ราย 
สถานทีต่ัง้:  สวนผักคุณปอม 59 หมู่ 2 ตําบลนํ้าหนาว อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.752964  Longitude  101.706102 
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นางสาวเกษรา  สุภัทรพาหิรผล 
บ้านเลขที่  59 หมู่ 2 ตําบลนํ้าหนาว อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ :         081-6703453 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  อําเภอนํ้าหนาว เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าช้ัน 1 A ที่สําคัญของประเทศ การใช้สารเคมีทางการเกษตร
มีผลต่อคุณภาพของแหล่งนํ้า เกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการทําการเกษตรในพ้ืนที่    
แนวทางการพฒันา : เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การผลิตพืชผักอินทรีย์ 
การนําไปใช้ประโยชน์ :  การผลิตพืชผักอินทรีย์ 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1. หลักสูตรเกษตรอินทรีย์  

ฐานการเรียนรู้ : 
านที่ 1    กจิกรรม กระบวนการสู่มาตรฐานเกษตรอินทรย์ี 

1. การเตรียมตัว เตรียมใจของเกษตรกร 
2. การจัดการพ้ืนที่ในแปลง และระบบการปลูกพืช 
3. การจัดการดินและธาตุอาหารพืช 
4. การจัดการนํ้า และเขตกันชน 
5. การจัดการโรคพืช แมลง ศัตรพืูช และวัชพืช 
6. การจัดการผลผลิต 
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ฐานที่ 2   กิจกรรม การทาํถ่านแกลบ  
 
 
 
 

ฐานที่ 3  กิจกรรม การทาํปยหมักชีวภาพ 
 
 
 
 

ฐานที่ 4   กิจกรรม การทาํน้ําหมักชีวภาพ 
  
 
 
 

ฐานที่ 5   กิจกรรม การทาํน้ําหมักห า้ 
 

 
 
ฐานที่ 6   กิจกรรม การจัดเกบเมลดพนัธพ์ชืผกั และ การเพาะตน้กลา้ 

 
 
 
 
 

ฐานที่ 7   กิจกรรม กบัดกัแมลง 
 

 
 
 
 
ฐานที่ 8  กิจกรรม การตดัแต่งผกัและคดับรรจ 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : กรมวิชาการเกษตร ,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ,สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวกรองกาญจน์  กาญจนวิบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1300069 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : เกษตรผสมผสาน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : จํานวน  143,917  ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  จํานวน  5,094  ราย 
สถานทีต่ัง้:  เทศบาลตําบลท่าข้าม หมูท่ี่  บ้านท่าข้าม ตําบลท่าข้าม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.153583  Longitude  100.791155      
  X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้   นายประสาน จรรยารักษ ์
ที่อยู่   หมู่ที ่  บ้านท่าข้าม ตําบลท่าข้าม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์ -  
สถานการณ์ของพื้นที่   

x ศูนย์การเรียนรู้ที่น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง และกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการ
เพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

x เผยแพร่เทคโนโลยีการจัดการนํ้า ซึ่งแนวทางการใช้ประโยชน์จากนํ้าอย่างรู้คุณค่า และมปีระสิทธิภาพสูงสุด  
แนวทางการพฒันา : เปน ูนย า เ ียน ู้เ ่อเ ่อเทด เ ีย ต บาท มเดจป เจ้าอยู่หัว ดยนํา า ใช้หลั
ป ัช าเ จ อเ ียง วม งเ ย ่เท น ลยี า จัด า นํา 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เปน ูนย า เ ียน ู้ที่น้อมนําหลั ป ัช าเ จ อเ ียง ล ต้นให้เ ต
เ ่มต้น า ลตในป า เ า ปลู ใหม่ ดยใช้เท น ลยี ล ภูมป าที่มี วามเหมา ม ับ นที่ วม งเ ย ่
เท น ลยี า จัด า นํา ่ง นวทาง า ใช้ป ยชนจา นําอย่าง ู้ ่า ล มีป ท ภา ูง ด 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดพ้ืนที่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  มุ่งเน้นการเกษตรตามหลักเศรษ กิจพอเพียง  เพ่ือให้
เกษตรกรมีรายได้ต่อเน่ืองตลอดปี 
หลกัสตูรเรียนรู้ 

.  การปลูกผกัปลอดสารพิษ เพาะเลี้ยงเหดนาง า และสมุนไพร 

.  ข้าว โรงเรียนชาวนา การทํานาโยนกล้า คัดเมลดพันธ์ุข้าวและโรงสีชุมชน 

.  ปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงโค 

.  ประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเลี้ยงกบ 

.  พลังงานทดแทน เตาชีวมวล เตาแกสซไิ เออร์ เตาย่างไร้ควัน โซล่าเซล การสูบนํ้าโดยใช้วิธีกาลักนํ้า และ
เตาเผาถ่านนํ้าส้มควันไม ้

 



364 

 
ฐานการเรียนรู้  

. การปลูกผักปลอดสารพิษ 

. เลี้ยงปศุสัตว์ 

. พลังงานทดแทน 

. ประมง 

. แปลงเรียนรู้ 

. โรงเรียนชาวนา (ข้าว) 

แปลงเรียนรู ้

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
เครือข่าย : ทุกตําบลในอําเภอชนแดน 
เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร  นางสาวเบญจรัตน์  อํ่าปัน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์ 93-2711331 

 

      ปลูกผักปลอดสารพิษ            เลี้ยงปศุสัตว์                             พลังงานทดแทน  

                           เลี้ยงกบ                    ประมง                       โรงเรียนชาวนา (ข้าว)   
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นน นแดน – วั หิน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 2,219.50 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  291 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านเลขที่ 327  หมูท่ี่ 2  ตําบลท้ายดง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.324520  Longitude  100.739896       
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           

ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางหนูราช ราชพรหมมา 
ที่อยู่  :  บ้านเลขที่ 327  หมู่ที่ 2  ตําบลท้ายดง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์:  085-2715828 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

x มีตลาดรองรับที่ดีและศักยภาพของพ้ืนที่กมีความเหมาะสมต่อการปลูก  

x เกษตรกรสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนทีแ่ละผู้ทีส่นใจได้ 

แนวทางการพัฒนา : การผลิตมะม่วงปลอดภัย 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ถ่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีห่น่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตมะม่วงปลอดภัย 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้า 

 2. การตัดแต่งก่ิง 
 3. การดึงดอก 
 4. การบังคับมะม่วงให้ออกดอกนอก ดู 
 5. การห่อมะม่วงและคัดคุณภาพผลผลิต 
 
 
 
 
 

  ที่วาการ
อําเภอวั ป  

เทศบาลตําบลทายด  

ศูนยเรียนรู
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. ฐานการเรียนรู ้:  

1. านการเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้าง  
- ใช้มีดตัดยอดก่ิงพันธ์ุมะม่วงที่สมบูรณ์ ความยาวกิ่งประมาณ 12 น้ิว  
- จากน้ันตัดใบทิ้ง ใช้คัตเตอร์ลอกเปลือกตัดเป็นรูปปาก ลาม  

- ใช้มีดคว่ันลงเป็นรูปปาก ลาม ที่ข้างลําตัน ยาวพอดีกับก่ิงพันธ์ุที่ตัดเป็นปาก ลามไว้  
- นําก่ิงพันธ์ุมาเสียบประกบให้แนบสนิท ใช้เทปพลาสติกใสพันให้แน่น พันจากล่างขึ้นบนไม่ให้อากาศเขา้ได้  

- ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห ์ก่ิงจะเริ่มแตกยอด ใช้มีดกรีดข้าง  ยอดเพ่ือให้อากาศเข้าไปได้ แต่ไม่ต้องแกะ
พลาสติกออกจนกว่าก่ิงพันธ์ุจะติดกันสนิท ประมาณ 1 ปี ยอดใหม่ที่เปลี่ยนกสามารถติดผลได้ 

2. านการตัดแต่งก่ิง 
- ใช้กรรไกรตัดก่ิงฝอยหรือก่ิงไม่สมบูรณ์ออกก่อน แต่ถ้าเป็นก่ิงใหญ ่

ให้ใช้เลื่อยตัดให้โปร่งตัดแต่งก่ิงสูงไม่เกิน 2.5 เมตร เพ่ือจะได้ทําการเกบเก่ียว 
ผลผลิตได้ง่ายและเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม 6-7 เมตร ตัดทรงพุ่มมะม่วง 
ให้เป็นรูปฝาชีควํ่า หรือสุ่มไก่ 
3. านการบังคับมะม่วงให้ออกดอกนอก ดู 

- เมื่อมะม่วงแตกใบอ่อนต้องดูแลโรคและแมลงให้ได้เพ่ือยอดมะม่วงจะได้สมบูรณ์ เริม่ทาํการราดสารแพกโคล
บิวทราโซลเมื่อใบมะม่วงอยู่ในระยะเพสลาด ตวงสารลงในถัง 15 กรมั  เติมนํ้าลงไปใช้ไม้คนสารให้ละลาย  อัตราที่ใช้
สาร 15 กรัมใช้กับทรงพุ่มมะม่วงกว้าง 1 เมตร เทสารทีล่ะลายแล้วบริเวณโคนต้นมะม่วง โดยใช้จอบขุดเป็นร่องข้าง  
ต้นมะม่วง ถ้า 7-10 วันฝนไม่ตกให้ทําการรดนํ้าให้ชุ่มที่โคนต้นมะม่วง 
- หลังจากราดสารแล้วทุก  7-10 วันจะต้องทําการ ีด อร์โมน  

หวานปุ๋ย และ ีดยา ่าแมลงเพ่ือสะสมตาดอก จนถึง 60 วันหลังจากราดสาร 
4. านดึงดอก 

- สังเกตดูยอดมะม่วงว่ายอดตูมหรือยัง หลังจากน้ัน ีดพ่นสารเพ่ือดึงดอกคร้ังที่ 1 โดยใช้สารไทโอยูเรีย หรือ
โพแทสเซียมไนเตรท อัตราส่วน 1 กิโลกรมัต่อนํ้า 200 ลติร หลังจากน้ันประมาณ 7 วัน ีดพ่นสารเพ่ือดึงดอกคร้ังที่ 
2 โดยใช้สารไทโอยูเรีย หรือโพแทสเซียมไนเตรท อัตราส่วน 0.5 กิโลกรัมต่อนํ้า 200 ลิตร 
- หลังจากดึงดอกแล้วประมาณ 1 เดือน ดอกจะบาน ให้หมั่นดูแลรักษาโรคและแมลงอย่างสมํ่าเสมอ 

5. านการห่อมะม่วงและคัดคุณภาพผลผลิต 

- ใช้ถุงห่อเมื่อมะม่วงระยะเท่าไข่ไก่ หลังที่มะม่วงได้อายุเวลาเกบเก่ียวให้นํามะม่วงในแปลง 
- ส่งไปตรวจสอบสารพิษตกค้างในมะม่วง 
- การคัดเกรดมะม่วงจะต้องดูลักษณะผิวมะม่วงและนํ้าหนักของผลมะม่วง  
 

แปลงเรียนรู ้
   
 
 
 
 
เครือขา่ย : วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตําบลวังหิน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาววรรณา  หัวใจเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1300384 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : มะม่วง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 572 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  498 ราย 
สถานทีต่ัง้:  เลขที่ 311 หมูท่ี่ 8 บ้านซับชมภู  ตําบลบ้านโภชน์  อําเภอหนองไผ่  จังหวัด 
พกิดั :  Latitude  15.906939  Longitude  100.954498     
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุดใจ  มีไพทูล  อายุ  47  ปี 
บ้านเลขที่ 311 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโภชน์ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8382862, 088-281991, 080-5029210 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

x เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหอม ปรับเปลี่ยนมาทําสวนมะม่วง  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
หลักสูตรการเรียนรู้ : ขบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัมน้ํามัน ESSO 

ถนน
สระ
บุรี-
หล่ม
สัก

อบต. บ้านโภชน ์

ร้านขายของซํา
รร.บ้านซับชมภู 

ศูนย์เรียนรู้  

ถนนวังปลา – บ้านโภชน ์

ตลาดบ้านโภชน ์

สระ
บุรี 

ท่ีว่าการอําเภอหนองไผ่

น้ําตกซับชมภู 
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ฐานการเรียนรู้ :  
   
 
 
 
 
  

1. การปลูก        2. การตัดแต่งก่ิง   3. การใช้ปุ๋ยและสารเคม ี

4. โรคแมลงและการปองกันกําจัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลังการเกบเก่ียว      
6. เศรษ กิจพอเพียง      7. การใช้พ้ืนที่อย่างรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
เครือข่าย :  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวิเชียร  ด้วง ุน  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6181144 , 093-1300443 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  69,240  ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,184  ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านลําตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 15 ตําบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน     จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :    Latitude  15.824662  Longitude  101.042280    
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
  
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :   นางสมจิตร   มลูเมือง 
ที่อยู่  :  เลขที ่118 ม.15 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์:  085-2760219 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :   

x เกษตรกรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว 
x ปลูกข้าวเพ่ือจาํหน่ายและผลติเมลดพันธ์ุไว้ใช้  
x ประสบปัญหาการผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ  
x การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา : y การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 
        y การผลิตเมลดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี    
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
 การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลติไร่ละ 450 บาท 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  

1. การใช้เมลดข้างพันธ์ุดี 
2. การใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ นํ้าหมักชีวภาพ 
4. การใช้สารชีวภัณฑ์ ปองกันกําจัดศัตรูพืช 
5. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 

 
 

นครสวรรค ัยภูมิ 

เพ รบูร

กร เทพ

สะพาน ามแมนําปาสัก

ศูนยเรียนรู
ส่ีแยกราหล 
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ฐานการเรียนรู ้ 
1. เรื่องการใช้เมลดข้าวพันธ์ุดี 

- การเตรียมเมลดข้าวพันธ์ุดี ทดสอบความงอกของเมลดข้าว 
- การใช้พันธ์ุข้าวตามท่ีกรมวิชาการรับรองพันธ์ุ 
- การเตรียมแปลงปลูกข้าว 
- การดูแลรักษาแปลงข้าว การปองกันกําจัดโรค แมลงศัตรูข้าว 
- การกําจัดพันธ์ุปนในแปลงขา้ว 
- การเกบเก่ียวผลผลิต 

2.  เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- การเกบตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ 
- สาธิตการตรวจวิเคราะห์ดิน (โดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน แบบรวดเรว) 
- นําผลที่ได้จากการตรวจสอบวิเคราะห์ดิน มาใช้ในแปลงนา 
- เพ่ือให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุนการผลิตอย่างย่ังยืน 

3.  เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ นํ้าหมักชีวภาพ 
- เพ่ือเป็นการรณรงค์ ให้เกษตรกรหันมาผลติปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพไว้ใช้เอง และลดต้นทุนการผลิต 
 

 
   
 

 
4.  เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

- ใช้ในการปองกันกําจัดโรคและแมลง   
- ลดการใช้สารเคม ี

5. เรื่องการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงตะแบก  หมู่ 4  ตําบลหนองแจง   
     ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสว่าง  หมู่ที่ 6  ตําบลบึงสามพัน 
     ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกตายอ  หมู่ที ่2  ตําบลซับสมอทอด 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายบุญช่วย  เอกเอ่ียม  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์:   086-2029069 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชนิดสินค้าหลกั :  ข้าว 
พืน้ที่เป้าหมาย  จํานวน  96,226  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย  จํานวน  4,935  ราย 
สถานทีต่ัง้ :  หมู่ 8 ตําบลโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั  Latitude  15.753662  Longitude  101.176430   
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           
 ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายวิสุทธ์ิ  กองดี 
ที่อยู่  :  13 หมู่ 8 ตําบลโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-7910639 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ ผลิตพืชหลากหลาย ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย พืชผัก  

        เป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูก S2 S3 โดยปลูกข้าวผลิตพันธ์ุและบริโภค 
แนวทางการพฒันา :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งขณะน้ีเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวได้/ไร่  

      ประมาณ 900-1,000 บาท  
      1. การผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยสารพิษ, ปลอดภัยผู้ผลิต ผู้บริโภค   

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยสารพิษ, ลดต้นทุนการผลิต ผลผลติสูง  
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  ลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  

1.  การลดต้นทุนการผลิตข้าว/ไร่ และการใช้ปุ๋ยพืชสด 
2.  การผลิตขา้วให้ได้คุณภาพ และผลผลิตสูง 
3.  การผลิตขา้วปลอดภัยสารพิษ 

ฐานการเรียนรู้ :  
1. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  2.เศรษ กิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

ศูนยฯ 
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2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 

4. การลดต้นทุนในการผลิตข้าวขั้นตอนการผลติข้าวทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  ทุกตําบลในอําเภอวิเชียรบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายสาย  หวังแลกลาง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  089-8587689, 083-1300049 

ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 152,188 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย :  4,915 ราย 
สถานทีต่ัง้:  หมู่ที่ 2 บ้านนาตะกรุด  ตําบลศรีเทพ  อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์    
พกิดั :  Latitude  15.417069  Longitude  101.163191     
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           
 ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศนูย์เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเ ลียว  ช่วยดับโรค  
บ้านเลขที่ 46/2 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์        
เบอร์โทรศพัท ์: 089-436-3006         
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

x ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษ กิจหลัก  

x ปัจจัยการผลิตราคาสูงขึ้น ส่งผลทําให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากเดิม  
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการผลิตข้าวโดยการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ทีม่ีต้นทุนในการ
ผลิตที่ตํ่ากว่า และการผลติข้าวโดยการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์น้ันยังมีความปลอดภัย ช่วยลดความเส่ียงจากสารเคมีต่อ
เกษตรและผู้บริโภคได้อีกทางหน่ึง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  การปลูกข้าวโดยการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ 
หลกัสตูรเรียนรู้ :   การปลูกข้าวไรช์เบอร์รีอินทรีย์ ด้วยวิธีโยนกล้า (นาโยน) 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ :   
1.การเพาะกล้า เพ่ือใช้ในการทํานาโยน ทําให้ลดการใช้เมลดพันธ์เมื่อเทียบกับการทํานาหว่านทั่วไป 
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.การผลิต อร์โมนจากนํ้าหมักนมวัว เพ่ือบํารุงต้นข้าวในช่วงระยะแตกกอ 

 
 
 
 
 

.การทําปุ๋ยหมัก ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทีม่รีาคาสูงทําให้ต้นทุนในการผลติลดลง 
อีกทั้งปุ๋ยหมักเองกยังช่วยในเรื่องปรับปรุงและบํารุงช่วยดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น   
 
 
 
 
 
 

.การทํานํ้าส้มควันไม้ใช้ไล่แมลงในแปลงนา ลดการใช้สารเคมีกําจัดแมลง  
ที่อันตรายต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้: 

         
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ทุกตําบลในอําเภอศรีเทพ  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเ ลิมชัย สาราณียคณุ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-130-0056         
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15. จังหวัดสุโขทัย 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  68,721 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,715 ราย 
สถานที่ต้ัง:  บ้านวังทองแดง 111/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลวังทองแดง อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
พิกัด :  Latitude  17.093548   Longitude  99.685425     

UTM : 47Q X : 572924  Y : 1890032 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
          
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมาน  ถาวร อายุ 57 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 111/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลวังทองแดง อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
เบอร์โทรศัพท:์ 08-7307-4272 
 
 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

x เกษตรกรใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวปานกลาง (S2)  
x ประสบปัญหาการผลิต คือ ต้นทุนสูงเนื่องจากราคาสารเคมีและปุ๋ยแพง  
x ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉล่ียไร่ละ 4,500บาท โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 600 บาท 
        2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 600 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้:  
  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
    2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
 
 

ศูนย์เรียนรู ้

ถ.สายวังทองแดง – บ้านส านัก 

สุโข
ทัย

 -ด
อน

โก 
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ฐานการเรียนรู้:  

1. ฐานการปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3. เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
4. การผลิตสินค้าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การบริหารจัดการศัตรูพืช 
6. การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: แปลงไร่นาสวนผสม นางลภัส  อินเจือจันทร์ หมู่ท่ี 8 ต าบลวังทองแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สถานี
พัฒนาท่ีดินสุโขทัย ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุโขทัย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายถวิล  จ าปาอิ่ม  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 08 -9566-8833 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  
สินค้าหลกั : มนัสําปะหลัง 
พืน้ทีเ่ปาหมาย : 68,721 ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,715   ราย 
สถานทีต่ัง้:บ้านเลขที่  58/1  หมู่ 1  ตําบลวังลึก  อําเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย    
พกิดั : Latitude  17.048741   Longitude  99.494489    

UTM : 47Q X : 552621.9  Y : 1885013.6 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นายสาธิต  จิวทา 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่  58/1  หมู่ 1  ตําบลวังลึก  อําเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย    
เบอร์โทรศพัท:์ 089-9572868 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  

x มีปัญหาในเรื่องดินเสื่อมโทรมเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานาน   

x ทําให้มันสําปะหลังมีผลผลิตตกตํ่า   
x มีแนวโน้มของต้นทุนสูงขึ้นเน่ืองจากปุ๋ยเคมีมีราคาแพง  และส่งผลให้ผลกําไรน้อยลง 

แนวทางการพฒันา : 
 - ปรับปรุงบํารุงดินโดยการหว่านถั่วเขียวผิวมันก่อนปลกูมันสําปะหลังทุก ดูปลูกพืช   

 - ใช้ปุ๋ยอินทรย์ี ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก  ในพ้ืนทีป่ลูกมันสําปะหลังทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
     - วางระบบการปลูกพืชและการเกบเก่ียวให้เหลื่อมล้าํกัน  เพ่ือให้มผีลผลิตออกตลอด ดูปลูกทัง้ปี   

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  ลดต้นทุนในการผลิตมันสําปะหลัง 
หลกัสตูรเรียนรู้:  
1. การลดต้นทุนการผลิตมนัสําปะหลัง 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
3. การปรับปรุงบํารุงดิน 

4. การชุบแช่ท่อนพันธ์ุและการใช้พันธ์ุที่เหมาะสม+ 
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ฐานการเรียนรู:้  
1. การเตรียมท่อนพนัธ์    

- การชุบแช่ท่อนพันธ์ุ และการใช้พันธ์ุที่เหมาะสม โดยมีการคัดเลือกพันธ์ุที่มีอายุ
ในช่วง 8 – 12 เดือน ความยาวท่อนพันธ์ุไม่ควรตํ่ากว่า 30 เซนติเมตร 
- ทําการชุบท่อนพันธ์ุด้วยนํ้ายาเร่งรากหรือสารปองกันกําจัดแมลง (อิมิตคลอปด  
  70%WG) 
- การเพาะชําท่อนพันธ์ุโดยการรดนํ้าทุกวัน  ละ 1 ครั้งก่อนปลูก 
 

 
2. การปลูก 

- เลอืกใช้พันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ระยอง 5  มีการวางแผนการปลูก โดยการ
จัดการแปลง  แบ่งพ้ืนที่ปลุกเป็นแปลงย่อยเพ่ือทยอยปลูก ซึ่งจะเหลื่อมช่วงใน
การเกบเก่ียว และมีการแบ่งพ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังไว้เพ่ือทําพันธ์ุใช้เอง และ
เพ่ือจําหน่ายให้กับเกษตรกรภายในชุมชน 
- มีการปลูกถั่วเขียวผิวมันก่อนการปลุกมันสําปะหลังทุกครั้ง ทุก ดูปลูกเพ่ือ
ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงกินได้ดีด้วย 

 
3. การดแูลรกัษา 
  โดยการใช้ปุ๋ยอัดเมดอินทรีย์และปุ๋ยนํ้าหมกัทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในแปลง  มีการสํารวจ
ตรวจนับแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกอย่างสมํ่าเสมอ 

 
4. การเกบเกีย่ว มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือขุดมันสําปะหลัง โดยสามารถใช้
ขุดมันสําปะหลังในแปลงหัวมันไม่แตกหักเสียหาย  และอายุที่เหมาะสมในการ
เกบเกี่ยว 8 เดือนขึ้นไป จะเป็นช่วงที่เหมาะสม โดยมีการทยอยเกบทีละครึ่ง
แปลงเพ่ือให้มกีารสะสมแปงเพ่ิมขึ้น ทําใหนํ้้าหนักมันสําปะหลังดีได้ผลผลิตสูง 
 
 

แปลงเรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์วิจัยและพั นาการเกษตรสุโขทัย สถานพัี นาที่ดินสุโขทัย 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นาง ิติพร  เกิดสิน 
เบอร์โทรศพัท ์: 09-3130-2756 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 103,426  ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย : 6,069 ราย 
สถานทีต่ัง้ : 171/1  หมู ่3  ตําบลบ้านนํ้าพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย    

พกิดั : Latitude  16.787733    Longitude  99.656627   

UTM : 47Q X : 569973  Y: 1856189.1 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายกล  โ มคุ้ม 

ที่อยู่  :  171/1  หมู่ 3  ตําบลบ้านนํ้าพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย    
เบอร์โทรศพัท ์: 081-6758969 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :   

x เกษตรกรใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90  

x ปลูกในพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวปานกลาง (S2)  

x ประสบปัญหาการผลิต  

x ต้นทุนสูงเน่ืองจากราคาสารเคมีและปุ๋ยแพง  
x ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  

แนวทางการพฒันา : พั นาเกษตรกรในพ้ืนที่ปรับระบบการปลูกข้าวให้เข้าสู่มาตร านเกษตรอินทรีย์ (ข้าว)   
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เจ้าของศูนย์เรียนรู้  มีความเช่ียวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ (ข้าว)  
การนําไปใชป้ระโยชน ์: เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตข้าวเป็นตันละ 20,000 บาท 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  
1. การปรับแนวคิดทัศนคติเพ่ือผลิตข้าวปลอดภัย 

2. การทําปุ๋ยหมักคุณภาพสูง 
3. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือการเกษตรและสมุนไพรไลแ่มลง 
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ฐานการเรียนรู ้:  
1. การปรับแนวคิดทัศนคติในการผลิตข้าวปลอดภัย ตามมาตร านเกษตรอินทรีย์ 

 

 

 

 

 

 

2. การทําปุ๋ยหมักคุณภาพสูง 
 

 

 

 

 

 

 

3. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือการเกษตรและสมุนไพรไลแ่มลง 
 

 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาเค้าหมู หมูท่ี่ 3 ตําบลนาเชิงคีรี   
              อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวชวิศา  สุริยา  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 093-1302763 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

สินค้าหลกั : ไร่นาสวนผสม 

พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   157,702  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  8,711   ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่  8  ต.ไกรนอก   อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย 

พกิดั : Latitude  16.918111   Longitude  100.046298  

UTM : 47Q X : 611424.8  Y : 1870792.2 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางก ิน    แสงมี  
ที่อยู่   : บ้านเลขที่ 45/2   หมู่ที่    8  ต.ไกรนอก   อ.กงไกรลาศ    จ.สโุขทัย 
เบอร์โทรศพัท ์     0-8784-7731-4 
สถานการณ์ของพืน้ที่  :  

x เกษตรกรทั้งหมดปลูกข้าวและพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวปานกลาง (S2) 

x ประสบปัญหาการผลิต คือ ต้นทุนสูงเน่ืองจากราคาสารเคมีและปุ๋ยแพง  
x ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

แนวทางการพฒันา : ทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษ กิจพอเพียง    
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  เป็นแปลงไร่นาสวนผสม มีหลากหลายกิจกรรมในพ้ืนทีท่ั้งหมด 90  ไร่  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีรายได้อย่างต่อเน่ือง     
หลกัสตูรเรียนรู้ :  

1.  ลดต้นทุนการผลิต 
2.  ด้านประมง 
3.  ด้านปศุสัตว์ 
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ฐานการเรียนรู ้:  

1. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเมด และการใช้สารชีวภาพ ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
2. การเพาะพันธ์ุปลาหมอชุมพรเพ่ือจําหน่าย 
3. การเพาะขยายพันธ์ุลุกนกกระทาจําหน่าย 

 
แปลงเรียนรู ้
 
        
 
 
 
 
 
 ฐานการเรียนรู้ดา้นลดต้นทน (การผลติปยหมัก )                ฐานการเรียนรูด้า้นลดต้นทนกาผลติ 
                                                                             (การผลติเชื้อไตรโคเดอร์มาร์) 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                ฐานการเรียนรู้ดา้นปศสตัว์                ฐานการเรียนรู้ดา้นประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ฐานการเรียนรูด้้านลดตน้ทน (การทาํนาแบบอินทรย์ี ) 
 
เครือข่าย : เกษตรกรในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตําบลไกรนอก และเกษตรกรในเขตตําบลใกล้เคียง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :   นายสําราญ   วงศ์ทิพย์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0-8178-6021-3 
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ูนยเ ียน ู้  

. . ี ังว  

วทยาลัย า อาชี ี ํา ง 

ท่ีว่า า อําเภอ ี ํา ง 

อ.เมอง ทัยอ. ว ล

วัด า าม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

สินค้าหลกั : ไม้ผล (มะนาว) 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   201 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 119 ราย 
สถานทีต่ัง้:  หมู่ที่ 5 บ้านโรงเจก ตําบลสามเรือน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

พกิดั :  Latitude  99.865459   Longitude  17.165103    

UTM : 47Q  X : 592044.1  Y : 1898024.9 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :นายบุญช่วย มั่นคง  
ที่อยู่ :บ้านเลขที่ 87/1 หมูท่ี ่5 ตําบลสามเรือน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
เบอร์โทรศพัท:์ 086 - 9353393  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  

x เป็นพ้ืนที่ลุ่มติดกับแม่นํ้ายม ทําให้เกิดภัยธรรมชาติคือ นํ้าท่วมบ่อย   

x ไม้ผล เช่น มะนาว ไม่ทนต่อภาวะนํ้าท่วม 

แนวทางการพฒันา : ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยเ พาะเรื่องการลดต้นทุนการผลิตไม้ผล การเพ่ิมปริมาณ
และพั นาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร จึงให้มีการดําเนินการจัดต้ัง “ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมผลผลิตไม้ผล” หรือ 
“แปลงสาธิต” เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตไม้ผล การเพ่ิมปริมาณและพั นาคุณภาพของผลผลิต 
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หลกัสตูรเรียนรู้:  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมะนาวบนตอมะขวิด 

  3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายเช้ือจุลินทรีย์ 
  4. การใช้นํ้าสม้ควันไหม ้
  5. การบันทึก และการปฏิบัติงาน าร์ม 

ฐานการเรียนรู:้  
  านที่ 1 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 

านที่ 2 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมะนาวบนตอมะขวิด 
  านที่ 3 เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายเช้ือจุลินทรีย์ 
  านที่ 4 เรื่อง การใช้นํ้าส้มควันไหม้ 

 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย : สถานีพั นาที่ดินสุโขทัย  

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเสวียน กันทะชุมภู 

เบอร์โทรศพัท ์: 087 – 8433243  
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :   127,319 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,127 ราย 
สถานที่ต้ัง:  บ้านใหม่โพธิ์งาม  หมู่ท่ี 7 ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
พิกัด :  Latitude  17.347518   Longitude  99.721928   

UTM : 47Q  X : 576703  Y : 1918144 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายรวม  ยิ้มย่อง อายุ 51 ปี 
บ้านเลขท่ี 10/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลป่ากุมเกาะ  อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6663587 
สถานการณ์ของพื้นที่ :   

x ประสบปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว 
x ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  
x ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  
x ต้นทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา :  - เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้และจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรท่ัวไปจากเดิม 
เกษตรกร 20 ราย พื้นท่ี 200 ไร่ เป็นเกษตรกร 40 ราย พื้นท่ี 1,000 ไร่ และลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 300 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 300 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :       1. การวิเคราะห์และปรับปรุงบ ารุงดิน 
                            2. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ด ี
                            3. การจัดการศัตรูข้าว 
ฐานการเรียนรู้ :  1. ฐานการเรียนรู้การวิเคราะหแ์ละปรับปรุงดิน เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจและวิเคราะห์
ดิน การตรวจค่า pH ของดิน การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว                            
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                          2. ฐานการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี  เป็นฐานการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ดี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุนการผลิตทุกขั้นตอน ต้ังแต่การเตรียมดิน การคัดเลือก
พันธุ์ข้าวท่ีตลาดต้องการและเหมาะสมกับพื้นท่ี  อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ การจัดการคุณภาพของผลผลิต ฯลฯ 

                                       
                          3. ฐานการเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าว เป็นฐานการเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด
ศัตรูข้าวแบบผสมผสานเน้นการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เป็นหลัก เช่น เช้ือราบิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา  สมุนไพร
ป้องกันก าจัดศัตรูข้าว   การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

                                                                             

 แปลงเรียนรู้                 

                     

 

                               

 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :ศูนย์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วงดงไทย, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายพงษ์ศักดิ ์ จันทร์งาม  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9609394  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   122,468 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 11,370   ราย 
สถานทีต่ัง้:  99 ม.2 บ้านศรีสวรรค์ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

พกิดั :  Latitude  17.444391   Longitude  99.873724    

UTM : 47Q X : 592783  Y : 1928929 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ  :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายธนวั น์  เดชวงค์ 
ที่อยู่  99 ม.2 บ้านศรีสวรรค์ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
เบอร์โทรศพัท ์:  088-04208186 
 
สถานการณ์ของพื้นที ่: 

x ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง เน่ืองจากขาดแคลนเมลดพันธ์ุข้าวพันธ์ดี 

x การใช้ปัจจัยการผลิตสูงเกินความจําเป็น  

x ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
x การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

 
แนวทางการพฒันา :  การลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ 
 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 
 1 การไถกลบตอซัง นํ้าหมักแช่ าง 
 2 ใช้นํ้าหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
 3 ลดอัตราเมลดพันธ์และใช้วิธีการปักดํา 
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ฐานเรียนรู้  
1.การไถกลบตอซัง 
2..นํ้าหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและสารเคม ี

3. ลดอัตราเมลดพันธ์ุและใช้วิธีการปักดํา 
 
 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุบ้านแก่งเหนือ,ศูนย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านศรีสวรรค ์

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร : นายสุเทพ  ประดิษ  ์

เบอร์โทร 086-2118103 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 50,293  ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,405   ราย 

สถานทีต่ัง้ :  บ้านวังธาร   หมู่ 4   ตําบลทุ่งเสล่ียม   อําเภอทุ่งเสล่ียม   จังหวัดสุโขทยั 

พกิดั : Latitude  17.312561    Longitude  99.562406    
UTM : 47Q X : 559765 Y : 1914219.9 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายอนันต์ชัย  สังเกตุใจ   อายุ 46 ปี   

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 83/3  ม.4 ต.ทุ่งเสล่ียม  อ.ทุ่งเสล่ียม  จ.สุโขทัย 
เบอร์โทรศพัท ์:  086-2058280 

สถานการณ์ของพืน้ที่ :  
x เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  
x ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูง  
x การผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ   

x การใช้ปัจจัยการผลิตสูง   
x ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า   
x โรคแมลงระบาด   

แนวทางการพฒันา :  ¾ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว  เ ลี่ยไรล่ะ  4,271  บาท 

โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 

        ¾  การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                      2. การผลติเมลดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู ้:  
1. การดแูลรกัษาตัง้แตป่ลกู – การเกบเกี่ยวและขนส่ง 
2. ใช้ขา้วพนัธด์ี ใช้เมลดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม 
3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีต 
   และการลดต้นทน 
4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทน 
   และผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
5. สมนไพรปอ้งกันจํากดัแมลง และการทาํ อร์โมนไข ่

6. การใช้ปยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกโดยเน้นการใช้ปุ๋ย 

    ตามค่าการวิเคราะห์ดิน 

 

 

 

 

เวลา 

 

 

แปลงเรียนรู ้

 
 
 

 

      

 

 
เครือข่าย :  ศนูย์ส่งเสริมเมลดพันธ์ุข้าวชุมชน  ต.ทุ่งเสล่ียม ,  ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวสุโขทัย  กรมการข้าว  
สถานีพั นาที่ดินสุโขทัย 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายทินกร  มั่นคง  ตําแหนง่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-2175408 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 
สินค้าหลกั : มะม่วงโชค 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   5,849 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :   470 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านคลองต่าง  หมู่ที่ 1  ตําบลนํ้าขุม  อําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 
พกิดั :  Latitude  17.420695   Longitude  99.938913       

UTM : 47Q X : 599719  Y: 1926340 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :   นายสายชล  จันทร์วิไร   อายุ  38  ปี      
ที่อยู่  :   บ้านเลขที่ 88/1   ม.1 ต.นํ้าขุม   อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

เบอร์โทรศพัท ์:   093 - 2802862 
สถานการณ์ของพื้นที่ :   

x พ้ืนที่มีแหล่งนํ้าเพ่ือใช้ในการทําการเกษตรน้อย  

x มะม่วงพันธ์ุโชคอนันต์เป็นไม้ผลชนิดหน่ึงที่ให้ผลผลิตได้ดีถึงแม้จะมีนํ้าน้อย  

แนวทางการพัฒนา :   ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านลดต้นทุนการผลิต เทคนิคการทํามะม่วงโชคอนันต์นอก ดู และ  การ
เกบเกี่ยวที่มีคุณภาพ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิต ลดลง 50 % 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :   เทคโนโลยีการลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ 

การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การลดต้นทุนและเทคนิคการทาํมะม่วงโชคอนันต์นอก ดู 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. เทคนิคการขยายพันธ์ุมะม่วง  
   2. การเกบเก่ียวที่มีคุณภาพ  
   3. การลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู ้: 1. เทคนิคการขยายพันธ์ุมะม่วง  เกษตรกรต้องเตรียมต้นกล้าที่ดี พันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพอากาศใน
ท้องที่ แนะนําให้เพาะพันธ์ุมะม่วงโดยใช้เมลดลงถุงเพาะก่อนประมาณ 1 – 2 เดือน แลว้ค่อยลงแปลงปลูกรอ
ประมาณ 2 – 3 ปี ค่อยเสียบยอด มะม่วงจะโตเรวและให้ผลดก 
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2. การเกบเกี่ยวที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยเวลาในช่วงที่มะม่วงแก่/มะม่วงอ่อน ตามที่
ตลาดต้องการเกษตรกรไม่ควรใจร้อน เน่ืองจากราคาของมะม่วงจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของมะม่วงแปรผกผันกับความต้องการของตลาดเสมอ 
 

 

3. การลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรควรจะมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
การลดต้นทุน เน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยส่งตัด และการผลิตธาตุอาหาร
รองใช้เอง  
  
 
แปลงเรียนรู ้

      
 
 
 
 

เครือข่าย :  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทยั กรมวิชาการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางกรัญญา  ยศพิรุ หพ์งศ์  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093 - 1302805 
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16. จังหวัดอุทัยธานี 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 60,085 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,401 ราย 
สถานที่ต้ัง:  บ้านสะพานหิน  หมู่ท่ี  3  ต าบลหาดทนง  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
พิกัด :  Latitude  15.391869  Longitude  100.090763    
         X617055     Y 1701965  Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายฉลอง  ซังบิน   
บ้านเลขท่ี  9  หมู่ท่ี  3  ต าบลหาดทะนง  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000 
เบอร์โทรศัพท์  083 212 1428 , 091 769 8428 

สถานการณ์ของพื้นที่ พื้นท่ีปลูกข้าวของอ าเภอเมืองฯอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2)ปัญหาท่ีพบคือ ต้นทุนการ
ผลิตสูง ปัญหาน้ าท่วมช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า โรคแมลงศัตรูพืชระบาด 
แนวทางการพัฒนา 
 - การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากเดิมให้ได้อย่างน้อย 1 บาท / กิโลกรัม โดยใช้วิธีการท านาแบบปักด า การท า
นาแบบประณีต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตในลักษณะแปลงใหญ่เพื่อการผลิตท่ียั่งยืนเข้มแข็ง การผลิต
และใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 - การเพิ่มมูลค่าผลผลิต จากเดิมอย่างน้อย 5 บาท / กิโลกรัม โดยการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ 
 การท านาแบบประณีตและการรวมกลุ่มในลักษณะแปลงใหญ่ การท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่าย
การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว จากเดิมให้ได้อย่างน้อย 1 บาท / กิโลกรัม 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ 
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หลักสูตรการเรียนรู้ 
 - การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ 
 - การแปรสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 - การปรับเปล่ียนช่วงเวลาการปลูกข้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม 
 - การใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

- การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ 
 

     

- การดูแลแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้ังแต่ปลูกจนถึงเก็บ
เกี่ยว ประกอบด้วย การเตรียมแปลงพันธุ์ การใส่ปุ๋ย 
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การถอนตัดพันธุ์
ปน การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง   

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การแปรสภาพเมล็ดพันธุเ์พือ่เพิ่มมูลค่า 
- การแปรสภาพเมล็ดพันธุ์บรรจุถุงจ าหน่าย 

 

 

แปลงเรียนรู้ 

 

 

 

 
เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายทวีปกรณ  บุญวรนุช ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ 084 060 7573 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   89,336.25 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,028 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านตาลแถว หมู่ที่ 8 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

พกิดั :  Latitude  15.479469  Longitude  99.902338     

          X 596792     Y 1711562  Zone 47 

ระดบัการพฒันาของศนูย์  :  

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสันทัด วั นกูล  

บ้านเลขที่ 234  หมู่ที่ 1 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

เบอร์โทรศพัท ์: 0818883579 

สถานการณ์ของพื้นที ่: พ้ืนที่ปลูกข้าวของอําเภอทัพทันอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2)ปัญหาที่พบคือ การขาด
เมลดพันธ์ุดี ต้นทุนการผลิตสงู ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า โรคแมลงศัตรพืูชระบาด 

แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากไร่ละประมาณ 4500 บาท โดยมีเปาหมายลดต้นทุนไร่ละ 

300 บาท โดยการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและนํ้าหมักชีวภาพ การนํานํ้าจากบ่อปลามาใช้ในการปลูกข้าว การ
คัดเลือกพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมและต้านทานโรคแมลง การทาํนาแบบปักดํา การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยการ
ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การทํานาแบบปักดําและนําเทคโนโลยีแบบผสมผสานมาปรับใช้การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว การนําหลักเศรษ กิจพอเพียงมาใช้เพ่ือลดรายจ่ายและการปลกูพืช เลี้ยงสัตว์แบบเกื้อกูล 

การนําไปใชป้ระโยชน์ :  ลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 300 บาท การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปข้าว 
หลกัสตูรการเรียนรู:้  1.เศรษ กิจพอเพียง  
                               2.การปรับปรุงบํารุงดิน 

3.การบริหารจัดการนํ้า 
4.การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

5. การแปรรูปข้าว 
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านการเรียนรู้ที่ 1 การทํานาแบบปักดํา เพ่ือลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช 

พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และต้านทานโรค เป็นที่
ต้องการของตลาด 

 

านการเรียนรู้ที่ 2ปุ๋ยหมัก คอื ปุ๋ยที่ได้จากการนําเศษพืชที่ได้จากกิจกรรมในแปลง 
นําไปใช้ในการปรับปรุงดิน เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตและนําสิ่งเหลือใช้เช่น างข้าว หญ้าแหง้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการรณรงค์การ
ไม่เผา างข้าว 

 

านการเรียนรู้ที่ 3 พืชปุ๋ยสด การปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง   

ถั่วเขียว ถั่วพร้า ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนแก่ดิน โดยเ พาะพืชตระกูลถั่วซึ่งมี
จุลินทรีย์ เมื่อไถกลบพืชพวกน้ีลงไปในดินกจะได้ธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูง 

 

านการเรียนรู้ที่ 4 หญ้าแฝก หญ้าแฝกถูกนํามาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
เน่ืองมาจากมีลักษณะเด่นหลายประการ มใีบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แขงแรงและทน
ต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มนํ้า 

 

านการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น ปลาหมอชุมพร 1 การเลี้ยงปลาดุก  

ในนาข้าวเป็นกิจกรรมทีส่ร้างรายได้และยังนํานํ้าในบ่อเลี้ยงปลาหมุนเวียน  

ใช้ในการปลูกข้าว รดพืชผัก ทําให้ลดต้นทนุเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้  

ให้กับครัวเรือน ช่วยกําจัดเศษอาหาร แมลง และวัชพืชนํ้า  
 

แปลงเรียนรู้  
 

 

 

 
 
เครือข่าย: ศูนย์ข้าวชุมชนสํานักโก 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายสุรียา โพธ์ิพ กษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์ 0933192301 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนอง าง จังหวัดอุทัยธานี  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 124,000 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,216 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านปาเลา หมู่ที่ 3 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนอง าง จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.336357  Longitude  99.625185     
 X 567107     Y 1695626   Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  :  

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวิเชียร กีตา 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 4 หมู ่3 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนอง าง จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท:์ 0828785458 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนที่การปลูกข้าวของอําเภอหนอง างอยู่ใน Z0ning s1+s2 ปัญหาที่สําคัญคือการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และต้นทุนการผลิตสูง เ ลี่ยไร่ละ 4,650 บาท เน่ืองจากเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยและสารเคมีที่มีราคา
แพงจึงทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง 
แนวทางการพัฒนา : คือการปองกันกําจัดโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลโดยการผลิตและสารชีวภัณฑ์ การจัดทํา
แปลงพยากรณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เรียนรู้จากไร่ละ 4,650 บาท เหลือ
ไร่ละ 4,000 บาท ( ลดลงไร่ละ 650 บาท) โดยการลดการใช้สารเคมีและการใช้เมลดพันธ์ุที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติใน
การต้านทานโรคแมลง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
การนําไปใช้ประโยชน์ :  การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการลดต้นทุนการผลิต  

หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
2.การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
3. การพยากรณ์สถานการณก์ารระบาดศัตรูพืช 
4. วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
5. การคัดเลือกเมลดพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพ 
 
 

ปลง ูนยเ ียน ู้

นายวเชีย ีตา

ที่ตัง ูนยเ ียน ู้
อา า ภาตําบลเ าบาง

นนวังบ่าง-บ้านนํา

นนหนอง
าง-อําเภอ

ย ทาง 10 
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ฐานการเรียนรู:้  
1. เศรษ กิจพอเพียง 
2. ไร่นาสวนผสม 
3. ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
4. เกษตรอินทรีย์ 
5. การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

 
 
 
 
 
 

 

แปลงเรียนรู ้
 
 
 

เครือข่าย: - ศูนย์ข้าวชุมชน 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายประวิทย์ เหล่า ทธ์ิ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0933192296 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี   
สินค้าหลกั : มนัสําปะหลัง (ปรับเปลี่ยนจากอ้อยเป็นมันสําปะหลัง) 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  22,648 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,002 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านหนองสี่เหลี่ยม หมูท่ี1่1 ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.601845  Longitude  99.668657    
         X 571682     Y 1725007  Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นายอํานวย ธูปบูชา   อายุ 51ปี   

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 279 หมู่ 11 ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

เบอร์โทรศพัท:์086-097-6481 

 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ์ของพื้นที:่พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2) ปัญหาที่พบคือ ต้นทุนการผลิตสูง 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตตํ่า โรคแมลงศัตรูพืชระบาด 
แนวทางการพฒันา: เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังโดยการวางระบบนํ้าหยด เพ่ือเพ่ิมผลผลติต่อไร่ การลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยเคมีโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังโดยการวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการปลูกพืชเสริมรายได้ระหว่างปี 

การนําไปใชป้ระโยชน์ :  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลติมันสําปะหลัง 



404 

 

หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
2. เรียนรู้เรื่องดินปุ๋ยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

3. การคัดเลือกท่อนพันธ์ุและการปองกันโรคแมลงศัตรูพืช 

4.การปลูกพืชเสริมรายได้ระหว่างปี 

ฐานการเรียนรู้  1.การวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมนัสําปะหลัง 
2. เรียนรู้เรื่องการทําปุ๋ยหมกัชีวภาพและการทําปุ๋ยหมัก 

3.เศรษ กิจพอเพียง 
4 การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
การวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 

 

 

การทําปุ๋ยหมักชีวภาพและการทําปุ๋ยหมัก 

 

 

 

การปลูกพืชเสริมรายได้ระหว่างปี 

 

 

 

แปลงเรียนรู ้

 

 
 
เครือข่าย :  ชมรมผู้ปลกูมันสําปะหลัง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :   นางจารุวรรณ  มสีม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์:   091698866 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี   

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย:  5,365 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 276 ราย 
สถานทีต่ัง้:  เลขที่ 208 หมูท่ี่ 2  บ้านกกง้ิว  ต.สุข ทัย  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี   

พกิดั :  Latitude  15.298362   Longitude  99.659339      

          X 570786    Y 1691434   Zone 47 

ระดบัการพฒันาของศนูย์  :  

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
                  ถนนสายอุทยั   -   บ้านไร ่  
                                            แยกวังบ่าง 
 
 
                                          ไป ทีว่่าการอําเภอห้วยคต 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :.นายวิเชียร  จบศรี 
ที่อยู่ :.เลขที่ 208 หมูท่ี่ 2  บ้านกกง้ิว  ต.สุข ทัย  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท:์  086-2014385 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนที่การปลูกข้าวของอําเภอห้วยคตอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2) ปัญหาหลักคือเกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชทําให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี  
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปองกันกําจัดศัตรูข้าว 
เพ่ิมผลผลิตจาก อร์โมนธรรมชาติ และใหดํ้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การผลิตสารชีวภัณฑ์ การทํานํ้าหมักจากมูลค้างคาว เศรษ กิจพอเพียง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การนําสารชีวภัณฑ์ไปใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลติจากนํ้าหมักธรรมชาติ การ
นําหลักปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

หลกัสตูรเรียนรู้:  
1. ผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ จากรกหมู  นํ้าหมกัจากมูลค้างคาว 
2. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
3. การตรวจวิเคราะห์ดินและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

                     4. หลักเศรษ กิจพอพียง 
    

 
 

รานกาแ เปน 

ศูนยเรียนรู
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ฐานการเรียนรู:้  
 

 

 

 

           นํ้าหมักจากมูลค้างคาว      ผลิตสารชีวภัณฑ์         ตรวจวิเคราะห์ดิน     หลักปรัชญาเศรษ กิจพอพียง 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 
เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : น.ส.นิพัทธา  ดอนละไพร ตําแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์: 098-2860628    
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 30,590 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 510 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านหนองปลาไหล หมูท่ี่ 10 ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.454843  Longitude  99.668174     
         X 571681   Y 1708746  Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางพิสมัย  ชูศักด์ิ  อายุ 52 ปี 

ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 35 หมูท่ี่ 10 ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

เบอร์โทรศพัท:์ 081 – 7403307 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  พ้ืนที่การปลูกข้าวของอําเภอลานสัก อยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม (s1+s2) ปัญหาที่พบคือต้นทุนการผลิต
สูงเน่ืองจากการใช้อัตราเมลดพันธ์ุที่มากเกิน และเมลดพันธ์ุมีราคาแพง อีกทั้งดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยลดอัตราการใช้เมลดพันธ์ุข้าว จาก 15-20 กก/ ไร ่เหลือ เพียง 5 
กก./ไร่ ซึ่งจะทาํให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลติข้าวไร่ละ 2,400 บาท พรอ้มทั้งปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว
โดยการผลิต อร์โมนธรรมชาติสูตรต่าง ตามหลักสูตรของโรงเรียนชาวนา เปาหมายผลผลิต 760กก. /ไร่ 
   

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดอัตราเมลดพันธ์ุข้าว 5กก./ไร่ และการผลิต อร์โมนจากธรรมชาติ โรงเรียน
ชาวนา   
การนําไปใชป้ระโยชน์ : สามารถลดต้นทนุการผลิตข้าว ไร่ละ 2,400 บาท  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
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หลกัสตูรเรียนรู้: 1.  การปรับปรุงดิน 

  2. การปลูกข้าวโดยใช้อัตราเมลดพันธ์ุ 5 กก./ไร่ 
  3. การผลิต อร์โมนจากธรรมชาติ 

  4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ฐานการเรียนรู:้  
1.  การลดต้นทุนการปลูกข้าว การถ่ายทอดความรู้และจดัทําแปลงสาธิตการใช้เมลดพันธ์ุข้าวนา

หว่านนํ้าตมในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลติข้าวในแปลงสาธิตได้ 760 กิโลกรัม/ไร ่
2.  การถ่ายทอดความรู้และจัดทําแปลงสาธิตการทํานาต้นเดียวโดยใช้ระยะระหว่างแถว 20 

เซนติเมตรระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ผลผลิตข้าวนาแปลงสาธิตได้ 775 กิโลกรมัต่อไร่ 
3.  การใช้ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพคุณภาพที่ดีผลิตใช้เองโดยมีสูตรการผลิตทีม่ีการปรับเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ในนาข้าวและใช้ได้ผลดี โดยมีต้นทุนการผลิตปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพในราคาลิตรละ 20 บาท ใช้ผสมนํ้าในอัตรา 
10 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร ทําให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 350 บาทต่อไร่ 

 

 

 

 

 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 
เครือข่าย: โรงเรียนชาวนา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางจินตนา  เหล่า ทธ์ิ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์: 081 - 7854218 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
สินค้าหลกั : อ้อย 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย:  324,583 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 8,046 ราย 
สถานทีต่ัง้:  206 ม.5 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.030379  Longitude  99.627932   

X 567499    Y 1661782          Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเกิน  ขันวิชัย  อายุ 51 ปี 

บ้านเลขที่ 206 ม.5 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

เบอร์โทรศพัท ์: 088-8175871 

สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานของอําเภอบ้านไร่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม (s1, s2) ปัญหาที่พบคือ
การขาดแคลนนํ้าและสถานการณ์ภัยแล้งทําให้อ้อยเกิดอาการน่ังตอไม่เจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา :  นําระบบนํ้าหยดมาใช้ในไร่อ้อยเพ่ือประหยัดนํ้า และลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการ  ปลูกอ้อย
ร่องห่าง และปลูกถั่วเขียวสับหว่างร่องอ้อย วิธีการน้ีจะช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งระบบ ทั้งพันธ์ุอ้อย ยา ่าหญ้า และ
ปุ๋ยเคมี ผลิตอ้อยคุณภาพดี และ น ูบํารุงดิน 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานด้วยการปลูกอ้อยร่องห่าง และหว่านถั่วเขียว 
สับหว่างร่องอ้อย และระบบน้ําหยดทั้งบนดินและใต้ดิน 

การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การนําระบบนํ้าหยดมาใช้เพ่ือประหยัดนํ้าและอ้อยสามารถเจริญเติบโตได้ดี และการหว่าน
ถั่วเขียวระหว่างร่องอ้อยช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งระบบ 
 
 
 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

โรงงานอุตสาหกรรม

น้ําตาลบานไร
อ. าน า  

จ. รร บรี 

อ.บาน ร  
จ.อ ัย านี 
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หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1. การไถระเบิดดินดาน  2. การคัดเลือกพันธ์ุอ้อย  3. การปลูกอ้อยโรงงานแบบร่องห่างและหว่าน
ถั่วเขียวสบัหว่างร่องอ้อย  4. การปลูกอ้อยด้วยระบบนํ้าหยด 5. การรณรงค์ไม่เผาใบอ้อย 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ปรับแนวคิดการปลูกอ้อยร่องห่างสับหว่างถั่วเขียว  
อ้อยร่องห่างช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้ 2000 - 4000 บาท/ไร่ ดังน้ี  

- ลดการใช้พันธ์ุอ้อยใช้เพียง 800 กก./ไร่จากเดิม 1,000-1,500 กก./ไร่  
- ลดการใช้ยา ่าหญ้าโดยใช้เพียงคร้ังเดียวและใช้ถั่วเขียวคุมหญ้าแทนการใช้สารเคมี  

โดยอัตราถั่วเขียวที่ใช้ 5-7 กก./ไร่ ไม่ต้องไถกลบถั่วเขียวให้ถั่วเขียวคลุมหญ้า  
 -สางใบคลุมรอ่งอ้อย ลดจํานวนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยได้ปุ๋ยเคมีส่วนหน่ึงจากถั่วเขียว  

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลตินํ้าหมัก และใช้นํ้าหมัก   

การผลิต อร์โมนไข่ การผลิตนํ้าหมักจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในแปลงอ้อย ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  
- โดย อร์โมนไขจ่ะช่วยให้การเจริญเติบโตของอ้อยทดแทนการใช้ยูเรีย  

- นอกจากน้ียังมีนํ้าหมักกล้วย นํ้าหมักหยวกกล้วย ซึ่งผลิตเองไว้ใช้ในแปลงอ้อย  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. ระบบนํ้าในร่องอ้อย 

 การจัดการนํ้าในแปลงอ้อยจะใช้ระบบนํ้าหยด ควบคู่ไปในช่วง ดูแล้ง  
ซึ่งการใช้ระบบนํ้าหยดจะทําให้ปลูกอ้อยได้ต้ังแต่เดือนพ ศจิกายน  

ทําให้อ้อยเจริญเติบโตได้เตมที่ก่อนการเกบเก่ียว  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การใช้เครื่องจักรในแปลงอ้อย  

 การใช้เทคนิคการปลูกอ้อยรอ่งห่างจําเป็นต้องอาศัยรถไถขนาดเลก  

เพ่ือเข้าไปจัดการในร่องอ้อย แม้เป็นการลงทุนมาก แต่เป็นการลงทุนระยะยาว 
เมื่อเทียบกับการต้องจ้างแรงงานคนในการจัดการวัชพืชในไร่  
 
แปลงเรียนรู ้
 
 

 

 

 

 

เครือข่าย : ประชาคมอุทัยธานี ,โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่, ศวพ.อุทัยธานี,  

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : น.ส.อัจ รา  กริ่งเกษมศรี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-9218910 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย:  47,376 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 833 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหนองกาหลง  หมู่ที ่   ตําบลหลุมเข้า  อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  
พกิดั  : Latitude 15.302625   Longitude 99.9746248  

X       Y    Zone  
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นายอนันต์  เครือทอง  อายุ    ปี   
บ้านเลขที่  /   หมู่ที่    ตําบลหลุมเข้า  อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท ์: - -  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหลุมเข้า  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ  และพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ
ปลูกข้าว (S2)  ร้อยละ    โดยปลูกข้าวไว้เพ่ือจําหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง  แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  
พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  จึงประสบกับภาวะขาดทุน  
มีปัญหาหน้ีสิน 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว  ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว  เ ลี่ยไร่ละ  , บาท  โดยมี
เปาหมายลดต้นทุนไร่ละ    บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  ปลูกพืชสดบํารุงดิน/ผลติสารชีวภัณฑ์และสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว จากไร่ละ 3,532 บาท เหลือ 3,332 บาท  
หลกัสตูรเรียนรู้ : . การผลิตและใช้นํ้าหมักสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 
           . การผลิตขยายและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ 
  3. เศรษ กิจพอเพียง 
  4. การลดต้นทุนการปลูกข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ที่  : การผลิตและใช้นํ้าหมักสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้  วิธีทํา  วิธีใช้ 
 ส่วนผสม 

- หางไหล  บอระเพด  กลอย  เปลือกแค  เปลือกมังคุด  เปลือกสะเดา  เปลือกมะขามเทศ       
อย่างละ  .   กิโลกรัม 

- กากนํ้าตาล    กิโลกรมั 
- นํ้าสะอาด    ลิตร 
- สารเร่ง  พด.   จํานวน    ซอง 

วิธีทํา 
  นําส่วนผสมต่าง  มาสับเป็นช้ินเลก   นํานํ้าสะอาดเทลงถังเติมด้วยสารเร่ง พด.   และกากนํ้าตาล  
แล้วคนให้เข้ากัน  หมักทิ้งไว้ประมาณ  สปัดาห์ 
 วิธีใช้ 
  ใช้นํ้าหมักสมุนไพรที่หมักไว้    ลิตร  ผสมนํ้าสะอาด    ลิตร  ีดพ่นพืชทุก  วัน 
 
 ฐานการเรียนรู้ที่  :  .  การผลิตขยายและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์  โดยเน้นสาธิตวิธีการทํา การนําไปใช้ประโยชน์   
การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา  และการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอร์เรีย   
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ :.  เศรษ กิจพอเพียง 

                                                                               
 
แปลงเรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
เครือข่าย : กลุ่มผู้ปลกูตะไคร้ตําบลดงขวาง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายนิพัทธ์  สายสุม่  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: - -  
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17. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :   87,862 ไร ่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  7,718 ราย 
สถานที่ต้ัง:  บ้านป่าขนุน หมู่ท่ี 3 ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พิกัด :  Latitude  17.640814   Longitude  100.135203     

X 620423.41    Y 1950808.89  (Zone .....) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :  นางศศิร์อร  อ่อนคง  อายุ  44 ป  เกิดวันท่ี 6  สิงหาคม  2514 
     บ้านเลขท่ี  53/2  หมู่ท่ี 3  ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมายเลขโทรศัพท์   :   087-8395489 
 

 
สถานการณ์ของพื้นที่   : 

x เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว 
x ประสบปญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง 
x จ าหน่ายไม่ได้ราคาท่ีเหมาะสม เนื่องด้วยข้าวที่ผลิตได้คุณภาพต่ า 

แนวทางการพัฒนา  :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      

                  

                     

            

          

       EST
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เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการแปรรูปข้าวคุณภาพดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ :   การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้  :   1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   2. การผลิตข้าวคุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้  :  1. แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อสุขภาพ ปลูก-ดูแลรักษา-เก็บเกี่ยว-แปรรูป-จ าหน่าย 
    2. การลดต้นทุน  
        - การตรวจวิเคราะห์ดิน เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ อ่านผล การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส่ังตัด 
        - การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์มา เช้ือราบิวเวอร์เรีย แบคทีเรียแมคกะทีเรี่ยม 
        - น้ าสกัดสมุนไพร ไล่-ก าจัดแมลง 
        - การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
    3. การแปรรูป-จัดจ าหน่าย 
       - โรงสีขนาดเล็ก  โรงคัดคุณภาพ ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ 
       - ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
       - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน      
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย  : 1. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  4. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 
  5. ท่ีว่าการอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  6. ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอุตรดิตถ์ 
  7. ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอุตรดิตถ์ 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  :  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์  เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน 
หมายเลขโทรศัพท์  :    089-9594437, 093-3192344  
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย :  38,393  ไร ่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   3,677 ราย 
สถานที่ต้ัง:  บ้านห้วยใต้ หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พิกัด :  Latitude  17.716121  Longitude  100.025696    
 X 608760     Y 1959075  (Zone ……) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายทวี  เตชัย  อายุ 63 ปี  
บ้านเลขท่ี 22/2 หมู่ท่ี 8 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7359780 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

x เกษตรกร ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนไม้ผล ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง หลงลับแล  
x ประสบปัญหาในกระบวนการผลิตท้ังการบริหารจัดการ ปัญหาแรงงาน และปัจจัยการผลิต เป็นปุ๋ยเคมี 

สารเคมี ราคาแพง  
x ผลผลิตด้อยคุณภาพ  

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงบ ารุงดิน ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพทุเรียน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :    -    เทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

- เทคโนโลยี การผลิตทุเรียนคุณภาพดี 
การน าไปใช้ประโยชน ์:  การลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพทุเรียน 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิต 
                          2. การเพาะต้นกล้าทุเรียน 
                          3. การป้องกันก าจัดโรค ศัตรูทุเรียน 
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ฐานการเรียนรู้ :  1. การผลิตปุ๋ยหมัก ในศูนย์เรียนรู้ และให้สมาชิกในศูนย์น าไปใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพื่อคุณภาพ
ทุเรียน และปรับปรุงบ ารุงดิน 

 
 
 
 
                  2. การเพาะช าต้นกล้าทุเรียน การคักเลือกเมล็ดทุเรียนพันธุ์พืน้เมือง ก่อนท่ีน าไปปลูกในแปลง และ
เปล่ียนยอดพันธุ์ดี 
 
 
 
  

3. การป้องกันก าจัดโรค แมลงศัตรูทุเรียน การวงแผนการป้องกันก าจัดโรค ราก และโคนเน่าโดย
การผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์ม่า 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

 

 

 

 

เครือข่าย :  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยใต้ , - กลุ่มพัฒนาคุณภาพทุเรียนเมืองลับแล 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายธีระพล เหมืองหม้อ  
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5335278  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 117,310   ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,827 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหมู่สี่พั นา หมู่ที ่4 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พกิดั : Latitude …………   Longitude   ………………   

47Q   620581    1926314 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายมานพ  จางวาง  อายุ  55  ปี 

ที่อยู่ 145 หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087-2123478 
สถานการณ์ของพื้นที่  : เกษตรกรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4,5 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อย
ละ 95 และเป็นพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว ในอัตราร้อยละ 98 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมลดพันธ์ุไว้จําหน่าย 
แต่ประสบปัญหาการผลิตเมลดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยสารเคมี
แพง และโรคแมลงระบาด 
 
แนวทางการพัฒนา  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เ ลี่ยไร่ละ 4,600 บาท โดยมี
เปาหมายลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 550 บาท 
 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน 
 
การนําไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

  2. การปรับปรุงบํารุงดิน 

   3. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 
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ฐานการเรียนรู ้: (พร้อมภาพประกอบ) 
 . การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   - คัดเมลดพันธ์ุข้าวและขยายพันธ์ุข้าวใช้เองในการเพาะปลูก 

   - เกษตรกรผลติเช้ือราไตรโครเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรีย 

     ปองกันกําจัดโรคและแมลง 
   - ผลิตนํ้าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง 

 

 

 

 . การปรับปรุงบํารุงดิน (ปลูกพืชบํารุงดิน : โสน) 

   - ไม่เผาตอซัง างข้าว 
   - ปลูกพืชบํารุงดิน (ปอเทือง , พืชตระกูลถั่ว) 

 

 

 

   . การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน  

การทํานาแบบประหยัดนํ้า  
  - การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง 

   

ง รียนร ู
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์เมลดพันธ์ุข้าวแพร่ จังหวัดแพร่ กรมการข้าว 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางกิ่งแก้ว  ศิริวั น์  
เบอร์โทรศพัท ์: สํานักงานเกษตรอําเภอตรอน 055-491010 , โทรศัพท์มือถือ 080-6878536 
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อบต.คอรม

ศูนย์เรียนรู้นายอัษฏางค์ สีหาราช

อนามัยบ้านม่วงตาล
ปอมตํารวจพิชัย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 223,850   ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 9,297  ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านเลขที่ 99   หมู่ที ่ 2  บ้านม่วงตาล   ตําบลคอรุม  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 
พกิดั :  Latitude  17.283745  Longitude  100.064328    
 X = 613124   Y = 1911257  (Zone..........) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายอัษฏางค์  สีหาราช 
ที่อยู่  99 หมูท่ี่ 2 บ้านม่วงตาล ตําบลคอรุม  
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 0469744 
 
สถานการณ์   
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว 
ประสบปัญหา ราคาตกตํ่า ไม่สามารถกําหนดราคาเองได้ 
แนวทางการพัฒนา  ลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร โดยทําการแปรรูป
ข้าวแบบครบวงจร 
 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  การผลิตข้าวแบบครบวงจร มีคุณภาพ การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
 
การนําไปใช้ประโยชน์ :  ลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
 
หลกัสตูรการเรียนรู ้  1.การผลิตข้าวครบวงจร   2. การลดต้นทุน 

3. ปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
5. 1 ไร ่1 แสน 
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ฐานเรียนรู้   
 
1. การผลิตข้าวครบวงจร เป็นการผลิตข้าวต้ังแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปข้าวให้มีคุณภาพและแปรรปูข้าว 
 

 
 
 
2. การเรียนรูป้รัชญาเศรษ กิจพอเพียง การดํารงชีวิตวิถีพอเพียง 

 
 
 
 
3. การทํา อร์โมนพืช การทํานํามันไบโอดีเซล 

 
 
 
 
4. การผลิตข้าวปลอดภัย เป็นการผลิตข้าวปลอดภัย และการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย ศูนย์ข้าวชุมชน, ศูนย์ผลิตเมลดพันธ์ุข้าวแพร่, พั นาที่ดิน, สํานักงานเศรษ กิจเขต 2, ธกส.,กรมส่งเสริม
การเกษตร, อําเภอพิชัย, สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร  นายศรัณ ู  บุญต่อ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศพัท ์093 – 1312265 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 26,670 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,589 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่  6  บ้านร้องลึก ตําบลผักขวง   อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 
พกิดั : Latitude  …………………….   Longitude  …………………….     

47Q   X 646617     Y 1934201 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมศักด์ิ   ยาปาคาย 
หมู่ที่  6  บ้านร้องลึก ตําบลผักขวง   อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ : 083 - 9543849 
สถานการณ์ของพื้นที่: 

x พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือบริโภคหากเหลือจึงขาย 

x เดิมมีการใช้สารเคมีมากเกษตรกรจึงหันมาผลิตข้าวคุณภาพมาตร านปลอดภัยจากสารพิษ  

x ราคาข้าวทั่วไปตกตํ่าเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดทุน 
แนวทางการพัฒนา :  . ลดต้นทุนการผลิตและพั นาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยจากสารพิษ  
   . เพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปข้าวแบบครบวงจร และเพ่ิมช่องทางการตลาด  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร  มีคุณภาพ   นําการเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษ กิจพอเพียงมาใช้   และเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีความเขมแขง 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิต การพั นาคุณภาพผลผลิต และการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว 
หลกัสตูรการเรียนรู:้  1.การผลิตข้าวครบวงจร    

2. การลดต้นทุน 
3. ปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
4. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
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ฐานเรียนรู ้  
1. การผลิตข้าวครบวงจร เป็นการผลิตข้าวต้ังแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปข้าวให้มีคุณภาพและแปรรูปข้าว 
 

  

2. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง การดํารงชีวิตวิถีพอเพียง 

 

3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

 

4. การผลิตข้าวปลอดภัย เป็นการผลิตข้าวปลอดภัย และการผลิตข้าวอินทรีย์ 

  

แปลงเรียนรู ้

 

เครือข่าย : ศูนย์ผลิตเมลดพันธ์ุข้าวแพร่, พั นาที่ดิน, ธกส., กรมส่งเสริมการเกษตร, อําเภอทองแสนขัน , สํานักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายก้องป พี  ตันสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทร: 081-7240865 , 093-3192396 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
สินค้าหลกั : ไร่นาสวนผสม 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  82,703 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  7,500 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านท่าปลา หมูท่ี่ 1 ตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พกิดั :  Latitude  17.789660  Longitude  100.381422    
 X 0646425     Y 1967454  (Zone…..) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายศักดา พันธ์ุเจริญ  อายุ 60 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 97/1 หมูท่ี่ 1 ตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-6056531 
สถานการณ์ของพื้นที ่:  

x เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวและปลูกมะม่วงหิมพานต์  

x มีคลองส่งนํ้าครอบคลุมพ้ืนทีส่่วนน้อย มักประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้า  
x มีและการเกิดโรคแมลงระบาด 

แนวทางการพฒันา : - การลดต้นทุนการผลติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง 
                          -  การทําไร่นาสวนผสมตามแนวทางปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ไร่นาสวนผสม เศรษ กิจพอเพียง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การทําไร่นาสวนผสมตามแนวทางปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียง  
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. เศรษ กิจพอเพียง 
                     2. การลดต้นทุนการผลิต 
                     3. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
ฐานการเรียนรู้ : 1. เศรษ กิจพอเพียง โดยการปลูกทุกอย่างที่กิน  
กินทุกอย่างที่ปลูก โดยมีแปลงไร่นาสวนผสม โรงสีข้าวชุมชนโรงเรือนเพาะเหด 
นาง าภู าน เผาถ่าน ปลูกผกัสวนครัว พืชสมุนไพร ไมผ้ล ไผ่ เลี้ยงหมู  
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ  
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2. การลดต้นทุนการผลิต  เริ่มต้ังแต่การเลือกใช้เมลดข้าวพันธ์ุดีมาปลูก  
การกําจัดวัชพืชโดยการถอนกําจัดวัชพืช การจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นํ้าหมักสมุนไพรไล่แมลง  นํารําละเอียดที่ได้จากการ 
สีข้าวสารให้ชาวบ้านในชุมชนมาเป็นอาหารหมู อาหารปลา โดยผสมกับนํ้าหมักชีวภาพ  
นําแกลบดิบมาทําปุ๋ยหมักและเป็นเช้ือเพลิงในการเผาถ่าน 
 
 
3. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า โดยการวางระบบนํ้าแบบนํ้าหยดและสปริงเกอร์   
หากพ้ืนที่จุดใดระบบนํ้าไปไม่ถึงจะมีการให้นํ้าแบบประยุกต์ 
โดยใช้ขวดนํ้าอัดลมคลายเกลียววางให้นํ้าหยดที่บริเวณโคนต้น  
นอกจากระบบนํ้าหยดและสปริงเกอร์แล้วยังมีการสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว)  
เพ่ือรักษาความช้ืนในบริเวณพ้ืนที่เพาะปลูก 
 
 
แปลงเรียนรู ้
 
 
 
              
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท่าปลา, พั นาชุมชนอําเภอท่าปลา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวปราณี บุญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 080-5100355 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนํ้าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลกั : สบัปะรด 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  127,263    ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,563   ราย 
สถานที่ตั้ง:  บ้านเลขที่ 109/19   หมู่ที่  7  บ้านส่องสี   ตําบลห้วยมุ่น  อําเภอนํ้าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  110  
พกิดั :  Latitude  17.753747  Longitude  100.945932 
 X 706318      Y  1964010    (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  นายสายบัว ทองลา       
  

                     
 
ที่อยู่         บ้านเลขที่ 109/19   หมู่ที่  7  บ้านส่องสี   ตําบลห้วยมุ่น  อําเภอนํ้าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์    110  
เบอร์โทรศัพท์ 082 – 1691594 
สานการณ์ของพื้นที่  

x เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด 

x เสี่ยงเร่ืองราคาผลผลิตตกตํ่า 
แนวทางการพัฒนา สร้างจุดเรียนรู้การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีองค์

ความรู้ต่าง  ให้แก่เกษตรกรผู้มาศึกษาในศูนย์เรียนรู้ 
เทคโนโลยีเด่นศูนย์เรียนรู้ ความหลากหลายของพันธ์ุพืชนานาชนิดทําให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้หลาย อย่าง 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิต 

ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  ม.7 
บ้านส่องสี ต.ห้วยม่น 

เข้า อ.น้ําปาด 

ม.6.ต.ห้วยมุ่น 

ม.2.ต.ห้วยมุ่น 

ม.3,4,5.ต.ห้วยมุ่น 

ต.น้ําไผ่ 
ทางหลวง 1047 สาย น้ําปาด-ไป-อ. ากท่า อ.บ้านโคก 

ม.8.ต.ห้วยมุ่น 

มาจากเมืองอุตรดิตถ์ 

ปอมตํารวจ 
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หลักสูตรการเรียนรู้   
1. การลดต้นทุนการผลิต  
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต  
3. เทคโนโลยีองค์ความรู้การผลิตพืช 
 
ฐานเรียนรู้ 1.การปลูกไม้ผล  
ศึกษาวิธี การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธ์ุ 
วิทยาการหลังการเกบเก่ียว 
 
ฐานเรียนรู้ 2.การปลูกผักปลอดภัยจาสารพิษ 
การวางแผนการผลิตผักไว้กิน-จําหน่ายตลอดทั้งปี 
และการใช้สารชึวภัณฑ์ 
 
ฐานเรียนรู้ 3.ด้านปศสัตว์ 
การใช้นํ้าหมักผสมอาหาร กาซชีมวล  
การใช้ประโยชน์ของมูลสัตว์ต่าง 
 
ฐานเรียนรู้ 4.เศรษ กิจพอเพียง 
องค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง 
3 ห่วง 2 เง่ือนไข  
 
ฐานเรียนรู้ 5. แปลงสับปะรด 
การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตสับปะรด                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                           
แปลงเรียนรู้                                                                                                                              
                                                                                                                             
                           
         
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย  พั นาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ พั นาชุมชน เกษตรและสหกรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอนํ้าปาด  
กรมวิชาการเกษตร  สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร  นายก ษ า  ภูมิ ใบยา ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศพัท ์081- 3790930 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอ ากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์   
สินค้าหลกั : ไร่นาสวนผสม 

พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   25,602  ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,163 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านเลขที่  11  หมู่ที ่    ตําบลบ้านเสี้ยว  อําเภอ ากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  60 

พกิดั :  Latitude  17.921126  Longitude  100.834762     

 X    0694346        Y   1982417  (Zone ….) 

ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสงัด  มีมา  อายุ  59  ปี 
ที่อยู่  : บ้านเลขที่ 11 หมูท่ี่  ต.บ้านเสี้ยว อ. ากท่า  
          จ.อุตรดิตถ์  60 
เบอร์โทรศพัท ์:087 – 2048519 
 

สถานการณ์ของพืน้ที่ :   
x เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเด่ียวเช่น ข้าวโพด ทําสวน ทํานา  
x ประสบปัญหาราคาผลผลิตขึ้นลง ไม่แน่นอน ภัยธรรมชาติ เกิดโรค แมลง ระบาด ขาดแหล่งนํ้า  
x ต้นทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพฒันา : ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแปลงโดยขุดสระเพ่ือกักเกบนํ้าไว้ใช้ในการเพาะปลูกและเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว(ไร่ข้าวโพด)มาปลูกไม้ผลเช่น มะขามหวาน มะนาว มะพร้าว ผักหวาน เลี้ยงสัตว์ ไก่พ้ืนเมือง สุกร 
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ทํานาสลบักับการปลูกถั่วเขียว และนาํเศษวัสดุในแปลงมาทําปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ นํามูลสัตว์ที่
เลี้ยงมาใส่พืชที่ปลูกแทนปุ๋ยเคมี ใช้นํ้าหมักในการกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช  นํา างข้าวมาทําไรแดงเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : 1.การแบ่งพ้ืนที่ในแปลงทํากิจกรรมตามแนวของเศรษ กิจพอเพียง โดยปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ เก้ือกูลกัน เช่นนํามูลสัตว์มาทําปุ๋ยคอก ทํานํ้าหมักชีวภาพ ไรแดงเลี้ยงปลา 
2.การลดต้นทุนการผลิต ข้าว ไม้ผล เช่น มะขามหวาน มะนาว มะพร้าว ผักหวาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ไก่พ้ืนเมือง 
สุกร เลี้ยงกบ ทํานาสลับกับการปลูกถั่วเขียว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  ทํากิจกรรมตามแนวของเศรษ กิจพอเพียง 
หลกัสตูรเรียนรู้ :1. การเพาะผักหวานปา(เพาะเมลด,การตอนก่ิง)    
2. การทําไรแดงเลี้ยงปลา 
3.การเพาะกบนา 
4. การทําปุ๋ยหมักไม่กลับกอง 
5.การเลี้ยงสุกร/ไก่ 
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ฐานการเรียนรู ้: ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การเพาะผักหวานปา(ขั้นตอนการเพาะเมลด,ขั้นตอนการตอนก่ิง,ขั้นตอนการปลูก การดูแล ต้นกล้า จนถึงระยะ

เกบเก่ียวยอดผักหวาน)  

 

 
 
 
 

2. การเลี้ยงไรแดง แบบพ้ืนบ้านในสระปลาขั้นตอนการทําไรแดง โดยใช้ปุ๋ยหมัก  ขี้วัว  างข้าว กองสลับกันบริเวณ
มุมสระ  เพ่ือให้เป็นอาหารกุ้งฝอย  เป็นอาหารปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาไน, ปลายี่สกเทศ, ปลาทับทิม   

 
 
 
 
 

3. การเพาะกบนา ขั้นตอนการคัดเลือกแม่พันธ์ุ พ่อพันธ์ุ การผสมพันธ์ุ การอนุบาลลูกออด การอนุบาลลูกกบ 
4. การทําปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ขั้นตอนการทําปุ๋ยหมัก  
5. การเลี้ยงสุกร การทําคลอด การอนุบาลลูกสุกร การตอนลูกสุกร 

 
แปลงเรียนรู ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :กลุ่มเศรษ กิจพอเพียงบ้านหัวทุ่ง กลุ่มเศรษ กิจพอเพียงต้นแบบบ้านใหม่พั นา กลุ่มแมบ้่านเกษตรกร              
บ้านกกต้อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษ,กลุ่มกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเกษตรกรต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อําเภอ   
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวนงนุช  มีมา ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: .093 - 192351 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลกั : มะขาม 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 4,203  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 367ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนาขุม หมู่ 1 ตําบลนาขุม อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พกิดั : Latitude  …………………   Longitude  …………………… 

47Q   X 714171     Y 1991065 
ระดบัการพฒันาของศนูย์  : 
แผนที่ไปศูนย์เรยีนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นายชนะ  ผาทอง 
ที่อยู่: บ้านเลขที่  51 หมู่ที่  1  บ้านนาขุม   ตําบลนาขุม อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  80 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5630483, 081-3797457 
สถานการณ์ของพื้นที่:  

x เกษตรกรส่วนใหญ่ทําสวนมะขาม ซึ่งมีทั้งมะขามเปรี้ยว และมะขามหวาน 

x ขาดการจัดการภายในสวนมะขามหวาน เช่น การตัดแต่งกิ่งมะขาม 

x ต้นทุนการผลิตสูงเน่ืองจากสารเคมีราคาแพง 
แนวทางการพัฒนา: การลดต้นทุนการผลิตโดยเน้นในเร่ืองการตัดแต่งก่ิงมะขาม เพ่ือให้ปลอดจากเช้ือโรคราดําที่เข้า
ทําลายฝักมะขาม ตลอดจนลดค่าสารเคมีที่ใช่ในการ ีดพ่นปองกันกําจัดโรคราดํา และการนําเอาสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
เองมาใช้ในสวนมะขาม  ซึ่งจะช่วยในการดูแลและจัดการศัตรูและโรคต่าง ในสวนมะขาม ตลอดจนการถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ผลดิน เพ่ือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ต่าง เหล่าน้ี เพ่ือจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตที่คาด
ว่าจะเหนผลต่อไปในอนาคต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: การปองกันกําจัดศัตรูพืชภายในสวนมะขามโดยใช้ผลิตสารชีวภัณฑ์ 
การนําไปใช้ประโยชน์ : ลดการเกิดโรคในมะขามหวานนําไปสู่ผลผลิตมีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การจัดการดูแลสวนมะขาม 
   2. การจัดการดินและปุ๋ยในสวนมะขาม 
   3. การบริหารจัดการโรคและศัตรูมะขาม 
   4. การขยายพันธ์ุมะขามคุณภาพ 
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ฐานเรียนรู ้:  

- การจัดการดนิปยในสวนมะขาม 

   มีการจัดทําปุ๋ยหมัก และปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพโดยเจ้าของศูนย์เป็นผู้ศึกษาทดลองด้วยตนเอง และสามารถ
นํามาใช้ในการลดต้นุทนการผลิตได้จริง 

- การบริหารจัดการโรค และศัตรูมะขาม 

    เน้นในเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ตลอดจนมีความพร้อมสําหรับการการถ่ายทอดความรู้
ในเรื่องการผลติสารชีวภัณฑ์ใช้เองภายในภายในสวน โดยเ พาะในเรื่องการผลิตนํ้าหมักชีวภาพสําหรับไล่แมลงศัตรูพืช 
 
 
 
 
 

 
- การขยายพันธ์มะขามคณภาพ 
สอนในเร่ืองการ การตอนกิ่ง การเสียบก่ิง และการขยายพันธ์ด้วยเมลดของมะขาม พร้อมทั้งช้ีให้เหนถึงข้อดี

และข้อเสียของแต่ละวิธี เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ได้สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสวนของตนเองได้ต่อไปได้ 
  - การจัดการดูแลสวนมะขาม 
  เน้นในเรื่องของการตัดแต่งก่ิงมะขามให้ปลอดโปร่ง ตลอดจนการจัดทรงพุ่มมะขาม และการจัดการสวนไม้ผล 
เพราะเน่ืองจากภายในตัวศูนย์น้ันเจ้าของศูนย์ได้ปลูกไม้ผลที่นอกเหนือจากมะขามอีกหลายชนิด ซึ่งสามารถเกบขายได้
ตลอดทั้งปี ซึ่งในเรื่องการจัดการดูแลสวนไม้ผลน้ีเองจะสามารถทําให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้รู้จักการจัดการสวนไม้ผลตาม
แนวเศรษ กิจพอเพียงอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย   เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในอําเภอบ้านโคก 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนัทพงศ์  จันทรานนท์ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5565245 




