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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,200 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 700 คน 
สถานท่ีตั้ง : บานแมปาน หมูท่ี 10 ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
พิกัด : Latitude 18.518036, Longitude 98.402553, X 436939, Y 2047605, (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายชุมพล กาวินาน   อายุ 44 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 13 หมูท่ี 17 ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
โทรศัพท : 088-4066263 
สถานการณในพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ทํานาปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือน 
พืชผัก และพืชเชิงเด่ียวเปนจํานวนมาก ซ่ึงพืชเชิงเดี่ยวนั้นประสบปญหาเรื่อง
ผลผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตสูง มีการใชสารเคมีปริมาณมาก  
แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตพืชเชิงเดี่ยวโดยการใชปุยหมัก ปุยพืชสด 
ปุยอินทรีย และการใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิต รวมท้ังสงเสริมการทําไรนาสวนผสม และ
ไมผลทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การใชปุยหมัก สารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี และการปลูกพืชสวนผสมทดแทนการ                                
           ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตพืชเชิงเดี่ยว 
       2. การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี 
       3. สงเสริมการทําไร-นา สวนผสม 
       4. สงเสริมการปลูกไมผลทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 
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ฐานการเรียนรูที : 1. การวางแผนการผลิตและการทําบัญชีครัวเรียน 

     
ฐานการเรียนรูที : 2. การลดตนทุนโดยการใชปุยหมักสูตรพระราชทานและนําหมักชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี 

     
ฐานการเรียนรูที : 3. การลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
ฐานการเรียนรูที : 4. เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

     
ฐานการเรียนรูที : 5. การปองกันกําจัดศัตรูพืชและการผลิตสารชีวภัณฑปองกันศัตรูพืช 

     
แปลงเรียนรู : 1. สาธิตการใชปุยเพ่ือลดตนทุน 
        2. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        3. การปลูกไมผลทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

     

     
เครือขาย : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม, สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม, ศูนยวิจัยขาว
เชียงใหม, ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม, โครงการชลประทานเชียงใหม, สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม, 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแจม, สํานักงานประมงอําเภอแมแจม, ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 
จังหวัดเชียงใหม, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลชางเค่ิง, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแมนาจร, ศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทุกตําบล 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : วาท่ี ร.ต.ภานุพงศ ชมฤทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 093-1354261    3



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 ไร่ 
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 
ข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งมีความสัมพันธ์กับการทําปศุสัตว์ 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 
บ้านเลขท่ี 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 เปอร์เซน็ต์  
- การผลิตข้าวอินทรีย์ 

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

2. การปลูกข้าวให้ได้คุณภาพดี
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยเน้น 

ระยะกล้า - การกําจัดวัชพืช การใช้การจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ
ระยะตั้งท้อง - การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืช 
ระยะออกรวง - การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืชก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน  
ระยะเกบ็เกี่ยว – เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเกษตรกรได้ทําการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกด้วยตนเอง ใช้เมล็ดพันธ์ุขา้วในอัตราเมล็ดพันธ์ุตามวิธีปลูก 

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

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เพ่ือการบริโภค
และจําหน่าย โดยการกําหนดระยะเวลาปลูกที่แตกต่างกัน เพ่ือการจัดการพันธ์ุข้าวและคุณภาพผลผลิตของข้าวแต่ละพันธ์ุ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การใช้สมุนไพรป้องกันกําจัดแมลง และการทํานํ้าหมักชีวภาพการทําจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสง การ
สาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีทํา การนํามาใช้ประโยชน์  
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการตลาด ผลผลิตที่ได้เป็นขา้วอินทรีย์และแปรรูปเป็นข้าว
กล้อง และใส่บรรจุภัณฑ์ในสภาพสุญญากาศ มีการแปรรปูเป็นช่วงระยะเวลา ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็น
ลูกค้าประจําทั่วประเทศ โดยมีการสั่งจองล่วงหน้า 1 ปี กอ่นฤดูกาลปลูก แล้วจัดส่งข้าวอินทรีย์บรรจุถุงให้ลูกค้าทาง
ไปรษณีย์ 

แปลงเรียนรู้

เครือข่าย : โครงการคนกล้าคืนถิ่น บริษัท กระทิงแดงมหาชน จํากัด, โครงการผูกป่ินโตข้าว, กลุ่มชาวนาอินทรีย์
อําเภอเชียงดาว, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ, สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายรัตนากร  ยอดใจเพ็ชร  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1303081  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตรตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน  (พืชผักอินทรีย ทุเรียน กลวยน้ําวา กระทอน โคขุน ปุยหมัก แปรรูปกระเทียมดอง 

มะมวงแชอ่ิม)  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 200 ไร เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย      สถานท่ีตั้ง : บานปาไผ  หมูท่ี 2 ตําบลแมโปง  
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด X: 519804  Y: 2083476 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : B 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
ช่ือเกษตรกรตนแบบของศูนยเรียนรู :  
 นายไพรัตน ธาตุอินจันทร 3 5005 00456 91 7 
ท่ีอยู  : 1/1 หมู 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 
เบอรโทรศัพท : 081-9512125 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีตําบลแมโปงมีบางสวนติดเชิงเขา เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
และมีแหลงน้ําเปนของตนเอง พืชท่ีปลูกสวนใหญมีท้ังทําสวนไมผล เชน ลําไย มะมวง กระทอน ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เลี้ยงสัตวเพ่ือจําหนาย เชน โค ไกพ้ืนเมือง เปนตน ทําใหชวยลดภาวะเสี่ยงดานราคาของผลผลิตไดดี พ้ืนท่ีอีกสวน
ของตําบลแมโปงเปนท่ีราบ เกษตรกรสวนใหญทํานาและปลูกพืชผัก เชน หอมแดง กระเทียม และพืชผักอ่ืนๆ ทําให
มีรายไดตอเนื่องและมีระบบน้ําดี โดยใชน้ําชลประทานจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนแมกวงอุดมธารา 
แนวทางการพัฒนา : การทําการเกษตรแบบผสมผสานทําใหมีรายไดอยางตอเนื่อง ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สรางความม่ันคงดานรายได มีกิจกรรมตอเนื่องตลอดท้ังป และสินคาเกษตรท่ีหลากหลายทําใหไมมีปญหาดานราคา
ตกต่ํา และยังสามารถพัฒนาเปนเกษตรอินทรียไดเนื่องจากพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีการผลิตสินคาเกษตรท่ีหลากหลายและมีพืชตางถ่ินท่ีสามารถผลิตได มีคุณภาพ
และสามารถจําหนายในพ้ืนท่ีโดยไมตองนําเขาจากตางจังหวัด ทําใหลดคาใชจายในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปราง นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และกําลังจะผลิตสมุนไพร
ผักพ้ืนบานอินทรียอบแหง เนื่องจากมีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย 
การนําไปใชประโยชน : การทําการเกษตรผสมผสาน ทําใหมีความม่ันคงดานรายไดและผลผลิตเกษตรสามารถ
นําไปแปรรูปเพ่ิมมูลคา 
หลักสูตรเรียนรู :  
1 เกษตรผสมผสาน  
2 การเลี้ยงโคขุนและผสมอาหารเอง 
3 การทําปุยอินทรีย 
4 การปลูกไมผล (กลวยน้ําวา ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง มะปรางหวาน ฯลฯ) 

5 การแปรรูปกระเทียมดอง 
6 การทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง 
7 การปลูกผักอินทรีย  
8 การปลูกผักในโรงเรือน 
9 การผลิตขยายสารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู :  
1 เกษตรผสมผสาน การผลิตพืชหลากหลายชนิด ประกอบกับการเลี้ยงสัตว สรางความเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหวาง

การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว ท้ังยังสามารถนําเศษเหลือใชของผลผลิตทางการเกษตรมาทําน้ําหมักชนิดตางๆ 
เพ่ือใชทดแทนปุยเคมี ตลอดจนการทําปุยอินทรียใชเองลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
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2 การเลี้ยงโคขุนและผสมอาหารเอง เพ่ือเลี้ยงโคขุนคุณภาพและ
จําหนายไดราคาสูงใชเวลาในการเลี้ยงพอเหมาะ การผสมอาหาร
เองชวยใหลดตนทุนการผลิต และโคขุนมีสุขภาพแข็งแรง  

3 การทําปุยอินทรียใชเอง โดยไมตองพ่ึงปจจัยภายนอก สามารถนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ประกอบกับผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว คือ มูลโค สามารถนํามาทําปุยหมักใชเอง  

4 การปลูกไมผล (กระทอน กลวยน้ําวา(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ฯลฯ) การนําพืชจากตางพ้ืนท่ีมา
ทดลองปลูก ศึกษาทดลองดวยตนเองทําใหสามารถผลิตไมผล
หลากหลายชนิด และสามารถขยายพันธุพืชเอง จนไมตองเสียคา
ใชจายในการซ้ือกลาพันธุมาปลูกเพ่ิม นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิม
พ้ืนท่ีปา ใหมีความอุดมสมบูรณ เพ่ิมความยั่งยืนใหพ้ืนท่ีของตนเอง ท่ีสําคัญสามารถผลิตผลไมของตางจังหวัดได
เทียบเทากับรสชาติท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเดิมได เชน มะปรางหวาน มีพอคาจากทางภาคกลางมารับซ้ือถึงท่ีสวน โดยไม
ตองไปจําหนายเองอีกดวย ท้ังยังมีราคาสูง เปนท่ีพอใจแกเกษตรกรตนแบบอยางยิ่ง 

5 การแปรรูปกระเทียมดอง มีการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
และตางจังหวัด เพ่ือรวบรวมมาแปรรูปเปนกระเทียมดอง สราง
มูลคาเพ่ิมแกสินคากระเทียม แตละปมีโควตาการผลิตจํานวนมาก
และการผลิตเปนท่ีตองการของตลาด จนไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด  

6 การทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง เกษตรกรตนแบบมีสูตรเปนของตนเองใน
การทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลงโดยตัวหลักในการทําคือสมุนไพรเก็บมา
จากปา คือ ปะคําดีควายซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีมีในปา เกษตรกรตองไปเก็บ
เอง และนํามาหมักเพ่ือใชไลแมลงในการผลิตพืชผักอินทรีย  

7 การปลูกพืชผักอินทรีย เกษตรกรตนแบบมีแนวคิดในการผลิตพืชท่ีหลากหลายและตองการ
ผลิตผักเพ่ือบริโภคและจําหนายดวยการผลิตแบบอินทรีย โดยเนนพืชผักท่ีนิยมบริโภค
อยางแพรหลาย  

8 การปลูกพืชในโรงเรือน เกษตรกรตนแบบมีแนวคิดในการปลูกพืชในโรงเรือนเพ่ือการ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดสารพิษ และศึกษาทดลองเพ่ือผลิตพืชในโรงเรือน เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตและปลอดสารพิษ  

9 การผลิตขยายสารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช  การผลิตพืชมีความจําเปนตองดูแล
รักษาเพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพปราศจากโรคและแมลงรบกวน จึงมีความจําเปนตองมีการ
ผลิตขยายสารชีวภัณฑเพ่ือควบคุมและปองกันกําจัดโรคและแมลง ลดความเสียหายแก
ผลผลิต สรางความม่ันใจแกผูบริโภค และมีสมาชิกศูนยฯ เขารวมการผลิตและนําไปใชใน
พ้ืนท่ีการเกษตรของสมาชิก ท้ังการปลูกขาว ไมผลและพืชผัก 

 

เครือขาย : ศพก.ทุกตําบลในพ้ืนท่ี อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 13 ศพก. 

ศูนยการจัดการดิน ปุยชุมชนตําบลเชิงดอย ศูนยการจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลลวงเหนือ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุนทร แกวเวียงจันทร  

เบอรโทรศัพท : 081-3708719 
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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 การทําปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติโดยการทําปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยนํ้าคุณภาพสูง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างมูลค่าสินค้าโดยการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และการลดต้นทุนการผลิต 

แปลงเรียนรู ้: 

เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1303064, 053-363153 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไชยปราการ 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปงตํา  อําเภอไชยปราการ 
      จังหวัดเชียงใหม (เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง) 
สินคาหลัก : ลําไย กิจกรรมเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 5,000 ไร    เกษตรกรเปาหมาย: 1,000 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานมิตรอรัญ หมูท่ี 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : 19°45’22.22” เหนือ 99°08’47.92”ตะวนัออก   47Q  X515357 ม.ตะวนัออก Y2184519 ม.เหนือ 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรูฯ : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายประหยัด มงคลเทพ เบอรโทรศัพท: 08 6102 03139 
ท่ีอยู : 70 หมูท่ี 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรอําเภอไชยปราการสวนมากเปนการทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียว ทําใหเกษตรกร
มักไดรับผลกระทบจากจากความผันแปรของราคาผลผลิต ซ่ึงการดําเนินการระบบการเกษตรท่ีมีเพียงกิจกรรม
เดียว และมีการผลิตเปนจํานวนมาก ผลผลิตท่ีไดเม่ือออกสูตลาดพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนขาว พืชไร ไมผล พืชผัก
ตางๆ เม่ือมีผลผลิตท่ีมีปริมาณเกินความตองการของตลาด ก็ยอมทําใหราคาของผลผลิตนั้นต่ําลง ความเสี่ยงจาก
ความแปรปรวนของสภาพลม ฟา อากาศ ซ่ึงจากปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแตละปท่ีมี
แนวโนมรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เชน เกิดภาวะฝนแลง ฝนท้ิงชวง น้ําทวมฉับพลัน อากาศแปรปรวนฉับพลัน และ
อ่ืนๆ ท่ีเปนปญหากอใหเกิดความเสียหายผลิตผลทางการเกษตร เปนปญหาตอเกษตรกรท่ีมีการทําการเกษตรเพียง
อยางเดียว ดังนั้นควรมีดารสงเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอพียง มีการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆ อยางรวมกัน การปลูกพืชสวน (ไมผล พืชผัก การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได) การเลี้ยงสัตว หรือการเลี้ยงปลาทดแทนรายไดจากการปลูกขาวหรือพืชเพียงอยางเดียวท่ีอาจ
เสียหายและไดรับผลกระทบจากสภาวะตางๆ การทําการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชวยเพ่ิมรายไดและกระจายรายไดตลอดป เพราะการดําเนินระบบเกษตรผสมผสานซ่ึงมีกิจกรรมหลายกิจกรรมใน
พ้ืนท่ีเดียวกันนั้น จะกอใหเกิดประโยชนในหลายดาน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีรายไดอยางตอเนื่อง
ตลอดท้ังป อาจจะเปนรายได รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายไดประจําฤดูกาล เกษตรกรท่ีเคยมีรายไดจาก
การปลูกขาวหรือลําไยเพียงอยางเดียว เม่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีบางสวนเปนระบบเกษตรผสมผสาน จะมีรายได
ประจําวันจากการขายพืชผักสวนครัว รายไดประจําจาการปลูกขาวหรือลําไย รายไดเสริมจากการเลี้ยงหมู เลี้ยงไก 
เปนตน การลดตนทุนจากการใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพใชเอง เปนตน 
แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร(เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ) เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาภาคการเกษตรท่ี
เนนความยั่งยืน ใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองโดยไมพึงพาหนวยงานรัฐ โดยดําเนินการจัดต้ังศูนยฯ ข้ึนท่ี 
บานมิตรอรัญ หมูท่ี 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเกษตรกรตนแบบ เปนผูท่ีประสบ
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ความสําเร็จในการทําเกษตรผสมผสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีหลักของศูนยใหกับเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ อีกท้ังยังเปนเกษตรกรตนแบบในดานการ
ทําเกษตรอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม ศูนยฯแหงนี้ยังเปนสถานท่ีดูงานจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
โรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน ท้ังจากในตางอําเภอและจากตางจังหวัด และในป 2559 ไดใชศูนยเปนสถานท่ีจัด
ฝกอบรมโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/2559 
และจากปญหาราคาสินคาเกษตร ดังนั้นสํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการจึงเล็งเห็นวาการจัดตั้งศูนยเรียนรูฯ 
แหงนี้จะชวยสามารถพัฒนาเกษตรกรใหเกิดความยั่งยืนในการผลิตสินคาเกษตรและอาชีพตอไป  
เทคโนโลยีโดดเดนของศูนย : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ) เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาภาคการเกษตรท่ีเนน
ความยั่งยืน ใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเอง ซ่ึงเทคโนโลยีหลักของศูนยคือ การผลิตลําไยคุณภาพ การผลิต
พืชผักอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไกพันธุภูพาน การเลี้ยงกบและปลา การทําปุยหมักอัดแทงและการทําน้ํา
หมักชีวภาพ 
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางภูมิคุมกันใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
หลักสูตรเรียนรู : 1.การผลิตลําไยคุณภาพตามหลัก GAP 
  2. การผลิตพืชผักอินทรีย 
  3.การเลี้ยงหมูหลุม  
  4.การเลี้ยงไกพันธุภูพาน 
  5.การเลี้ยงกบและปลา  
  6.การปรับปรุงบํารุงดิน (การทําปุยหมักอัดแทงและการทําน้ําหมักชีวภาพ) 
ฐานเรียนรู :  
 ฐานท่ี 1 การผลิตลําไยคุณภาพตามหลัก GAP โดยเนนการจัดการตามระบบ GAP สาธิตการลดตนทุนโดย
การตัดแตงก่ิง การดูแลรักษาลําไยตลอดท้ังป      
 ฐานท่ี 2 การผลิตพืชผักอินทรีย โดยเนนการผลิตพืชผักโดยไมใชสารเคมีแตใชการเขตกรรม น้ําสมควันไม 
และสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ฐานท่ี 3 การเลี้ยงหมูหลุม ใหเห็นถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงหมูหลุม และการสอนหมักอาหารใหหมูเอง ใน
โรงเรือนหมูหลุม 
 ฐานท่ี 4 การเลี้ยงไกพันธุภูพาน  ใหเห็นถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงไกพันธุภูพาน 
 ฐานท่ี 5 การเลี้ยงกบและปลา  ใหเห็นถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงกบและปลา การผลิตอาหารกบและปลา
โดยวัสดุท่ีมีอยูในชุมชน การปลูกหญาแฝกเพ่ือยึดคันดินบอปลา 
 ฐานท่ี 6 การปรับปรุงบํารุงดิน สาธิตและใหความรูในการทําปุยหมักอัดแทงและการทําน้ําหมักชีวภาพ
โดยใชสารเรงพด.ตางๆ ในการปรับปรุงบํารุงดินและบํารุงตนพืช การปลูกปุยพืชสดและการปลูกหญาแฝก 
แปลงเรียนรู : 
เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ลําไย) ตําบลแมทะลบ, ศูนยเรียนรูมีชีวิต
     เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองบัว, ศูนยการเรียนรูเพ่ือคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
ช่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนย : นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 0 5345 7009  (สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ)  
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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 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอแม่อาย 

ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเทศบาลต าบลแม่อาย 
        อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ข้าว  เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นอาชีพท านา และมีพ้ืนที่ปลูกเหมาะสมกับการปลูกข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 44,556 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,791 ราย 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่  11  บ้านแม่แหลงหลวง ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  50280 
พิกัด :  Latitude 20.280638 , Longitude 99.280638  UTM 47 N :  X 529352  ,Y 2213740       
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : B 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางพัชริดา  สรรพจารย์ อายุ 50  ปี 
ที่อยู่  :  หมู่ที ่ 11 บ้านแม่แหลงหลวง ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9489124 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่อาย ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับ 
การปลูกข้าว (S1) เกษตรกรปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภคและจ าหน่าย แต่ประสบปัญหา คือ 

- ต้นทุนการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  
- โรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : - การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
- เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพข้าว 
- เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 
การน าไปปชช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มผลผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
3. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
4. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร.ร.แมอ่ายวิทยาคม 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

ตลาดชมุชนบ้านแม่แหลงหลวง

บ้านผู้ ใหญ่บ้าน ม.11 

ถนนฝาง -แมอ่าย - ทา่ตอน 
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ฐานการเรียนรู้ :  
1. ฐานลดต้นทุนการผลิต  ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดย
ผสมผสานหลายวิธีรวมเข้าด้วยกัน ทั้งการสลายและไถ
กลบตอซัง การใส่ปุ๋ยคอก การปลูกปุ๋ยพืชสด และการ
ท านาโยนแบบปลอดภัยจากสารพิษ 

   

2. ฐานปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ  การผลิตปุ๋ยหมัก 
การท าน้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ปุ๋ยนมวัว ฮอร์โมนไข่
หอยเชอรรี่ สมุนไพรไล่แมลง ฯลฯ 

    
3. ฐานสารชวีภัณฑ์การผลิตและขยายเชื้อราไตรโค
เดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

   

4. ฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  การ
ปลูกพืชแบบผสมผสานโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

     
 

แปลงเรียนรู้ :  

 

           

      

        
 
เครือข่าย : ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าก๊อ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยน้ าเย็น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันต้นหมื้อ    
              ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮ่างต่ า ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต าบลแม่สาว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางนงค์เยาว์  บุญยศ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 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 
เบอร ์โทร :  089 - 6333474
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 อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ผัก (ฟักทองญี่ปุ่น) 
พื้นที่เป้าหมาย : 25 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 25 คน 
สถานที่ตั้ง:  บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 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  
บ้านเลขท่ี 136 หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์ :  085-7116216 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  พ้ืนที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา มีความเหมาะสมด้านสภาพภูมิอากาศ  
และภูมิประเทศ ในการปลูกฟักทองญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดต้องการ แต่ประสบปัญหา คือ มีต้นทุนการผลิตสูง  
แนวทางการพัฒนา :  ลดต้นทุนการผลิตฟักทองญี่ปุ่น โดยการผลิตปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตฟักทองญี่ปุ่นโดยใช้ต้นทุนการผลิตตํ่า และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
การนําไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตฟักทองญี่ปุ่น 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเก่ียวฟักทองญี่ปุ่น 

2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ
3. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ฐานการเรียนรู้: 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลติพืชอินทรีย์ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 

ฐานการเรียนรู้ที ่3. การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า 

แปลงเรียนรู้ :  

เครือข่าย:  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา  
จ.เชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:   นายนิรันดร์ ใจจิตร ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
โทรศัพท์:   083-8615441 

สอนเรื่องการผลิตฟักทองญี่ปุ่นโดยหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี รวมทั้งพืชอ่ืนๆที่เกษตรกรปลูก ทั้ง
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เป็นต้น 

สอนเรื่องการผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 
เพ่ือให้เกษตรกรนําไปปรับใช้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

สอนเรื่องการเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น ใช้อาหารจากธรรมชาติ เป็นต้น 
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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 : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวิทยา  นาระต๊ะ 
ที่อยู่ :  103/5 หมู ่5 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท:์  084-8039905 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พบปัญหาการระบาดของโรค แมลง และการเสื่อมโทรมของดิน เน่ืองจาการทําการเกษตรติดต่อกัน
มายาวนาน 
แนวทางการพฒันา : พัฒนาการผลิตสตรอเบอรี่ 
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   การแปรรูปผลผลิตและการรวมกลุ่ม 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย:  1. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สงู)
3. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเรวัต   แก้วเลิศตระกูล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-8528781 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม 

ช่ือ : ศูนยการเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : พืชผัก กิจกรรม “เกษตรผสมผสาน” (ขาว, ลิ้นจี่, กาแฟ, ปศุสัตว, ประมง)  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ขาว  2,387.5  ไร 165  ราย 

  ลิ้นจี่  1,396  ไร 130 ราย 

  กาแฟ 277.5  ไร 40 ราย 

เกษตรกรเปาหมาย :  335 ราย 

สถานท่ีตั้ง :  บานสันลมจอย หมูท่ี 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : (Zone 47) x 493894   y 2075835 / Lat 18.774116    Long 98.942071 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนย : นายสุรเชษฐ ตาคํามา เบอรโทรศัพท: 081-0301412 

ท่ีอยู : 222 บานสันลมจอย หมูท่ี 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เปนการทําการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน ไดแก การปลูกพืชผัก การปลูกมะนาวใน

บอซีเมนต ดานประมงและปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงกบ เลี้ยงหมูพอพันธุ การเลี้ยงแพะ การทําปุยหมัก การปลูก

กลวยหอมทอง ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสถานการณการผลิตพืช การผลิตสัตว เชน การลด

ตนทุนการผลิตพืช การทําปุยหมัก การใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัด โดยมีการวิเคราะหหาธาตุอาหารในดินกอนจะมี

การผสมปุยตามความตองการของพืช โดยมีหนวยงานรวมบูรณาการ ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง

เชียงใหม, เทศบาลตําบลสุเทพ,ธกส.สาขาแมเหียะ และหนวยงานราชการอ่ืน 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนแหลงเรียนรูการทําการเกษตรแบบพอเพียง ในชุมชนเขตเมือง เพ่ือลดตนทุนการ

ผลิต ลดความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติ และความไมแนนอนของราคาผลผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนทางการผลิตทางการเกษตร 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การผลิตจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช 

2. การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพและการวิเคราะหดินพรอมใชปุยตามคาวิเคราะห 

3. เทคโนโลยีการผลิตลําไยและพืชผัก 

4. การเลี้ยงกบ 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี 1 เรื่อง “การผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช” 

  
 ฐานท่ี 2 เรื่อง “การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพและการวิเคราะหดินพรอมใชปุยตามคาวิเคราะห”          

 

 
ฐานท่ี 3 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตลําไยและพืชผัก” 

 
ฐานท่ี 4 เรื่อง “การเลี้ยงกบ” 

 
แปลงเรียนรู :  

 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายนันทิวัฒน  ศรีคาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศูนยหลัก) 

เบอรโทรศัพท : 081-7246972 

ศูนยเครือขาย :  
- ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หมู 5 ตําบลปาแดด อําเภอเมอืงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรม : ไรนาสวนผสม 

ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวรจนริทร ดํารงรัตน นกัวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

      เบอรโทรศัพท : 093-1303056 

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิเพียง หมู 2 ตําบลสันผีเส้ือ อาํเภอเมอืงเชียงใหม จงัหวดัเชียงใหม 

กิจกรรม : เกษตรผสมผสาน 

ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายนิคม  ไชยวุฒิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081-9508905 

- ศูนยจัดการศัตรูพืชชมุชน ตําบลสันผีเส้ือ อาํเภอเมอืงเชียงใหม จงัหวดัเชียงใหม 

ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายนิคม  ไชยวุฒิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081-9508905 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ถั่วเหลือง 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านร่องนํ้า (ข้างวัดทุ่งปุย)  หมู่ที่ 7  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
พกิดั : Latitude  18.67132   Longitude 98.91617 

X 491159.95    Y 2064463.20                   (Zone 47)     
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนคร  ป๋ันคํา  อายุ  56  ปี 
ที่อยู่ :  193/3  หมู่ที่ 7  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันป่าตอง  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 : พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง 
หลกัสตูรเรียนรู้:  

1) การใช้เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองพันธ์ุดี เชียงใหม่ 60  และการเตรียมดินอย่างถูกวิธี
2) การใช้เช้ือไรโซเบียม และการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนจากการวิเคราะห์ดิน
3) การทําและใช้ปุ๋ยหมัก  และการทําสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช (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  ป๋ันคํา  พ้ืนที ่4 ไร่

ฐานเรียนรูท้ี่ 2  1. การใช้เช้ือไรโซเบียม 
2. การใช้ปุ๋ยเคมีที่ตรวจดินในอัตราแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน ในเขตพ้ืนที่ตําบลมะขามหลวง

ฐานเรียนรูท้ี่ 3 
1. การผลิตและใช้นํ้าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 2
2. การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 7

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

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองชุมชนบ้านกวน  หมู่ที่ 1  ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087-1898786  และ 093-1303037 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภออมกอย 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : กาแฟ (ไรนาสวนผสม) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 200 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : บานยางครกหมู 7 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

พิกัดศูนยฯ : โซน 47    X : 444099      Y :  1970145 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

  

  

  

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายนพปฎด   ปูตอง 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี  หมู 7 ตําบลยางคก อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท :  096-6535572 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภออมกอยเปนอําเภอท่ีอยูบนพ้ืนท่ีสูงเกษตรกรมีทางเลือกไมมากนักในการประกอบอาชีพ 

นอกจากการปลูกขาวเพ่ือยังชีพ และปลูกพืชผักเพียงเล็กนอยเทานั่น ทําใหตองมี

ความเปนอยูอยางยากลําบาก แตสิ่งหนึ่งท่ีชวยใหทุกคนนั้นหลุดพนจากความ

ยากลําบาก คือ เศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที 9 ท่ีทรงจัดตั้งโครงการข้ึนเพ่ือชวยเหลือคนไทยท่ี   ทําใหประชาชนท่ีมี

รายไดนอยตองใชจายแบบประหยัดเพ่ือใหรูจักการทํามาหากินท่ีสุจริต  และดํารงชีวิต

ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยอําเภออมกอยสงเสริมใหปลูกกาแฟเปนการสรางรายไดใหชนชาวเขาท่ีอาศัยอยูในปา

ตนน้ําตางๆไมใหตัดไมทําลายปา ทดแทนการปลูกฝน ทําไรเลื่อนลอย กาแฟเปนพืชท่ีตองปลูกในท่ีคอนขางรมมี

แสงแดดไมเกิน 60% ดังนั้นจึงเหมาะแกการปลูกแทรกตามแนวปา นอกจากนั้นยังเปนวิธีการอนุรักษปาไมไปดวย 

ชาวเขาตองรักษาปาและพ้ืนท่ี ปลูกกาแฟของเขาไมใหไฟเขาในฤดูแลง ก็เปนการพิทักษปาไมไปดวยในขณะเดียวกัน   

จึงเหมาะสมอยางยิ่ง ท่ีจะนําตนกาแฟมาสงเสริมปลูกยังพ้ืนท่ีสูงตาง ๆ  

 สีแ่ยกหอมดว่น 

ศูนย ์ศพก. 
โรงเรียนบ้านยางคก 

ถนนอมก๋อย – แมต่ื่น 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : สามารถเรียนรูกระบวนการผลติพืชตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงตั้ง ตลลอด

จนถึงข้ันตอนการผลิตกาแฟ ตั้งการเพาะเมล็ด การจัดการพ้ืนท่ี การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

       
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได สามารถนําไป

ประยุกตใชในพ้ืนท่ีของตนเองได 

หลักสูตรการเรียนรู  :  การผลิตพืชตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไรนาสวนผสม)   

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข เพ่ือทราบถึงหลักและแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี  

ฐานการเรียนรูท่ี 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ เพ่ือแนะนําเกษตรกรตั้งแตการเตรียมดินเพาะเมล็ดกาแฟ 

การเพาะเมล็ดกาแฟ การตัดแตงก่ิงกาแฟ 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟ เปนการแนะนําใหเกษตรกรเรียนรูในดานเทคนิคการผลิตและ

แปรรูปกาแฟ ตั้งแตการลาง การหมักขัดเมือก การสีกะลากาแฟ การผึ่งเพ่ือไลความชื้นจนถึงการค่ัวเมล็ดกาแฟ 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การผลิตสารชีวภัณฑโดยใชขาวเปลือก /ขาวสารเจา ไดแก เช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกัน

กําจัดโรคเชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตตาไรเซียม เพ่ือปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การตรวจดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลดปริมาณการปุยเคมี ทําใหสามารถลดตนทุน

ผลิตลงได 

ฐานการเรียนรูท่ี 6 การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใชแทนปุยเคมี และเปนการลดตนทุนการผลิต 

 

เครือขาย : ตรวจบัญชีสหกรณ , กรมพัฒนาท่ีดิน , กรมประมง, กรมปศุสัตว, กรมพัฒนาชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสาวจันทรจิรา ตันจินะ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-5594189 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมริม 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตอําเภอแมริม 

สินคาหลัก : ขาว      พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,014 ไร    เกษตรกรเปาหมาย : 203 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี ๕ บานเหมืองผารวมใจ ตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

พิกัดศูนย ฯ : x 493014  Y 2093745     พิกัดท่ีตั้งแปลง : x 492982  Y 2093634 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู: 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

   บานเหมืองผา 

  อําเภอแมริม 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นางอําพร เปงละวัน เบอรโทร : 081-0351143 

ท่ีอยู : เลขท่ี ๑๖๒ หมูท่ี ๕ บานเหมืองผารวมใจ ตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลริมเหนือ สวนใหญปลูกขาว และเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูก

ขาว เนื่องจากมีน้ําคลองชลประทานและลําน้ําไหลผานบางสวนของพ้ืนท่ี เกษตรกรประสบปญหาผลิตขาวราคาต่ํา 

ผลกําไรจากการทํานาขายขาวต่ํา ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอแมริม ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

(ขาว) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร(ขาว) ซ่ึงเปนสินคาเกษตรหลักของตําบลริมเหนือ โดยเนนการผลิต

ขาวตามระบบการจัดการการผลิตขาวคุณภาพ (GAP) เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยแกเกษตรกร 

ผูบริโภค และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี  การสรางมูลคาเพ่ิมของขาวนับวาเปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร

หลังจากการผลิตตามระบบ GAP แลว ซ่ึงการแปรรูปขาวนอกจากจะนําขาวของตนเองมาเพ่ิมมูลคาแลว ยังซ้ือจาก

เกษตรกรในชุมชนซ่ึงเปนเกษตรกรท่ีไดรับมาตรฐาน GAP เชนเดียวกัน มาแปรรูป  แตเกษตรกรจะตองเก็บขาวไว

ในยุงฉางหรือมีวิธีการเก็บท่ีสะอาดและปลอดภัยกอนการรับซ้ือเพ่ือนํามาแปรรูป เกษตรกรสวนใหญไมมียุงฉาง

หรือท่ีเก็บ ในบางปอาจไมสามารถซ้ือขาวในพ้ืนท่ีไดเพียงพอ จะตองไปซ้ือจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือมา

แปรรูปจําหนาย การจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจึงเปนแหลงเรียนรูในการผลิตขาวและการ

แปรรูปขาวกลองฮางงอกเพ่ือเพ่ิมมูลคา  

เทคโนโลยีเดนของศูนย : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและสราง

มูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร 

การนําไปใช : การสรางมูลคาเพ่ิมและการแปรรูป 

วดัเจดีย์สถาน

ท่ีตัง้แปลง

ท่ีตัง้ศนูย์ 

เทศบาลต.ริมเหนือ
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หลักสูตรเรียนรู :  

๑. ดําเนินวิถีเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ) 

๒. ศูนยถายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูขาวกลองฮางงอก 

๓. การผลิตปุยและขยายสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 

๔. ศูนยเรียนรูการปลูกขาวเปยกสลับแหง 
 

1.  ปลูกพืชสวนครัวบริโภคในครัวเรือนดวยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

  
2. การผลิตขาวฮางงอกและน้ําขาวกลองฮางงอก 

  
ขาวกลองฮางงอก  และน้ําขาวกลองฮางงอกเพ่ือสุขภาพ 

3. ทําปุยน้ําหมักและผลิตขยายสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 
การทําปุยน้ําหมัก 

 
การผลิตขยายสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4.การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง  

   

 

เครือขาย :  ศพก. ตําบลดอนแกว, ศพก. ตําบลสะลวง,  ศพก. ตําบลหวยทราย,  ศพก. ตําบลแมแรม,  ศพก. ตําบลเหมืองแกว,   

ศพก. ตําบลแมสา,  ศพก. ตําบลโปงแยง,  ศพก. ตําบลริมใต,  ศพก. ตําบลข้ีเหล็ก และศพก. ตําบลสนัโปง 

เจาหนาท่ีผูประสานงาน :  นายอดิสรณ  ลาภพระแกว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทร : 093-1303017 และ 097-9789149 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 1250 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 25 ราย 
สถานทีต่ั้ง : 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  
- การขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพ  
- การระบาดของศัตรูพืช  
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แนวทางการพฒันา :  
- การลดต้นทนุการผลิตข้าว ต้นทุนโดยทั่วไปเฉล่ียไร่ละประมาณ 4,300 บาท มีเป้าหมายลดต้นทุน

เหลือประมาณไร่ละ 2,700 บาท 
- ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้น้ํา โดยใช้ระบบนํ้าวน 
- การผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอกในการลดต้นทุน และการใช้ระบบนํ้าวน 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูร : 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว  

   2 การผลิตข้าวคุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ การย่อยตอซัง การใช้น้ําหมักหอยเชอรี่ การทําบ่อปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ย
คอกการตรวจวิเคราะห์ดิน  
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การใช้น้ําอย่างมีคุณค่า ได้แก่ การใช้ระบบน้ําวน  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ได้แก่ วิเคราะห์พ้ืนที่ เมล็ดพันธ์ุช้ันดี ตัดพันธ์ุปน การเก็บเก่ียว การจัดเก็บ 
การส่งตรวจคุณภาพ การทําความสะอาด การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบ   
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอก  การลด
จํานวนเมล็ดพันธ์ุ การดูแลแปลงโดยเน้นอินทรีย์ชีวภาพ   
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อารักขาพืช ได้แก่ การตรวจพยากรณ์แปลง การรักษาตามอาการ การใช้สารชีวภัณฑ์   
ฐานการเรียนรู้ที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกพืชผักสมุนไพร การปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ การปลูกไม้ผล 
การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงปลา ในบริเวณแปลงเรียนรู้ 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนเวียงฝาง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเอกนรินทร์  ปินทะนา ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์ 093-1303076 

35



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหางดง 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ขาว  พ้ืนท่ีเปาหมาย : 29,452.5 ไร เกษตรกรเปาหมาย : 5,646 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานบวก หมูท่ี 4 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม    

พิกัด :  Zone Q47 X492842 Y2063448, Lat 18.662162, Long 98.932123 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ระดับดี 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพัด ไชยวงค  เกิด 20 ธ.ค. 2510  อาย ุ49 ป 

                            รหัสทะเบียนเกษตรกร 501502-0241-2-1 

เบอรโทรศัพท : 083-5766987 

ท่ีอยู  : บานเลขท่ี 94/1  หมูท่ี  4 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  

 เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองแกว สวนใหญปลูกขาวรอยละ60 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว
(S๑) รอยละ100 โดยปลูกขาวบริโภค จําหนาย แตประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปุย และสารเคมีมีราคาแพง ตลอดจนถึงศัตรูพืช 

แนวทางการพัฒนา :   

 สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ขาว)เพ่ือให

สอดคลองกับพ้ืนท่ี Zoning ของอําเภอ ของชุมชน โดยไดจัดตั้งศูนยท่ีตําบลหนองแกว ซ่ึงศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรท่ี

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และสามารถถายทอดเทคโนโลยีในลดตนทุนการผลิตขาว สูเกษตรกร

โดยท่ัวไป และไดดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรไปแลวในป๒๕๕๙ ทําใหเกษตรกรไดรับความรูในการลดตนทุนการผลิต

ขาวอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได ดังนี้ 

 ๑.  เก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวเอง  

 ๒.  ไถกลบตอซังจะไดปุยอินทรียเพ่ิมในนาขาว 

 ๓.  ปลูกปอเทืองทําการไถกลบปุยพืชสดชวยลดตนทุน  

 ๔.  ใชปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพควบคู 

 ๕.  ใชสารชวีภัณฑทดแทนสารเคมี   

 6.  ใชปุยสั่งตัด เพ่ือลดตนทุน 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

 

 

 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : 

 เปนตนแบบในการเรยีนรูของชุมชนใน
การใชเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตขาว โดยการลดตนทุนการผลิตขาว  การ
สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการลดตนทุนการผลิต  

๑. การปรับปรุงบํารุงดิน(ปุยพืชสด/ไถกลบตอซัง/ปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ) 
๒. การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห   
๓. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูพืช  
๔. การปลูกพืชใชน้ํานอยทดแทนนาปรัง   

ฐานการเรียนรู :  
1. การปรับปรุงบํารุงดิน(ปุยพืชสด/ไถกลบตอซัง/ปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ)  การใชปุยพืชสดปรับปรุง

บํารุงดิน  ชนิดของปุยพืชสดขอพิจารณาในการเลือกใชปุยพืชสด  คุณสมบัติบางประการของพืชปุยสดบางชนิด    
ธาตุอาหารหลักในพืชปุยสด  ความสําคัญของการไถกลบตอซัง การทําปุยอินทรียไมพลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแมโจ1 

 
 
 
 
2. การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห  การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน ไดแก การเตรียมดินกอนการสงดินตรวจหาผลวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินรายแปลง 
 
 
 
 
3. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูพืช  การตอขยายเชื้อราขาว (เชื้อราบิวเวอรเรีย) 

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  และการตอขยายราเขียว(ไตรโคเดอรมา) ปองกันกําจัดโรคพืช การหมักสมุนไพรปองกัน
กําจัดแมลง 

 
 
 
4. การปลูกพืชใชน้ํานอยทดแทนนาปรัง  การปลูกถ่ัวลิสงหลังนา การปลูกแตงโมหลังนา การผลิตกลวยไม 

ผักกางมุง  เมลอนไฮโดรโปรนิกส 
 
 
 

แปลงเรียนรู การไถกลบตอซังและการใชปุยพืชสด  (ปอเทือง) 
 
 
 
 
 

 

 

     

      

    

    

 เครือขาย :  

1) ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองแกว  

2) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองแกว  

3) ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองแกว  

4) เกษตรกรตนแบบ  

5) เกษตรกรตัวอยาง 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  

นางเยาวลักษณ ศรีวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-8848149 

สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 
เบอรโทรศัพท/โทรสาร :  053-441982     
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร     ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ลําไย 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 25,310 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,000 คน 

สถานท่ีตั้ง : บานสันตนเปา หมูท่ี 10  ตําบลดอยเตา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : X =470720 Y =  1978324 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ ช้ัน : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

                                                                                

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายปรีชา ปาสอน   อายุ 45 ป  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 212 หมูท่ี 10 ต.ดอยเตา อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : 084 - 7393202 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลดอยเตา ทุกครัวเรือนจะปลูกลําไยเปนพืชเศรษฐกิจหลักโดยปลูกเพ่ือ

จําหนายสวนมากเปนการผลิตลําไยนอกฤดู แตประสบปญหาการผลิตลําไยไมไดคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด การ

ใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง  

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการผลิตลําไยใหไดคุณภาพดี ใหมีขนาด AA 50 %ข้ึนไป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการปลูกลําไยระยะชิด,การทําปุยหมัก ,การขยายพันธุพืช,การปลูกพืชผสมผสาน 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรพัฒนาผลผลิตลําไยใหมีคุณภาพ 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตลําไยคุณภาพดี 

                      2. การทําปุยหมักและการทําน้ําหมักสูตรตางๆ 

ป้อมตํารวจฉิมพล ี

ป้อมตํารวจฉิมพล ี

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การปลูกลําไยระยะชิด 4x6 เมตร            

การปลูกลาํไยระยะชิดเพ่ือสามารถใหผลผลิตไดเร็วและ 

ลดความสูงของตนลําไยลง การใสสารทํานอกฤดู 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การทําน้ําหมักชีวภาพและการทําปุยหมัก 

การทําปุยหมักและการทําน้ําหมักสูตรตางๆเพ่ือลดตนทุน 

และใชบํารุงปรับสภาพดินความคูกับการใชปุยเคมีในอัตรา 

ท่ีเหมาะสม 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การใชปุยพืชสดบํารุงดิน 

การปลูกปอเทืองเพ่ือไถเปนปุยพืชสด รวมถึงการ 

ปลูกระหวางตนลําไยเพ่ือปรับปรุงดินดวย 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 ไรนาสวนผสมและการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การปลูกพืชแบบผสมผสานบริเวณรอบๆบอน้ํา เนนความผสมผสาน 

มีพันธุพืชอยูหลากหลาย รวมไปถึงการปลูกแฝกเพ่ือปองกันการ 

พังทลายของบอดวย 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 เทคนิคการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตลําไย 

เรียนรูเทคนิคการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตลําไยแบบตางๆ 

การใหปุย และการตัดแตงก่ิง เปนตน 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 6 การปองกันกําจัดศัตรูลําไยและการเฝาระวัง 

เรียนรูศัตรูลําไยท้ังแมลงและโรคตางๆพรอมวิธีแกไข 

เรียนรูการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูลําไย 

 
 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอธิพันธ สรอยญาณะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 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 ้

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

- ผลผลิตลําไยราคาตกตํ่า  
- ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 

แนวทางการพฒันา :  
-  การส่งเสริมการผลิตลําไยนอกฤดู  เพ่ือช่วยในการกระจายผลผลิตลําไยให้ออกสู่ท้องตลาดตลอดทั้งปี 

 -  การลดต้นทุนการผลิตลําไย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การผลิตลําไยนอกฤดู การส่งเสริมการผลติลําไยนอกฤดู   
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตลําไย 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1) การผลิตลําไยนอกฤดู

2) การลดต้นทุนการผลิตลําไย
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนการผลิตลําไยนอกฤดู 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การตัดแต่งก่ิง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การชักนําให้ออกดอก 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5  การลดต้นทุนการผลิตลําไย 

ฐานการเรียนรู้ที่  6  การสร้างอาชีพเสริมในสวนลําไย 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรมพัฒนาที่ดิน, 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 ตําบลป่าไหน่ 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

ไปอางเก็บน้ําแมโกน

ไปอําเภอพราว ไปอําเภอพราว

แปลงเรียนรู
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การเตรียมตน้ลาํไย 

ตัดแต่งก่ิงลําไยให้โปร่งเพ่ือให้แสงแดดส่องถึงบริเวณด้านในทรงพุ่ม  
เมื่อแต่งก่ิงเสร็จแล้วหลังจากน้ันใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 10-20 กิโลกรัม 
ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 จํานวนขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มพร้อมกับ 
ให้นํ้าเป็นประจํา เมื่อเริ่มแตกใบชุดที่ 1 ให้ฉีดพ่นสารกําจัดแมลง  
สารกําจัดเช้ือรา และฮอร์โมน (นํ้าหมักชีวภาพ) ดูแล ต้น กิง่ ใบให้ดี 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การเตรียมตน้ลาํไย ก่อนราดสาร 
ก่อนราดสาร ต้นลําไยต้องสมบูรณ์ ได้ยอด 2 – 3 ยอด ทําการตัดแต่งกิ่งรอบที่ 2 เพ่ือให้ทรงพุ่มโลง่ โปร่ง พอ

งามไม่ให้หนาทึบเกินไป เมื่อลักษณะใบเพสะลาดทางดินใส่ด้วยปุ๋ยสูตร 8-24-24  จํานวน 1-2 กก. ต่อต้น  ทางใบฉีด
พ่นด้วยปุ๋ยสูตร 0-52-34 อัตรา 1-2  กิโลกรัม+ สังกะสี 200 ซีซ ี+ แอบซ่าสารจับใบ 40 ซีซ ีต่อนํ้า 200 ลิตร ฉีด
พ่นสองคร้ัง ห่างกันเจ็ดวัน  

วิธีราดสารโปแทสเซียมคลอเรท โดยใช้สารคลอเรทผสมนํ้าราดรอบใต้ทรงพุ่ม  
ให้นํ้าตามพอประมาณ ทางใบใช้สารคลอเรท 3 ขีด ผสมน้ํา 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ 
หลังราดสารทางดิน 3 - 5 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน 

ฐานการเรียนรู้ที่  3. การตดัแต่งช่อผล 
จะทําก็ต่อเมื่อลําไยออกดอก หรือผลที่มากเกินไป ทําการตัดแต่งช่อผลระยะ 

ที่ผลลําไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง หรือเท่ากับเมล็ดมะเขือพวง โดยตัดช่อผลให้ม ี
ผลเหลือไม่เกิน 60 – 80 ผลต่อช่อ  

การตัดแต่งผลออกช่วยทําให้ได้ผลมีขนาดใหญ่ เน้ือมีคณุภาพดี ไม่แฉะ  
ผลที่ได้คือรายได้ต่อต้นมากกว่าการปล่อยให้ติดผลดกตามธรรมชาติมากถึง 2-4 เท่าตัว  

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การดแูลรกัษาโรค  
แมลงศัตรูลําไยลําไยทุกแปลงจะมีโรค แมลงศัตรูลําไย คอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา  

เจ้าของสวนจะต้องรู้จักโรคและแมลงศัตรูลาํไย แล้วหาวิธีป้องกันกําจัด ให้ถูกที่ ถูกเวลา  
วิธีที่ดีที่สุดเกษตรกรจะต้องรู้จักการป้องกันดีกว่าที่จะต้องแก้ไขภายหลัง 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศพัท ์093-1303023 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : ลําไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 90 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านแม่ทังหมู่ที ่5 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude 18.06682   Longitude  99.3756 

X                     Y                   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

ชื่อเกษตรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุทิน  พงษ์ทพิย์ถา 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55 ม.5 บ้านแม่ทัง  ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0899561640 
สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรส่วนมากผลิตลําไยนอกฤดูแต่ประสบปัญหา คือ 

- ผลผลิตด้อยคุณภาพ  
- ปัจจัยการผลติสูง  
- ขาดแคลนเทคโนโลยีในการผลิตลําไยนอกฤดู 

แนวทางการพฒันา :  
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลติลําไยนอกฤดูที่มีคุณภาพดี  
- มีดินที่ดี  
- ลดต้นทุนการผลิต  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอกฤดู 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอกฤดู การทําปุ๋ยหมัก การทําบัญชีครัวเรือน 
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หลกัสตูรเรียนรู้ :  
    1.การตัดแต่งก่ิงลําไย การใส่ปุ๋ยลําไย 
    2.การทําปุ๋ยหมัก  

              3.การทําบัญชีครวัเรือน 
              4.การเลี้ยงไก่ในสวนลําไย 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานเรียนรูท้ี่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอกฤดู 

ฐานเรียนรูท้ี่ 2  การทําปุ๋ยหมักนํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานเรียนรูท้ี่ 3  การทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานเรียนรูท้ี่ 4   การเลี้ยงไก่ในสวนลําไย 

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบ้านแม่ทัง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวอนงค์ พยัคฆัยหพล  
เบอร์โทรศพัท ์0931303010 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดอยหลอ 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  
สินคาหลัก : ขาว    พ้ืนท่ีเปาหมาย : 87 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 
สถานท่ีตั้ง : : บานเลขท่ี ๒๕๙ บานไรสวางอารมณ หมูท่ี ๒1 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ                       

จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐ 

พิกัด UTM ๔๗ N ๔๗๘๐๙๔ ๒๐๔๓๖๑๙ 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอราม หลาทิพย     
บานเลขท่ี ๒๕๙ บานไรสวางอารมณ หมูท่ี ๒1 ตําบลดอยหลอ  
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  
เบอรโทรศัพท : ๐๘๔ – ๐๔๒๗๖๑๒ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีอําเภอดอยหลอ ปลูกลําไยและขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก  
แนวทางการพัฒนา : การทําฟารมชุมชนเพ่ือสรางความม่ันคงทางดานอาหาร  และทําใหชุมชนมีรายได 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใช ไมพ่ึงระบบ

พอคา บรรจุผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายเอง หาตลาดเอง เปนแหลงเรียนรู 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค  หม่ันแสวงหาความรูมา

ปรับใชกับอาชีพตลอด มีจิตอาสา พัฒนาอยูเสมอ ถายทอดใหชุมชนเม่ือไดผล 

หลักสูตรเรียนรู :  
1.การผลิตขาวแบบครบวงจร 
4.การเล้ียงไกและการปศุสัตว 

2.การปลูกพืชผักปลอดภัย 
5. การทําปุยหมักน้ําหมักชีวภาพ 

3 การเล้ียงปลาและการประมง 
6. การใชสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู :  
ฐานการเรียนรูท่ี ๑. การผลิตขาวครบวงจร การผลิตขาวปลอดภัย ตามระบบ GAP  ผลิตขาวไรซเบอรี่เพ่ือ
สุขภาพ และขาวกลองเพ่ือสุขภาพ GAP ปลูกเอง, สีเอง บรรจุจําหนายเองในนามกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ตราผาชอ 

ฐานการเรียนรูท่ี  ๒. การปลูกพืชผักปลอดภัย 
เนนการผลิตแบบปลอดภัย ไมใชสารเคมีโดย

ผลิตปุยหมัก น้ําหมัก และสาร   ชีวภัณฑไวใชเอง 
ปลูกพืชผักท่ีชาวบานนิยมบริโภค มากกวา 10 ชนิด 
เชน ผักบุง พริก มะเขือ ถ่ัวฝกยาว  หมุนเวียนกันไป
ตามฤดูกาล  
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ฐานการเรียนรูท่ี ๓. การเลี้ยงปลาและการประมง 
การเลี้ยงปลาบึกสยามแมโจ เปนพันธุท่ีผสมจาก
มหาวิทยาลัยแมโจใชเวลาเลี้ยงประมาณ 4-8เดือน 
ขายไดกิโลกรัมละประมาณ 100-120 บาท 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๔. การเลี้ยงไกและการปศุสัตว มีการเล้ียง 
ท้ังไกพันธไข ไกพันธุเนื้อ และเปดพันธุเนื้อ เพ่ือเปน
แบบอยางกับผูสนใจมาเรียนรู สามารถสรางอาชีพ สราง
รายได มูลสัตวยังสามารถนํามาเปนปุยคอกไดเปนอยางดี 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 5. การทําปุยหมักน้ําหมักชีวภาพ 
  น้ําหมักชีวภาพโดยใชพืชสมุนไพรปองกัน 
และกําจัดศัตรูพืช ปุยหมัก การแกปญหาเรื่องดินไม
อุดมสมบูรณเพ่ือลดตนทุนการผลิต ในฟารมชุมชน 
เปนการลดรายจายในการใชปุยเคมีสําหรับการใช
พืชผลทางการเกษตรการแกปญหาเรื่องดินไมอุดม
สมบูรณ 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 6. การใชสารชีวภัณฑ 
การลดตนทุนการผลิต  การใชสารชีวภัณฑ ในการกําจัด
ศัตรูพืช เชน เชื้อราไตรโครโดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรียเรีย 
ในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ผลิตไวใชเอง 
 
แปลงเรียนรู :  

เครือขาย :  มหาวิทยาลัยแมโจ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: วาท่ี ร.ต.ชชัวาล ศรีอุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏบิัติการ 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๑ – ๐๒๒๒๙๕๕ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : กระเทียม 
พื้นที่เป้าหมาย : 150 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านกองลม หมู ่๒ ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั :   Latitude   ๑๙.๕๘๐๔๗  Longitude  ๙๘.๖๑๓๐๔๓ 

X                     Y                   (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายดวงต๊ิบ  สันนิถา  อายุ ๕๖ ปี 
ที่อยู่ ๑๙๕  หมู่  ๒  ตําบลเมอืงแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศพัท ์: ๐๘๗๑๙๐๔๕๘๑ 
สถานการณข์องพืน้ที่ :  เกษตรกรส่วนใหญข่องอําเภอเวียงแหงปลูกพืชเศรษฐกจิ กระเทียมเป็นหลักประมาณ ๘๐% 
พ้ืนที่ปลกูส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ลาดชัน ภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะสําหรับพืช แต่เกษตรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา :  ๑) ลดต้นทุนการผลิตกระเทยีมหลังนาปี ต้นทุนการผลิตเฉล่ียไร่ละ ๑๖,๕๐๐ บาท 
มีเป้าหมายลดต้นทุนต่อไร่ ๗๐๐-๘๐๐ บาท 

๒) ผลิตกระเทยีมเพ่ือจําหน่าย และผลิตไว้ทําพันธ์ุ 
เทคโนโลยีเด่นศูนย์เรียนรู้ : ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงบํารุงดิน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตกระเทียมหลังนาปี 
หลกัสตูรเรียนรู้ : ๑) ลดต้นทุนในการผลิตกระเทียม 

๒) ผลิตเพ่ือจําหน่าย  และไว้ทําพันธ์ุ 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑. ใช้ปุ๋ยพืชสด และใช้ปูนโดโลไมท์ 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๒. ตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๓. ลดต้นทุนโดยการใช้นํ้าหมักชีวภาพ  และปุ๋ยหมกั 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๔. รักษาคณุภาพกระเทียม โดยการป้องกันและกําจัดศตัรูกระเทียมทีถู่กต้อง และเหมาะสมกับระยะ
การเจริญเติบโตของกระเทียม 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๕. ป้องกันและรักษาสุขภาพของเกษตรกรโดยการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษในร่างกาย จาก
โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : กลุ่มผู้ปลกูกระเทียมอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายชาย  มณี   ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  ๐๘๕๗๒๗๖๐๐๔
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 14,456 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,001 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
พกิดั : Latitude  18.99574   Longitude  94.71444 

X 0485983    Y 2105858  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญมี บุญทาทิพย์ 
ที่อยู่ :บ้านเลขท่ี 102 หมู่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศพัท:์  089-2632157 
สถานการณข์องพืน้ที:่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ต. สันป่ายาง มีอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลัก แต่ประสบปัญหา คอื ต้นทุนการผลิตสูง  
แนวทางการพฒันา : ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตําบลสันป่ายาง มีเป้าหมายเพ่ิมผลผลติ
เฉลี่ยต่อไร่จาก 700 กิโลกรมัต่อไร่ เพ่ิมเป็น 900 กิโลกรัมต่อไร่  
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: การลดต้นทนุเพ่ิมผลผลิตขา้ว 
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ฐานการเรียนรู:้  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลติขยายบิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์ม่า  
เพ่ือใช้ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลตินํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว โดยวิธีการสาธิตและใช้วัตถุติที่ได้ง่ายใน
ท้องถิ่นมาผลิต เช่น เปลือกผลไม้ ฟางข้าว มาทํานํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่, สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิจยัข้าวเชียงใหม่,  
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอานนท์ แสนสามก๋อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-7882009 
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