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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน (พืชผัก,ปศุสัตว)   
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 100 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานไกเถ่ือน หมูท่ี 2 ตําบลบอแกว อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 
พิกัด :  Latitude  18.213650832148026    Longitude  100.669908567752075,   
         X 676500 ,Y 2014627  (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  B 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 

             

ช่ือเกษตรกร

ตนแบบ

เจาของแปลงเรียนรู : นายเฉลิม สีกัน  อายุ 53 ป   

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 37   หมูท่ี 2  ตําบลบอแกว  อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 
เบอรโทรศัพท : 089 - 9979436 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว ประกอบอาชีพหลักคือปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีปลูกเปนท่ีราบ
และท่ีลาดชัน มีความเหมาะกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เหมาะสมมาก(S1) รอยละ 1 ,เหมาะสมปานกลาง(S2) รอยละ 
12 ,เหมาะสมนอย(S3) รอยละ 38 และไมเหมาะสม(N) รอยละ 49  
ปญหาท่ีประสบ - ตนทุนการผลิตสูง จากการใชปจจัยการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ  
  - ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา ราคาขายผลผลิตต่ําไมคงท่ี ทําใหผลตอบแทนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรนอยมาก 1,300 – 1,800 บาทตอไร สงผลใหเกษตรกรมีรายไดนอย และมีปญหาหนี้สิน 
 
แนวทางการพัฒนา : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนต่ํา โดยลดตนทุนการผลิต ไดแกปริมาณ
การใชเมล็ดพันธุตอไร ปริมาณการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช และใหปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
        2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเลือกทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม หรือกิจกรรมทางเลือกทดแทนท่ีให
ผลตอบแทนท่ีดีกวา 
 
จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. กิจกรรมลดตนทุนการผลิต ไดแก ปุยหมัก ปุยน้ําหมักชีวภาพ และพืชบํารุงดิน 
   2. แปลงสาธิตการผลิตพืชและปศุสัตวเพ่ือเพ่ิมทางเลือกอาชีพทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 
แปลงใหญพริก ไผ และปศุสัตว เปนตน 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตพืชผสมผสาน การใชปุยหมัก ปุยน้ําหมัก และการใชสารชีวภัณฑเพ่ือลดตนทุน
การผลิต 
 
การนําไปใชประโยชน : การผลิตพืชผสมผสาน การใชปุยหมัก ปุยน้ําหมัก และการใชสารชีวภัณฑ 
 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตพืชปลอดภัย         

2. เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง ทางเลือกลด-เลิกพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 
ฐานการเรียนรู  
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การผลิตพืชปลอดภัย   
   1. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมสําหรับพืช (GAP) 
   2. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
   3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก  
การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 2 เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง  
1. การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต         
2. การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ปุยอินทรีย   
3. กิจกรรมเกษตรผสมผสานดานพืชสรางรายได (พริก,ไผ,หญาแฝก,มะขามหวาน,ยางพารา,  
กาแฟ,มะละกอฮอลแลนด) 

         
แปลงเรียนรู :  
 
                 
 
 
 
 

 
เครือขาย : เทศบาลตําบลบอแกว, สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางเกศริน  เข็มทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 087 - 1758211 
 
 

3



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนานอย จังหวัดนาน (ยางพารา) 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 7,182.75 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,075 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองหา หมูท่ี8 ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
พิกัด : Latitude  18.34351   Longitude  100.65305,X 675674       ,Y  2028985      (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายนเรศ ศรีนะ 
บานเลขท่ี 16 หมูท่ี 2 ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอยจังหวัดนาน 
เบอรโทรศัพท : 0857061238 
สถานการณของพ้ืนท่ี : บานใหมมงคล มีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราประมาณ 1,018 ไร พ้ืนท่ีสวนใหญมากกวารอยละ 90 เปดกรีดแลว
และมีการจัดตั้งกลุมผูปลูกยางพาราบานใหมมงคล เพ่ือรวมกลุมกันขายผลผลิตยางพารา (ยางกอน) ใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือ
ปญหาท่ีประสบ - ปจจุบันยางพารามีราคาตกต่ํา  
  - ตนทุนการผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึน  
  - พ้ืนท่ีปลูกยางพาราบานใหมมงคลเปนเขตไมเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S3,N) ท้ังหมด ซ่ึงตาม
คําแนะนําจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสม แตยางพาราเปนพืชท่ีใชเวลาในการปลูกประมาณ 6-7 ป จึง
จะเปดกรีดได ซ่ึงการปรับเปลี่ยนเปนพืชชนิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมจึงเปนไปไดยาก  
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตยางพารา เฉลี่ยไรละ 1,055 
บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 950 บาท 
       2. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสรางอาชีพเสริมในสวนยางพารา เพ่ือชดเชยราคายางพาราท่ี
ตกต่ํา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : 1 เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพารา 
           2 แปลงเรียนรูการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตยางพาราและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู : 1 การผลิตน้ําหมักสําหรับฉีดพนในสวนยางพารา 

  2 การเตรียมดินกอนการเปดกรีด และการเพ่ิมผลผลิตโดยการกรีดยางพาราใหถูกวิธี 
 3 การเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่วาการอําเภอนานอย 

สํานักงานเกษตรอําเภอนานอย 

อบต.นานอย 

สะพานขามแมน้ําแหง 

ศูนยเรียนรู
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ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การผลิตน้ําหมักสําหรับฉีดพนในสวน
ยางพาราในการทําน้ําหมักใชวัสดุในทองถ่ิน (ฟกทอง) 40 
กิโลกรัม กากน้ําตาล 20 กิโลกรัมผสมใหเขากันในถัง 200 
ลิตรหลังจากนั้นผสมน้ํา 5 ลิตรกับ พด.2 หนึ่งซอง เทใสลงใน
ถังหมัก 200 ลิตร และเติมน้ําจนทวมวัสดุท่ีใชหมัก หมักไวใน
ท่ีรมเปนเวลา 30 วัน การผสมสูตรน้ําหมัก นําปุยยูเรีย 5 
กิโลกรัม ผสมกับน้ํา 20 ลิตร จนละลายในถังขนาด 200 ลิตร 
และน้ําหมัก 20ลิตร จากนั้นเติมน้ํา 110 ลิตร คนใหเขากัน
จนไดสวนผสมท้ังหมด 150 ลิตร แลวนําไปฉีดพนทันที 
 

ฐานการเรียนรูท่ี : 2 การเตรียมดินกอนการเปดกรีด และการเพ่ิม
ผลผลิตโดยการกรีดยางพาราใหถูกวิธี  
การเตรียมดินกอนการเปดกรีด จะทํา 2 ครั้งใน 1 ป ในชวงตนฤดูฝน 
และปลายฤดูฝน โดยมีวิธีการดังนี ้

-กวาดใบยางพาราออกจากโคนตนถึงปลายรัศมีทรงพุมตนยาง 
หลังจากนั้นทําการฉีดน้ําหมักท่ีผสมไวลงดินรอบๆตนยาง ซ่ึงจากสูตร
ขางตน สามารถฉีดพนได 10-12ไร อัตราการใช 12.50 ลิตร/ไร 

-หลังจากฉีดพนสูตรน้ําหมักดังกลาวแลวก็ใสปุยอินทรียท่ีไดจาก
การยอยสลายเศษวัสดุ เชน ปุยมูลวัวปุยมูลไกจํานวน 20 กิโลกรัม/ตน รอบโคน พรอมกับหวานปุยเคมีสูตร20-10-12 
จํานวน 1 กิโลกรัม/ตน 
การเพ่ิมผลผลิตโดยการกรีดยางพาราใหถูกวิธ ีเกษตรกรควรตระหนักถึงวิธีการกรีดยาง ใหหนายางพาราเสียหายนอยท่ีสุด 
กรีดไดนานท่ีสุด (25-30 ป) และประหยัดคาใชจายมากท่ีสุด ตองยึดหลักท่ีวาขนาดของตนยางท่ีพรอมจะเปดกรีด ตองมี
เสนรอบตนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร วัดความสูงจากพ้ืนดิน 150 เซนติเมตร เปดกรีดครั้งแรกตองมีจํานวนตนยางท่ี
พรอมท่ีจะเปดกรีดเกินกวาครึ่งหนึ่งของตนยางท้ังหมดในสวน เม่ือกรีดแลวจะตองไดน้ํายางมากท่ีสุด  
ฐานการเรียนรูท่ี : 3 การเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือชดเชยรายไดจากราคายางพาราท่ีตกต่ํา โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ไดแก การปลูกพืชผักสวนครัว มะขามหวาน ไผ
เลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกุงฝอยในบอพลาสติก เปนตน เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงขาย และใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  
 
แปลงเรียนรู : 

 
เครือขาย: สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน กรมพัฒนาท่ีดิน กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกยางพาราบานใหมมงคล ตําบล 
บัวใหญ อําเภอนานอยจังหวัดนาน การยางแหงประเทศไทย จังหวัดนาน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพงศพัฒนวัยวัฒน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 086-1269377   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 
สินคาหลัก : มะนาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,710.5 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 401 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานยอด หมูท่ี 2  ตําบลยอด  อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 
พิกัด : Latitude  19.39490Longitude 100.56860,X 664718 ,Y 2145272(Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 
 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวรพล  รักษา 

บานเลขท่ี 82 หมูท่ี 2 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 

เบอรโทรศัพท : 092-2957095 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสองแคว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจไดแก ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ยางพารา มะแขวน และมะนาว เปนตน พ้ืนท่ีทางการเกษตรจะเจอกับปญหาของศัตรูพืชระบาดมาเปนระยะ
เวลานาน ตลอดจนถึงการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอนและสูงชัน ประมาณรอยละ 
๘๕ ของพ้ืนท่ี สวนพ้ืนท่ีราบท่ีใชในการทําการเกษตรคิดเปนรอยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันมีเกษตรกรผูปลูกมะนาวจํานวน 
86 ราย พ้ืนท่ี 918 ไร สามารถพัฒนาคุณภาพมะนาวดานตางๆ เชนการผลิตมะนาวนอกฤดู การผลิตมะนาวคุณภาพเพ่ือ
จําหนายในตลาดตางจังหวัด เปนตน 

แนวทางการพัฒนา : 1. การผลิตมะนาวนอกฤดู 
   2. การผลิตมะนาวคุณภาพ  

ท่ีตัง้ศนูย์เรียนรู้

 

บ้านยอด 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตมะนาวนอกฤดู 

การนําไปใชประโยชน : พัฒนาคุณภาพมะนาวใหเปนท่ีตองการของตลาดและผลิตมะนาวนอกฤดูเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
 
หลักสูตรเรียนรูท่ี  1. การลดตนทุนการผลิต 
   2. การเพ่ิมผลผลิต 
   3. การจัดการผลผลิต 
   4. การตลาด 
 
หลักสูตรเรียนรูท่ี  1. การลดตนทุนการผลิต โดยสงเสริมการผลิตและใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ การใชปุยตามคาวิเคราะห
ดินเพ่ือใชปุยใหถูกตองตรงตามความตองการของพืช และใชสารชีวภัณฑควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชลดการใชสารเคมี 

หลักสูตรเรียนรูท่ี 2. การเพ่ิมผลผลิต มะนาวในชวงฤดูแลงท่ีมีปริมาณมะนาวลดลงเปนชวงท่ีตลาดมีความตองการโดย
การบังคับมะนาวออกนอกฤดูทําใหไดมะนาวท่ีมีราคาสูง และการตัดแตงก่ิงใหทรงพุมมีลักษณะเหมาะสมใสปุยเพ่ือ
กระตุนการสรางตาดอก 

หลักสูตรเรียนรูท่ี 3. การจัดการผลผลิต การคัดเกรดสินคา (เครื่องรอน) ทําใหมะนาวท่ีมีคุณภาพขายไดราคาท่ีสูงข้ึน จึง
ตองสงเสริมการรวมกลุมใหมีความเขมแข็ง ทําใหการสงเสริมสนับสนุนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

หลักสูตรเรียนรูท่ี 4. การตลาด จําหนายผลผลิตผานมูลนธิิโครงการปดทองหลังพระฯ และการหาตลาดกลางรวบรวม
สินคา(จุดรับซ้ือ) ในพ้ืนท่ีและติดตอประสานงานกับพอคา(พอคาจากพิจิตร) 
 
แปลงเรียนรู :  

 
 
เครือขาย : - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางชุลีกร ตันกูล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 085 0389689 
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ถนนยอดดอย – บอเกลือ ไปอําเภอบอเกลือ 

 

ศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

ADP บอเกลือ ที่ทําการผูใหญบาน

ผาคับ 

ไป อ.สันตสิุข 

ศูนยเรียนรูฯ 

บานนาคอก 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบอเกลือใต  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน (ขาว) 

การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตในขาว 

สถานท่ีตั้ง : บานผาคับ หมูท่ี 2 ตําบลบอเกลือใต  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude  19.119196°    Longitude  101.147219°  X 725875  Y 2115403 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายธนดล วงศมณีทิพย 
บานเลขท่ี 44 หมูท่ี 2 ตําบลบอเกลือใต  อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 55220 
เบอรโทรศัพท : 081-3149376 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีอําเภอบอเกลือ สวนใหญรอยละ 90 อยูในเขตไม

เหมาะสม (S3, N) ตามประกาศเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 13   ชนิด  ซ่ึงพ้ืนท่ีเพียงรอยละ 10 ท่ีเหลือ

เหมาะกับการปลูกพืชโดยเฉพาะขาว ซ่ึงเปนอาหารหลักของคนในพ้ืนท่ี แต

ดวยพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมีนอย เราตองทําอยางไรใหการผลิตขาวในพ้ืนท่ีอันนอย

นิดใหมีผลผลิตมาก (การเพ่ิมผลผลิตขาว) และการลงทุนท่ีนอยลง (การลด

ตนทุนการผลิต)  

 

 

บ้านบอ่หลวง 

ลาํห้วย 

8



 

แนวทางการพัฒนา :  ปรับเปลี่ยนเกษตรกรท่ีปลูกขาวแบบดั้งเดิมมาใชเทคโนโลยีการเกษตรแบบสมัยใหม เชน การปก
ดํา ท่ีใชแรงงานมาก ใหมาทํานาแบบโยนกลา ท่ีใชแรงงานนอยกวา การใชปุยลดลง โดยเนนการใชปุยสั่งตัด เพ่ือเปนการลด
ตนทุนการผลิต แมแตการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เปนการใชเทคโนโลยีทางการกษตรท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
          ในอนาคตเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตขาว โดยการไถกลบตอซัง การใชปุยตามคาวิเคราะห และ
ลดตนทุนการผลิตขาว โดยการใชพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ การทํานาโยน การใชปุยตาม
คาวิเคราะหดินและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : ทําการปลูกขาว บนเนื้อท่ี  2 ไร  มีกิจกรรมเก่ียวกับการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ไดแก การไถกลบตอซัง การใชปุยตามคาวิเคราะห การใชพันธุขาวท่ีเหมาะสม การทํานาโยน และการใชสารชีว
ภัณฑ  

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
    2. การเพ่ิมผลผลิตขาว 
ฐานการเรียนรู : 1. การใชพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ี การเปรียบเทียบพันธุขาวตางๆ ท้ังท่ีเก็บพันธุ
เอง พันธุดั้งเดิมและนํามาจากท่ีอ่ืน ประโยชนของ
การเลือกใชพันธุขาว 

2. การทํานาโยน กระบวนการตั้งแตเตรียมดินเพาะเมล็ด การดูแลรักษา อายุกลาท่ีเหมาะสม และการ  
โยนกลาลงในนา การเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียการทํานาโยน และนาแบบตางๆ 

3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ประโยชนของการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การเก็บตัวอยางดิน การ    
เตรียมดิน อุปกรณการตรวจวิเคราะหดิน ข้ันตอนวิธีการตรวจวิเคราะหดิน การแปลคา 
และการผสมปุยสั่งตัด 

4. การใชสารชีวภัณฑและชีวภาพ ประโยชนของสารชีวภณัฑ ปุยหมัก ปุย
ชีวภาพ วิธีการผลิตสารชวี ภณัฑ ปุยหมัก ปุยชีวภาพ การใชสารชีวภัณฑ 

5. การไถกลบตอซัง ประโยชนของการไถกลบตอซัง วิธีการไถกลบตอซัง 
 

 

 

เครือขาย : มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ADP บอเกลือ , ศูนยภูฟาพัฒนา , สถานีพัฒนาท่ีดิน , ไบโอเทค 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางชนมนิภา  พรมเปยง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-1875954 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน (เงาะ)  
สถานท่ีตั้ง : บานวังผา หมูท่ี 7 ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
พิกัด : x  696154  y  2149230 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

  

  

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายพิชัย ตันชูชีพ    
บานเลขท่ี 64  หมู 7  ตําบลและ  อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  
 เบอรโทร 086-0206488 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลและ สวนมากจะปลูกเงาะเกือบทุกหลังคาเรือนซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีนํารายได

เขาสูครัวเรือน แตสวนใหญยังขาดความรูในการพัฒนาผลผลิตเงาะของตนเองใหไดคุณภาพ ยังคงมีการใชสารเคมีปองกันกําจัด

โรคแมลงในปริมาณสูง  ผลผลิตท่ีไดยังไมมีคุณภาพพอตามความตองการของตลาดและยังไมเปนท่ีรูจักของผูบริโภคในวงกวาง 

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงชางไดเล็งเห็นปญหาสําคัญเหลานี้มาโดยเพ่ือถายทอดองคความรูในการผลิตเงาะอยางมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา : โดยเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของการผลิตเงาะ โดยเพ่ิมผลผลิตไรละ 1,500 กก./ไร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลผลิตเงาะ 

หลักสูตร : การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเงาะ 

ฐานการเรียนรูท่ี 1  การลดตนทุนการผลิต 
- การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานIPM   
เปนการลดตนทุนในเรื่องราคาปุยอีกท้ังใชปุยเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอีกท้ังยั้งมียังการบริหาร 
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซ่ึงจะลดตนทุนอีกท้ังเปนวิธีท่ีดีในการปองกันศัตรูพืช 
 

10



ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การเพ่ิมผลผลิต 
-การตัดแตงทรงพุมและตัดแตงชอ เปนการทําใหพืชมีความพรอมในการออกชอดอกใน 
ฤดูการถัดไปและทําใหพืชออกดอกพรอมกัน อีกท้ังในการตัดแตงชอใหไดผลเงาะท่ีสมบูรณ 
อีกท้ังทําใหผลเงาะมีขนาดใหญ 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การบริหารจัดการ 

-การใชปุยเกร็ดและฮอรโมน ซ่ึงในปจจุบันเกษตรกรเริ่มมีความเขาใจในเรื่องใชปุยเกร็ดฮอรโมน 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพเพราะวาพืชสามารถน้ําไปใชไดทันอีกท้ังลดปญหาเรื่องการใสปุยทางดิน 

ซ่ึงมีปญหาเรื่องน้ํา GAPและการคัดเกรดผลผลิตนั้นเกษตรกรตองมีความรูในดานนี้ซ่ึงจะใหมีสินคา 

ท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังเกษตรกรจะตองบริหารจัดตั้งกลุมและเครือขายเพ่ือทําใหมีอํานาจตอรองกับ 

พอคาคนกลางอีกท้ังเปนการสรางความเขมแข็งในชุมชน 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4  การตลาด 

-ระบบการตลาดในปจจุบันมีความซับซอนมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะซ่ึงผูมองเห็นโอกาสทางการตลาด 

สามารถจะผลิตสินคาท่ีมีความแตกตางจากคูแขงได ซ่ึงขอกําหนดกฎเกณฑในปจจุบันก็มีมาก 

ยิ่งข้ึน ถาไมมีการปรับตัดจะใหเกษตรกรไมสามารถแขงขันกับคูไดแขงซ่ึง ปจจุบันตองมีระบบ 

OR CODE ซ่ึงทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในเรื่องสินคามากข้ึนและมีการประชาสัมพันธ 

แหลงผลิตเงาะอีกท้ังสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และพัฒนาเปนจุดรวบรวม 

สินคาเพ่ือนําสงไปยังประเทศเพ่ือนและจังหวัดอ่ืนๆได 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

   

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวนิตยา แซโซง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    

เบอรโทร 089-2132753 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : ลําไย   พ้ืนท่ีเปาหมาย: 1,500 ไรเกษตรกรเปาหมาย : 250 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานง้ิวงามหมูท่ี 2ตําบลข่ึง  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude 18.327582  Longitude 100.457574  X 686037  Y 2051501 (โซน 47) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 
แผนท่ีไปศนูย์เรียนรู้                                                                                                                   นํา้มวบ 26 กม. 

เวียงสา 2 กม. 

 

 

บานง้ิวงาม 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายแตง  คงทน  อายุ  68 ป 

 บานเลขท่ี 13 บานง้ิวงาม หมูท่ี 2 ตําบลข่ึง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท : 087-583026 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอเวียงสาเปนแหลงปลูกลําไยมานานนับสิบๆป  ในอดีตลําไยไดสรางรายไดใหแก

เกษตรกรเปนจํานวนมาก ตอมาลําไยมีปญหาดานการตลาด จึงทําใหเกษตรกรลมพ้ืนท่ีลําไยไปปลูกพืชอ่ืน แตยังมี

เกษตรกรบางสวนยังยืนหยัดบํารุงรักษาตนลําไยใหคงอยู ปจจุบันลําไยจึงมีอายุมากเปนสวนใหญ  บางสวนก็มีการ

ปลูกใหมเพ่ิมข้ึนบาง  แตปญหาคือลําไยท่ีไดไมคอยมีคุณภาพ ไมตรงความตองการของตลาด ดังนั้นจึงจัดตั้งศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร พืชหลัก ลําไย ข้ึน เพ่ือจะไดถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตลําไย

ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ตรงความตองการของตลาดตอไป  

แนวทางการพัฒนา : 

1. การพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน ลดการใชสารเคมี ใหผลผลิตมีความปลอดภัยท้ังผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

2. การบูรณาการองคกร ภาคีเครือขาย ภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของ ใหมีสวนรวม 

3. ประสานดานการตลาด เพ่ือสรางความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน 

ศนูย์เรียนรู้เพ่ิม

ประสทิธิภาพฯ 

(ลาํไย) 

 
นานอ้ย30กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัศรีมงคล 

บริษัทเจียไต ๋
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : การตัดแตงก่ิงลําไย 

หลักสูตรการเรียนรู : 1.การลดตนทุนการผลิต 2.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 3.การจัดการผลผลิต 4.การตลาด  

ฐานการเรียนรู : 

1.การลดตนทุนการผลิต(การตัดแตงก่ิง/การทําปุยหมักใตตนลําไย/การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน) 

 

 

 

 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพ ( การใชสารชีวภัณฑ/การใสปุยตามระยะผล/การใชน้ําอยางรูคุณคา) 

 

 

 

 

3.การจัดการผลิต(การทําสีผลลําไยผลสด (สีทอง)/การจัดการทรงพุม/การตัดแตงชอ) 

4.การตลาด (มีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน และ 

มีขอตกลงรวมในการจําหนายผลผลิตลําไยใหพึงพอใจ) 

ภาพกิจกรรมแปลงเรียนรู : 

มีการปลูกพืชอ่ืนเสริม และแซมในสวนลําไย เปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

เครือขาย : เกษตรกรชาวสวนลําไยตําบลข่ึง และตําบลใกลเคียง ในเขตอําเภอเวียงสา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวฐิรชญา  ปนทองกลางนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-4873316 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

สถานท่ีตั้ง : บานไชยสถาน หมูท่ี ๒ ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

พิกัด : x ๖๗๙๘๗๙.๓๕๖๑  Y ๒๐๗๖๖๙๗.๖๗๘๘  zone ๔๗ 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายวิเชษฐไชยชนะ    อาย4ุ0  ป  

บานเลขท่ี 32   หมูท่ี 2   ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท 087-1855197 

 สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีดําบลไชยสถาน สวนใหญจะมีอาชีพทํานา ๘๐ %และในแตละปจะแมลงบั่ว

เขาทําลายผลผลิต และกับการท่ีหาเมล็ดพันธุขาว ปุยเคมีและมีราคาแพงซ่ึงเปนปญหาทําใหเกษตรกรตองพบกับความ

เดือดรอน 

แนวทางการพัฒนา : หาวิธีการลดจํานวนแมลงบั่วลงโดยใชสารชีวภัณฑรวมกันผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใวใชเอง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยี่การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

หลักสูตรการเรียนรู: ๑.การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 

       ๒.การคัดเมล็ดพันธุขาว 

       ๓.การผสมปุยใชเอง(ปุยสั่งตัด) 

       ๔.การทํานาแบบประณีต 
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หลักสูตรการเรียนรูท่ี ๑. การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย 

 เปนหลักสูตรท่ีนําเอาสารชีวภณัฑมาใชในการลดจํานวนของแมลงบั่วในนาขาว โดยการผลิตของสมาชิกในกลุม

เพ่ือท่ีจะนําไปแจกจายใหกับเกษตรกรในตําบลไชยสถาน และท่ีเหลือจะนําไปจําหนายใหกับเกษตรกรตางตําบล ซ่ึงศูนย

เรียนรูของตาํบลไชยสถานเปนศูนยแรกท่ีมีการใชเชื้อราบิวเวอเรีย ของภาคเหนือ และไดมีการขยายผลไป ท้ังตําบล 

อําเภอ และจังหวัด และมีผลการวิจัยเก่ียวกับการใชบิวเวอเรียกับแมลงบั่วดวยในแตละปจะไดรับงบประมาณจากทาง 

องคการบริหารสวนตําบลไชยสถานมาดําเนินการทุกๆป 

 
หลักสูตรการเรียนรูท่ี ๒. การคัดเมล็ดพันธุขาว 

 เปนหลักสูตรเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือท่ีจะผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหไดมาตรฐานและตรงตาม

พันธุซ่ึงทางกลุมก็จะไดมีการเรียนรูและถายทอดใหกับเกษตรกรเครือขายไดรูจักวิธีการคัด การนวด การเก็บรักษา 
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หลักสูตรการเรียนรูท่ี ๓. การผสมปุยใชเอง(ปุยส่ังตัด) 

 เปนหลักสูตรท่ีวาดวยการลดตนทุนการผลิต และการใชปุยตามคาวิเคราะหของดิน ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีสามารถท่ี

จะหารปุยมาใชเองและถูกตองกับการใหปุยท่ีตรงตามความตองการ 

 
หลักสูตรการเรียนรูท่ี ๔. การทํานาแบบประณีต 

 เปนหลักสูตรท่ีวาดวยการทํานาแบบดั้งเดิม มีการไถดะ ไถพรวน คาด ตามแบบดั้งเดิมท่ี บรรพบุรุษไดทํามา 

 
 

เครือขาย : กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวหมูท่ี ๓,๔,๕,๘,๙ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายประพันธุ  พวงมณี ตําแหนง:นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท ๐๘๗-๓๑๘๐๒๘๗ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน (หมอนไหม) 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองแดง หมูท่ี 5 ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

พิกัด :  X ๗11405 Y 20๗5954 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

               ท่ีต้ังศูนยเรียนรูฯ 

            

 

 

 
                            

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมเกียรติ เหลาวงค อายุ 44 ป 

ท่ีอยู  : เลขท่ี ๗2 หมูท่ี 5 ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน 

เบอรโทรศัพท : 088-405219 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง มีเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหม จาํนวน 63 ราย มีพ้ืนท่ีปลูกหมอน
ท้ังหมด 454 ไร ในรอบป 2558 มีปริมาณการเลีย้งไหม จํานวน 1,35๗ แผน ผลผลิตท้ังหมด 2๗,8๗9.46 กิโลกรัม เปนเงิน 
4,324,.98 บาท นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรท่ีตองการลดพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยหันมาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพ่ิมขนอีก
จํานวน 20 ราย ท้ังนี้การปลูกหมอนเลี้ยงไหมยังเปนอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยลดการใชสารเคมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมการปลูกหมอน เลี้ยงไหม 

         2. ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดการใชสารเคมี และสงเสริมการปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การใชน้ําอยางรูคุณคา    2. เรื่องการใชสารชีวภัณฑ 

   3. การลดตนทุนการผลิตหมอนไหม 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

   5. การจัดทําแปลงพยากรณศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู :  
1. การใชน้ําอยางรูคุณคา     2. การใชสารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

หอประชมุบ้านหนองแดง 
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3. การลดตนทุนการผลิตหมอนไหม   4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

 

 

 

5. การจัดทําแปลงพยากรณศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นาน 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวน้ําทิพย สิทธิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 094-614555  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
สินคาหลัก : เมล็ดพันธุขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 232 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 80 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานฝายมูล หมูท่ี 1 ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
พิกัด : Latitude   19.071829° Longitude  100.802309° X 689636 ,Y  2109750   (Zone 47)    
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 
 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมนู  ทิลาว  อายุ 60 ป 
บานเลขท่ี 185 หมูท่ี 1 บานฝายมูล ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
เบอรโทรศัพท : 081-7658868 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลปาคา สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 
และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) โดยปลูกขาวอุปโภคและ 
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายบางสวน แตยังประสบกับปญหาการผลิตเมล็ดพันธุท่ียังไมไดคุณภาพ และโรคแมลงระบาด  
แนวทางการพัฒนา :การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
หลักสูตรเรียนรู: 1.การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

2.การใชสารชีวภัณฑเพ่ือลดการใชสารเคมี 
3.โรงเรียนชาวนาการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การผลิตเมล็ดพันธุขาว การปลูกและกําจัดขาวปน ระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช การใชการ
จัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัด
พันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหน้ําแบบแหงสลับเปยกระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช 
สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเก่ียว 20 วัน เอาน้ําออก
จากนา และระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช  
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สํารวจขาวพันธุปน โรคและแมลง ในนาขาว 

ฐานการเรียนรูท่ี : 2 การเกบ็เกี่ยวและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุท่ีระยะสุกแกพอดี การลด
ความชื้นเมล็ดพันธุขาว การทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี : 3 การใชสารชีวภัณฑ เพ่ือลดการใชสารเคมีโดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธีทํา การนํามาผลิตใชและ
ประโยชน 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี : 4 โรงเรียนชาวนาการผลิตเมล็ดพันธุขาว คนหาขอมูลของกลุมดานการผลิตขาว ประเด็นปญหา
ไดแกการใชปุย การใหน้ํา การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู :  

เครือขาย: - 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายเสนห  แอฤทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 085-7218889 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  
สินคาหลัก : พืชผัก 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 530 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 333 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานโปงคํา หมูท่ี 5 ตําบลดูพงษ  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  
พิกัด : Latitude  18.90321    Longitude  100.93249, X 703523 , Y 2091048 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายปกรณ  บังเมฆ 
บานเลขท่ี 130 ม.5 ต.ดูพงษ อ.สันติสุข จ.นาน 
เบอรโทรศัพท : 081 1670439 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนอาชีพหลัก  
ปญหาท่ีประสบ - พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม ( N) กับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  
  - ตนทุนการผลิตสูง ราคาขายไมแนนอน ทําใหเกษตรกรมีหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน   

 

 
 

มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว์

จาํนวนมากและเพ่ิมปริมาณไปอีก

เร่ือย 

พ้ืนท่ีป่าถูกทาํลาย 

ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร

 

 

 

เกษตรกรผูผ้ลิตพืชผกัปลอดภยั

 

การผลิตพืชผกัเชิง

ธุรกิจ 

ปัญหา 
ศกัยภาพ 
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แนวทางการพัฒนา : การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนการปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ  
และยังสามารถบูรณาการกับโครงการขยายผลโครงการหลวง และหนวยงานภาคีไดอีกทางหนึ่ง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การผลิตพืชผักปลอดภัยแบบยั่งยืน 
การนําไปใชประโยชน : การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนการปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ 
หลักสูตรเรียนรู : 1.การผลิตผักเชิงธุรกิจ 
  2. การบรรจุภัณฑ  
 
ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยลดตนทุน การผลิตปุยหมัก/ปุยชีวภาพ ตลอดจนการใชสารชีว
ภัณฑ เพ่ือใหเกษตรกรไดใหความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิตดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน นําทรัพยากร
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 2 การเพ่ิมผลผลิต การผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงธุรกิจเปนการเพ่ิมผลผลิตพืชผัก โดยการนําสารชีว
ภัณฑมาใชทดแทนสารเคมี เพ่ือเล็งเห็นความสําคัญการการปนเปอนสารเคมีของพืชผัก ท่ีมีผลตอสุขภาพของเกษตรกร
และผูบริโภค ตลอดจนเทคนิคการผลิตพืชผักและกระบวนการผลิตพืชผักในโรงเรือน  
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 3 การจัดการผลผลิต การวางแผนการผลิต ฤดูการผลิต ปฏิทินการปลูกพืช การตลาด และการจัดการ
บัญชีฟารม เพ่ือใหสามารถผลิตพืชผักไดตรงตามความตองการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการสรางโรงเรือนใหมี
ความเหมาะสมและสามารถปลูกพืชไดตลอดท้ังป จนเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในชุมชน 
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 4 การตลาด การบรรจุภัณฑ โดยรวมกลุมและตองมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคํา /ตลาดสินคาเกษตรโดยเกษตรกร การบรรจุภัณฑมีความสะอาดและสามารถ
ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู: 
 

 
 
 
 
 
 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปาแลวหลวง  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางณภัทร  กานนท  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:08-4767-5366 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
สินคาหลัก : หมอนผลสด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย: 786 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย: 297 ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานน้ํารีพัฒนา หมู 12 ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
พิกัด :Latitude  19.50838  Longitude  101.21235,X 732178 ,Y 2158578 (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายฉัตรชัย บัวแสนอายุ 43 ป 
บานเลขท่ี 263 บานน้ํารีพัฒนา หมูท่ี 12   ตําบลขุนนาน    
อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน  รหัสไปรษณีย 55130   
เบอรโทรศัพท : 089-997-3405 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลขุนนาน สวนใหญปลูกพืชหลักคือ 
ขาวโพดและขาวไรเปนหลักพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ํา มีลักษณะลาดชัน มีท่ีราบเปนสวนนอย และไมอยูในเขตความ
เหมาะสมในการปลูกขาวและขาวโพด (N)  
ปญหาท่ีประสบ - พ้ืนท่ีไมเหมาะสมผลผลิตตอไรจึงต่ํา  
  - มีการบุกรุกปาเพ่ือปลูกพืชไร  
  - ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางขาดความรูเพ่ือตอบสนองความตองการของเกษตรกรเอง  
  - มีปญหาเรื่องสภาพแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกร 
หมอนผลสด จึงเปนพืชหนึ่งท่ีเปนทางเลือกสําหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดวยความท่ีเปนพืชท่ีมีความทนตอสภาพแวดลอม 
ไมคอยมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนอีกท้ังตัวหมอนผลสดมีสรรพคุณชวยบํารุงสุขภาพจึงมีตลาดสําหรับผูรักสุขภาพ
รองรับอยู เพียงแตเกษตรกรตองพัฒนาคุณภาพและผลิตตามหลักของพืชอินทรีย เพ่ือยึดตลาดสุขภาพเปนเปาหมายใน
การจําหนายเพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืนของเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา : ทางศูนยเรียนรูมีแนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหมอนผลสดท้ังทางดานคุณภาพและปริมาณ 
 - สงเสริมการผลิตตามหลักการทําเกษตรท่ีดี (GAP) ใหไดรับมาตรฐานในทุกแปลงของเกษตรกร 
 - พัฒนาเกษตรกรท่ีไดรับมาตรฐาน(GAP) สงเสริมใหทําตามหลักเกษตรอินทรีย 
 - สงเสริมการแปรรูปหมอนผลสดเพ่ือเพ่ิมชองทางการดานการตลาด  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตหมอนผลสดโดยใชตนทุนการผลิตต่ํา 
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตหมอนผลสดโดยใชตนทุนการผลิตต่ํา 
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หลักสูตรการเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตหมอนผลสด 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตหมอนผลสด 
 3. การจัดการผลผลิต 
 4. การตลาด 
ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี : 1. การลดตนทุนการผลิตหมอนผลสด 
   - การใชปุยหมักชีวภาพ ปุยอินทรยี โดยใชวัตถุดิบในแปลงของเกษตรกร เชน ก่ิง ใบหมอนท่ี
ตองตัดแตงอยูแลวในทุกป 
   - การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูหมอน 
  
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตหมอนผลสด 
   - เทคนิคการโนมก่ิง/ตัดแตงก่ิง ชวงเวลาในการโนมก่ิงท่ีถูกตองจะชวยใหหมอนมีผลผลิตท่ีดีท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
   - การบํารุงรักษาและการดูแลหมอนผลสดในแตละชวงการผลิต 
ฐานการเรียนรูท่ี : 3. การจัดการผลผลิต   
   - การแปรรูป ทําแยม น้ําหมอนพรอมดื่ม หมอนหยี เพ่ือเพ่ิมมูลคาและชองทางการตลาด 
   - ระบบการผลิตพืช GAP ยกมาตรฐานการผลิตเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและปลอดภัยตอผูบริโภค  
ฐานการเรียนรูท่ี : 4. การตลาด 
   - ตลาดพันธะสัญญากับบริษัทดอยคํา/มาลีสามพราน/ทอมฟูดเชียงใหม/ปยสตรี/ภูดอยอินดรัส
เตียน/ภูเพียงมัลเบอรรี่/กลุมรานแปรรูปผลผลิตหมอนกรมอุทยาน/คุณสมใจ/กลุมแปรรูปวังน้ําเขียว นครราชสีมา/มทร.
ลานนา นาน/สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
   - การจําหนายผลผลิตผานกลุมวิสาหกิจชุมชน สรางแบรนดของกลุมวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เครือขาย:ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรตินาน, สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริภูพยัคฆ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอภิวิชญ ไชยคํา  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 091-8717054 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  
สินคาหลัก : ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 37,161 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,072 ราย 
สถานท่ีตั้ง : จุดท่ี 1 บานเกษตรสมบูรณ หมูท่ี 1 ตําบลบานพ้ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
พิกัด : Latitude 18.885088  Longitude 100.44510,X 652063 ,Y 2086839  (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายธีระศักดิ์  วงศตุย  อายุ 61 ป 
บานเลขท่ี 17 หมูท่ี 1 ตําบลบานพ้ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
เบอรโทรศัพท : 090-4687215 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบานพ้ี ประกอบอาชีพหลักคือปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีปลูกเปนท่ีราบ
และท่ีลาดชัน มีความเหมาะกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เหมาะสมมาก(S1) รอยละ 2 ,เหมาะสมปานกลาง(S2)  
รอยละ 17 ,เหมาะสมนอย(S3) รอยละ 39 และไมเหมาะสม(N) รอยละ 42  
ปญหาท่ีประสบ - ตนทุนการผลิตสูง จากการใชปจจัยการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ  
  - ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา ราคาขายผลผลิตต่ําไมคงท่ี ทําใหผลตอบแทนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรนอยมาก 1,300 – 1,800 บาทตอไร สงผลใหเกษตรกรมีรายไดนอย และมีปญหาหนี้สิน 
แนวทางการพัฒนา :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนต่ํา โดยลดตนทุนการผลิต ไดแก
ปริมาณการใชเมล็ดพันธุตอไร ปริมาณการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช และใหปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
   2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเลือกทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม หรือกิจกรรมทางเลือกทดแทน
ท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา 
จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ไดแก ยางพารา มะขามหวาน มะนาว กาแฟไผ  
       หญาแฝก 
   2. กิจกรรมลดตนทุนการผลิต ไดแก ปุยหมัก ปุยน้ําหมักชีวภาพ และพืชบํารุงดิน 
   3. แปลงสาธิตการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนต่ํา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนต่ํา 
การนําไปใชประโยชน : การเกษตรผสมผสาน การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนต่ํา ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนต่ํา     
   2. เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง ทางเลือกลด-เลิกพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
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ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวตนทุนต่ํา  
   1. การเลือกใชพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี ชวงเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตและปริมาณ 
การใชพันธุท่ีเหมาะสม ระยะหางในการปลูกท่ีถูกวิธี 
(การใชเครื่องหยอดเมล็ด/การปลูกแรงงานคน) 
   2. การลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช   
ลดอัตราสวนผสมของสารเคมีกําจัดวัชพืชจากปกติ  
150-200 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร โดยใชสารเคมีกําจัดวัชพืช 
ผสมน้ําหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตราสวน 50 ซีซี :  
1 ลิตร / น้ํา 20 ลิตร ซ่ึงชวยลดปริมาณสารเคมีกําจัดวัชพืช 
1 ใน 3 และชวยเพ่ิมปุยอินทรีย ลดปริมาณการใชปุยเคมีใน
แปลงเพาะปลูกอีกทาง 
   3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา  
ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก  
การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
ตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 

ฐานการเรียนรูท่ี : 2 เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง  
1. การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต         
2. การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ปุยอินทรีย   
3. กิจกรรมเกษตรผสมผสานดานพืชสรางรายได  
(มะนาววงบอ,ไผ,หญาแฝก,มะขามหวาน,ยางพารา,  
กาแฟ,มะละกอฮอลแลนด) 

          
         

แปลงเรียนรู :  
 

                 
 
 

เครือขาย : องคการบริหารสวนตําบลบานพ้ี, สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน, สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
จังหวัดนาน, โครงการธรรมชาติปลอดภัย(เครือเจริญโภคภัณฑ) 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายประทวน  จันทรดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-1304591, 062-2959311 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลสถาน อําเภอปว จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : ขาว 

สถานท่ีตั้ง: บานนาปานหมูท่ี 1ตําบลสถาน อําเภอปว จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude   19.195048°   Longitude  100.924545° X 702351Y 2123527 (Zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายจันทร  พรมรังกาอายุ  62 ป 

ท่ีอยู : 174 หมูท่ี 1 บานนาปาน ตําบลสถาน อําเภอปว จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท : 0871780766 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลสถาน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1)โดยปลูกขาวอุปโภคและเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายบางสวน แตประสบปญหาการ
ผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู :  

1.การลดตนทุนการผลิตขาว 

2.การเพ่ิมผลผลิตขาว 

3.การจัดการผลผลิต 

4.การตลาด 

 

วดันาป่าน 

 

ศูนยเรียนรูฯต.สถาน 

N 

ถนน นาน-ทุงชาง 
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ฐานการเรียนรู : 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว - ใชเครื่องหยอดเมล็ดขาวถูมิปญญาทองถ่ิน ชวยลดเมล็ดพันธุ ข้ันตอนการทํานา 
ประหยัดแรงงานและเวลา - ใชเทคนิคการปลูกขาวตนเดียว- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 
 
 
 
 
2. การเพ่ิมผลผลิตขาว- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน- การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (เพ่ิมผลผลิตและ
กําจัดวัชพืช) เพ่ือลดการใชสารเคมี โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธีทํา การนํามาผลิตใช และประโยชน 
- การไถกลบตอซังและเศษวัชพืชในพ้ืนท่ีนา 
 
 
 
 
 
3. การจัดการผลผลิต- แปลงพยากรณศัตรูพืช - การคัดเมล็ดพันธุขาว (การจัดการแปลงพันธุ) 
- การปลูกพืชหลังนา (ปรับปรุงบํารุงดิน/เสริมรายได) 
 
 

 

 

 

4. การตลาด–จําหนายเปนเมล็ดพันธุและบริโภค- ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน- การแปรรูปฟางขาว

เพ่ือเพ่ิมรายได 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย: - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุภารัตน  เทพอาจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0856948316 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยคุณภาพมาตรฐานการสงออกอําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 
สินคาหลัก : ลําไย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 4,506 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,014 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานพญาแกว  หมูท่ี  4 ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 
พิกัด : Latitude  19.277371° Longitude  100.902931° X =699978 ,Y=2132615(Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมรรถพล  ขอดเตชะ 
บานเลขท่ี 28บานพญาแกว  หมูท่ี 4  ตําบลพญาแกว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 
เบอรโทรศัพท : 093 1326344 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ประชากรสวนใหญของตําบลพญาแกวมีอาชีพ 
เกษตรกรรรมจากครวัเรือนท้ังหมด 892 ครัวเรือน มีครวัเรือนเกษตรกร 
813 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 91.14 มีรายไดจากพืชเศรษฐกิจหลักไดแก ลําไยรองลงมาคือขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาว 
ซ่ึงสวนใหญปลูกไวบรโิภคภายในครัวเรือนเทานั้นจากการจัดทําแผนท่ีรายแปลงลําไย 
ปญหาท่ีประสบ- เกษตรกรผูปลูกลําไย 232 รายจํานวน 349 แปลงรวมพ้ืนท่ี 1,227.27 ไรขาดแคลนระบบน้ําเพ่ือ
การเกษตร ตนทุนการผลิตคอนขางสูงเกษตรกรจึงรวมกลุมกันเพ่ือแกไขปญหา และพัฒนากระบวนการผลติลําไย 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบน้ําเพ่ือการเกษตร ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอไร  พัฒนาคุณภาพผลผลิต  
เรียนรูการผลิตลําไยนอกฤดู 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : พัฒนาคุณภาพผลผลิต เรียนรูการผลิตลําไยนอกฤดู 
การนําไปใชประโยชน : ผลิตลําไยนอกฤดู 
หลักสูตรเรียนรู 
1. การลดตนทุนการผลิต 
- การตัดแตงก่ิง  
- การทําปุยหมักใตตนลําไย 
- การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ฯลฯ 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- การใสปุยตามระยะผล 
- การใชน้ําอยางรูคุณคา 
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3. การจัดการผลผลิต 
- การจัดการทรงพุม/การตัดแตงชอ 
- การใสปุยตามระยะผล 
- การทําสีผลลําไยสด(สีทอง) 
4. การตลาด 
- ตลาดพันธะสัญญา 

 

ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการผลผลิต 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเชื่อมโยงดานการตลาด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจมหาวิทยาลัยแมโจ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายเรวัต  พรมสาสน  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 087 182 0463  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูเพียง   จังหวัดนาน 
สินคาหลัก : มะมวง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,856 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 462 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหาดผาขน หมูท่ี  3   ตําบลเมืองจัง   อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude   18.878923°  Longitude 100.794749° X  689058  ,Y 2088389     (Zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  B 
 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเกษม  รุณใจ   อายุ 55 ป 
บานเลขท่ี  93 หมูท่ี  3  ตําบลเมืองจัง  อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  จ.นาน 
เบอรโทรศัพท : 083-31336183 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : การผลิตมะมวงเพ่ือสงออกของอําเภอภูเพียง เปนการผลิตมะมวงรับประทานสุกและดิบ อาทิเชน
พันธุน้ําดอกไม เบอร 4,เขียวเสวย, โชคอนันต,มันขุนศรี มีการรวมกลุมทําการผลิต และรวมกลุมกันจําหนาย จํานวน 2 
กลุม ท้ังแบบนําผลผลิตสงตลาดเองและพอคามารวบรวมผลผลิต ซ่ึงทําการสงออกไปยังตลาด ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,มาเลเซีย ซ่ึงเปนพืชสรางรายไดในทองถ่ินและไดรับความ
สนใจจากเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอภูเพียงเปนอยางดี  
  - ปญหาการใชสารเคมีเกินความจําเปนในการกําจัดแมลงศัตรูพืช และการใสปุยเคมีปุยเคมีเกินความ
จําเปนทําใหตนทุนการผลิตสูง ตลอดจนผลผลิตตอไรยังต่ํากวามาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา :  1. การลดตนทุนการผลิต 
         2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การฝากยอดมะมวง 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมปริมาณเกสรตัวผูสงผลใหผลผลิตตอไรสูงข้ึน 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต 
       2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
       3. การจัดการผลผลิต 
       4. การตลาด 
 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

ต.เมืองจงั 

บ้านหาดผาขน 

บ้านผาสงิห์ 

อ.เมืองนา่น 
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ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูท่ี : 1 การลดตนทุนการผลิต ดวยการใชปุยชีวภาพเพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี และการตัดแตงก่ิง 
เพ่ือสะดวกในการหอผลและเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
ฐานการเรียนรูท่ี : 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยการ 
การปลูกสลับ การใชเทคนิคการฝากยอดมะมวงเพ่ิมปริมาณเกสรตัวผูและ
สงผลใหเพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไรสูงข้ึนการหอผล 
 

ฐานการเรียนรูท่ี : 3 การจัดการผลผลิต ใชวิธีการรวมกลุมการคัดเกรด 
การสรางเครือขายการผลิตและการจําหนาย 
 

ฐานการเรียนรูท่ี : 4 การตลาด ใชชองทางการจําหนายหลายชองทาง  
เชนกลุมรวบรวมผลผลิตและจําหนายเอง และตัวแทนผูรวบรวมผลิตภาย 
ในทองถ่ิน 
 

 
 
แปลงเรียนรู:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครือขาย :  กลุมผูปลูกมะมวงบานหาดเค็ด หมูท่ี 1   ตําบลเมืองจัง   อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวิชัย อินทํา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท :  090- 761-5382 
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