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

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

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ อายุ 54 ปี 

บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เบอร์โทรศัพท์ : 083 5694838 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลปางหมู ส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภค และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
กับการปลูกข้าว (S2) แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา :  - การผลิตข้าวปลอดภัย การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวปลอดภัย 

การน าไปใช้ประโยชน:์ ลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีคุณภาพ 

หลักสูตรเรียนรู้ : การผลิตข้าวปลอดภัย 

ฐานการเรียนรู้ 1. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัดโรค 

และแมลงในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และงดใช้สารเคมีในนาข้าว  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ปลอดภัย ต้ังแต่การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว  
และทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว ต้ังแต่ระยะกล้า 
ระยะแตกกอ ระยะต้ังท้อง และระยะออกรวง 
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2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว (การปลูกข้าวแบบแยกกอ)
สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว เหลือไร่ละ 3-5 กก. 

 โดยการเพาะกล้าเหมือนการด านาปกติ ถอนกล้าเสร็จแล้ว 
น ามามัดรวมกัน และช าไว้ในนา เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรง  
สามารถหลีกเล่ียงการท าลายจากหอยเชอร์รี่ได้ ช าไว้ประมาณ 
20-30 วัน หลังจากนั้นก็น ามาปลูกในนาโดยวิธีการปักด า 
ปักด า 1 ต้นต่อหลุม 

3. การผลิตและใช้การใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ
ให้เกษตรกรสามารถผลิต และใช้ในปริมาณท่ี 

พอเพียง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว และลดต้นทุน 
การผลิต ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพปลอดภัยท้ังผู้ผลิต 
และผู้บริโภค 

4. การคัดแยกพันธุ์ปน
คัดแยกพันธุ์ปนท่ีปนมาจากเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ท่ีปลูก หรือจากเครื่องจักรท่ีน ามาใช้โดยการตรวจ 
นาข้าวอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบเจอพันธุ์ข้าวที่ปนก็ 
ตัดออกทั้งต้น หรือถอนท้ิงท้ังกอ สามารถท าได้ทุก 
ระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายบดินทร์ ศิริวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 053-695462 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 13,040 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย: 2,855 ราย  
สถานที่ต้ัง   บ้านแม่นาเติงใน  หมู่ 2  ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน 
พิกัด   Latitude  19.393070   Longitude  98.420428   

โซน 47  X  0439144      Y 2144423 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายยรรยงค์   ยาดี  อายุ  60  ปี 
บ้านเลขท่ี  76  หมู่  2  ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน  58130 
สถานการณ์ของพื้นที่ 

เกษตรกรในพื้นท่ี ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนมากปลูกข้าวนาปีเป็นพืชหลัก และประสบปัญหา
ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง เนื่องจากสารเคมีท่ีใช้ราคาแพง ซึ่งเกษตรส่วนมากจะปลูกข้าวไว้บริโภคเอง หากเหลือก็
จ าหน่ายให้กับคนในหมู่บ้านหรือพ่อค้าในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

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

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

การน าไปใชป้ระโยชน : ลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
หลักสูตรเรียนรู้  

- การวิเคราะห์ดิน
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ
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ฐานเรียนรู้  
ฐานเรียนรู้ : 1.  การจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ดิน 

การปลูกพืชทุกอย่างอันดับแรกต้องมีการ 
วิเคราะห์ดินเพราะจะท าให้เราทราบถึงลักษณะศักยภาพ 
ของดินท่ีจะปลูกว่าเป็นอย่างไร  มีธาตุอาหารอะไรบ้าง   
ควรจะเติมธาตุอะไรลงไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
ปรับปรุงดินโดยมาไถกลับปุ๋ยพืชสด และใส่ปุ๋ยตามค่า 
วิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

2. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
ใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย 

ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงในนาข้าว เพื่อลดต้นทุน 
การผลิต และงดใช้สารเคมีในนาข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าวให้ปลอดภัย ต้ังแต่การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว  
และทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว ต้ังแต่ระยะกล้า 
ระยะแตกกอ ระยะต้ังท้อง และระยะออกรวง 

3. การดูแลต้ังแต่การปลูก – เก็บเกี่ยว
มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  มีคุณภาพและการดูแลต้ังแต่ 

การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ระยะกล้า  ได้แก่ การก าจัดวัชพืช  การจัดการน้ า 
ให้เหมาะสมแบบแห้งสลับกับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการ 
ตรวจโรคแมลงอยู่เสมอ ระยะแตกกอ  ต้องมีการตรวจแปลงอยู่เสมอ  
การมีการคัดพันธุ์ในระยะต้ังท้อง ควรมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ 
เหมาะสมระยะออกรวง  ควรมีการคัดพันธุ์, ก าจัดวัชพืช  ส ารวจแปลง 
อย่างสม่ าเสมอ เอาน้ าออกจากนาเกินในระยะพลับพลึง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : สถานีพัฒนาท่ีดินอ าเภอปาย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  : นางเยาวลักษณ์   แสนพิทยาพร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  081-9522515 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรมหลัก : ไรนาสวนผสม 

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 47  หมูท่ี 3 บานไร  ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน.   

พิกัด : 47 Q   X 0416462    Y 2159524   Latitude 19.52871 / Longitude 98.20376 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายเวียน ติ๊บมา  

สัญชาต ิไทย  เช้ือชาต ิไทย  ศาสนา พุทธ 

ท่ีอยู  : เลขท่ี 47 หมูท่ี 3 บานไร ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผาจังหวัดแมฮองสอน   

เบอรโทรศัพท : 061-237-3585 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนอาชีพหลัก ตามดวยถ่ัวแดงหลวงและพืชผักจํานวนมากและเพ่ือให

เกษตรกรทําการผลิตพืชเศรษฐกิจไดเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีตามเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ตนทุนการผลิตลดลง และมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา :  

 1. การลดตนทุนการผลิตขาว ตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ 4,280 

บาท โดยมีเปาหมายการลดตนทุนการผลิต ไรละ 800 บาท 

 2. การผลิตขาวใหมีคุณภาพ พืชไรและพืชผัก 

 3. การถายทอดความรูการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ      

ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 4. การถายทอดความรูการผลิตพืชปลอดสารเคมี เปนการ      

เพ่ิมมูลคาใหแกสินคาเกษตร 

 5.การสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงไก,หมูหลุม,การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไปขยายผลสูเกษตรกรขางเคียง 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ  

การนําไปใชประโยชน : นําเกษตรการเขาไปศึกษาเรียนรูตามฐานความรูตางๆ  
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ฐานการเรียนรู :  

1. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช/การทําแปลงปุยพืชสดในนาขาว 

 

2. การผลิตขาว ถ่ัวแดงหลวง และพืชผักปลอดสารพิษ เปนแปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดสารเคมี ในพ้ืนท่ี  1.5 ไร   

 
3. การเลี้ยงสัตว การเลี้ยงหมูหลุม/ไกพ้ืนเมือง/เปดเทศ การเลี้ยงสัตว โดยมีการเลี้ยงสัตว 3 ชนิด  คือ การเลี้ยงไก

พ้ืนเมือง,การเลี้ยงสุกรพันธุพ้ืนเมืองและการเลี้ยงเปดเทศ 

 

4. การประมง การเลี้ยงปลา/กบ มีการประมงจํานวน  2  บอ   

 
แปลงเรียนรู : 

   

  
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมนตรี  ธรรมเสนา 

เบอรโทร : 087-1906686 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 
กิจกรรม : ไรนาสวนผสม 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 1 ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน 
พิกัดศูนยฯ :  โซน 47   X  0391503  Y  2083946  ละติจูด 18.844582  ลองติจูด  97.970145 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

       

      
 
 
      
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายวัฒนะ  สุวรรณเขตนิคม  อายุ 38 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 590    หมูท่ี 1  ตําบลขุนยวม  อําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน        
เบอรโทรศัพท : 087-0878304   

สถานการณของพ้ืนท่ี  : พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวและปลูกพืชไร พืชผักสวนครัว เพราะอยูใกลแหลงน้ํา  

ชลประทาน และเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไวใชเอง ลดตนทุนการผลิต 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และลดแรงงานคน โดยนําเครื่องจักรกลมาใชแทน ไดผลผลิตมากข้ึน  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  มีพืชหมุนเวียนตลอดป 

หลักสูตรศูนยเรียนรู : 

 1. การคัดพันธุขาวและการอนุรักษสายพันธุขาว 
 2. เทคนิคการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของขาวในบริบทอําเภอขุนยวม 
 3. เกษตรแบบผสมผสาน 
 
ฐานการเรียนรู :  
1. การคัดพันธุขาวและการอนุรักษสายพันธุขาว 

เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาทํานาแลวไดผลผลิตต่ํา ตนทุนสูง เนื่องจาก
เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุไวเองเกิดการกลายพันธุ คุณภาพลดลง การคัดพันธุขาวทําใหไดขาว
ท่ีมีคุณภาพ   ลดปญหาขาวปลอมปนและคุณภาพต่ํา ลดตนทุนการผลิต 
ได และยังชวยอนุรักษพันธุสายขาวพ้ืนเมืองไมใหสูญหาย  
 
2. เทคนิคการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของขาวในบริบทอําเภอขุนยวม 
          การลดตนทุนการผลิต เริ่มตนตั้งแตกอนการปลูกนาขาว ดําเนินการ
รวมกับสถานีพัฒนาท่ีดินอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอนโดยการตรวจ
วิเคราะหดิน และใชปุยสั่งตัด ใหเหมาะสมกับคาวิเคราะหดิน ใชน้ําหมักชีวภาพ   
และสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดแมลงและโรคในนาขาว ถอนพันธุปน  
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3. เกษตรแบบผสมผสาน 
    ระบบเกษตรกรรมท่ีจะนําไปสูการเกษตรแบบยั่งยืน มีท้ังการเพาะปลูกพืช 
โดยการปลูกขาวเปนหลัก ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว 
ในพ้ืนท่ีเดียวกัน และนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียน 
ใชประโยชนกับการผลติอีกชนิดหนึ่งภายในไรนาแบบครบวงจร  

 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางดารณี  ศรีภูธร 

เบอรโทร : 086-9246981 
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ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 
สถานท่ีตั้ง : บานแมปาง หมูท่ี 1 ตําบลสันติคีรี อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
พิกัด : ละติจูด  18.459752  ลองติจูด  97.944191 
         โซน 47   X 388517   y  2041377 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายวินิจ  กุศลศิริ  อายุ  64 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 55 หมูท่ี 1 บานแมปาง ตําบลสันติคีรี อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
เบอรโทรศัพท : 080 - 8563690 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลสันติคีรี สวนใหญปลูกขาว รอยละ 90 ซ่ึงแบงเปน ขาวนาและขาว
ไร สัดสวน ขาวนา รอยละ 30 และขาวไร รอยละ 60 โดยพ้ืนท่ีสวนใหญถาเปนขาวนาจะเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกระดับ S3 ถาเปนขาวไร จะเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการปลูกขาว ระดับ N ซ่ึงสวนใหญเกษตรกรจะปลูกขาวไว
สําหรับกินในครัวเรือนและแบงขายบางสวน แตเกษตรกรจะมีพ้ืนท่ีสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือเปนแหลงรายไดใน
ครัวเรือน เชน ถ่ัวเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับปญหาในพ้ืนท่ีนั้น สวนใหญจะเปนดานโรค แมลง ศัตรูพืช ดินมี
ความสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีราคาแพง และไมสามารถควบคุมสภาพดิน ฟา อากาศได  

แนวทางการพัฒนา :  การปลูกขาวพันธุตานทานและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใหเกษตรกรเรียนรูและ
พัฒนาไปสูการมีกิจกรรมดานตางๆ อาทิ ดานปศุสัตว ประมง การพัฒนาท่ีดินและการเรียนรูนวัตกรรมใหมในการ
ปรับเปลี่ยนสายพันธุขาวเพ่ือท่ีจะลดตนทุนการผลิตและมีรายเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมอ่ืนๆ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :   นวัตกรรมการปลูกขาวและการเกษตรแบบผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู :   
1. การใชพันธุตานทาน พันธุ กข 53 

 ใชเมล็ดพันธุขาวท่ีคุณภาพดี ใชอัตราสวนท่ีเหมาะสม โดยมีลักษณะเดนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี คือตานทานตอ
แมลงบั่วระดับคอนขางตานทานถึง ตานทานสูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผลผลิตสูง มีศักยภาพผลผลิตสูงถึง 999 
กิโลกรัม ตอไร เฉลี่ย 725 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุปทุม ธานี1 และพิษณุโลก 2 คิดเปน 3 และ 4 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และใกลเคียงกับพันธุ กข 21 คือ 731 กิโลกรัมตอไร และเปนขาวอมิโลสต่ํา คุณภาพการหุงตมและ 
รับประทานออนนุมเปนท่ีนิยมของประชาชนท่ีบริโภค ขาวเจาในภาคเหนือ 

 

 

 

 

2. การผลิตปุยอินทรียและกาวิเคราะหคาธาตุในดิน
 การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนน
การใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การตรวจดิน
เบื้องตนท่ีศูนยจัดการดินปุยชุมชน และใชปุยตามคา
วิเคราะหดินตอแปลงและการทําปุยหมักโดยใชสารเรง 
พด 1 พด 2 เพ่ือลดตนทุนในการใชปุยเคมี 

 

3. การใชชีวภัณฑทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลง 
 การใชชีวภัณฑในท่ีนี้จะผลิต 2 ชนิด คือ เชื้อราขาวบิวเวอรเรีย เพ่ือปองกันกําจัด
แมลงประเภท เพลี้ยกระโดด บั่ว และหนอนบางชนิด อีกชนิด คือ เชื้อราเขียวไตรโครเดอร
มา เพ่ือปองกันกําจัดโรคขาวท่ีมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา โดยผลิตและใชตั้งแตข้ันตอนการ
เตรียมพันธุขาวโดยการนําเชื้อราไตรโครเดอรมาคลุกเมล็ดพันธุขาวเพ่ือปองกันโรคไหม 
และมีการนําเชื้อราไตรโครเดอรมาไปผสมกับปุยคอกหรือปุยหมักเพ่ือปองกันกําจัดโรคเชื้อ
ราท่ีมาจากดิน  
 
แปลงเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว  

  

 

 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวรากร  ฟองกระจาย 
เบอรโทรศัพท :  081-1625095 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานท่ีตั้ง : บานปากลวย  หมูท่ี 8  ตําบลแมสะเรียง  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

พิกัด :  โซน 47   X  391333  Y  2009326  ละติจูด 18.170255  ลองติจูด  97.972563 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพัด  เดนดอกไม  อายุ 61 ป   

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 103 หมูท่ี 3  ตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

เบอรโทรศัพท : 084-810-7420 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแมสะเรียง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 80 

เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวเพ่ือเก็บไวบริโภคภายในครัวเรือน แตพ้ืนท่ีทางการเกษตรมีจํากัด ประกอบกับเกษตรกรยังใช

ปจจัยการผลิตไมเหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ตนทุนการผลิตสูง มีโรคและแมลงระบาด ทําใหเกษตรกรไดรับ

ผลผลิตตอไรต่ํา 

แนวทางการพัฒนา :  

- การใชปจจัยการผลิตใหถูกตองและเหมาะสม 

- การใชสารชีวภัณฑในการปองกัน ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

- การลดตนทุนการผลิตขาว 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตขาวปลอดภัยและลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัด โรคและแมลงศัตรูขาว และพืชผัก 

 2. การใชปุยหมักในการผลิตพืชเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

 3. การใชน้ําสมควันไม เพ่ือไลแมลง ลดการใชสารเคมี 

 4. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือใชในการเกษตร 

 

ศูนยเ์พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร 
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ฐานการเรียนรู  :  

1. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑเพ่ือใชในการปองกันและควบคุม โรคและแมลง  

  การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพ่ือใชแชเมล็ดขาวกอนหวาน   

ใชฉีดพนในระยะกลา ระยะแตกกอ เพ่ือปองกันโรคไหม การใชเชื้อบีทีปองกันกําจัด

หนอนกอขาว และการใชเชื้อบิวเวอเรียฉีดพนเพ่ือปองกันกําจัด

เพลี้ยกระโดดในนาขาว 

 

2.  การทําปุยหมัก 

ทําปุยหมักและใชปุยหมักใน

ระยะเตรียมดิน เพ่ือลดตนทุนการผลิต และ

เปนการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การผลิตน้ําสมควันไม 

ใชน้ําสมควันไม เพ่ือไลแมลง ลดการใชสารเคมี 

 

   

 

 

 

4. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

การผลิต และวิธีการใชน้ําหมักชีวภาพทางการเกษตร โดย

ทําจากเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากไรนา เชน ผลไม ตนกลวย มาใชใหเกิด

ประโยชน 

 

     

แปลงเรียนรู : 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส.ปารชญา พิสูตร 

เบอรโทร : 093-1304730 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

สินคาหลัก : วนเกษตร (บุก สมุนไพร) 

สถานท่ีตั้ง : บานปูคํา-หวยแหง หมู 10 ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จงัหวดัแมฮองสอน 

พิกัด : โซน 47   X 369659.45   Y 1976563.64  ละติจูด 17.872993 ลองติจูด  97.769731 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายไสว พิสสมัย อาย ุ48 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 57/1 หมู 10 ต.แมสามแลบ อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 

เบอรโทรศัพท : - 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแมสามแลบ สวนใหญประกอบ

อาชีพการเกษตร โดยปลูกขาวเปนพืชหลัก รองลงมา คือ พริก บุก การทําไรนาสวนผสม การประมง การปศุสัตว เปน

ตน ซ่ึงการทําการเกษตรโดยท่ัวไปพบวามีปญหามากมาย ไมวาจะเปนทางดานดิน น้ํา โรคระบาด แมลง ตลอดจนดาน

พันธุพืช พันธุสัตว 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว  

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  วนเกษตร (บุก สมุนไพร), เกษตรผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู :  

1. การเตรียมดิน – เริ่มตั้งแตการไถเตรียมดิน การปรับพ้ืนท่ี การควบคุมกําจัดวัชพืช โรค แมลงศัตรูขาวท่ี

อาศัยอยูในดิน และการบํารุงดิน โดยการไถกลบตอซังขาวเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน 
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  ๒. การปลูกและการดูแลรักษา - การใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพดี     

ใชอัตราท่ีเหมาะสม โดยเนนการเลือกพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ซ่ึงทางศูนยเรียนรูฯ 

ไดทําการทดสอบขาวพันธุดีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูกดวย 

   

    ๓. การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว – การนําเทคโนโลยีมาประยุกต   

ใชในการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียวขาว และการเก็บรักษา เพ่ือใหได

ผลผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ 

 

   ๔. การใชสารชีวภัณฑ สมุนไพรปองกันกําจัดแมลง  

และการผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา โดยเนนการสาธิต 

วัสดุท่ีใช วิธีการทํา การนํามาใชและประโยชน 

 

 
 

     ๕. การปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม      

การจัดการพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพโดยปลูกพืชหลายชนิด   

ในพ้ืนท่ี ใหมีผลผลิตหมุนเวียนตลอด เพ่ือลดผลกระทบ   

จากโรค แมลงระบาดและผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ํา 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชลิต ขันธเขียว 

เบอรโทร : 062-2655207 
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