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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง      
สินคาหลัก : ลําไย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,224   ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 133  ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานวังโปง ม.2 ตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
พิกัด : Latitude      Longtitude 
พิกัด : X: 564628 Y: 2112612                                          
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :     
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
     

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายอาคม  มีเมล                                                                
ท่ีอยู : 124 หมูท่ี2  ตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง                                                            

เบอรโทรศัพท : 09-65734431     
 

สถานท่ีของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอวังเหนือมีการปลูกลําไยพ้ืนท่ีประมาณ 3,224 ไร เปนเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม
ปลูกลําไย S2 โดยการขยายผลผลิตในรูปแบบขายลําไยสดและลําไยรวง แตมักประสบปญหาลําไยออกดอกปเวนป 
ผลผลิตไมไดคุณภาพตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรขาดเทคโนโลยีดานการผลิต ตลอดจนดินขาดความสมบูรณ
เทาท่ีควร         
                                                                                     
การนําไปใชประโยชน :  เพ่ิมผลผลิตตอไร จาก 277 กก./ไร เปน 450 กก./ไร                                           
            เพ่ิมคุณภาพผลผลิต จากลําไยเกรด AA รอยละ 25 เปนรอยละ 65                          

ลําไยเกรด A รอยละ 35 เหลือรอยละ 30  เกรด B รอยละ 25 เหลือรอยละ 5   
                                        

หลักสูตรการเรียนรู :  
หลักสูตรหลัก 1.  การผลิตลําไยคุณภาพ    2.  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 3.  การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช  4.  การแปรรูปผลผลิต 
 5.  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   6.  การตลาด/การเชื่อมโยงการตลาด 

หลักสูตรบังคับ 1.  ทฤษฎีใหม     2.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเสริม 1.  การตลาดและแผนธุรกิจ   2.  การสรางความเขมแข็งของกลุม 
 3.  การจัดการน้ํา 
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ฐานการเรียนรู :  
๑) เรื่องลําไยแปลงใหญ 
๒) เรื่องขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญ 
๓) เรื่องมันสําปะหลังแปลงใหญ 
๔) เรื่องโกโกแปลงใหญ 
๕) เรื่องศูนยการจัดการดินปุยชุมชน 
๖) เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
๗) เรื่องการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 
๘) เรื่องการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 
๙) เรื่องดานประมง 
๑๐)   เรื่องดานปศุสัตว 
๑๑)   เรื่องการบัญชีตนทุน/ครัวเรือน 
๑๒)   เรื่องการจัดการน้ําใชอยางรูคุณคา 

 
แปลงเรียนรู :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : จํานวน 14 ศูนยฯ ดังนี้  
1.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทุงฝูง  2.ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน  3.แปลงเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม (ตําบลวังใต)  
4.แปลงเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม (ตําบลวังเหนือ)    5.ลําไยแปลงใหญ  6.เกษตรอินทรีย    7.กลุมเลี้ยงแพะชาววัง  
8.กลุมหัวใจผักกาดตากแหง    9.กลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบานดอนแกว   10.กลุมแมบานเกษตรกรแมสงใต       
11.มันสําปะหลังแปลงใหญ    12.ขาวโพดหวาน   13.แปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว   14.ศูนยขาวชุมชน 
 
ช่ือเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร : นางกราบทอง  พุมอยู 
ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-1360446                          
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ:ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
สินค้าหลกั:ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 8,786 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 2,000 ราย 
สถานทีต่ัง้:บ้านห้วยมะเกลือ  หมูท่ี่  4  ตําบลหัวเสือ  อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง 
พกิดั:Latitude 18.15079 Longitude 99.66248 

 X 570073.3   Y  2006994.7   (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นางดวงดาว  กูริโอโสไนอาร์เร็ตต้ี 
บ้านเลขท่ี 164 หมู ่4 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์:  081-7243581 
สถานการณ์ของพื้นที ่: พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ( S2) แต่ประสบปัญหา คอื  

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

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

2. การผลิตขา้วให้ได้คุณภาพ
3. การบรรจุผลิตภัณฑ์  การแปรรูป

ฐานการเรียนรู้ :1.  การผลติข้าวคุณภาพ 
- การใช้พันธ์ุ, การคัดเมล็ดพันธ์ุด้วยการใช้นํ้าเกลือ 
- การดูแลรักษา 
- การเก็บเกี่ยวระยะที่เหมาะสม 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตร 

ทางไป อ.แมทะ 

ทางไป
ศาลา
กลาง 
ลําปาง 

ทางไป 
จ.แพร 

ตึกสีสม 
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2  การทํานํ้าหมักและปุ๋ยหมกั 
- การทํานํ้าหมักและปุ๋ยหมัก ในการลดต้นทุนได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 

3  การทําและการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย) 

4  การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 
- เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการทํานํ้าข้าวกล้องงอก  การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่รักษาคณุภาพ

ข้าวโดยการแพ็คสูญญากาศ 

แปลงเรียนรู ้  

เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลําปาง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายถนอม  ฟองอิสสระ 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-0341796   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

สินคาหลัก  ขาว , เศรษฐกิจพอเพียง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย  23,354 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย 4,253 ราย 

พิกัด X= ๕๔๐๘๒๗ , Y= ๒๐๒๐๔๔๕ 

ระดับการพัฒนาของศูนย ระดับดี 

แผนท่ีไปศูนย  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลง นายเนตร ใจเท่ียง  
บานเลขท่ี 482 หมูท่ี 6  ตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 
เบอรโทร  :  081-950-3005 

สถานการณของพ้ืนท่ี เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอหางฉัตร สวนใหญปลูกขาวรอยละ 80ของเกษตรกร   แตปญหาใน

การปลูกขาวของเกษตรกร คือปญหาผลผลิตตกต่ํา  ตนทุนการผลิตสูง และมีกําไรนอย  เกษตรกรจึงมีรายไดต่ํา 

แนวทางการพัฒนา สํานักงานเกษตรอําเภอหางฉัตร ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ขาว และเศรษฐกิจพอเพียง) เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดจัดตั้งข้ึนท่ีตําบลปงยางคก ซ่ึง

ศูนยดังกลาวจะเนนการใหความรูท้ังดาน พืช สัตว ประมง เนนประเด็นการลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิต

ขาวคุณภาพ ลดการใชเคมี เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญดานการผลิตปุยไสเดือนดิน และใชปุยไสเดือนในการเพ่ิม

ผลผลิตขาวจนประสบความสําเร็จ เกษตรกรตนแบบสามารถถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรท่ัวไปไดเปนอยาง

ดี ในการดําเนินการของศูนยฯไดดําเนินการอบรมเกษตรกรอยางตอเนื่องและจะไดดําเนินการเผยแพรไปยัง

เกษตรกรและผูสนใจ ตลอดจนนักเรียนท่ีตองการเขามาเรียนรูตอไป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  การเพาะเลี้ยงไสเดือนดินและการใชประโยชนจากปุยไสเดือนดินในการเพ่ิม

ผลผลิตขาว ไดประมาณ 100 กก./ไร และลดตนทุนการผลิตขาวลงไดประมาณ 2,000 บาท/ไร 

การนําไปใชประโยชน  ลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ิมผลผลิตขาว และไมใชปุยเคมีและสารเคมี 

หลักสูตรเรียนรู  ๑. การผลิตขาวตามระบบ GAP ๒.การเลีย้งไสเดือนดินและการใช ๓.การวิเคราะหดิน            

๔. การผลิตและการใชสารชีวะภัณฑ  ๕.การเลี้ยงโคเนื้อ ๖.การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเปดและแปรรูปไขเปด 

๗.การแปรรูปขาวและการจําหนาย 

ทางไป เชียงใหม ่        ไปลาํปาง

ทางไป อําเภอเกาะคา

ประมาณ  8 กม. 

ปอมยามบานปนงาว

อ.หางฉัตร 

ศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู 

ฐานท่ี ๑ การผลิตขาวตามระบบมาตรฐาน GAP และการลดตนทุนการผลิตขาว 

วิทยากรประจําฐาน นายเนตร  ใจเท่ียง 

ฐานท่ี ๒ การเลี่ยงไสเดือนดิน เปนปุยทดแทนปุยเคมี วิทยากรประจําฐาน นายเนตร  ใจเท่ียง 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ช่ือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  นายจํารัส เตชะสาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ โทร.081-8782450 

ฐานท่ี ๓ การผลิตสารชีวภัณฑ เนนการผลิตและการใชเชื้อราไตรโคเดอมา การผลิตน้ําหมักชีวภาพ          

วิทยากรประจําฐาน นายธนกฤต  สนัวงค 
 ฐานท่ี ๔ ฐานการตรวจวิเคราะหดิน วิทยากรประจําฐาน นางสุพรรณ วงคอนันต 

ฐานท่ี ๕ ฐานการเลีย้งโคเนื้อ วิทยากรประจําฐาน นายภานุพงษ   ใจเท่ียง 

ฐานท่ี ๖ ฐานการเลี้ยงปลาในบอดิน การเลี้ยงเปดและการแปรรูปไขเปด วิทยากรประจําฐาน นายบูม 

ฐานท่ี ๗ ฐานการแปรรูปขาว นางสุพรรณ วงคอนันต 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 

ช่ือ ฟารมเพชรลานนา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
สินคาหลัก ไผซาง ไกประดูหางดํา สมโอ แกะเนื้อ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย 59450 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย 8504  ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง  บานใหมสามัคคี หมูท่ี 6 ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
พิกัด x 056861  y 2079034 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู      

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู  นางสาวสิริน ชะเอมเทศ 
ท่ีอยู  176 ม.6 ต.แมสุก อ.แจหม จ.ลําปาง 
เบอรโทรศัพท 089-5785792 

สถานการณของพ้ืนท่ี    เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว และพืชไร รองลงมา และทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จึง
ประสบปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ํา 

แนวทางการพัฒนา   สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม ไดเล็งเห็นถึงความสําเร็จจากการทําเกษตรแบบ
ผสมผสานท่ีเปนแนวทางแกปญหาราคาผลผลิต จึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีฟารมเพชรลานนา ม.6 ต.แมสุก อ.แจหม เพ่ือ
เปนแหลงเรียนรูในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน และการเพ่ิมมูลคาของผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  เปนตนแบบในการทําเกษตรแบบผสมผสาน และการพัฒนาผลิต ผลิตใหมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน 

การนําไปใชประโยชน   ลดตนทุนและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู 1. การผลิตไผเพ่ือการคา  2. การเลี้ยงไกประดูหางดํา
3. การเลี้ยงแกะเนื้อ 4. การเลี้ยงสุกรและการจัดการฟารม
5.การผลิตสมโออินทรีย

อบต.แมส่กุ 

ฟาร์มเพชรล้านนา

ถนน ลําปาง – วงัเหนือ 
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ฐานการเรียนรู 
ฐานท่ี 1 การผลิตไผเพ่ือการคา 

ฐานท่ี 2 การเลี้ยงไกประดูหางดํา 

ฐานท่ี 3. การเลี้ยงแกะเนื้อ 

ฐานท่ี 4. การเลี้ยงสุกรและการจัดการฟารม 

ฐานท่ี 5. การปลูกสมโออินทรีย 

เครือขาย ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม กรมปศุสัตว 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นางสาวประนอม แสงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท  093-2545256 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 11,731 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,085 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านห้วยรากไม้หมู่ 5 ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.24720 Longitude 99.65681 

 X 569435.3   Y  2017659.8    (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข อายุ 60 ปี 
บ้านเลขท่ี 46 หมู่ 5 ตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์093-5366146 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :พ้ืนที่สว่นใหญ่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S3) และถนนลาดยาง 
การคมนาคมสะดวก แต่ประสบปัญหาคือ  

- การผลิตยังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
- แมลงโรคระบาด  

แนวทางการพฒันา :- การลดต้นทุนการผลติข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,552.64 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 

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

2. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุต้านทานโรค
3. การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
4. การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว
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ฐานการเรียนรู ้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การเตรียมดิน เป็นการเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสําหรับการปลูกข้าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
ของข้าว โดยปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการงอกของเมล็ดข้าว  

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุเป็นการปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตในแปลงขยายพันธ์ุ 
โดยตรวจสภาพต้นพืชที่ปลูกอยู่ในแปลงขยายพันธ์ุมีลักษณะตรงตามพันธ์ุพืชปลูกที่ต้องการเพียงใดหรือมีต้นพืชพันธ์ุ
อ่ืนขึ้นปะปนอยู่ จึงควรต้องการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธ์ุอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะที่สามารถ
ประเมินลักษณะประจําพันธ์ุที่ถูกต้องได้ดีที่สุด  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การตรวจวิเคราะห์ดินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ 
ดินเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคญัในการปลูกพืช การวิเคราะห์ดิน  ดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1. จําแนกชนิดและลักษณะของดินเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุพืช
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ของดิน

2. ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือกําหนดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม

3. ตรวจสอบการสะสมของสารเคมี โลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนในดิน

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ปุ๋ยแบบลดต้นทุน 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว 
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและกําจัดศัตรูข้าว 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนตําบลสบป้าด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแม่เมาะ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ตําบลสบป้าด 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางศิรินทิพย์ ถาวรศักด์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:084-4606425 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,169 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานวังยาว ม.1 ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
พิกัด : Latitude       Longtitude 
         X 536488   Y 1981701    
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :     
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายหลุย กันทิยะ     

ท่ีอยู : 56 หมูท่ี 1 ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

เบอรโทรศัพท : 086-1147550 

สถานท่ีของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญของตําบลแมกัวะ มีอาชีพทํานาขาวประมาณ 60% อยุในพ้ืนท่ี ท่ีมี
ความเหมาะสม แตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ํา และขาดแคลนน้ํา เพราะเปนพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอสบปราบ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร(ขาว)จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยฯท่ี บานวังยาว 

หมูท่ี 1 ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ซ่ึงศูนยดังกลาวเปนของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ

ในอาชีพ การทํานาขาว ลดตนทุนการผลิตโดยใชวิธีปรับปรุงบํารุงดินโดยการไถกลบตอซังและลดการใชปุยเคมี 

และไดอบรมเกษตรกรสิ้นสุดไปแลวเม่ือ 27 พฤษภาคม 2559 จํานวน 250 ราย ทําใหเกษตรกรไดรับ

ความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในการพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปรับปรุงบํารุงดินโดยการไถกลบตอซังขาว และ หวานปอเทือง เพ่ือเพ่ิม

อินทรียวัตถุในดินเพ่ือลดการใชปุยเคมี ทําใหตนทุนการผลิตลดลง 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การปรับปรุงบํารุงดินการไถกลบตอซัง/การทําปุยหมัก ปุยน้ําหมัก
2. การผลิตสารชีวภัณฑเชื้อราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย
3. การแปรรูปและการจําหนาย

ฐานการเรียนรู : 
1. การปรับปรุงบํารุงดิน / การทําปุยหมัก
2. การเตรียมเมล็ดพันธุขาว
3. การปองกันกําจัดศัตรูขาว
4. การปลูกพืชใชน้ํานอย
5. การเลี้ยงไสเดือนดิน

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตปุยหมักบานแมกัวะ , กลุมโรงสีขาวกลองบานแมกัวะ , กลุมผูใชน้ําบานวังยาว 
ช่ือเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร : นายบัณฑิต สอนอินตะ 
เบอรโทรศัพท : 093-1306713 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,100 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,212 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
พิกัด : Latitude 17.45161 Longitude 99.11393 

 X 512098.4    Y 1929519.4   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้: 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต 
บ้านเลขท่ี 321 บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
เบอร์โทรศัพท:์ 09 8747 5194 

สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอแม่พริกเป็นพื้นท่ีจัดอยู่ในเขตความเหมาะสม (S1) แต่ประสบปัญหา คือ 
- ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 
- ขายข้าวไม่ได้ราคา  
- ปัญหาภัยธรรมชาติ 
- การระบาดของศัตรูพืช 

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

1. หลักสูตรระดับเริ่มต้น เป็นหลักสูตรเน้นท่ีการจัดการศัตรูพืชโรคแมลงโดยเฉพาะ จุดประสงค์คือ ต้องการ
ให้เกษตรกรยอมรับว่า ในการท านาไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันแมลงศัตรูข้าวได้ 

2. หลักสูตรระดับกลาง เป็นหลักสูตรท่ีต่อเนื่อง จะเริ่มต้นหลังจากท่ีเกษตรกรได้ประสบการณ์ในระดับเริ่มต้น
แล้ว โดยจะเน้นถึงการเลิกใช้ปุ๋ยเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมารู้จักวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก การท าปุ๋ยพืชสดแทน 

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

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

3. การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

4.การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโดยการใช้สารชีวภัณฑ์

แปลงเรียนรู้ 

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

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

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางสุรีย์รัตน์  ขัติยะ  อายุ 53 ปี 
บ้านเลขท่ี 34 หมู่ที ่9 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-7245306 
สถานการณ์ของพื้นที ่: ตําบลเถินบุรีเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) แต่ประสบปัญหา คือ 

- การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวยังไม่ได้คุณภาพ  
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
- โรคแมลงระบาด 

แนวทางการพฒันา : 1.การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 3,500 บาท โดยมี 
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 550 บาท 

2. การผลิตขา้วให้คุณภาพดี
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 550 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1.หลกัสูตรการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

     2.หลักสูตรกระบวนการตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 
     3.หลักสูตรเร่ืองของการปลูกข้าวหอมมะลิแดง การตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ : 1.การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาคณุภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าวการเตรียมดิน เป็นการเตรียม
พ้ืนที่ให้เหมาะสําหรับการปลกูข้าว โดยการ ไถดะ ไถแปร คราด และทําเทือก 
2. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุเพ่ือควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตในแปลงขยายพันธ์ุ แนะนําให้เกษตรกรตรวจตัด
พันธ์ุปนเพ่ือเตรียมแปลงขยายพันธ์ุให้ได้มาตรฐานแปลงขยายพันธ์ุก่อนการตรวจสอบคุณภาพแปลงขยายพันธ์ุ โดย
คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธ์ุอย่างเป็นทางการ เพ่ือตรวจแปลงขยายพันธ์ุว่าเป็นไปตามมาตรฐานแปลง
ขยายพันธ์ุหรือไม่ ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือดําเนินการแก้ไขให้เมล็ดพันธ์ุมีคุณภาพสูงดีขึ้น ซึ่งการกําจัดข้าวพันธ์ุปน 
อาจทําไปพร้อมกับการกําจัดวัชพืชและการตรวจโรคแมลงในแปลงขยายพันธ์ุ ซึ่งสามารถทําได้ในระยะต่างๆ 

3. การตรวจวิเคราะห์ดินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์จําแนกชนิดและลักษณะของดินเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุพืชให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ของดินประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพ่ือเป็นแนว
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกําหนดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตรวจสอบการสะสมของสารเคมี 
โลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนในดิน 

๔. การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าวให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ในการป้องกันและกําจัดศัตรูข้าว เช่น โรคข้าวที่สําคัญ 
การป้องกันโรคไหม้Rice Blast Disease  

แปลงเรียนรู ้: 

เครือข่าย:ศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวลําปาง กรมการข้าว  ศนูย์ข้าวชุมชนตําบลล้อมแรด 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นางนันทกาญจน์ พรคงเกษมตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์ 093-1300929 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(สับปะรด) 

สินคาหลัก : สับปะรด 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดในตําบลบานเสด็จ ท่ีเกษตรกรมีความพรอมและมีความสนใจท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลติเพ่ือใหผลผลิตกระจายออกสูตลาดตลอดท้ังป 

เกษตรกรเปาหมาย : ไดแกเกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญ และเกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรม 

การผลิตสับปะรดคุณภาพตามระบบ GAP ดานการปองกันสารไนเตรท ในพ้ืนท่ี ตําบลบานเสด็จ 

สถานท่ีตั้ง : บานวังเลียบ หมู 5 ตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

พิกัด : Latitude Longitude 

X   563821 Y   2034820 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นาย กฤษณะ  สิทธิหาญ 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 135 หมู 7 บานหวยน้ําเค็ม ต.บานเสด็จ    

อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
เบอรโทรศัพท : 084 0429847 
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สถานการณของพ้ืนท่ี : สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจหลักของตําบลบานเสด็จ มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,000 ไร  

พ้ืนท่ีสวนใหญไมมีความเหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรด แตเกษตรกรมีความเคยชินและมีความชํานาญเพราะ

ปลูกมานานแลว ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีดอน และเชิงเขาไมมีแหลงน้ําชลประทาน ตองอาศัยน้ําฝน 

แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยเนนการผลิตใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 

และเนนการกระจายผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังปโดยเฉพาะตลาดบริโภคผลสด 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีการคัดขนาดหนอพันธุท่ีใชปลูก เพ่ือสะดวกในการจัดระบบการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรเขามาศึกษาดูงานและนําแนวคิด ไปปรับใชในไรสับปะรดของตนเอง 

และมีการรวบรวมผลผลิตสงหาง โดยผานสหกรณผูปลูกสับปะรดลําปาง จํากัด 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด และการลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู :  1. การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 

2. การปลูกสับปะรดโดยการคัดขนาดหนอพันธุ

3. การตรวจวิเคราะหดินและการใชปุยน้ําหมักชีวภาพ

แปลงเรียนรู :  

เครือขาย : 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : 

เบอรโทรศัพท :       

 เครือขาย : 1. องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ,องคการบริหารสวนตําบลบุญนาคพัฒนา 

2. สหกรณผูปลูกสับปะรดลําปาง จํากัด

3. สํานักงานพัฒนาท่ีดิน จังหวัดลําปาง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาลําปาง

 ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส.ธัญญรวี ธนศิริพูลภัทร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

 เบอรโทรศัพท : 093-1306879 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 16,800 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,488 ราย 
สถานทีต่ัง้ : เลขที่ 200  หมู่ที่ 4  ตําบลทุ่งกว๋าว  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.56302  Longitude 99.47288 

 X 549899.8   Y 2052544.3 (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมบูรณ ์ จังกา 
บ้านเลขท่ี 198 หมู่ที ่11  ตําบลทุ่งกว๋าว  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์ 089 - 8554438  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ 90 เปอร์เซ็นต์ จะปลูกข้าว แต่ประสบปัญหา คอื  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพ  
- มีโรคแมลงระบาด  
- นํ้ายังไม่เพียงพอต่อการทํานาปรัง 

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

     2.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในแปลงนา 
     3.การผลิตและการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
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ฐานการเรียนรู:้ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ส่งเสริมการทํานาโยนเพ่ือลดการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว   

2. การผลิตและการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา
จากการท่ีเกษตรกรประสบปัญหาโรคข้าวระบาดอย่างแพร่หลาย และเกษตรกรส่วยใหญ่ยังใช้สารเคมใีนการ

ป้องกัน จึงส่งเสริมเกษตรกรผลิตเช้ือชีวภาพในการป้องกันกําจัดโรค เน่ืองจากต้นทุนตํ่ายังปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในแปลงนา
ชาวนาในพ้ืนที่มีรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนสูงมาก  จึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยและ

ฮอร์โมน  ใช้เองโดยส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยนํ้าหมัก  และฮอร์โมนไข่ใช้เอง 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนแก้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายปรีชา  พรมนา  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 087 - 1763521 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภองาว จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 56,338 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,243 ราย 
สถานทีต่ัง้ : 56 หมู ่7 บ้านดง ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.75733  Longitude 99.96052 

 X 601245.1     Y 2074250.8  (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นางสาวรังษิยา แสงสุกวาว อายุ 37 ปี 
บ้านเลขท่ี 56/1 หมูท่ี่ 7 ตําบลหลวงใต้   อําเภองาว   จังหวัดลําปาง 
เบอร์โทรศพัท:์ 081-7250040 
สถานการณ์ของพื้นที:่ เกษตรกรส่วนใหญป่ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ประสบปัญหา คอื  

- ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิต  
- การผลิตให้ได้คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ 

แนวทางการพฒันา: การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ จากเดิมเฉลี่ย 600-800 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 1,200-1,800  
กิโลกรัมต่อไร่ และการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี และการเก็บเก่ียวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การลดต้นทนุโดยการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรการเรียนรู:้ การจัดการแปลงปลกูเพ่ือเพ่ิมผลผลติที่มีคุณภาพดี และการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
ฐานการเรียนรู้: 1. การปรับปรุงบํารุงดิน ต้ังแต่การเตรียมดิน การทําปุ๋ยหมักเพ่ือใช้เอง 

22



2 การเปรียบเทียบพันธ์ุ ควรเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกของตัวเอง และผลผลติเฉลี่ยสูงสุด ความทนทานต่อ
โรค ระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตที่เหมาะสมกับตัวเองและพ้ืนที่ 

3 การดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรควรนําดินของพ้ืนที่ปลูกไปตรวจก่อนเสมอ ว่าควรใช้ปุ๋ยสูตรใดและควร
ทํารุ่นก่อนใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยทีถู่กชนิด ถูกช่วง ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกปริมาณ ย่อมทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเสมอ 

4 การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และละพันธ์ุมีอายุการเก็บเก่ียวแตกต่างกันไป ควร
ศึกษาก่อนการปลูก และมีลักษณะการเก็บสดและเก็บแห้งอีกด้วย แต่อายุส่วนใหญท่ี่เก็บเก่ียว คือ 120 วัน เมื่อเก็บ
เก่ียวเสร็จควรไถกลบต้นทันที เพ่ือเป็นปุ๋ยในการผลิตรอบถัดไป 

5 การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า นํ้าเป็นปัจจัยหลักของการทําการเกษตร จึงต้องรู้คุณค่าและใช้อย่างเหมาะสมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือดูแลผลผลิตที่จะได้รับอย่างเต็มที่ 

แปลงเรียนรู:้ 

เครือข่าย: สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายสมาน เตียนต๊ะนันท์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1306989 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  
สินค้าหลกั : ถั่วลิสง   
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 880 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 537 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  107  บ้านสบแม่ทํา  หมู ่2 ตําบลเสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
พกิดั : Latitude 18.00959  Longitude 99.15035 

 X 515915.6     Y 1991253  (Zone 47) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ:  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้:  นายเอกดนัย  ใจกนัทา  อายุ  44  ปี 
บ้านเลขท่ี  107  ม.  2  ต.เสริมซ้าย  อ.เสริมงาม  จ.ลําปาง 
เบอร์โทรศพัท ์:  080-6739458 
สถานการณ์ของพื้นที ่:  ตําบลเสริมซ้ายมีเขตเหมาะสมปลูกข้าวน้อยและไม่เหมาะสมปลูกข้าว(S2,N) ซึ่งถั่วลสิง
เป็นพืชหน่ึงที่เกษตรปลูกมากที่สุดรองจากข้าว ซึ่งเกษตรกรเห็นข้อดี คือ  

- พืชทนแล้งและใช้นํ้าน้อย  
- เกษตรกรมีความเช่ียวชาญการปลูกถ่ัวลิสง 

แนวทางการพฒันา :  - การลดต้นทุนการผลิตถั่วลิสง เกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยไร่ละ  9,000  บาท      
มีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ  3,000  บาท และการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติและลดต้นทนุการผลิตถั่วลสิง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตถั่วลิสงไร่ละ 3,000 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: -การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตถ่ัวลิสง 

            -การผลิตเมล็ดพันธ์ุไทนาน 9  ,ขอนแก่น 60  คณุภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : 1. พันธ์ุถั่วลิสง(การคัดเมล็ดพันธ์ุ)คัดพันธ์ุปน 
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2.การใช้สารปรับปรุงดิน  ยิปซั่ม/โดโลไมด์/ไรโซเบียม 
(1)  การใสย่ิปซั่มเป็นสารปรับปรุงดิน  อัตตรา  100  กิโลกรัมต่อไร่  ในสภาพพ้ืนที่ดินเหนียว ให้

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  14.00  %    (2) การใส่โดโลไมด์เป็นสารปรับปรุงดิน  อัตรา  50  กิโลกรัมต่อไร่  ในสภาพดิน
เหนียว  ใหผ้ลผลิตเพ่ิมขึ้น  15.59 %  (3) การคลุกเมลด็พันธ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมก่อนปลูก  ทําไห้ลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมีลง  12  กิโลกรัมต่อไร่ 

3. การจัดการศัตรูพืช  ศจช.(การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์ม่า)
เน่ืองจากถ่ัวลิสงจะมีปัญหาโรคที่เกิดจากเช้ือราช่วงหยอดเมล็ดในหลุม
ปลูกและโรคราสนิมช่วงออกดอก  ก่อนปลกูต้องคลุกเมลด็พันธ์ุด้วยเช้ือ
ราไตรโคเดอร์ม่าก่อนปลูกลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างในผลผลติ 

4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรับตรวจและบริหาร จัดหาปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

5. การแปรรูปถั่วลิสง (ถั่วลสิงคั่ว)

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ศนูย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  กรมวิชาการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายพงษ์ศักด์ิ  แดงปง  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทร:  084-3973619 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
สินค้าหลัก:ไร่นาสวนผสม ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 1,468 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 265 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านศาลาไชย หมู่ท่ี 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
พิกัด : Longitude 99.41774,Latitude 18.20935, X  544170.9    ,Y 2013397.8   (Zone 47) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :นายอ านวย  พงษ์หนู  
บ้านเลขท่ี289   หมู่ท่ี 2ต.ศาลาไชย อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
เบอร์โทรศัพท์ :084 3717851 
สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรปลูกข้าวเหนียว พันธุ์ กข6 เป็นพืชหลักท่ีส าคัญ โดยประสบกับปัญหา คือ 

 ปลูกเฉพาะช่วงฤดูฝน ใช้น้ าจากน้ าฝนและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีไหลผ่านพื้นท่ี  
แนวทางการพัฒนา: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ: เทคโนโลยีการลดต้นทุนข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้: -การลดต้นทุนการผลิต (1) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี  (2) การสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี                         
- การเพิ่มผลผลิตข้าว (1) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  (2) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
- การพัฒนาคุณภาพข้าว (1) การเก็บเกี่ยวระยะเวลาท่ีเหมาะสม (2) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

ท่ีดี (3) การจัดท าบัญชีฟาร์ม 
ฐานการเรียนรู้:  
1. การปรับปรุงบ ารุงดิน   

 - การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ปุ๋ยอินทรีย์ ในนาข้าวเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
2. การลดต้นทุนการผลิต 

 - การเล้ียงไส้เดือน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
3.การใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า   

 - การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ระบบน้ าหยดและระบบน้ าในแปลงพืชผักสวนครัว) 
4.เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 - การปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร ปศุสัตว์ ประมง  
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แปลงเรียนรู้:  

 
เครือข่าย: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา สถานีพัฒนาท่ีดินล าปาง ปศุสัตว์อ าเภอเกาะคา  
ประมงอ าเภอเกาะคา กศน.อ าเภอเกาะคา เทศบาลต าบลศาลา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายเศรษฐลัทธ์ สัญญาเข่ือน 
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