
 

 

 

 

พะเยา 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก  ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย  160,250 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  9,820 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง  บานคางหงษใหม  หมูที่ 13  ตําบลจุน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  56150 

พิกัดที่ตั้ง   X = 0623184 Y = 2134552 

 

ชื่อเจาของแปลง   นายบุญม ี  คณุารูป  อายุ  60  ป 

ที่อยู   บานเลขที่ 293  หมูที ่13  ตําบลจุน  อําเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

เบอรโทรศัพท  08 – 4373 – 1957  

หลักในการทําการเกษตร  ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  5  รปูแบบ (เกษตร

ผสมผสาน / เกษตรอินทรีย / เกษตรธรรมชาติ / เกษตรทฤษฎีใหม / วน

เกษตรหรือไรนาปาผสม)   

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

สถานการณของพื้นที่ : การดําเนินการของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนกลไก

สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการสรางกระบวนการเรียนรู และใหความรูแกพ่ีนองเกษตรกร            

ที่หนวยงานภาคีที่เก่ียวของทุกภาคสวนจะตองรวมกันดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมาย พ้ืนที่การเกษตรของ

อําเภอจุน ต้ังอยูในสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่บางสวนติดแมนํ้า และมีการใชที่ดินเปนพ้ืนที่

 

ถนนจนุ – ปง 

ทีว่่าการอาํเภอจุน 

ป๊ัมนํา้มนั PT ป๊ัมนํา้มนั ปตท. 

สพป.พะเยา เขต 2 

ศพก.อาํเภอจุน 
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เกษตรกรรมถึงรอยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เกษตรกรสวนใหญมักประกอบกิจกรรมการเกษตรในลักษณะการปลูก

พืชเชิงเด่ียว เมื่อปริมาณผลผลิตในพ้ืนที่มาก ราคาผลผลิตจึงลดตํ่าลง ตามการกําหนดราคาของพอคาคนกลาง 

และเมื่อเกษตรกรประกอบกิจกรรมทางดานการเกษตรในลักษณะการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนระยะเวลานาน จึงสงผล

ใหพ้ืนที่การเกษตรเกิดปญหาการเสื่อมสภาพของของดิน และทําใหคุณภาพผลผลิตตกตํ่าลงดวย การสราง

ทางเลือกในการทํากิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น ในลักษณะการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยให

เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอจุนไดเรียนรูผานการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ อยางถูกหลักวิชาการและนําไปขยายผล

ทําเองในที่ดินของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
 

แผนผงัการดําเนนิกิจกรรมภายใน ศพก.อําเภอจุน 

 

แนวทางการพฒันา 

- การลดตนทุนการผลิตขาว และพัฒนาคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

- ลดการใชสารเคมี / ปุยเคมี เนนการใชสารชีวภัณฑ ปุยหมัก และปุยพืชสด 

- ทํากิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย สามารถใหผลผลิตเพ่ือบริโภคและจําหนายไดตลอดทั้งป 

- บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน และคุมคา มากที่สุด 
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู 

- เปนศูนยเรียนรูในดานการลดตนทุนขาว  การผลิตเมล็ดพันธุขาว  ดานการปรับปรุงบํารุงดิน  ดาน

การประมง  ดานปศุสัตว  และดานปลูกพืชผักสวนครัว 
 

ฐานเรียนรูภายในศนูยเรียนรู 
 

- ฐานเรียนรูที่ 1  การลดตนทุนการผลิตขาวและผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ปุ๋ ยอินทรยี ์

แปลงปลูกแฝกและ

พชืล้มลุก 

นาขา้ว 
บอ่

ปลา 4 

โรง

ผกั 

บอ่

ปลา 3 

 

ศาลาเรยีนรู ้
ถนน 

บอ่ปลา 1 

นาขา้ว 

โรงเรอืนปศสุตัว ์ โรงปุ๋ ย 

บอ่ปลา 2 
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- ฐานเรียนรูที่ 2  การทําประมง และปศุสัตว 

 

 

 

- ฐานเรียนรูที่ 3  การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด 

/ ปุยหมัก 

 

 

 

 

- ฐานเรียนรูที่ 4 การอนุรักษดินและนํ้าดวยหญาแฝก 

 

 

 

 

- ฐานเรียนรูที่ 5 การปลูกพืชผัก 

 

 

 

 
 

- ฐานเรียนรูที่ 6 การหยุดเผาทางการเกษตร และการประยุกตใชวัสดุ เหลือใชทางการเกษตร 
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แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย  ศพก.เครือขาย อําเภอจุน มีทั้งหมด 11 ศูนย (ขอมูลลาสุด วันที่ 20 สิงหาคม 2562) 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   นางสาวศตพร  ศรีประภา     

ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  097-9465596 

 

 

4



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 83,916 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,321 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมู 4 บานบอนอย ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

พิกัด : Latitude : 19.579801  Longtitude : 100.177894 

         X : ๖๒๓๕๔๑   Y : ๒๑๖๕๔๑๕  Zone : ๔๗Q 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสิทธิชัย  ดวงหาคลัง 

หมู 4 บานบอนอย ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

หมายเลขโทรศัพท : ๐๙๘-๙๘๙๐๖๒๓ 

สถานการณของพื้นที่ : เปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกขาวแตประสบปญหาดานตนทุนการผลิตและภัยพิบัติ 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตขาวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรกรรม 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : การวิเคราะหดิน, การปรับปรุงดิน, ปุยอินทรีย, ปุยชีวภาพ, ปุยพืชสด, การคัดเลือก

เมล็ดพันธุ, การเตรียมเมล็ดพันธุ, การผลิตเมล็ดพันธุดี, ระบบการปลูก (นาดํา นาหวาน นาโยน), การดูแล
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รักษา (โรคแมลง ศัตรูพืช), การใชปจจัยการผลิตที่ถูกตอง (สารเคมี สารชีวภัณฑ), การทําบัญชีรายรับ-รายจาย

ตนทุนการผลิต, ผลกําไร, การแปรรูปขั้นพ้ืนฐาน, การจัดการผลผลิต 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 : ฐานดิน 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : ฐานเมลด็พันธุ 

ฐานการเรียนรูที่ 3 : ฐานการบริหารจัดการในแปลง 

ฐานการเรียนรูที่ 4 : ฐานการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูที่ 5 : ฐานการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 

แปลงเรียนรู 

      
เครือขาย : ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนทุกศูนยของอําเภอเชียงคํา ศูนยเมล็ดพันธุขาวพะเยา     

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สหกรณจังหวัดพะเยา 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายกษิดิศ  ศรีพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

หมายเลขโทรศัพท : 089-๙๙๒๖๖๗๕ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 14,655  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,058  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหลายทุง บานเลขที่ 124 หมูที่ 6 ตําบล เชียงมวน อําเภอ เชียงมวน จังหวัด พะเยา 

พิกัด : Latitude 18.90307  Longitude 100.29782  X 636683  Y 2090605 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเกตชัย มานะ อายุ 44 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3560100388141 

ที่อยู : บานเลขที่ 124  บานหลายทุง หมูที ่6 ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

เบอรโทรศัพท : 09-1809-8039 

สถานการณของพื้นที่ : เปนพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกขาวแตเกษตรกรยังประสบปญหาและอุปสรรคหลาย

อยางเชน ดินขาดความอุดมสมบูรณเน่ืองจากการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําๆ กันโดยไมมีการปรับปรุงดิน และการใช

สารเคมีจํานวนมาก สงผลใหตนทุนการผลิตสูง และสงผลกระทบตอสขุภาพรางกายออนแอลง รายไดไมพอกับ

รายจายภายในครอบครัว 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวโดยการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. ขาว การลดตนทุนการผลิต  ใชจุลินทรียจากหนอกลวย และปุยหมักอินทรีย การเก็บ

ตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารพืชกอนทําการเพาะปลูก ใชขาวพันธุดีเหมาะสมกับพ้ืนที่และใชในอัตราที่

เหมาะสมพรอมกับวิธีการปลูกที่ เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปศสุัตว โรงเรือน เนนความสะอาดเปนหลัก เมื่อนําสัตวเขาเลี้ยง และราดนํ้าหมักชีวภาพ 

๑ ครั้ง/ สัปดาห ใชรูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ ใหอาหารสูตรผสมเอง (เชา-เย็น) เพ่ือลดตนทุนการผลิต มี

นํ้าสะอาดใหกินตลอด ฉีดวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรมที่กําหนด 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการผลิตไมผล (ลาํไย) มีการควบคุมทรงพุมของตนลําไยโดย

การตัดแตงกิ่งอยูในระดับเดียวกัน สะดวกในการตัดแตงชอ และเก็บผลผลิต และวางระบบการใหนํ้าลําไยโดยใช

ระบบสปริงเกอร ประหยัดเวลาการใหนํ้าและพลังงานลดลง 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปรบัปรุงบาํรุงดิน ไถกลบตอซังขาวเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน และใชจุลินทรีย (พด.2)ตาม

คําแนะนําของหนวยงานพัฒนาที่ดินเพ่ือใชยอยสลายตอซงัใหเปนธาตุอาหารแกขาว  และเปนจุดสาธิตการทําปุย

หมักแบบไมกลับกองตามเทคโนโลยีวิศวกรรมแมโจ 1  
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การประมง การเลี้ยงกบรวมกับการเลี้ยงปลาดุกโดยใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดลดตนทุน

การผลิตและเพ่ิมรายไดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6. บญัชคีรัวเรือน จัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือลดรายจาย วิเคราะหสถานภาพการเงินของครัวเรือน 

เพ่ือใชในการวางแผนการดําเนินการกิจกรรมในครัวเรือนอยางรอบคอบ และถูกตอง 

    

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : แปลงนาขาว และแปลงไมผล (ลําไย) 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  1. เครือขายไมผล (ลําไย) นางจินดา แสนบาน หมูที่ 10 ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัด

พะเยา 

  ๒. ศูนยเครือขายเกษตรผสมผสาน นายลุย ปจจวงค  หมูที่ 3 ตําบลบานมาง อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา 

๓. ศูนยเครือขายไมผล (เงาะ/ลองกอง) นายทนงศักด์ิ บัวแดง  หมูที ่๗ ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวชมพูนุช  ชุมภูปฏิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0903286585 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  

                                                                                     
สินคาหลัก : ขาว                                                                                

พื้นทีเ่ปาหมาย : 154,489.5 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 9,177 ราย  

สถานทีต้ั่ง เลขที่ 52 หมูที ่6 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  

พิกัด X638561 Y 2089709  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู นายสมชัย ฟองรัตน  

เลขที่ 52 หมูที ่6 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคาใต จังหวัดพะเยา  

เบอรโทรศัพท  

สถานการณของพื้นที่ ดอกคําใต เปนอําเภอหน่ึงที่มีการปลูกขาวเปนพืชเศรษฐกิจทีส่าํคัญ โดยมีพ้ืนที่ทํานา 

ทั้งสิ้น 193,748 ไร เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเพ่ือผลิตขาวสําหรับไวบริโภคและเพ่ือจําหนายแต

เน่ืองจากมีการปฏิบัติที่ทําสืบตอกันมาดวยความเขาใจผิดและคาดหวังที่จะใหไดผลผลิตอยางรวดเร็ว หรือมุง

แตการผลิตเชิงปริมาณ โดยมกีารใชปุยเคมีและสารเคมีอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการมีผลทําใหตนทนุการ

ผลิตสูง เกษตรกรจึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหาหน้ีสนิและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  

แนวทางการพฒันา ถายทอดองคความรูทางดานการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตร ใหแกเกษตรกร โดยการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับเกษตรกรตนแบบ ใหสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลติ เพ่ิม

ปริมาณและคณุภาพของผลผลิต โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว หลักสูตรการเรียนรู  

หลักสูตรที่ 1 ประกอบดวย - การวิเคราะหดิน/การปรับปรุงบํารุงดิน  

- การเตรียมเมล็ดพันธุ/การคัดขาวปน  

- การบริหารจดัการในแปลง  

- การผลิตและสาธิตการขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา  

หลักสูตรที่ 2 ประกอบดวย - การวิเคราะหดิน  

- การบริหารจดัการในแปลง  

- การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  

- การผลิตฮอรโมนไขเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว  
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ฐานการเรียนรู 

แปลงเรียนรู  

เครือขาย ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนทุกศูนยของอาเภอดอกคําใต ศูนยเมลด็พันธุขาวพะเยา สถานี

พัฒนาที่ดินพะเยา สหกรณจังหวัดพะเยา  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร นางสาวแสงทอง นามปง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

เบอรโทรศัพท 093-1303242 

......................................................................................... 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร    
                          

ชื่อ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

สินคาหลัก  :  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 

พื้นทีเ่ปาหมาย  :  1,052 ไร 
 

เกษตรกรเปาหมาย  :  149 ราย 
 

สถานทีต้ั่ง  :  หมูที่  4  ตําบลควร  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

พิกัด  :  Latitude = 19.151163 Longitude = 100.349706 

           X = 641938                       Y = 2118102 
 

ระดับการพัฒนาของศนูย  :  ปรับปรุงและพัฒนา 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู :  นายสํารอง  ศรีพรม    อายุ  58  ป 
 

ที่อยู  :  บานเลขที่ 2  หมูที ่4  ตําบลควร  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

เบอรโทรศัพท : 062 289 8897 
 

สถานการณของพื้นที่  :   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลควร อําเภอปง สวนใหญปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชหลักซึ่งสวน

ใหญเปนพ้ืนทีท่ี่ไมคอยเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตไมมากซ้าํยังประสบปญหาภัยแลงและปญหาดานราคาตกตํ่าอีกทั้ง

ตนทุนการผลิตก็เพ่ิมขึ้นทุกป เชน คาเมล็ดพันธุ คาปุยเคมี เปนตน 
  

แนวทางการพฒันา  :  สํานักงานเกษตรอําเภอปงและเกษตรกรตนแบบ ไดรวมกันจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขึ้นมาเพ่ือแกปญหาดังกลาวใหกับเกษตรกรในพ้ืนทีโ่ดยเนนในเรื่องของการ       

ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  สรางและพัฒนาจุดเรียนรูดานตางๆใหเกิดการเรียนรูไดอยาง

ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น โดยพัฒนาฐานเรียนรูใหครอบคลุมแนวทางการพัฒนาเกษตรกรภายในพ้ืนที่ จํานวน 6 ฐาน 

ไดแก    
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  ฐานเรียนรูที่ 1  การปรับปรุงบํารุงดิน   

  ฐานเรียนรูที่ 2  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

  ฐานเรียนรูที่ 3 การปองกันและกําจัดศัตรูพืชแบบชีววิธี   

  ฐานเรียนรูที่ 4 เกษตรแบบผสมผสาน   

  ฐานเรียนรูที่ 5 การลดตนทุนการผลิตพืช  

  ฐานเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงสัตว  
 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู  :  เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช สามารถลดรายจายและสรางรายไดในครัวเรือนไดเปนอยางดี 
 

การนําไปใชประโยชน  :  การลดตนทุนการผลิตพืช 
 

หลักสูตรเรียนรู  :  1. การลดตนทุนการผลผลิตพืช   2. การปรับปรุงบํารุงดิน   3. การปองกันและกําจัดศัตรูพืช    

แบบชีววิธี  4. การผลิตพืชใหมีคุณภาพตามระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่ 1  การปรบัปรุงบาํรุงดิน มีการสาธิตการทําปุยหมักอินทรียแบบแหงและเปยก การปลูกพืช

บํารุงดิน เชน พืชตระกูลถั่ว และการไถกลบตอซัง 

 
 

 

 

 

 ฐานเรียนรูที่ 2  การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ มจีุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการทําอาหารปลาจากเศษวัสดุ

ทางการเกษตร เพ่ือลดตนทุนการผลิต หนวยงานสนับสนุนจากประมงอําเภอ 
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 ฐานเรียนรูที่ 3 การปองกันและกําจัดศัตรูพืชแบบชีววิธี โดยเนนในเรื่องความปลอดภัยและไมใชสารเคมี

ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช มีการสาธิตการผลิตขยายเช้ือจุลินทรีย เชน เช้ือราไตรโครเดอรมา เช้ือราบิวเวอเรีย 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

  ฐานเรียนรูที่ 4 เกษตรแบบผสมผสาน มุงเนนการใชพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือเพาะปลูกพืชควบคูกับ

กิจกรรมดานปศุสัตว ประมง เพ่ือเปนแนวทางการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวใหมีการใชพ้ืนที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

  ฐานเรียนรูที่ 5 การลดตนทุนการผลิตพชื โดยเนนเรื่องการลดอัตราการใชเมล็ดพันธุและลดการ

ใชปุยเคมี เชน การตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การเรียนรูปุยสั่งตัดและการจัดการการผลิต 

 

 

 

 

 

 

  ฐานเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงสัตว มีจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว เชน สุกร ไก เปด รวมทั้งสตัว

เศรษฐกิจทางเลือก เชน แพะ เปนตน หนวยงานสนับสนุนจากปศุสัตวอําเภอ 
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เครอืขาย : ศจช.  ศดปช.  ศูนยเรียนรูฯ (เครือขาย) บานปว  หมูที่ 6  ตําบลงิม  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 

              และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูยฯ : นายสิรภัทร  บุญปน   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 

เบอรโทรศัพท : 089-955-6863 

15



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย  1,708.75  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  ๑๔๙ ราย 

สถานทีต้ั่ง  บานทารอง หมูที่ ๒ ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

พิกัด UTM = X ๖๐๒๓๒๗   Y ๒๑๒๔๕๖๙ 

ระดับการพัฒนาของศนูย  ระดับ B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  นายมานิตย  ฟกแกว 

ที่อยู  ๑๘๔ หมูที่ ๒ ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

เบอรโทรศัพท  ๐๘ ๙๕๕๕ ๘๓๓๐ 

 

สถานการณของพื้นที่  เกษตรกรอําเภอภูกามยาว สวนใหญทํานา ทั้งนาป และนาปรังเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่ใช

นํ้าในการเกษตรจากกวานพะเยาเน่ืองจากพ้ืนที่การเกษตรอยูทั้งสองขางนํ้าอิงตลอดทั้งสาย พ้ืนที่ที่มีความ

เหมาะสม S1+S2 ๓๖,๗๒๒ ไร ปญหาสวนใหญเกิดจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะนํ้าทวมเน่ืองจากอยูติดลํานํ้าอิง

หากมีการระบายนํ้าจากกวานพะเยาก็จะทําใหพ้ืนที่นาทั้งสองฝงทวมขังและเกิดความเสียหาย สวนปญหาที่

รองลงมาเปนเรื่องตนทุนการผลิตที่คอนขางสูงเน่ืองจากการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลง และปุย 

 

แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนากระบวนการผลิตขาว เพ่ือใหไดคุณภาพโดยเฉพาะการผลิตขาวปลอดภัย 

และการลดตนทุนการผลิต โดยการตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยสั่งตัด การจัดการศัตรูพืชโดยใชชีวภัณฑ

ทดแทนการใชสารเคมี 
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   ๒. การเพ่ิมมูลคาโดยการสงเสริมการปลูกขาวในระบบนาแปลงใหญ เพ่ือเนนการ

แปรรูปพรอมทั้งสงเสริมการตลาด 

 

 

จุดเดนของศูนยเรียนรู  เทคโนโลยีการลดตนทุน และการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู   ๑. การลดตนทุนการผลิต 

  ๒. การบริหารจัดการศัตรูพืช 

  ๓. การจัดการพ้ืนที่การเกษตร 

ฐานเรียนรู 

๑. ฐานเรียนรูดานประมง เนนการเลี้ยงปลาโดยเนนความพอเพียง 

 

       
 

๒. ฐานเรียนรูดานไมดอก เนนการปลูกไมดอกที่ใหผลผลิตตลอดทั้งปเพ่ือสรางรายได 

 

       
 

๓. ฐานเรียนรูการปลูกผักในกระถาง 
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๔. ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

       
 

แปลงเรียนรู การผลิตขาวโดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 

    
 

เครือขาย  ศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชน, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานสันตนผึ้ง, ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ตําบลแมอิง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นายจาตุรันต  หงษหิน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  ๐๘ ๔๓๗๘ ๖๘๘๓ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 250 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานปว หมูที่ 8 ตําบลสบบง  อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

พิกัด : Latitude 19.572098813  Longitude 100.3246256818  X 638943  Y 2164669 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นาย เสง่ียม จอมศรลีา อายุ 61 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-5603-00930-98-4 

ที่อยู : บานเลขที่ 7 บานปงหลวง หมูที่ 6 ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

เบอรโทรศัพท : 08-9266-6914 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนตําบลที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวมากที่สุดใน

อําเภอภูซาง เน้ือที่รวมกวา 9,000 ไร เกษตรกรสวนใหญทํานาเปนอาชีพหลัก หรือทํานาสลับกับปลูกพืชไรเมื่อ

หมดฤดูทํานา แตดวยสภาพพ้ืนที่ที่ต้ังอยูนอกเขตชลประทาน การทําการเกษตรของเกษตรกรจึงอาศัยการพ่ึงพา

นํ้าฝนเปนปจจัยหลัก ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เชน ฝนไมตกตองตามฤดูกาลหรือภัยแลงซ้ําซาก อันมี

สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สงผลกระทบอยางมากตอการเกษตรที่พ่ึงพาธรรมชาติเปน

ปจจัยหลัก และเกษตรกรยังคงยึดกับการทําการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเด่ียว อีกทั้งไมมีการแปรรูป ทําใหไม

สามารถเปนผูกําหนดราคา ราคาผลผลิตตองอิงตามตลาดและพอคาคนกลางเปนสวนใหญ 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิต 

        2. เพ่ิมปรมิาณผลผลิต 

        3. สงเสรมิการทําเกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. เปนจุดเรียนรูการทําเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม  

           2. มีแปลงสาธิตการปลูกขาวพันธุทางเลือก เชน กข43   

  

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. ซุมครอบทางเดินปลูกพืชไมเลื้อย ปลูกเสาวรส 2 สายพันธุรวมกัน เพ่ือขายผลสดและนํามา

แปรรูป โดยเลือกวิธีปลูกแบบเปนซุมครอบทางเดินใหกลายเปนซุมไมเลื้อย  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําปุยหมักสําหรับเปนอาหารปลาเพื่อลดตนทุน นอกจากจะชวยกําจัดขยะเศษพืชเศษ

อาหารแลว ยังชวยลดคาใชจายดานอาหารปลาสําหรับปลาในบอเลี้ยง ปลาที่พรอมจําหนายมีนํ้าหนักดี 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ปศุสัตว การทําปศุสัตวคูกับเกษตรผสมผสาน ทําใหเกิดรายไดหมุนเวียน วัสดุเหลือทาง

การเกษตรสามรถนํามาเปนอาหารสัตว มูลสัตวสามารถใชทําปุยหมัก ลดอัตราการใชปุยเคมีในการปลูกพืช 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  
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เครือขาย : 12 ศูนยเครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวธรินทรญา เทวภูชม ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 08-4808-6684 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย  103,493 ไร   

เกษตรกรเปาหมาย  13,548 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง  บานตุนกลาง หมูที่ 2 ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

พิกัด UTM = X 587429  Y 2117183  Zone 47 N 

ระดับการพัฒนาของศนูย  ระดับ A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  นายบาล บุญก้ํา 

ที่อยู  บานเลขที่ 92 บานบัว หมูที่ 4 ตําบลบานตุน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      

เบอรโทรศัพท  082 895 7321 

สถานการณของพื้นที่   

 

- ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลัก ไดแก ขาว ยางพารา พืชไร  

- พ้ืนที่ตําบลควนเมามีความเหมาะสมแกการปลูกขาว (S1) อยูแหลงตนนํ้าเหมาะสําหรับผลิตขาว

อินทรีย 

- มีเกษตรกรหวักาวหนาที่ยึดอาชีพการทํานา และเปนที่ยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที ่

ศพก. 

เมือง

 

ถนนแมใจ – แม
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แนวทางการพัฒนา  

     ๑. พัฒนากระบวนการผลิตขาว เพ่ือใหไดคุณภาพโดยเฉพาะการผลิตขาวปลอดภัย และการลด

ตนทุนการผลิต โดยการตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยสั่งตัด ผานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)และการ

จัดการศัตรูพืชโดยใชชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี ผานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

     ๒. การเพ่ิมมูลคาโดยการสงเสริมการปลูกขาวในระบบนาแปลงใหญ พัฒนาสินคามีการรับรอง

คุณภาพ GAP และเกษตรอินทรีย  

              3. เนนการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคา พรอมทั้งสงเสริมการตลาดลวงหนา  

 

จุดเดนของศูนยเรียนรู   

1. การผลิตขาวปลอดภัย – ขาวอินทรีย 

2. สงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย 

 

มีฐานเรียนรู จํานวน 5 ฐานเรียนรูหลัก  

1)  ฐานเรียนรู ดินและปุย  

ประกอบดวยหลักสูตรเรียนรู การผลิตปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เขตความเหมาะสมสําหรับการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 

 

2)  ฐานเรียนรูการจัดการศัตรูพืช 

ประกอบดวยหลักสูตรเรียนรู โรคและศัตรูพืช และการปองกันกําจัด ภายใต ศจช.  
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3)  ฐานการเรยีนรูลดรายจาย 

ประกอบดวยหลักสูตรเรียนรู การทําบัญชีครวัเรือน การทํานาขาวลดตนทุน   การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน ภายใต ศดปช. 

 

    4)  ฐานเรียนรูการเพิ่มรายได 

ประกอบดวยหลักสูตรเรียนรู  การจักสานไมไผ  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย)   การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไกพันธไข 

 

   5) ฐานแปรรปูผลผลิต  

ประกอบดวยหลักสูตรเรียนรู การสีขาว การแพ็คขาวศูนยยากาศ  การแปรรูปเปนลิปสติก 

การทําแปง การทําสบูนํ้านมขาว  
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เครือขาย  12 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบล ประกอบดวยศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเรียนรูดานแมลง

เศรษฐกิจ ศูนยปราชญชาวบาน ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นายฤชากร ขุนออย  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  090 989 9712 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 6  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานแมจวาใต หมูที่ 5 ตําบล แมสุก อําเภอ แมใจ จังหวัด พะเยา 

พิกัด : Latitude 19.293600 Longitude 99.784732 X 582449 Y 2133501 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายถนอง  สิงหแกว อายุ  57  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3560700028790 

ที่อยู : บานเลขที่ 159  บานแมจวาใต  หมูที่ 5  ตําบลแมสุก  อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา 

เบอรโทรศัพท : 083-3180875 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่คอนขางอยูไกลที่ชุมชน ทําใหการเดินทางของเกษตรกรที่จะเขาไปศึกษาเรียนรูคอนขาง

ลําบาก 

แนวทางการพฒันา : 1. พัฒนาศูนยเรียนรูฯ ใหเหมาะสมสําหรับเกษตรกรที่จะไปใชบริการ 

        2. พัฒนาเสนทางศูนยเรียนรูฯ ใหเกษตรกรเดินทางไปสะดวก 

         

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. การผลิตขาวอินทรีย 

            2. การลดตนทนุการผลิตปลานิล  

            3. การลดตนทนุการผลิตโค และไกเน้ือ 

   4. การผลิตปุยหมัก 

   5.การปลูกหญาเนปเปยร 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติขาวอินทรีย 

 ฐานเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย เปนฐานเรียนรูการ

ผลิตขาวที่ ไมใชสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งปุยเคมี  

สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช สารควบคุมและ

กําจัดวัชพืช ตลอดจนสารควบคุมการเจริญเติบโต การผลิตขาว

อินทรียนอกจากจะทําใหไดผลผลิตขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

จากสารพิษแลว ยังเปนการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืนอีกดวย 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลิตปลานิล 

 ฐานเรียนรูการผลิตปลานิล โดยการรวมกลุมกันผลิตและจําหนายปลานิล โดยมีทําอาหารเลี้ยงปลาเอง ซึ่งเปน 

 ลดตนทนุการผลิตอาหารปลา 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ปศุสัตว  

 

 

 

 

 

 ฐานการเรียนรูปศุสัตว เปนฐานเรียนรูการเลี้ยงโคและไกเน้ือ โดยการเลี้ยงโคใชหญาเนเปยรที่ปลูกในแปลง

เรียนรู ในบริเวณศูนยเรียนรูศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเปนอาหาร สวนในการเลี้ยงไกเน้ือน้ัน 

ใชหยวกกลวยเปนอาหาร ซึ่งสามารถการลดตนทุนอาหารสัตวได 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การทําปุยหมัก 
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 ฐานเรียนรูการทําปุยหมัก เปนการทําปุยหมักจากมูลสัตวและเศษวัสดุในชุมชน เพ่ือใชในแปลงนาขาวอินทรีย 

ซึ่งเปนการลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 

 

แปลงเรียนรู :  

แปลงเรียนรูการปลูกหญาเนเปยร 

 หญาเนเปยรปลูกเพ่ือใชเปนอาหารสัตวโค และ 

ซึ่งเหมาะสมสําหรับการใหกินสด และการทําหญาหมัก 

เหมาะสําหรับใชเปนอาหารสําหรับโคทุกระยะ มีโปรตีน

สู ง และให ผลผลิ ตต อ ไรสู งกว าหญ าทุ กสาย พัน ธุ 

นอกจากน้ันแลวยังใชปลูกเปนพืชคลุมดินอีกดวย 

 

เครือขาย : 10 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววรากร ราชคม ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-7305201 

28


	จุน
	เชียงคำ
	เชียงม่วน
	ดอกคำใต้
	ปง 62
	ภูกามยาว
	ภูซาง
	เมืองพะเยา
	แม่ใจ



