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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

สินค้าหลัก : ไม้ผล 

พื้นทีเ่ปา้หมาย : 500 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 200 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บ้านสบปืน หมู่ 2 ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

พิกัด : Latitude  19.58288  Longitude  101.01966 , X 711853 ,Y 2166576 (Zone 47) 

แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายยงยุทธ สุวรรณภูมิ  อายุ 45 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3600101187890 

บ้านเลขท่ี 200 บ้านสบปืน หมู่ที่ 2   ตําบลห้วยโก๋น  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130   

เบอร์โทรศัพท ์: 082-5233239 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลห้วยโก๋น ส่วนใหญ่ปลูกพืชหลักคือ ไม้ผลเป็นหลัก พ้ืนที่ปลูก

เป็นพ้ืนที่ในการทําการเกษตรตามหลักโคก หนอง นาโมเดล ในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแปลง 

ซึ่งพ้ืนที่มีลักษณะลาดชัน มีที่ราบเป็นส่วนน้อย  

ปัญหาที่ประสบ - พ้ืนที่ไม่เหมาะสมผลผลิตต่อไร่จึงตํ่า  

  - นํ้าไม่เพียงพอในการทําการเกษตร  

  - ปัจจัยการผลติยังไม่เพียงพอ 

ไม้ผลจึงเป็นพืชหน่ึงที่เป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ ด้วยความที่เป็นไม้ยืนสามารถทดแทน

การทําการเกษตรเชิงเด่ียว มีความทนต่อสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงพ้ืนที่เป็นการทําการเกษตรแบบเกื้อกูล

กันภายในแปลง เป็นลักษณะการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ทําให้พืชมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนน้อย อีก

ทั้งภายในแปลงไม่มีการใช้สารเคมี และสารกําจัดแมลงภายในแปลง ทําให้ผลผลิตเป็นความต้องการของตลาด

ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ แต่ปัจจุบันแปลงของเกษตรกรต้องพัฒนาคุณภาพและผลผลิตเพ่ือให้มีมาตรฐานรับรอง

ตามหลักของพืชอินทรีย์ เพ่ือยึดตลาดสุขภาพเป็นเป้าหมายในการจําหน่ายเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง

ย่ังยืนของเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา :  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 

 - ส่งเสริมการผลิตตามหลักการทําเกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับมาตรฐานในทุกแปลงของเกษตรกร 

 - ส่งเสริมการแปรรูปไม้ผลเพ่ือเพ่ิมช่องทางการด้านการตลาด  

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การทําเกษตรผสมผสาน และการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การนําไปใช้ประโยชน์ : การเพ่ิมผลผลิตหมอ่นไม้ผลโดยใช้ต้นทุนการผลิตตํ่า 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตไม้ผล 

  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผล 

  3. การจัดการผลผลิต 

ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1. การลดต้นทุนการผลิตไม้ผล และผลผลิตภายในแปลง 

- การใช้ปุ๋ยหมกัชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในแปลงของเกษตรกร เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ เป็นต้น 

- การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

- การเพาะเมล็ดพันธ์ุ 

  
  

 

 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2. การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผล 
- เทคนิคการจดัการแปลง ช่วงเวลาการบํารุงต้นที่ถูกต้องและถูกวิธี เพ่ือช่วยให้ไม้ผลมีผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

 

  

 
 
 
 
 

 ฐานการเรียนรู้ที่ : 3. การจัดการผลผลิต   
- เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปไม้ผล เช่น การทํากล้วยตาก เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ

ช่องทางการตลาด 

- ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เพ่ือยกมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

 
แปลงเรียนรู้ : เกษตรผสมผสาน 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวจิลลาภัทร ทีฆาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 090-150-2640  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยคณุภาพมาตรฐานการสงออกอําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : ลาํไย 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 4,506 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,014 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานพญาแกว  หมูที่  4 ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude  19.277371° Longitude  100.902931° X =699978 ,Y=2132615(Zone 47) 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสมรรถพล  ขอดเตชะ 

บานเลขที่ 28บานพญาแกว  หมูที ่4  ตําบลพญาแกว  

อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท : 093 1326344 

สถานการณของพื้นที่ :ประชากรสวนใหญของตําบลพญาแกวมีอาชีพ 

เกษตรกรรรมจากครัวเรือนทั้งหมด 892 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 

813 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 91.14 มีรายไดจากพืชเศรษฐกิจหลักไดแก ลําไยรองลงมาคือขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาว 

ซึ่งสวนใหญปลกูไวบริโภคภายในครัวเรือนเทาน้ันจากการจัดทําแผนที่รายแปลงลําไย 

ปญหาที่ประสบ- เกษตรกรผูปลกูลําไย 232 รายจํานวน 349 แปลงรวมพ้ืนที ่1,227.27 ไรขาดแคลนระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตนทุนการผลิตคอนขางสูงเกษตรกรจึงรวมกลุมกันเพ่ือแกไขปญหา และพัฒนากระบวนการผลิตลําไย 

แนวทางการพฒันา :พัฒนาระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอไร  พัฒนาคุณภาพผลผลิต  

เรียนรูการผลิตลําไยนอกฤดู 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :พัฒนาคุณภาพผลผลิต เรียนรูการผลิตลําไยนอกฤดู 

การนําไปใชประโยชน : ผลติลําไยนอกฤดู 

 

 

 

4



หลักสูตรเรียนรู 

1. การลดตนทนุการผลิต 

- การตัดแตงกิ่ง  

- การทําปุยหมกัใตตนลําไย 

- การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ฯลฯ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- การใสปุยตามระยะผล 

- การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

3. การจัดการผลผลิต 

- การจัดการทรงพุม/การตัดแตงชอ 

- การใสปุยตามระยะผล 

- การทําสผีลลาํไยสด(สีทอง) 

4. การตลาด 

- ตลาดพันธะสัญญา 
 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่:1การลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่:2การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่:3การจัดการผลผลิต 

ฐานการเรียนรูที่:4การเช่ือมโยงดานการตลาด 
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

เครือขาย:ศูนยวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจมหาวิทยาลัยแมโจ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเรวัต  พรมสาสน  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087 182 0463  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 232 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 80 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานฝายมูล หมูที่ 1 ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude   19.071829° Longitude  100.802309° X 689636 ,Y  2109750   (Zone 47)    
 
แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายมนู  ทลิาว  อายุ 65 ป 

บานเลขที่ 185 หมูที่ 1 บานฝายมูล ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท : 081-7658868 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลปาคา สวนใหญปลกูขาวรอยละ 90 

และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) โดยปลูกขาวอุปโภคและ 

เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายบางสวน แตยังประสบกับปญหาการผลิตเมล็ดพันธุที่ยังไมไดคุณภาพ และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา :การผลติเมล็ดพันธุขาว 

หลักสูตรเรียนรู: 1.การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

2.การใชสารชีวภัณฑเพ่ือลดการใชสารเคม ี

3.โรงเรียนชาวนาการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ : 1 การผลิตเมล็ดพันธุขาว การปลูกและกําจัดขาวปน ระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช การใชการ

จัดการนํ้าแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัด

พันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหนํ้าแบบแหงสลับเปยกระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช 
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สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเกี่ยว 20 วัน เอานํ้าออก

จากนา และระยะเก็บเกี่ยว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช  

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ : 2 การเก็บเก่ียวและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุที่ระยะสุกแกพอดี การลด

ความช้ืนเมล็ดพันธุขาว การทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุขาว 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ : 3 การใชสารชวีภัณฑ เพ่ือลดการใชสารเคมีโดยเนนการสาธิตวัสดุที่ใช วิธีทํา การนํามาผลิตใชและ

ประโยชน 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ : 4 โรงเรียนชาวนาการผลิตเมล็ดพนัธุขาว คนหาขอมูลของกลุมดานการผลิตขาว ประเด็นปญหา

ไดแกการใชปุย การใหนํ้า การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
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แปลงเรียนรู :  

เครือขาย: - 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเสนห  แอฤทธ์ิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 085-7218889 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน (เงาะ)  

สถานที่ต้ัง : บานวังผา หมูที่ 7 ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

พิกัด : x  696154  y  2149230 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

  

  

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายพิชัย ตันชูชีพ   บานเลขที ่64  หมู 7  ตําบลและอําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  

                             เบอรโทร 086-0206488 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลและ สวนมากจะปลูกเงาะเกือบทุกหลังคาเรือนซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่นํารายได

เขาสูครัวเรือน แตสวนใหญยังขาดความรูในการพัฒนาผลผลิตเงาะของตนเองใหไดคุณภาพ ยังคงมีการใชสารเคมีปองกันกําจัด

โรคแมลงในปริมาณสูง  ผลผลิตที่ไดยังไมมีคุณภาพพอตามความตองการของตลาดและยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภคในวงกวาง 

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงชางไดเล็งเห็นปญหาสําคัญเหลาน้ีมาโดยเพ่ือถายทอดองคความรูในการผลิตเงาะอยางมืออาชีพ 

แนวทางการพฒันา : โดยเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของการผลิตเงาะ โดยเพ่ิมผลผลติไรละ 1,500 กก./ไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลผลติเงาะ 

หลักสูตร : การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเงาะ 

ฐานการเรียนรูที่ 1  การลดตนทุนการผลติ 

- การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานIPM   

เปนการลดตนทุนในเรื่องราคาปุยอีกทั้งใชปุยเหมาะสมกับพ้ืนที่อีกทั้งย้ังมียังการบริหาร 

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งจะลดตนทุนอีกทั้งเปนวิธีที่ดีในการปองกันศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การเพิ่มผลผลิต 

-การตัดแตงทรงพุมและตัดแตงชอ เปนการทําใหพืชมีความพรอมในการออกชอดอกใน 

ฤดูการถัดไปและทําใหพืชออกดอกพรอมกัน อีกทั้งในการตัดแตงชอใหไดผลเงาะที่สมบูรณ 

อีกทั้งทําใหผลเงาะมีขนาดใหญ 
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ฐานการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการ 

-การใชปุยเกร็ดและฮอรโมน ซึ่งในปจจุบันเกษตรกรเริ่มมคีวามเขาใจในเรื่องใชปุยเกร็ดฮอรโมน 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพเพราะวาพืชสามารถนํ้าไปใชไดทันอีกทั้งลดปญหาเรื่องการใสปุยทางดิน 

ซึ่งมีปญหาเรื่องนํ้า GAPและการคัดเกรดผลผลิตน้ันเกษตรกรตองมีความรูในดานน้ีซึ่งจะใหมีสินคา 

ที่มีคุณภาพ อีกทั้งเกษตรกรจะตองบริหารจัดต้ังกลุมและเครือขายเพ่ือทําใหมีอํานาจตอรองกับ 

พอคาคนกลางอีกทั้งเปนการสรางความเขมแข็งในชุมชน 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การตลาด 

-ระบบการตลาดในปจจุบันมีความซับซอนมากย่ิงขึ้นซึ่งจะซึ่งผูมองเห็นโอกาสทางการตลาด 

สามารถจะผลติสินคาที่มีความแตกตางจากคูแขงได ซึ่งขอกําหนดกฎเกณฑในปจจุบันก็มีมาก 

ย่ิงขึ้น ถาไมมีการปรับตัดจะใหเกษตรกรไมสามารถแขงขนักับคูไดแขงซึง่ ปจจุบันตองมีระบบ 

OR CODE ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในเรื่องสินคามากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ 

แหลงผลิตเงาะอีกทั้งสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนาเปนจุดรวบรวม 

สินคาเพ่ือนําสงไปยังประเทศเพ่ือนและจังหวัดอ่ืนๆได 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

   

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:  นางสาวสกุลนุช  แกวเทพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   

 โทร. 063-3315363 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนานอย จังหวัดนาน (ยางพารา) 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 7,182.75 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,075 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองหา หมูที่8 ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

พิกัด :Latitude  18.34351   Longitude  100.65305,X 675674       ,Y  2028985      (Zone 47) 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายนเรศ ศรีนะ 

บานเลขที่ 16 หมูที่ 2 ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอยจังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท : 0857061238 

สถานการณของพื้นที่ :บานใหมมงคล มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 1,018 ไร พ้ืนที่สวนใหญมากกวารอยละ 90 เปดกรีดแลวและ

มีการจัดต้ังกลุมผูปลูกยางพาราบานใหมมงคล เพ่ือรวมกลุมกันขายผลผลิตยางพารา (ยางกอน) ใหกับพอคาที่มารับซื้อปญหา

ที่ประสบ - ปจจุบันยางพารามีราคาตกตํ่า  

  - ตนทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น  

  - พ้ืนที่ปลูกยางพาราบานใหมมงคลเปนเขตไมเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S3,N) ทั้งหมด ซึ่งตาม

คําแนะนําจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่เหมาะสม แตยางพาราเปนพืชที่ใชเวลาในการปลูกประมาณ 6-7 ป จึง

จะเปดกรีดได ซึ่งการปรับเปลี่ยนเปนพืชชนิดอ่ืนที่มีความเหมาะสมจึงเปนไปไดยาก  

แนวทางการพฒันา :1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตยางพารา เฉลี่ยไรละ 1,055 บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 950 บาท 

  2. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสรางอาชีพเสริมในสวนยางพารา เพ่ือชดเชยราคายางพาราที่ตกตํ่า 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :1 เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพารา 

          2 แปลงเรียนรูการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ที่วาการอําเภอนานอย 

สํานักงานเกษตรอาํเภอนานอย 

อบต.นานอย 

สะพานขามแมนํ้าแหง 

ศูนยเรียนรู
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การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตยางพาราและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู : 1 การผลิตนํ้าหมักสําหรับฉีดพนในสวนยางพารา 

 2 การเตรียมดินกอนการเปดกรีด และการเพ่ิมผลผลิตโดยการกรีดยางพาราใหถูกวิธี 

3 การเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ : 1 การผลิตน้าํหมักสําหรับฉีดพนในสวน

ยางพาราในการทํานํ้าหมักใชวัสดุในทองถิ่น (ฟกทอง) 40 

กิโลกรัม กากนํ้าตาล 20 กิโลกรัมผสมใหเขากันในถัง 200 ลิตร

หลังจากน้ันผสมนํ้า 5 ลิตรกับ พด.2 หน่ึงซอง เทใสลงในถัง

หมัก 200 ลิตร และเติมนํ้าจนทวมวัสดุที่ใชหมัก หมกัไวในที่รม

เปนเวลา 30 วัน การผสมสูตรนํ้าหมัก นําปุยยูเรีย 5 กิโลกรัม 

ผสมกับนํ้า 20 ลิตร จนละลายในถังขนาด 200 ลิตร และนํ้า

หมัก 20ลิตร จากน้ันเติมนํ้า 110 ลิตร คนใหเขากันจนได

สวนผสมทั้งหมด 150 ลิตร แลวนําไปฉีดพนทันท ี

 

ฐานการเรียนรูที่ : 2 การเตรียมดินกอนการเปดกรีด และการเพ่ิม

ผลผลิตโดยการกรีดยางพาราใหถูกวิธี  

การเตรียมดินกอนการเปดกรีด จะทํา 2 ครั้งใน 1 ป ในชวงตนฤดูฝน 

และปลายฤดูฝน โดยมีวิธีการดังน้ี 

-กวาดใบยางพาราออกจากโคนตนถึงปลายรัศมีทรงพุมตนยาง 

หลังจากน้ันทําการฉีดนํ้าหมักที่ผสมไวลงดินรอบๆตนยาง ซึ่งจากสูตร

ขางตน สามารถฉีดพนได 10-12ไร อัตราการใช 12.50 ลิตร/ไร 

-ห ลั ง จ าก ฉีดพนสูตรนํ้าหมักดังกลาวแลวก็ใสปุยอินทรียที่ไดจากการยอยสลายเศษ

วัสดุ เชน ปุยมูลวัวปุยมูลไกจํานวน 20 กิโลกรัม/ตน รอบโคน พรอมกับหวานปุยเคมีสูตร20-10-12 จํานวน 1 กิโลกรัม/

ตน 

การเพ่ิมผลผลิตโดยการกรีดยางพาราใหถูกวิธี เกษตรกรควรตระหนักถึงวิธีการกรีดยาง ใหหนายางพาราเสียหายนอยที่สุด 

กรีดไดนานที่สุด (25-30 ป) และประหยัดคาใชจายมากที่สุด ตองยึดหลักที่วาขนาดของตนยางที่พรอมจะเปดกรีด ตองมี

เสนรอบตนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร วัดความสูงจากพ้ืนดิน 150 เซนติเมตร เปดกรีดครั้งแรกตองมีจํานวนตนยางที่

พรอมที่จะเปดกรีดเกินกวาครึ่งหน่ึงของตนยางทั้งหมดในสวน เมื่อกรีดแลวจะตองไดนํ้ายางมากที่สุด  

ฐานการเรียนรูที่ : 3 การเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือชดเชยรายไดจากราคายางพาราที่ตกตํ่า โดยยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ไดแก การปลูกพืชผักสวนครัว มะขามหวาน ไผ

เลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกุงฝอยในบอพลาสติก เปนตน เพ่ือ

บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงขาย และใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย: สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน กรมพัฒนาที่ดิน กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกยางพาราบานใหมมงคล ตําบล 

บัวใหญ อําเภอนานอยจังหวัดนาน การยางแหงประเทศไทย จังหวัดนาน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวรัชฎาภรณ คําหลวง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 054-789114 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน (พืชผัก,ปศุสตัว)   

พื้นทีเ่ปาหมาย : 100 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานไกเถื่อน หมูที่ 2 ตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 

พิกัด :  Latitude  18.213650832148026    Longitude  100.669908567752075,   

         X 676500 ,Y 2014627  (Zone 47)    

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

             

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเฉลิม สีกนั  อายุ 53 ป   
 

ที่อยู : บานเลขที่ 37   หมูที ่2  ตําบลบอแกว  อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
 

เบอรโทรศัพท : 089 - 9979436 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบอแกว ประกอบอาชีพหลักคือปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนที่ปลูกเปนที่ราบ

และที่ลาดชัน มีความเหมาะกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เหมาะสมมาก(S1) รอยละ 1 ,เหมาะสมปานกลาง(S2) รอยละ 

12 ,เหมาะสมนอย(S3) รอยละ 38 และไมเหมาะสม(N) รอยละ 49  

 

ปญหาที่ประสบ - ตนทุนการผลิตสูง จากการใชปจจัยการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

  - ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่า ราคาขายผลผลิตตํ่าไมคงที่ ทําใหผลตอบแทนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรนอยมาก 1,300 – 1,800 บาทตอไร สงผลใหเกษตรกรมีรายไดนอย และมีปญหาหน้ีสิน 
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แนวทางการพัฒนา :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า โดยลดตนทุนการผลิต ไดแก

ปริมาณการใชเมล็ดพันธุตอไร ปริมาณการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช และใหปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น  

   2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเลือกทดแทนในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม หรือกิจกรรมทางเลือกทดแทน

ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. กิจกรรมลดตนทุนการผลิต ไดแก ปุยหมัก ปุยนํ้าหมักชีวภาพ และพืชบํารุงดิน 

   2. แปลงสาธิตการผลิตพืชและปศุสัตวเพ่ือเพ่ิมทางเลือกอาชีพทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน 

แปลงใหญพริก ไผ และปศุสัตว เปนตน 

 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การผลิตพืชผสมผสาน การใชปุยหมัก ปุยนํ้าหมัก และการใชสารชีวภัณฑเพ่ือลดตนทุน

การผลิต 

 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตพืชผสมผสาน การใชปุยหมัก ปุยนํ้าหมกั และการใชสารชีวภัณฑ 

 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลติพืชปลอดภัย         

2. เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง ทางเลือกลด-เลิกพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 

ฐานการเรียนรู  
 

ฐานการเรียนรูที่ : 1 การผลิตพืชปลอดภัย   

   1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับพืช (GAP) 

   2. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

   3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก  

การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 

ฐานการเรียนรูที่ : 2 เกษตรผสมผสานแบบพึ่งตนเอง  

1. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต         

2. การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ปุยอินทรีย   

3. กิจกรรมเกษตรผสมผสานดานพืชสรางรายได (พริก,ไผ,หญาแฝก,มะขามหวาน,ยางพารา,  

กาแฟ,มะละกอฮอลแลนด) 

         

แปลงเรียนรู :  
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เครือขาย : เทศบาลตําบลบอแกว, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน  
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางนิญาภัทร  เข็มทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 

เบอรโทรศัพท : 087 - 1758211 
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ถนนยอดดอย – บอเกลือ ไปอําเภอบอเกลือ 

 

ศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

ADP บอเกลือ 
ที่ทําการผูใหญบาน

ผาคับ 

ไป อ.สันติสุข 

ศูนยเรียนรูฯ 

บานนาคอก 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบอเกลือใต  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน (ขาว) 

การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตในขาว 

สถานทีต้ั่ง: บานผาคับ หมูที ่2 ตําบลบอเกลือใต  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน 

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

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายธนดล วงศมณีทพิย 

         บานเลขที่ 44 หมูที่ 2 ตําบลบอเกลือใต  อําเภอบอเกลือ  

         จังหวัดนาน 55220 

เบอรโทรศัพท: 081-3149376 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอบอเกลือ สวนใหญรอยละ 90 อยูในเขตไมเหมาะสม (S3 

,N) ตามประกาศเขตความเหมาะสมสําหรับ การ

ปลูกพืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

13   ชนิด  ซึ่งพ้ืนที่เพียงรอยละ 10 ที่เหลือเหมาะกับการปลูกพืช

โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนอาหารหลักของคนในพ้ืนที่ แตดวยพ้ืนที่ที่เหมาะสม

บา้นบอ่หลวง 

ลาํหว้ย 
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มีนอย เราตองทําอยางไรใหการผลิตขาวในพ้ืนที่อันนอยนิดใหมีผลผลิตมาก(การเพ่ิมผลผลิตขาว)และการลงทุนที่นอยลง

(การลดตนทุนการผลิต)  

แนวทางการพัฒนา : ปรับเปลี่ยนเกษตรกรที่ปลูกขาวแบบด้ังเดิมมาใชเทคโนโลยีการเกษตรแบบสมัยใหม เชน การปกดํา 

ที่ใชแรงงานมาก ใหมาทํานาแบบโยนกลา ที่ใชแรงงานนอยกวา การใชปุยลดลง โดยเนนการใชปุยสั่งตัด เพ่ือเปนการลด

ตนทุนการผลิต แมแตการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เปนการใชเทคโนโลยีทางการกษตรที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

         ในอนาคตเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตขาว โดยการไถกลบตอซัง การใชปุยตามคาวิเคราะห และ

ลดตนทุนการผลิตขาว โดยการใชพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ การทํานาโยน การใชปุยตาม

คาวิเคราะหดินและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู:       ทําการปลูกขาว บนเน้ือที่  2 ไร  มีกิจกรรมเกี่ยวกับการลดตนทุนการผลติและเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร ไดแก การไถกลบตอซัง การใชปุยตามคาวิเคราะห การใชพันธุขาวที่เหมาะสม การทาํนาโยน และการใช

สารชีวภัณฑ  

หลักสูตรเรียนรู: 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

   2. การเพ่ิมผลผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู: 1. การใชพันธุขาวที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ การเปรียบเทียบพันธุขาวตางๆ ทั้งที่เก็บพันธุ

เอง พันธุด้ังเดิมและ 

   นํามาจากทีอ่ื่น ประโยชนของ

การเลือกใชพันธุขาว 

2. การทํานาโยน กระบวนการต้ังแตเตรียมดินเพาะเมล็ด การดูแลรักษา อายุกลาที่เหมาะสม และการ  

   โยนกลาลงในนา การเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียการทํานาโยน และนาแบบตางๆ 

3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ประโยชนของการใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การเก็บตัวอยางดิน การ    

   เตรียมดิน อุปกรณการตรวจวิเคราะหดิน ขั้นตอนวิธีการตรวจ

วิเคราะหดิน การแปลคา และการผสม   

   ปุยสั่งตัด 

4. การใชสารชีวภัณฑ

และชีวภาพ ประโยชนของสารชีวภัณฑ ปุยหมัก ปุยชีวภาพ วิธีการ

ผลิตสารชีว  

    ภัณฑ ปุยหมัก ปุยชีวภาพ การใชสารชีวภัณฑ 

    5. การไถกลบตอซัง ประโยชนของการไถกลบตอซัง วิธีการไถกลบตอซัง 

เครือขาย: มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ADP บอเกลือ , ศูนยภูฟาพัฒนา , สถานีพัฒนาที่ดิน , ไบโอเทค 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางชนมนิภา  พรมเปยง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  086-1875954 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 37,161 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,072 ราย 

สถานทีต้ั่ง : จดุที่ 1 บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 1 ตําบลบานพ้ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

พิกัด : Latitude 18.885088  Longitude 100.44510,X 652063 ,Y 2086839  (Zone 47) 
 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายธีระศักด์ิ  วงศตุย  อายุ 61 ป 

บานเลขที่ 17 หมูที่ 1 ตําบลบานพ้ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท : 090-4687215 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานพ้ี ประกอบอาชีพหลักคือปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนที่ปลูกเปนที่ราบ

และที่ลาดชัน มีความเหมาะกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เหมาะสมมาก(S1) รอยละ 2 ,เหมาะสมปานกลาง(S2)  

รอยละ 17 ,เหมาะสมนอย(S3) รอยละ 39 และไมเหมาะสม(N) รอยละ 42  

ปญหาที่ประสบ - ตนทุนการผลิตสูง จากการใชปจจัยการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

  - ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่า ราคาขายผลผลิตตํ่าไมคงที่ ทําใหผลตอบแทนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรนอยมาก 1,300 – 1,800 บาทตอไร สงผลใหเกษตรกรมีรายไดนอย และมีปญหาหน้ีสิน 

แนวทางการพัฒนา :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า โดยลดตนทุนการผลิต ไดแก

ปริมาณการใชเมล็ดพันธุตอไร ปริมาณการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช และใหปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น  

   2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเลือกทดแทนในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม หรือกิจกรรมทางเลือกทดแทน

ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ไดแก ยางพารา มะขามหวาน มะนาว กาแฟไผ  

       หญาแฝก 

   2. กิจกรรมลดตนทุนการผลิต ไดแก ปุยหมัก ปุยนํ้าหมักชีวภาพ และพืชบํารุงดิน 

   3. แปลงสาธิตการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า 
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การนําไปใชประโยชน : การเกษตรผสมผสาน การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า     

   2. เกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง ทางเลือกลด-เลิกพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที ่: 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตนทุนตํ่า  

   1. การเลือกใชพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปริมาณ 

การใชพันธุที่เหมาะสม ระยะหางในการปลูกที่ถูกวิธี 

(การใชเครื่องหยอดเมล็ด/การปลูกแรงงานคน) 

   2. การลดการใชสารเคมีกาํจัดวัชพืช   

ลดอัตราสวนผสมของสารเคมีกําจัดวัชพืชจากปกติ  

150-200 ซซีี/นํ้า 20 ลิตร โดยใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ผสม

นํ้าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตราสวน 50 ซีซ ี:  

1 ลิตร / นํ้า 20 ลิตร ซึ่งชวยลดปริมาณสารเคมีกําจัดวัชพืช 

1 ใน 3 และชวยเพ่ิมปุยอินทรีย ลดปริมาณการใชปุยเคมีในแปลงเพาะปลูกอีกทาง 

   3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา  

ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก  

การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 

ฐานการเรียนรูที่ : 2 เกษตรผสมผสานแบบพึ่งตนเอง  

1. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต         

2. การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ปุยอินทรีย   

3. กิจกรรมเกษตรผสมผสานดานพืชสรางรายได  

(มะนาววงบอ,ไผ,หญาแฝก,มะขามหวาน,ยางพารา,  

กาแฟ,มะละกอฮอลแลนด) 

          
         

แปลงเรียนรู :  
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เครือขาย : องคการบริหารสวนตําบลบานพ้ี, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน, สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

จังหวัดนาน, โครงการธรรมชาติปลอดภัย(เครือเจริญโภคภัณฑ) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.วิภาพร ศรีวิไชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 094-4950786  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลสถาน อําเภอปว จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : ขาว 

สถานทีต้ั่ง: บานนาปานหมูที่ 1  ตําบลสถาน อําเภอปว จังหวัดนาน 

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

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายจนัทร  พรมรังกา  อายุ  66 ป 

ที่อยู :174 หมูที่ 1 บานนาปาน ตําบลสถาน อําเภอปว จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท: 0871780766 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสถาน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1)โดยปลูกขาวอุปโภคและเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายบางสวน แตประสบปญหาการ

ผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา :การผลติเมล็ดพันธุขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู:เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู:  

1.การลดตนทุนการผลิตขาว 

2.การเพ่ิมผลผลิตขาว 

3.การจัดการผลผลิต 

4.การตลาด 

 

 

 

 

 

 

วดันาป่าน 

 

ศูนยเรียนรูฯต.สถาน 

N 

ถนน นาน-ทุงชาง 
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ฐานการเรียนรู: 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว- ใชเครื่องหยอดเมล็ดขาวถูมิปญญาทองถิ่น ชวยลดเมลด็พันธุ ขั้นตอนการทํานา 

ประหยัดแรงงานและเวลา - ใชเทคนิคการปลูกขาวตนเดียว- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 

 

 

2.การเพ่ิมผลผลิตขาว- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน- การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (เพ่ิมผลผลิตและ

กําจัดวัชพืช) เพ่ือลดการใชสารเคมี โดยเนนการสาธิตวัสดุที่ใช วิธีทํา การนํามาผลิตใช และประโยชน 

- การไถกลบตอซังและเศษวัชพืชในพ้ืนที่นา 

 

 

 

 

 

3.การจัดการผลผลิต- แปลงพยากรณศัตรูพืช - การคัดเมล็ดพันธุขาว (การจัดการแปลงพันธุ) 

- การปลูกพืชหลังนา (ปรับปรุงบํารุงดิน/เสริมรายได) 

 

 

 

 

 

4.การตลาด–จําหนายเปนเมล็ดพันธุและบริโภค- ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน- การแปรรูปฟางขาว

เพ่ือเพ่ิมรายได 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวสุภารัตน  เทพอาจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0856948316 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูเพียง   จังหวัดนาน 

สินคาหลัก :มะมวง 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 1,856 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 462 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานหาดผาขน หมูที่  3   ตําบลเมืองจัง   อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายเกษม  รุณใจ   อายุ  59   ป 

บานเลขที่   93 หมูที่  3   ตําบลเมืองจัง   อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน   จ.นาน 

เบอรโทรศัพท : 093-3136183 

สถานการณของพื้นที่: การผลิตมะมวงเพ่ือสงออกของอําเภอภูเพียง เปนการผลิตมะมวงรับประทานสุกและดิบ อาทิเชน

พันธุนํ้าดอกไม เบอร 4,เขียวเสวย, โชคอนันต,มันขุนศรี มีการรวมกลุมทําการผลิต และรวมกลุมกันจําหนาย จํานวน 2 

กลุม ทั้งแบบนําผลผลิตสงตลาดเองและพอคามารวบรวมผลผลิต ซึ่งทําการสงออกไปยังตลาด ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,มาเลเซีย ซึ่งเปนพืชสรางรายไดในทองถิ่นและไดรับความ

สนใจจากเกษตรในพ้ืนที่อําเภอภูเพียงเปนอยางดี  

  - ปญหาการใชสารเคมีเกินความจําเปนในการกําจัดแมลงศตัรูพืช และการใสปุยเคมีปุยเคมีเกินความ

จําเปนทําใหตนทุนการผลิตสงู ตลอดจนผลผลิตตอไรยังตํ่ากวามาตรฐาน 

แนวทางการพฒันา:  1. การลดตนทุนการผลิต 

        2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: การฝากยอดมะมวง 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมปริมาณเกสรตัวผูสงผลใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น 

หลักสูตรการเรียนรู:1. การลดตนทุนการผลติ 

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

ต.เมืองจงั 

บา้นหาดผาขน 

บา้นผาสงิห ์

อ.เมืองน่าน 
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     3. การจัดการผลผลิต 

     4. การตลาด 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่: 1 การลดตนทุนการผลิต ดวยการใชปุยชีวภาพเพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี และการตัดแตงกิ่ง 

เพ่ือสะดวกในการหอผลและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ : 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยการ 

การปลูกสลับ การใชเทคนิคการฝากยอดมะมวงเพ่ิมปริมาณเกสรตัวผูและ

สงผลใหเพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไรสูงขึ้นการหอผล 
 

ฐานการเรียนรูที่ : 3 การจัดการผลผลิต ใชวิธีการรวมกลุมการคัดเกรด 

การสรางเครือขายการผลิตและการจําหนาย 
 

ฐานการเรียนรูที่ : 4 การตลาด ใชชองทางการจําหนายหลายชองทาง  

เชนกลุมรวบรวมผลผลิตและจําหนายเอง และตัวแทนผูรวบรวมผลิตภาย 

ในทองถิ่น 
 

 
 

แปลงเรียนรู:  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย:  กลุมผูปลูกมะมวงบานหาดเค็ด หมูที่ 1   ตําบลเมืองจัง   อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางจิราพร  ยศอาลัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท:  090-7615382  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

สถานทีต้ั่ง:บานไชยสถาน หมูที่ ๒ ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : ขาว 

พิกัด:x ๖๗๙๘๗๙.๓๕๖๑ Y ๒๐๗๖๖๙๗.๖๗๘๘zone ๔๗ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:นายวิเชษฐไชยชนะ    อายุ40  ป  

บานเลขที่ 32   หมูที่ 2   ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท087-1855197 

 สถานการณของพื้นที่:เกษตรกรในพ้ืนที่ดําบลไชยสถาน สวนใหญจะมีอาชีพทํานา ๘๐ %และในแตละปจะแมลงบ่ัวเขา

ทําลายผลผลิต และกับการทีห่าเมล็ดพันธุขาว ปุยเคมีและมีราคาแพงซึ่งเปนปญหาทําใหเกษตรกรตองพบกับความ

เดือดรอน 

แนวทางการพฒันา:หาวิธีการลดจํานวนแมลงบ่ัวลงโดยใชสารชีวภัณฑ 

        รวมกันผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใวใชเอง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู:เทคโนโลย่ีการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย 

          เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

หลักสูตรการเรียนรู:๑.การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย 

      ๒.การคัดเมล็ดพันธุขาว 

      ๓.การผสมปุยใชเอง(ปุยสั่งตัด) 

      ๔.การทํานาแบบปราณีต 

หลักสูตรการเรียนรูที่ ๑.การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 

  เปนหลักสูตรทีนํ่าเอาสารชีวภัณฑมาใชในการลดจํานวนของแมลงบ่ัวในนาขาว โดยการผลิตของ

สมาชิกในกลุมเพ่ือที่จะนําไปแจกจายใหกับเกษตรกรในตําบลไชยสถาน และที่เหลือจะนําไปจําหนายใหกับเกษตรกร

ตางตําบล ซึ่งศนูยเรียนรูของตําบลไชยสถานเปนศูนยแรกที่มีการใชเช้ือราบิวเวอเรีย ของภาคเหนือ และไดมีการขยาย

ผลไป ทั้งตําบล อําเภอ และจังหวัด และมผีลการวิจัยเกี่ยวกับการใชบิวเวอเรียกับแมลงบ่ัวดวยในแตละปจะไดรับ

งบประมาณจากทาง องคการบริหารสวนตําบลไชยสถานมาดําเนินการทุกๆป 

 

28



หลักสูตรการเรียนรูที่ ๒.การคัดเมลด็พันธุขาว 

  เปนหลักสูตรเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือที่จะผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหไดมาตรฐานและ

ตรงตามพันธุซึ่งทางกลุมก็จะไดมีการเรียนรูและถายทอดใหกับเกษตรกรเครือขายไดรูจักวิธีการคัด การนวด การเก็บ

รักษา 

 
 

หลักสูตรการเรียนรูที๓่.การผสมปุยใชเอง(ปุยสั่งตัด) 

  เปนหลักสูตรทีว่าดวยการลดตนทุนการผลิต และการใชปุยตามคาวิเคราะหของดิน ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สามารถที่จะหารปุยมาใชเองและถูกตองกับการใหปุยที่ตรงตามความตองการ 

 
หลักสูตรการเรียนรูที๔่การทํานาแบบประณีต 

 เปนหลักสูตรทีว่าดวยการทํานาแบบด้ังเดิม มีการไถดะ ไถพรวน คาด ตามแบบด้ังเดิมที่ บรรพบุรุษไดทํามา 

เครือขาย:กลุมเกษตรกรผูผลติขาวหมูที่ ๓,๔,๕,๘,๙ 
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ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นายประพันธุ  พวงมณี ตําแหนง:นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท ๐๘๗-๓๑๘๐๒๘๗ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน (หมอนไหม) 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองแดง หมูที่ 5 ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : หมอนไหม 

พิกัด :  X ๗11405 Y 20๗5954 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

               ที่ต้ังศูนยเรียนรูฯ 

            

 

 

 

                            

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมเกียรติ เหลาวงค อายุ 44 ป 

ที่อยู  : เลขที่ ๗2 หมูที่ 5 ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน 

เบอรโทรศัพท : 088-405219 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองแดง มีเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหม จาํนวน 63 ราย มีพ้ืนที่ปลูกหมอน

ทั้งหมด 454 ไร ในรอบป 2558 มีปริมาณการเลี้ยงไหม จํานวน 1,35๗ แผน ผลผลิตทั้งหมด 2๗,8๗9.46 กิโลกรัม เปนเงิน 

4,324,.98 บาท นอกจากน้ียังมีเกษตรกรที่ตองการลดพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยหันมาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพ่ิมขนอีก

จํานวน 20 ราย ทั้งน้ีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมยังเปนอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยลดการใชสารเคมีไดอีกทางหน่ึงดวย 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมการปลูกหมอน เลี้ยงไหม 

         2. ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดการใชสารเคมี และสงเสรมิการปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเด่ียว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การใชนํ้าอยางรูคุณคา    2. เรื่องการใชสารชีวภัณฑ 

   3. การลดตนทุนการผลิตหมอนไหม 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

   5. การจัดทําแปลงพยากรณศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู :  

1. การใชนํ้าอยางรูคุณคา     2. การใชสารชีวภัณฑ 

 

หอประชมุบา้นหนองแดง 
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3. การลดตนทนุการผลิตหมอนไหม   4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

 

 

 

5. การจัดทําแปลงพยากรณศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นาน 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนคร  สุริยศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 054-769059 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

สินคาหลัก: ลาํไย   พื้นที่เปาหมาย: 1,500 ไรเกษตรกรเปาหมาย : 250 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานง้ิวงามหมูที ่2 ตําบลขึ่ง  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน 

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

 

แผนทีไ่ปศูนยเ์รียนรู้                                                                                                           นํา้มวบ 26 กม. 

เวียงสา 2 กม. 

 

 

บานงิ้วงาม 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายแตง  คงทน  อายุ  68 ป 

                           บานเลขที่ 13บานง้ิวงาม หมูที่ 2 ตําบลขึ่ง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

เบอรโทรศัพท :087-583026 

สถานการณของพื้นที่ :อําเภอเวียงสาเปนแหลงปลูกลําไยมานานนับสิบๆป  ในอดีตลําไยไดสรางรายไดใหแก

เกษตรกรเปนจํานวนมาก ตอมาลําไยมีปญหาดานการตลาด จึงทําใหเกษตรกรลมพ้ืนที่ลําไยไปปลูกพืชอ่ืน แตยังมี

เกษตรกรบางสวนยังยืนหยัดบํารุงรักษาตนลําไยใหคงอยู ปจจุบันลําไยจึงมีอายุมากเปนสวนใหญ  บางสวนก็มีการ

ปลูกใหมเพ่ิมขึน้บาง  แตปญหาคือลําไยที่ไดไมคอยมีคุณภาพ ไมตรงความตองการของตลาด ดังน้ันจึงจัดต้ังศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร พืชหลัก ลําไย ขึ้น เพ่ือจะไดถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตลําไย

ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ตรงความตองการของตลาดตอไป  

ศนูยเ์รยีนรูเ้พิ่ม

ประสทิธิภาพฯ 

(ลาํไย) 

 นานอ้ย30กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัศรมีงคล 

บรษัิทเจียไต๋ 
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แนวทางการพัฒนา : 

1.การพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน ลดการใชสารเคมี ใหผลผลิตมีความปลอดภัยทั้งผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

2.การบูรณาการองคกร ภาคีเครือขาย ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวม 

3.ประสานดานการตลาด เพ่ือสรางความพึงพอใจซึ่งกันและกัน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :การตัดแตงกิ่งลําไย 

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

ฐานการเรียนรู : 

1.การลดตนทนุการผลิต(การตัดแตงกิ่ง/การทําปุยหมักใตตนลําไย/การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน) 

 

 

 

 

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ ( การใชสารชีวภัณฑ/การใสปุยตามระยะผล/การใชนํ้าอยางรูคุณคา) 

 

 

 

 

3.การจัดการผลิต(การทําสผีลลําไยผลสด (สีทอง)/การจดัการทรงพุม/การตัดแตงชอ) 

4.การตลาด (มีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน และ 

มีขอตกลงรวมในการจําหนายผลผลิตลําไยใหพึงพอใจ) 

ภาพกิจกรรมแปลงเรียนรู : 

มีการปลูกพืชอ่ืนเสริม และแซมในสวนลําไย เปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เครือขาย :เกษตรกรชาวสวนลําไยตําบลขึ่ง และตําบลใกลเคียง ในเขตอําเภอเวียงสา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสาวฐิรชญา  ปนทองกลางนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-4873316 

 

35



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 

สินคาหลัก : มะนาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 1,710.5 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 401 ราย 

สถานทีต้ั่ง:บานยอด หมูที่ 2  ตําบลยอด  อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 

พิกัด:Latitude  19.39490Longitude 100.56860,X 664718 ,Y 2145272(Zone 47) 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายวรพล  รักษา 

บานเลขที่ 82 หมูที่ 2 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 

เบอรโทรศัพท: 092-2957095 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสองแคว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจไดแก ขาวโพด

เลี้ยงสัตว ยางพารา มะแขวน และมะนาว เปนตน พ้ืนที่ทางการเกษตรจะเจอกับปญหาของศัตรูพืชระบาดมาเปนระยะ

เวลานาน ตลอดจนถึงการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอนและสูงชัน ประมาณรอยละ 

๘๕ ของพ้ืนที่ สวนพ้ืนที่ราบที่ใชในการทําการเกษตรคิดเปนรอยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ ซึ่งปจจุบันมีเกษตรกรผูปลูกมะนาวจํานวน 

86 ราย พ้ืนที่ 918 ไร สามารถพัฒนาคุณภาพมะนาวดานตางๆ เชนการผลิตมะนาวนอกฤดู การผลิตมะนาวคุณภาพเพ่ือ

จําหนายในตลาดตางจังหวัด เปนตน 

ท่ีตัง้ศนูยเ์รียนรู ้

 

บา้นยอด 
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แนวทางการพัฒนา : 1. การผลิตมะนาวนอกฤดู 

   2. การผลิตมะนาวคุณภาพ  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู:การผลิตมะนาวนอกฤดู 

การนําไปใชประโยชน : พัฒนาคุณภาพมะนาวใหเปนที่ตองการของตลาดและผลิตมะนาวนอกฤดูเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

 

หลักสูตรเรียนรูที่ 1. การลดตนทนุการผลิต 

  2. การเพ่ิมผลผลิต 

  3. การจัดการผลผลิต 

  4. การตลาด 

  1. การลดตนทุนการผลิตโดยสงเสริมการผลิตและใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

เพ่ือใชปุยใหถูกตองตรงตามความตองการของพืช และใชสารชีวภัณฑควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชลดการใชสารเคม ี

หลักสูตรเรียนรูที่ 2. การเพิ่มผลผลิตมะนาวในชวงฤดูแลงที่มีปริมาณมะนาวลดลงเปนชวงที่ตลาดมีความตองการโดยการ

บังคับมะนาวออกนอกฤดูทําใหไดมะนาวที่มีราคาสูง และการตัดแตงกิ่งใหทรงพุมมีลักษณะเหมาะสมใสปุยเพ่ือกระตุน

การสรางตาดอก 

หลักสูตรเรียนรูที่ 3. การจัดการผลผลิตการคัดเกรดสินคา (เครื่องรอน) ทําใหมะนาวที่มีคุณภาพขายไดราคาที่สูงขึ้น จึง

ตองสงเสริมการรวมกลุมใหมคีวามเขมแข็ง ทําใหการสงเสริมสนับสนุนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

หลักสูตรเรียนรูที่ 4. การตลาดจําหนายผลผลิตผานมูลนิธิโครงการปดทองหลังพระฯ และการหาตลาดกลางรวบรวม

สินคา(จุดรับซือ้) ในพ้ืนทีแ่ละติดตอประสานงานกับพอคา(พอคาจากพิจิตร) 

 

แปลงเรียนรู:  

 
 

เครือขาย: - 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายวรกร  เกษตรการุณยตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 088-2514132 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสันติสุข  จงัหวัดนาน  

สินคาหลัก : พืชผัก 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 530 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 333 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานโปงคํา หมูที่ 5 ตําบลดูพงษ  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  

พิกัด:Latitude  18.90321    Longitude  100.93249,X 703523 ,Y 2091048 (Zone 47) 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู: 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายปกรณ  บังเมฆ 

บานเลขที่ 130 ม.5 ต.ดูพงษ อ.สันติสุข จ.นาน 

เบอรโทรศัพท :081 1670439 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนอาชีพหลัก  

ปญหาที่ประสบ - พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ไมเหมาะสม ( N) กับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  

  - ตนทุนการผลิตสูง ราคาขายไมแนนอน ทาํใหเกษตรกรมหีน้ีสินเพ่ิมมากขึ้น   

 

มีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัว์

จาํนวนมากและเพิม่ปริมาณไปอีก

เร่ือย 

พื้นท่ีป่าถูกทาํลาย 

ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร

 

 

 

เกษตรกรผูผ้ลิตพืชผกัปลอดภยั

 

การผลิตพืชผกัเชิง

ธุรกิจ 

ปัญหา 
ศกัยภาพ 
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แนวทางการพฒันา: การปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนการปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ  

และยังสามารถบูรณาการกับโครงการขยายผลโครงการหลวง และหนวยงานภาคีไดอีกทางหนึ่ง 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู:การผลิตพืชผักปลอดภัยแบบยั่งยืน 

การนําไปใชประโยชน : การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลกูขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนการปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การผลิตผักเชิงธุรกิจ 

  2. การบรรจุภัณฑ  

 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ : 1 การลดตนทุนการผลติโดยการใชปุยลดตนทุน การผลิตปุยหมัก/ปุยชีวภาพ ตลอดจนการใชสารชีว

ภัณฑ เพ่ือใหเกษตรกรไดใหความสําคัญกบัการลดตนทุนการผลิตดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น นําทรพัยากร

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ฐานการเรียนรูที่ : 2 การเพิม่ผลผลิต การผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงธุรกิจเปนการเพ่ิมผลผลิตพืชผัก โดยการนําสารชีว

ภัณฑมาใชทดแทนสารเคม ีเพ่ือเล็งเห็นความสําคัญการการปนเปอนสารเคมีของพืชผัก ที่มีผลตอสขุภาพของเกษตรกร

และผูบริโภค ตลอดจนเทคนิคการผลิตพืชผกัและกระบวนการผลิตพืชผักในโรงเรือน  

ฐานการเรียนรูที่ : 3 การจัดการผลผลิต การวางแผนการผลิต ฤดูการผลิต ปฏิทินการปลูกพืช การตลาด และการจดัการ

บัญชีฟารม เพ่ือใหสามารถผลิตพืชผักไดตรงตามความตองการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการสรางโรงเรือนใหมี

ความเหมาะสมและสามารถปลูกพืชไดตลอดทั้งป จนเปนที่รูจักอยางแพรหลายในชุมชน 

ฐานการเรียนรูที่ : 4 การตลาด การบรรจภัุณฑ โดยรวมกลุมและตองมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคํา /ตลาดสินคาเกษตรโดยเกษตรกร การบรรจุภัณฑมีความสะอาดและสามารถ

ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู: 
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เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปาแลวหลวง  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสิริกัลยา  สวนเขื่อน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 093-1357664 
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