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 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลัก :  ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  500          ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :     3000      ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านตอนิมิตร   หมู่ที่ 3 ต าบล  ร่องกาศ   อ าเภอ  สูงเม่น   จังหวัด แพร่ 
พิกัด : Latitude 18.0962432235 Longitude 100.1345819234  X  620050 Y 2001202 
                                                                               
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นางสาวสะดวก  จ ารัส  อายุ 49  ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3540400078597 
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 297  บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9  ต าบลร่องกาศ  อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ : 0869174158 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตและการตลาด  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตข้าวมี 
                                      คุณภาพต่ า  ขาดการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง  
แนวทางการพัฒนา   :  1.ลดต้นทุนการผลิต ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน  ผสมปุ๋ยใช้เองตามค่า  
                                         วิเคราะห์ดิน  ใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมี                   
           2.เพิ่มผลผลิต  ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ  ผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน  
                                 พัฒนาแหล่งน  าขนาดเล็กในไร่นา ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน  า 
           3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตสินค้ามีมาตรฐานรองรับ(GAP/อินทรีย์) มีบรรจุภัณฑ์ 
                                 สวยงาม มีระบบเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต  ผู้ประกอบการและ 
           4.รวมกลุ่มเป็นองค์กรเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนตลอดจน       
                                 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ                 
                                 สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
   

นางสาวสะดวก  จ ารัส 
ประธาน ศพก. 

 

ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
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จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. องค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
           2. ผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ 
            3.การจัดการดินและปุ๋ย 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว องค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ การผลิต
ข้าวอินทรีย์  ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงาน เช่น รถปลูก รถหยอด รถเกี่ยวนวด   
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอเรียควบคุมโรคศัตรูพืช   
 
 
 
 
 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การจัดการดินและปุ๋ย   
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การปศสุัตว์ ส่งเสริมการเลี ยงโคคุณภาพดี การท าหญ้าหมัก ส่งเสริมการเลี ยงไก่  
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ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การบริหารจัดการน้้า การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง  การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 1.การลดต้นทุน(รถหยอดข้าว รถปลูก) 2.การเพ่ิมผลผลิตข้าว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยพืชสด ไม่เผาตอซังข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 10 เครือข่าย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสุเมธา  คาระโก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0931302965 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 891 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 81 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านแม่จ๊ัวะ หมู่ท่ี8 ต าบลแม่จ๊ัวะ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
พิกัด : Latitude 17.9900150 Longitude 100.0923970 X 615657 Y1989425 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
    

  
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสนอง    ส่งศรี  อายุ 64 ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3101401202415 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 260/1 บ้านแม่จ๊ัวะ หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่จ๊ัวะ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9555 1099 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแม่จ๊ัวะ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมในการท านา แต่ก็ยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างสูง ผลผลิตยังไม่ได้รับรองมาตรฐานGAP 
และปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราท่ีเหมาะสม ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง   
        2. การเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ และใช้เมล็ดพันธุ์ดี       
        3. การพัฒนาคุณภาพสินค้า และแปรรูปผลผลิต  
        4. ส่งเสริมการปลูกผักและเล้ียงสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริม 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยส่ังตัด 
            2. การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้สารชีวภัณฑ์ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การลดต้นทุนการผลิต 
 การใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราท่ีเหมาะสม การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
การค านวณต้นทุนการผลิต และการท าท าบัญชีฟาร์ม  

   
 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 

 

   รูปภาพประธานศพก. 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การจัดการศัตรูพืช 
 องค์ความรู้เรื่อง ศัตรูพืช โรค แมลง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การผลิตขยายและ 
ใช้สารชีวภัณฑ์ สารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง 

   
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การจัดการดินและปุ๋ย 
 องค์ความรู้ เรื่อง ธาตุอาหาร การปรับปรุงบ ารุงดิน การเก็บตัวอย่างตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง  

            
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการผสมสูตรอาหารไก่พื้นเมืองเพื่อลดต้นทุน  

              
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การปลูกผักปลอดภัย 
           การปลูกผักในโรงเรือน และการปลูกผักนอกโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง  

  
แปลงเรียนรู้ : เป็นแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคและแมลง 

    
เครือข่าย : จ านวน 10 ศูนย์เครือข่าย ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสมบูรณ์    ผามะณี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 09 3130 2928 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลัก : สม้เขียวหวาน 
พื้นที่เป้าหมาย :   10,386   ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย :   1,956 ราย 
สถานที่ต้ัง :  บ้านนาใหม่  เลขที่ 17/5  หมู่ที่ 8  ตําบลวังชิ้น  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร ่
พิกัด :  Lat  17. 8859706   Long  99.5 909 263    X  56259 8   Y  1977669 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายวงค์เนตร  วิใจยา  อายุ 52 ป ีเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-5407- 00457-26 -7 
เบอร์โทรศัพท ์: 080-8051970 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ :  เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน มีการแบ่งจัดสรรพ้ืนที่ทํากินด้านการเกษตร       
อย่างเป็นระบบโดยนําเอาระบบการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ สภาพแวดล้อมและพื้นฐาน     
ของตนเอง นําไปสู่การทําเกษตรที่ ย่ังยืนและเกษตรธรรมชาติ ที่ เน้นไปที่การลดคาใช้จ่ายและการพึ่งพิงธรรมชาติ          
เป็นปัจจัยสําคัญ  มีลักษณะการผลิตที่เลียนแบบระบบนิเวศของธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการพึ่งพา
ปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และส่งผล
เสียต่อดินในระยะยาว ปลูกพืชท่ีเก้ือกูลกันเพ่ือสร้างความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว เป็นการจัดการระบบเกษตร     
ที่ย่ังยืน  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10  ดังน้ี   

- 30 % เป็นสระนํ้าสําหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ํา 
- 30 % สําหรับปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจําครัวเรือน 
- 30 % ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชผักและสมุนไพร ฯ เพ่ือใช้กินในชีวิตประจําวันและจําหน่าย 
- 10 % เป็นที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์  

                      พร้อมท้ังน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
รวมถึงการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน จนเกิดความย่ังยืน คําว่า พอเพียง คือ การดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลัก
สําคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดข้ึนได้นั้น          
จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเง่ือนไขพ้ืนฐานสําคัญ 
การนําไปใช้ประโยชน์  : เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน     
ที่ สามารถศึกษาเรียนรู้และดูงานได้ 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1.  การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

2.  การจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน 
3.  การตัดแตง่ก่ิง/แต่งผลสม้เขียวหวาน 
4.  การจัดการระบบน้ําอย่างมีคุณภาพ 
5.  การลดต้นทุนการผลติโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การทําการเกษตรผสมผสานการจัดการการผลิตในพ้ืนที่ปลูกส้มแบบเกษตรผสมผสาน  
 

  

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที ่ 2. การจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน 
  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่  3. การตดัแต่งก่ิง/แต่งผลสม้เขียวหวาน 

 

ฐานการเรียนรู้ที่  4.  การจดัการระบบนํ้าอย่างมีคุณภาพ 

 

ฐานการเรียนรู้ที่  5.  การลดต้นทุนการผลติโดยใช้ปุ๋ยหมกัและน้ําหมักชวีภาพ 

 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวอลิษา  โครตวรีะ 
เบอร์โทรศัพท ์:  08-08570 014 
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ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลัก : ข้าว  

สินค้ารอง : พันธ์ุปลา  

สถานที่ตัง้ : หมู่ที่ 3 ตําบลแดนชุมพล  อําเภอสอง จังหวัดแพร่      

พิกัด : Lat 18.386276495469513  Long 100.16321594796916   X 622877   Y 2033316 

แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

      
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายมนัส  พรมมา                                           
เบอร์โทรศัพท ์: 081-8828297                    
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์ : เพาะปลาในกระชังและการแปรรูป จุดสาธิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต           
การนําไปใช้ประโยชน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน       
หลักสูตรการเรียนรู้ : การทําประมงนํ้าจืดและการแปรรปู     
ฐานเรียนรู ้: 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเลี้ยงปลานิล-ปลาทับทิม-ปลาย่ีสก-ปลาดุก                                           

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเพาะพันธ์ุกบ        
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตปุ๋ยหมัก       
                         - ปุ๋ยหมักกองจากเศษวัสดุทางการเกษตรและมลูวัว 

                         - ปุ๋ยหมักนํ้าจากเศษวัสดุทางการเกษตร/จากปลา 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4  การผลติข้าว                 
                        - การปลกูข้าว ลดต้นทุนการผลิต 

                        - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

                        - ใช้ปุ๋ยทีผ่ลิตในศูนย์ฯ ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยนํ้า 

                        - ปลูกปอเทืองเพ่ิมปุ๋ยในดินและไถกลบตอซังลดการเผา 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การแปรรูปผลผลิตจากปลา       

 
แปลงเรียนรู ้: 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตรต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ประเภทศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว 
สถานที่ต้ัง : เลขท่ี 93หมู่ 1 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
พิกัด : X= 630324 Y= 2015088 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้: 

 

 
 

ชื่อประธานศูนยเ์ครือข่าย : นายวิทยา มหิงษา 
เบอร์โทรศัพท์ :  088-4152161 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย:  
           1.การลดต้นทุนการผลิตโดยท าแผ่นกล้าใช้กับเครื่องปักด านาเอง 

2.การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
3.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
4.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

การน าไปใช้ประโยชน์:   
           เพื่อแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้บริการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ และการตลาด รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆในการปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  
หลักสูตรหลัก  
          1. การลดต้นทุนการผลิต 
          2.บัญชีครัวเรือน 
          3.Zoning 
หลักสูตรบังคับ 
         1.เศรษฐกิจพอเพียง 
         2.เกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรเสริม 
         1.อาชีพเสริมทางการเกษตร 
         2.การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว       
          ฐานการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการจัดการคุณภาพผลผลิต 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการดินปุ๋ยและโรคแมลง       
         ฐานการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้กลไกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
         ฐานการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์น้ า จุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุ
โรครากเน่าโคนเน่าของพืช สารป้องกันแมลงศัตรูพืช 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว 
          ฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวโดยแปรรูปจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวสาร 
ข้าวกล้อง ข้าวสี ข้าวกล้องไร้มอดไร้กล่ินหืน 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เกษตรผสมผสาน 
          ฐานการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักธรรมชาติ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายณรงค์  ทาขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ :  093-1302913 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 31,228 ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,832 ราย  
สถานทีต่ัง้ : หมู่ 12 บ้านเวียง ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
พกิดั : Latitude  18.2431  Longitude  100.2776 zone  X  635086 Y 2017545   (Zone 47)    
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :   
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้:  

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายวิริยะ  แสนอุ่น อายุ 36 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 98 หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
เบอร์โทรศพัท ์: 086-1321460 
สถานการณ์ของพื้นที ่: ปัญหาที่พบ    

- ต้นทุนการทาํนามีแนวโน้มสูงขึ้น เน่ืองจากราคาเมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ยสารเคมี และปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ มีราคา       
  สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง   

 - มีการใช้ปัจจัยการผลิตและสารเคมีที่ไมถ่กูต้องหรือมากเกินความจําเป็น    
 - ขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดการปฏิบัติในเร่ืองการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 - ขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการผลิตพืชผักปลอดภัย 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและ ระบบนิเวศธรรมชาติ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เกษตรผสมผสาน  
การนําไปใชป้ระโยชน ์: ลดต้นทุนการผลิตข้าวและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม  
หลกัสตูรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต   
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานเรียนรูก้ารห่มดนิ 
 การให้ความรู้ ด้านการพัฒนาระบบการดูแลต้นไม้โดยอิง     
ระบบธรรมชาติเดิมรักษาความชุ่มช้ืนของดินและแมลงโดยวัสดุเหลือใช้
จากธรรมชาติ สามารถสร้างความช้ืนและส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโต      
อีกทั้ งยั งลดปัญหาการใ ช้ ปุ๋ย เคมีในต้นไม้  ลดปัญหารากไม้แ ห้ง             
เกิดระบบของแมลงในดินพรวนหรือบํารุงดินให้มีความสมบูรณ์ไม่แข็ง 
และแห้ง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว ซังเปลือกข้าวโพด    
ใบไม้แห้ง วัชพืชตามหนองนํ้า ลดปัญหาที่ต้องให้นํ้าต้นไม้ได้ 40 % 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2  ฐานเรยีนรูก้ารทาํนาผสมผสาน 
การใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี มีความงอกไม่ตํ่า

กว่า 80 % โดยนาหว่านให้ใช้เมล็ดพันธ์ุในอัตรา 20 
กิโลกรัม/ไร่ นาดําใช้อัตรา 7 กิโลกรัม/ไร่ และนาโยนกล้า
ใช้เมล็ดพันธ์ุอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่  และเพ่ิมกิจกรรม
หลังจากฤดูกาลทํานา โดยปรับเปลี่ยนผืนนาให้เป็นลาน
กระบือ แปลงปลูกผัก แปลงเพาะกล้าไม้ และการบํารุงดิน
เพ่ือกิจกรรมในรอบต่อๆไป ซึ่งสร้างรายได้ 60 % ของผลผลิตที่ออกจําหน่าย 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3  ฐานเรยีนรูด้้านการประมง  

ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งนํ้าในพ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน การสร้างคุณค่าของแหล่ง นํ้าให้
ใกล้เคียงแบบภูมิศาสตร์เดิม คือ การเลี้ยงปลาซิว กุ้งฝอย 
หอยขม และปลากินพืช สามารถสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4  ฐานเรยีนรูด้้านปศุสตัว์ 
 ให้ความรู้ด้านการศึกษาความสมดุลของสัตว์
ในระบบธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ เป็ด วัว ควาย ซึ่ง ไก่ 
และ เป็ด ช่วยสร้างความสมดุลทางอาหาร วัว และ 
ควาย ศึกษาโครงสร้างการกําจัดหญ้าในสวน แหล่งปุ๋ย
คอก ในฟาร์ม สร้างรายได้จากการทําปุ๋ยหมักสูตรผสม 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานเรียนรูก้ารเพาะเหด็ปา่ 
     ให้ความรู้ด้านโครงสร้างเห็ดป่า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาล           
เพ่ือขยายพันธ์ุไปยังแหล่งศึกษาต่างๆต่อไป 
 
 

แปลงเรียนรู ้: 

 

 

 

 

 
 
 
เครือข่าย: เทศบาลตําบลบ้านเวียง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายโกเมนทร์  ขาวเงิน  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศพัท ์:  093-130-2959 

16



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
สินค้าหลัก : กล้วยน้ าว้า และลองกอง ไม้ไผ่ 
พื้นที่เป้าหมาย : 1,752 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 848 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่ปานนอก หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
พิกัด : Latitude 18.016617 Longitude 99.849070 
พิกัดที่ตั้งแปลง : X 589879.44 Y 1992230.81 
ระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ : b (ปานกลาง) 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ : นายศรีรัตน์ ค าผาเชื้อ อายุ 66 ปี 
บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปานนอก ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  
เบอร์โทรศัพท ์: 062 – 9977642 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นที่ต าบลแม่ปาน ปลูกกล้วยน้ าว้าเพื่อจ าหน่ายนอกชุมชน  โดยอาศัยพื้นที่แปลงข้าวโพดเดิมบนพื้นที่สูงปรับเปลี่ยนจาก
ข้าวโพดมาปลูกกล้วยน้ าว้าเนื่องจากมีตลาดรองรับและได้ราคาดี (ประมาณกิโลกรัมละ 8 บาท โดยซ้ือรวมทั้งเครือ) ท าให้ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลด
การใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตร  ลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างรายได้จากอาชีพใหม่ให้เกษตรกร  นอกจากนี้ในด้านของไม้ไผ่  มีโรงงานท าตะเกียบใน
ต าบลจ านวน 3 แห่ง และโรงงานย่อยๆกว่า 50 แห่ง รับซ้ือไม้ไผ่ตลอดปีในราคาคันรถกระบะละ 1,200 บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกร  700 บาท/คน/วัน ใน
การจ าหน่ายไม้ไผ่เข้าโรงงาน 
แนวทางการพัฒนา : ส านักงานเกษตรอ าเภอลอง ได้ปรับเปลี่ยนพืชหลักของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต่อไป 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  : เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เน้นการผลิตกล้วยน้ าว้า/การแปรรูป    การผลิตลองกอง และการผลิตไม้ไผ่   
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตกล้วยน้ าว้า การผลิตลองกอง การผลิตไผ่เพื่อการแปรรูป   
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การผลิตกล้วยน้ าว้า และลองกอง 
2. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดโรคพืช 
3. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. การลดใช้สารเคมีและการทดแทนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 
5. การปลูกไม้ผลผสมผสานพื้นที่ประมง 
6. การขยายพันธุ์พืช เช่น ไผ่ ลองกอง มะยงชิด มะนาว ส้มโอ ผักหวาน 
ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 การผลิตลองกอง และกล้วยน้ าว้า ประกอบด้วย 
กล้วย: การตัดแต่งหน่อ การบ ารุงต้นหลังให้ผลผลิต การเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลผลิต การขยายพันธุ์ 
ลองกอง: การขยายพันธุ์ลองกอง การเสียบยอด และการตัดแต่งช่อ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดโรคพืช ประกอบด้วย ลักษณะและประโยชน์ของเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า  การผลิตขยายเช้ือ
ราไตรโคเดอร์ม่า การน าเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไปใช้ประโยชน์ในแปลงปลูกพืช 
 
  
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยเน้นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ เนื้อหาประกอบด้วย การผลิตปุ๋ยหมักแบบกล่อง การท าปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงดิน การใช้สารปรับปรุงดิน(โดโลไมท์) การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นด้วยชุด Test Kit 
 
 
  
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 4 การลดใช้สารเคมี และการทดแทนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ประกอบด้วย การท าการท าฮอร์โมนพืชจากน้ าหมักสูตรหน่อกล้วย  และ
ฮอร์โมนไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ : 5 การขยายพันธุ์พืช เช่น ไผ่ ลองกอง มะยงชิด มะนาว ส้มโอ ผักหวาน 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้:  
 
 
 
 
                                            
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวศรีไสล  อุปนันชัย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 086-7727993 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
สนิค้าหลกั : พริก 
พืน้ที่เป้าหมาย : 3,648 ไร่ 
เกษตรกร : 651 ราย 
สถานทีต่ั้ง : บ้านหนองม่วงไข่   หมู่ท่ี 3   ตําบลหนองม่วงไข่  อําเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
พิกดั :  Latitude 18.25713     Longitude 100.18327     X 625088      Y 2019038    (Zone 47)   
ระดับการพัฒนาของศนูย์ฯ : B 
แผนที่ไปศนูย์เรียนรู ้:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายบันเทิง  คําลือ อายุ 54 ปี 
บ้านเลขที่  เลขท่ี 235/1 ม.4 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3879553    
สถานการณข์องพืน้ที่ : การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในสภาวะปัจจุบันประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น  

     - เกษตรกรขาดความรู้ด้านการจัดการผลิต 

     - การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

     - ต้นทุนการผลิตสูง 

     - พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์, ภัยแล้ง 

แนวทางการพัฒนา : เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีภายใต้การผลิตพริกปลอดภัย โดยเกษตรกรสามารถบริหาร

จัดการแปลงเพาะปลูกด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนการผลิต เกิดการรวมกลุ่ม 

โดยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตนําไปสู่ความยั่งยืน พร้อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรียนรู้: การจัดการการผลิตพริกปลอดภัย  

การนําไปใชประโยชน์ : การพัฒนาคุณภาพพริก 

หลักสตูรเรียนรู้ : การจัดการผลิตพริกปลอดภัย  

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 : การผลิตพริกปลอดภัย (ระยะปลูก/การตัดแต่งก่ิงพริก) เกษตรกรปลูก 4 แถวต่อแปลงทําให้เพ่ิมต้นทุน

การผลิต และง่ายต่อการระบาดโรคแมลง การปลูก 2-3 แถวต่อแปลง และตัดแต่งก่ิงพริกใต้ง่ามแรก หลังปลูกประมาณ 30 

วัน ทําให้ทรงพุ่มพริกโปร่ง อากาศถ่ายเทดีแสงแดดส่องทั่วถึง ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการแพร่กระจายของโรคแมลงศัตรูพริก 

และช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ภายใต้การผลิตพริกปลอดภัย 
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ฐานการเรียนรู้ 2 : การเรียนรูปุ้ย๋สั่งตดั การทําน้ําหมกั ปุ๋ยหมกั ฮอร์โมน 
การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้ปุ๋ยท่ีใส่ลงไปในดินเป็นประโยชนต์่อ
พืชท่ีปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการผลิตนํ้าหมัก ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน
ต่างๆเพ่ือบํารุงและเร่งการเจริญเติบโตสามารถเพ่ิมผลผลิตของพืช 
 
ฐานการเรียนรูท้ี ่ 3 : การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคแมลงศัตรูพริก 

(การใช้เช้ือไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพริก และเช้ือราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมตตาไรเซ่ียมควบแมลงศัตรูพริก)  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท้ี ่4 : การใชก้ับดกั (อย่างง่าย) ควบคุมศัตรูพริก การใช้กับดักกาวเหนียว กับดักผีเส้ือกลางคืน กับดักแมลงวัน

ทองและลูกเหม็น ติดตั้งบริเวณรอบ แปลงพริก ช่วยลดจํานวนประชากรแมลงศัตรูพริก ทํา ให้โอกาสเกิดการระบาดของแมลง

ศัตรูพริกลดน้อยลง ลดการใช้สารเคมีและค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 
 

   
ฐานการเรียนรูท้ี ่5 : การแปรรปู  
ภายใต้โครงการ การเพิ่มมูลค่าพริกตกเกรด การแปรรูป
พริกด้วยการอบแห้งโดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
(พาราโบลา) สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยืดอายุพริกใน
สภาวะล้นตลาดและพริกสดมีราคาตกต่ําภายใต้การผลิต
พริกปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต GMP 
 

แปลงเรียนรู้ :  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร สถานทีพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวศรีไสล  อุปนันชัย  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 

เบอร์โทรศพัท์ : 093-1302936 
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