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ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ช่ือ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน (ล าไยนอกฤดู) 

สถำนที่ตัง้   :  บ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน 

พิกัด   :   X 507315    Y 2045676     พื้นที่ปลูก ล าไยนอกฤดู 6 ไร ่ แผนที่ไปศนูย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : ร.ต.อ.วิสูตร กันไชยสัก       

บ้านเลขที่ 34/1 หมู ่7 บ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน     เบอร์โทรศัพท:์ 081- 9801100  

สถำนกำรณ์ของพืน้ที่ 

การประกอบอาชีพของราษฎรในต าบลศรีบวับาน ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรโดยมกีารเพาะปลูกข้าว และล าไย เป็นหลัก 

ซึ่งต าบลศรีบัวบานนั้น เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเพาะปลูกล าไยเป็นจ านวนมาก โดยมีพ้ืนที่ปลูกทั้งส้ิน 6,478 ไร่ เกษตรกรผู้

ปลูกล าไย 752 ราย  

ปัญหาการผลิตล าไยในพื้นที่ คือผลผลิตกระจกุตวัในช่วงเดอืนกรกฎาคม – สิงหาคม ต้นทุนการผลิตสูง 

ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรขาดการปฏิบัติดูแลสวนที่ดี  

แนวทำงพฒันำ 

1. การปรับโครงสร้างระบบการผลิตล าไยในพื้นที่ให้ไดคุ้ณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดและ

กระจายผลผลิต ท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาสูง มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถแก้ปญัหาได้อย่างยั่งยืน 

2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตล าไย ลดต้นทนุการผลิต และส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตล าไย

ถนนเชียงใหม่ – ล าพูน 

วัดทุ่งยำว 

ป้อมต ารวจทางหลวง 

เทศบาลต าบลศรบีัวบาน 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ล ำไยนอกฤดู ต.ศรีบัวบำน 

หมู่ 7 บ้ำนทุ่งยำว 

 

แยกดอยติ 
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คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองล ำพนู 

ประกอบด้วย  

1. ร.ต.อ.วิสูตร กันไชยสัก ประธาน 

2. นายอดุลย์ มูลธิ เลขานุการ 

3. นายสุขแกว้ อินทร์แสง เหรัญญิก 

4. นายประสิทธ์ิ ไชยยอง กรรมการ 

5. นายสถิตย์พร ปันเจริญ กรรมการ 

6. นายสุพัฒ พงษ์แจ่ม กรรมการ 

7. นายแสงสว่าง ใจกลางดกุ กรรมการ 

8. นายประเสริฐ เมืองมูล กรรมการ 

9. นายรส สุริยะโต้  กรรมการ 

10. นายสุรศักดิ์ ค าบุร ี กรรมการ 

11. นายสง่า อุ่นจิต กรรมการ 

12. นายเศรษฐ ตาปิง กรรมการ 

13. นายมงคล ทองกลาง กรรมการ 

14. นายจิระพงษ์ อุประโจง กรรมการ 

15. นายค าหล้า อาทะเดช กรรมการ 

16. นายเทวิน พิงคะสัน กรรมการ 

17. นายเสกสรร สมลิคุณ กรรมการ 

18. นายทรัพย์อนันต ์ วรรณสัก ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

19. นายสุทัศน์ แสงสัก ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

20. นายพันธรัฐ สิทธิปรุ ผู้ประสานงาน 

หนว่ยงำนบูรณำกำร : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัล าพูน, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดล าพนู, ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพจังหวัดล าพนู (พันธ์ุพืชเพาะเล้ียง), ปศุสัตว์อ าเภอเมืองล าพูน, ประมงอ าเภอเมืองล าพูน, สหกรณ์จังหวัด

ล าพูน, ตรวจบญัชีสหกรณจ์ังหวัดล าพูน, โครงการชลประทานจังหวัดล าพูน, เทศบาลต าบลศรีบัวบาน, ธกส.  

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร:  นายพันธรัฐ สิทธิปรุ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
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การด าเนนิงานศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน  

1. พัฒนาศักยภาพ ศพก.

1. 1 การปรับสภาพศูนย์เรียนรู้ ให้มคีวามพร้อมในการให้บริการ

2. การขับเคล่ือนเครือข่าย ศพก.

2. 1 โครงการอบรมตามหลักสูตรผู้น าเกษตรกร (ปีละ 3 ครั้ง)

2.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. อ าเภอเมืองล าพูน (ปีละ 4 ครั้ง)

3. การให้บรกิารของ ศพก.

3. 1 มีการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร บริการด้านการเกษตรอ่ืนๆ (ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ)

3.2 การจัดงาน Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

4. การอบรมเกษตรกร

4. 1 วางแผนพัฒนาหลักสูตรตามประเดน็หลักสูตรของ ศพก.3 หมวด

1. หลัก : การลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ล าไยนอกฤด)ู

 ยกระดับมาตรฐานสินค้า 

2. บังคบั : เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกจิพอเพียง)

3. เสริม : บัญชีต้นทุนอาชีพ องคก์รเกษตร การใช้น้ าอย่างรูคุ้ณค่า

จุดเดน่ของศูนย์เรียนรู้ฯ : เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู เพื่อลดต้นทุนการผลิต พฒันาคณุภาพผลผลิต 

และลดความเส่ียงด้านการตลาด 

สถำนีเรียนรู้ 

มีท้ังหมด 3 สถานี ได้แก่  

            สถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การฉดีพ่นสารทางใบเพื่อกระตุ้นการออกดอก 
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สถานีที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

การตัดแต่งช่อผล การเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลล าไยจากต้นทีต่ิดผลดก สามารถเพิ่มขนาดของผล
ล าไยได้ โดยใช้กรรไกรตัดปลายช่อผล ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวช่อ หรือไว้ผลไม่เกนิ 50 ผล ต่อช่อ หรืออาจตัดช่อ
เว้นช่อทิ้งเป็นช่องไฟ ระยะห่าง ประมาณ 25-30 เซนติเมตร หรือใช้วิธีผสมผสานกัน ทั้งตัดช่อผลและตัดช่อเว้นช่อทิ้ง
เป็นช่องไฟ ก็สามารถเพิ่มขนาดผลได้ และมีรายได้ต่อต้นมากกว่าต้นที่ไมต่ัดช่อ ระยะตัดที่เหมาะสม ควรตัดในระยะที่
ผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร หรือผลล าไยมีขนาดเท่าเมล็ดถั่ว 

สถานีที่ 3 การลดต้นทุนการผลิต 

 การผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอรเ์ลีย การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพือ่ลดต้นทุนการผลิต  

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรนาย พันธรัฐ สิทธิปรุ ต าแหน่ง นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  081 - 7244226 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
สินค้าหลัก : ล าไย 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย : 40 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  1,260 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บ้านหนองสะลิง หมู่ที่ 4 ต าบลศรีเตี้ย  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัด ล าพูน 
พิกัด : Latitude  18.39159   Longitude  98.77630      X 476372 Y 2033528

แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตัง้พอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :นายประวิน  ปาตีค า  อายุ 71 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3510300356811 
ท่ีอยู่ : บ้านเลขที่  99  บา้นสันปูเลย  หมู่ที่ 2  ต าบลศรเีตีย้  อ าเภอ บ้านโฮ่งจังหวัดล าพูน 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1809778 
สถานการณ์ของพ้ืนท่ี : พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกล าไยและมะม่วง การปลกูล าไยจะประสพปญัหาคือ 

- ราคาผลผลิตตกต่ าและไม่แน่นอน
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ผลผลิตน้อยไม่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา : 1. การพฒันาคุณภาพล าไยและส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตล าไย 
2. การลดต้นทุนการผลิต

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. เทคนิคการผลิตล าไยนอกฤด ู  
ฐานการเรียนรู้ : 1. การตัดแต่งกิง่และการเตรียมต้นล าไยกอ่นราดสารโปตสัเซียมคลอเรต 

2. การท าปุ๋ยหมกัใต้ต้นล าไย
3. การให้น้ าล าไยอย่างประหยัด
4. เทคนิคการดูแลรักษาล าไยหลงัการติดผล

ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การตัดแต่งกิง่และการเตรียมต้นล าไยกอ่นราดสารโปตสัเซียมคลอเรต 
- ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
- ใส่ปุ๋ยเคมี เรง่การแตกใบอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนราดสารโปรตัสเซียมคลอเรท
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 ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การท าปุ๋ยหมกัใต้ต้นล าไย 
  - ตัดแต่งกิ่งล าไยแล้ว ใช้ใบสุมรอบโคนต้น  หว่านปุ๋ยคอกใหท้ั่งแล้วราดสารเรง่ พด.1 
 

                   
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. การให้น้ าล าไยอย่างประหยัด 
                  การให้น้ าด้วยระบบสปงิเกอร์ ช่วยควบคุมปริมาณการให้น้ า ท าให้ประหยัดน้ าและค่าไฟฟ้า 
 

   
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 4. เทคนิคการดูแลรักษาล าไยหลังติดผล 
 - ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ          
 - ใช้ไม้ค้ ายันกิ่งเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก        
   - ผลเลก็  ทางดินใสปุ่๋ยหมกัและปุ๋ยเคมีใช้แมปุ่๋ยผสม     
   - ผลโตปานกลาง และผลโต  ให้ปุ๋ยเคมีทางดินโดยใช้แมปุ่๋ยผสม   
           

   
 
เครือข่าย : ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดล าพูน, ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตร เขตที่1, มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นางธัญญรัตน์  ปาระมี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกจิเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9216558 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอลี้.  จังหวัด ล าพูน 
สินค้าหลัก :  ล าไย 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย : 63,483   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  1,487 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
พิกัด : X = 497960  Y = 1971288  Zone = 47 
แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายจันทร์ วงค์เรือง  อายุ 71  ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5201-00672-56-6 
ท่ีอยู่ : บ้านเลขที่ 265  บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12  ต าบลลี้  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9633025  
สถานการณ์ของพ้ืนท่ี : เกษตรกรส่วนใหญ่มีการผลิตล าไยเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรมักประสบกับปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ า และผลผลิตไม่มีคุณภาพ เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการ
จัดการด้านการตลาด  
แนวทางการพัฒนา : 1. การจัดระบบน้ าในสวนล าไย      2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   3. การผลิตล าไย
คุณภาพ   4.การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 5. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูล าไย 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อผล 

2. การจัดการระบบน้ าในสวนล าไย
3. การผลิตล าไยคุณภาพ

ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การให้น้ าล าไยอย่างรู้คุณค่า 

-การให้น้ าล าไยระบบสปริงเกอร์ ช่วยลดต้นทุนการใช้น้ า และล าไยได้รับน้ าในปริมาณที่เพียงพอ
เหมาะสมแก่การเจริญเติมโต 

-การให้ปุ๋ยผ่านทางระบบน้ า

แผนที่ตั้งศนูย์เรียนรู้ ประธาน ศพก.
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตล าไย 
     เทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต และใหไ้ด้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ ผลโต สสีวย ดูแลจัดการง่ายข้ึน   
  - ตัดแต่งกิ่ง โดยเลื่อยตัดแต่งกิ่ง  
  - ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง น าใบล าไยคลุมใต้ต้นล าไย กิ่งใหญ่เก็บออกถ้าไม่ใหญ่เกินไปใช้รถไถปั่นให้เป็นช้ินเล็กช้ินน้อย 
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3.   การผลิตล าไยให้ได้คุณภาพ  
  - บ ารุงต้นล าไยให้สมบูรณ์ ท าล าไยให้แตกใบอย่างน้อย 3 ชุด 
  - ท าความสะอาดบริเวณทรงพุ่มก่อนการใส่สารโปตัสเซียมคลอเรท 
  - เลือกใช้สารโปแตสเซียมคลอเรทที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งที่ เช่ือถือได้  

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 4.  การลดต้นทุนการผลิตล าไย 
-การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตสารชีวภัณฑ์   
- ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดโรคและแมลงศัตรลู าไย  
 
  
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 5. เศรษฐกิจพอเพียง  
- การผลิตพืชอายุสั้น พืชล้มลุก และการเลี้ยงปลา เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาล าไยตกต่ า รวมถึงการลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดล าพูน , ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพจงัหวัดล าพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง),
ส านักงานวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1, 
ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายสัญญา แก้วอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2239812 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ....แม่ทา....  จังหวัด..ล าพูน.... 
สินค้าหลัก : …ล าไย(นอกฤดู)… 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย : …12,000…. ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : …2,000... ราย 
สถานท่ีตั้ง : บ้าน..ท้องฝาย.. หมู่ที่ ....1.... ต าบล ....ทากาศ... อ าเภอ .....แม่ทา.... จังหวัด ....ล าพูน... 
พิกัด : Latitude …18.416721.. Longitude …99.060941…. X …506436…. Y …2036292.. 
แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตัง้พอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายด ารง จินะกาศ อายุ 58ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5102-00133-42-
0. 
ท่ีอยู่ : บ้านเลขที่ ...36.. บ้าน..ท้องฝาย.. หมู่ที่ ....1.... ต าบล ....ทากาศ... อ าเภอ .....แม่ทา.... จังหวัด ....ล า
พูน... 
เบอร์โทรศัพท์ : ……081-7247327…. 
สถานการณ์ของพ้ืนท่ี : ให้บรรยายถึงสภาพปัญหาทีม่ีในพืน้ที่ 
แนวทางการพัฒนา : 1. เน้นการลดต้นทุนการผลิตล าไย(นอกฤดู) โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ข้อมูลในการตัดสินใจในกระบวนการผลิต 

2. เพิ่มผลผลิตล าไยทัง้ในเชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพโดยการเพิม่สัดส่วนล าไย AA ร้อย
ละ 40 เป็นร้อยละ 60 

3. เน้นการสร้างกระบวนการกลุ่มในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ทั้งกลุ่มธรรมชาติ และ
กลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที ่
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับแกเ่กษตรกรในพื้นที่ และ
ระดับประเทศ(รางวัลรองชนะเลิศเกษตรกรดเีด่นสาขาพืชสวนระดับประเทศ) 

2. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ ของส่วนฐานเรียนรู้ต่างๆ และ
เครือข่าย ศพก. ครบในแตล่ะด้านของกจิกรรมทางการเกษตร 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ศพก. สู่แปลงใหญ่ โดยการถ่ายทอดองค์รู้การผลิต
ล าไยนอกฤดูสูเ่กษตรกรในพื้นที่ในรูแปลงใหญ่ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 
ฐานการเรียนรู้ : ให้บอกรายละเอียดของฐานเรียนรู้พรอ้มรปูภาพประกอบไม่เกินฐานเรียนรูล้ะ 3 ภาพ 

แผนที่ตั้งศนูย์เรียนรู้
รูปภาพประธาน ศพก.

10



ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การให้น้ าอย่างรู้คุณค่า การเรียนรู้และค านึงถึงคุณค่าและประโยชน์การใช้น้ า ซึ่งเปลี่ยน
ระบบการให้น้ าแบบเดิมที่ใช้การให้น้ าแบบสูบปล่อยสูร่ะบบการให้น้ าระบบสปรงิเกอร์ โดยสามารถลดต้นทุน
และปญัหาเรื่องแรงงานได้ถึงร้อยละ 80 และสามารถให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การท าปุ๋ยหมกัใต้ต้นล าไย การเรียนรู้ในเรื่องของการท าปุ๋ยหมกัใต้ต้นล าไยหลังจากการ
แต่งกิ่งเพื่อลดการเผาใบล าไยหรือค่าจ้างแรงงานในการทิ้งใบล าไย โดยการน าใบล าไยดังกล่าวมาผลิตปุ๋ยหมกั
ใต้โคนต้น ข้อดีของการผลิตปุ๋ยหมักโคนต้น คือ สามารถเป็นวัสดุคลุมดินลดการระเหยของน้ าในช่วงหน้าแล้ง, 
รากล าไยสามารถสามารถเจริญแผ่ขยายมามาสู่ผิวซึง่ตอบสนองต่อการราดสารโพแทสเซียมไดเ้ป็นอย่างดี และ
ที่ส าคัญได้ปุ๋ยหมักเป็นธาตุอาหารแก่ต้นล าไย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. การเตรียมต้นกอ่นราดสารโปแตสเซียมคลอเรต การเรียนรู้ในการเตรียมต้นล าไยให้มี
ความพร้อมและเหมาะสมในการราดสารสาร และการตอบสนองต่อสารทีร่าด โดยการสอดแทรกเทคนิค และ
การสงัเกตลุ าไยที่มีความพร้อมในการราดสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 4. เทคนิคการราดสารโปแตสเซียมคลอเรต การเรียนรู้เทคนิคการใช้สารโปแตสเซียมคลอเรต
ทั้งในรปูแบบการใช้สารทางดิน และการใช้สารทางใบ รวมถงึการสังเกตุสภาพสภาวะอากาศปจัจัยทีส่่งผลต่อ
การราดสารล าไย 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 5. การดูแลล าไยหลังการติดผล การเรียนรู้ในการดูแลรักษาล าไยหลังการติดผลจนถึงการ
เก็บเกี่ยว เพื่อการล าไยทีผ่ลิตมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งขนาด สผีล ฯลฯ โดยการเรียนรู้การ
ศัตรูล าไย โรค แมลง และวิธีการปอ้งกัน ควบคู่กับการใช้สารชีวภัณฑ์ และที่ส าคัญ คือ การเรียนรู้ตัดแต่งช่อผล
ล าไยเพื่อผลผลิตล าไยที่มีคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : ให้บอกรายละเอียดของแปลงเรียนรู้พรอ้มรปูภาพประกอบไมเ่กิน 3 ภาพ 
 การเรียนรูจ้ากแปลงเรียนรู้บนเนื้อทีผ่ลิตล าไย(นอกฤดู) 45 ไร่ จากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใจกลาง
ศูนย์กลางการผลิตล าไยที่ส าคัญของอ าเภอแมท่าที่ได้รบัการขนานนามว่า “หุบเขามงักร นครล าไย” โดย
เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้การผลิคล าไย(นอกฤดู) ได้ทุกช่วงการผลิตครบรอบปีการผลิตล าไย และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้สูเ่กษตรกรแปลงใหญ่ 
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เครือข่าย : ……19 ศูนย์…….. 
 
ที่ ชื่อศนูย์ ประเภท หมู่ ต าบล อ าเภอ 
1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทาสบเส้า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 1 ทาสบเส้า แม่ทา 
2 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลทาสบเส้า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ขา้วชุมชน 1 ทาสบเส้า แม่ทา 
3 ศนูย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทาทุง่หลวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 5 ทาทุง่หลวง แม่ทา 
4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทากาศ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 3 ทากาศ แม่ทา 
5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยประจ าต าบลทากาศ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 1 ทากาศ แม่ทา 
6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 6 ทาปลาดุก แม่ทา 
7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทาดง ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 13 ทาสบเส้า แม่ทา 
8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 9 ทาขุมเงิน แม่ทา 
9 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 12 ทากาศ แม่ทา 

10 กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 1 ทาแม่ลอบ แม่ทา 
11 กลุ่มเกษตรกรต าบลทาสบเส้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 1 ทาสบเส้า แม่ทา 
12 กลุ่มเกษตรกรต าบลทาแม่ลอบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 1 ทาแม่ลอบ แม่ทา 
13 กลุ่มเกษตรกรต าบลทาทุ่งหหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 5 ทาทุง่หลวง แม่ทา 
14 กลุ่มเกษตรกรต าบลทาสบชัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 2 ทาสบเส้า แม่ทา 
15 กลุ่มเกษตรกรต าบลทาปลาดุก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 4 ทาปลาดุก แม่ทา 
16 กลุ่มเกษตรกรต าบลทาขุมเงิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 9 ทาขุมเงิน แม่ทา 
17 กลุ่มเกษตรกรต าบลทากาศเหนือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 1 ทากาศ แม่ทา 
18 กลุ่มเกษตรกรต าบลทากาศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 4 ทากาศ แม่ทา 
19 สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ 3 ทาสบเส้า แม่ทา 

 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายศุภชัย   ใจยอด ต าแหน่ง นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : …081-8853508……… 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 
สินค้าหลัก : ลำไย 
พื้นที่เป้าหมาย : 8,767 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,594 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน  อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 
พิกัด : Latitude 18.51293 Longitude 98.89106   X 488502  Y 2046940 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายไพฑูรย์ คำสุข  อายุ 75 ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-5106-00226-54-9 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 78/1 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน  อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3181364 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ลำไยมากขึ้น โดยเฉพาะลำไยนอกฤดู ทำให้ลำไยในฤดูมีปริมาณล้นตลาด และลำไยนอก
ฤดู ก็ไม่ได้ราคาสูงเหมือนเดิม และลำไยนอกฤดูก็มีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ขาดทุน 
แนวทางการพัฒนา : 1. ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการตัดแต่งก่ิง ควบคุมทรงพุ่ม 
        2. ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทำปุ๋ยหมัก และสารชีวภัณฑ์ 
        3. ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน พร้อมทำปุ๋ยสั่งตัดใช้เอง 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่ม 
        2. การทำปุ๋ยหมัก และสารชีวภัณฑ์ 
        3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน พร้อมทำปุ๋ยสั่งตัดใช้เอง 
        4. ระบบน้ำ แบบใช้การส่งสัญญาณควบุมการจ่ายน้ำทางโทรศัพท์ เชื่อมต่อสัญญาณ   
    Wifi และระบบน้ำสปริงเกอร์ 
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การตัดแต่งก่ิงควบคุมทรงพุ่ม  วิทยากร นายมงคล เป็งคำ ปราชญ์เกษตร 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. ระบบการให้น้ำลำไยโดยควบคุมจากระบบสื่อสาร (วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพอำเภอป่าซาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเรียนรู้เรื่องแมลงเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิต/ลดการใช้สารเคมี (วิทยากร/ ศูนย์ผึ้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การทำลำไยนอกฤดูสูตรลุงไพฑูรย์ คำสุข(เจ้าของศพก) 
 
 
 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศพก.หลัก : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : น.ส.ศิริพร  ดู่สอน   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-8019577 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ....ทุ่งหัวช้าง....  จังหวัด..ล าพูน.... 
สินค้าหลัก : …ล าไย… 
พื้นที่เป้าหมาย : …10,000…. ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : …1,470... ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้าน..ศรีดงเย็น.. หมู่ที่ ....11.... ต าบล ....ตะเคียนปม... อ าเภอ ....ทุ่งหัวช้าง... จังหวัด ....ล าพูน... 
พิกัด : Latitude …18.069.. Longitude …99.018…. X …501902…. Y …1997821.. 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายชวลิต ศรีวิจี ๋อายุ 55 ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5105-000009-00-7 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี ..37.. บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ .11.. ต าบล ..ตะเคียนปม... อ าเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด..ล าพูน.. 
เบอร์โทรศัพท์ : ……098-8135737…. 
สถานการณ์ของพื้นที่  
แนวทางการพัฒนา : 
1. เน้นการลดต้นทุนการผลิตล าไย โดยการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ประสบการณ์

2. เพ่ิมผลผลิตล าไยทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยเน้นการท าล าไยคุณภาพ
3. เน้นการสร้างกระบวนการกลุ่มในการขับเคลื่อนงาน จากกลุ่มแปลงใหญ่ในพ้ืนที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 
1. เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ มีประสบการณ์การผลิตล าไย
คุณภาพ 
2. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ ของส่วนฐานเรียนรู้ต่างๆ และเครือข่าย ศพก.

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ศพก. สู่แปลงใหญ่ โดยการถ่ายทอดองค์รู้การผลิตล าไยคุณภาพสู่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ในรูปแปลงใหญ่ได้ 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้
รูปภาพประธาน ศพก.
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การให้น้ าล าไยอย่างรู้คุณค่า น้ ามีความส าคัญต่อการผลิตล าไยอย่างมาก การให้ปุ๋ย     
การให้ฮอร์ โมนเกือบจะไม่มีผลถ้าไม่มีน้ าและความชื้นสัมพัทธ์ วิธีการให้น้ าที่ดีที่สุด คือ การให้น้ า            
แบบสปริงเกอร์ เม็ดจากน้ าสปริงเกอร์จะเหมือนฝน คือ มีน้ าส่วนมากตกลงดินอย่างสม่ าเสมอ รากพืชสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มาก และจะมีน้ าบางส่วนระเหยกลายเป็นไอน้ า ให้ความชื้นสัมพัทธ์แก่ กิ่ง ใบ ดอก ผล 
ผลล าไยจะสีสวยและเจริญเติบโตได้ดี ถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 70% ส่วนวิธีการให้น้ าแบบ
อ่ืนๆ เช่น การให้น้ าแบบสายบีบปลาย การให้น้ าแบบปล่อยทางท่อ การให้น้ าแบบตามร่อง การให้น้ า        
แบบสูบท่วม ระบบการให้น้ าแบบนี้ ส่วนมากน้ าจะซึมลงดินระเหยเป็นไอได้น้อย การซึมอาจไม่สม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเอียงด้านสูง จะมีน้ าน้อย มีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต 
 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2.  การท าปุ๋ยหมักใต้ต้นล าไย สินค้าเกษตรมักประสบปัญหาราคาตกต่ า การช่วยเหลือ
ตนเองของเกษตรกรที่ส าคัญ คือ การลดต้นทุน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนต่อไร่สูง การท าปุ๋ยหมักใต้
ต้นล าไยจากใบล าไย เป็นการลดต้นทุนที่ก่อให้เกิดเกิดประโยชน์ให้แก่เกษตรกรหลายประการ อีกทั้ง          
เป็นการลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการราดสารโปแตสเซียมคลอเรต โดยเน้นการราดสารให้เพียงพอกับขนาด        
ของทรงพุ่มล าไย และ มีการฉีดพ่นเพ่ือกระตุ้นอีกทางหนึ่ง 
 

 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การตัดแต่งกิ่ง เน้นตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มต่ า แบบฝาชีหงาย เพ่ือง่ายต่อการดูแลรักษา 
เรื่องโรค แมลงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งกิ่งทุกปีเพ่ือลดการสูญเสียของธาตุอาหารที่ล าไยต้องน ามา
เลี้ยงใบเลี้ยงกิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 การเรียนรู้จากแปลงเรียนรู้บนเนื้อที่ผลิตล าไย 11 ไร่ จากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่การผลิตล าไย     
ที่ส าคัญของอ าเภอทุ่งหัวช้าง โดยเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้การผลิคล าไยได้ทุกช่วงการผลิต    
ครบรอบปีการผลิตล าไย และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรแปลงใหญ่ 
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เครือข่าย : ……19 ศูนย์…….. 
 
ที่ ชื่อศูนย์ ประเภท หมู่ ต าบล อ าเภอ 
1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตะเคียนปม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 11 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
2 ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) 2 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
3 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปขา้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 3 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 8 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
5 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) 10 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 11 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
7 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 11 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
8 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 11 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 
9 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว 12 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 

10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งหัวชา้ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 3 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 
11 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปใบหมอ่น ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 3 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 
12 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปขิง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 3 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้างา 
13 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 3 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 
14 ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 6 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 

15 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ล าไย) 

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 8 ทุ่งหัวช้าง 
ทุ่งหัวช้าง 

16 ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ล าไยพันธุ์ดีล าพนู พันธุ์ดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 4 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 
17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบา้นปวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 4 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง 
18 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 9 บ้านปวง ทุ่งหัวช้างา 

19 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ล าไย) 

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 9 บ้านปวง 
ทุ่งหัวช้าง 

      

 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเฉลิมพงศ์ พันธุ์ทอง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : …081 - 2893382……… 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 
สินค้าหลัก : ล าไย ดินผสมพร้อมปลกู 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย : 2,617 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 293 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
พิกัด : Latitude 18.631689 Longitude 99.120808 UTM 47Q X 512743 Y 2060080 
แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตัง้พอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : ร.ต.ท.ถวัลย์ สวัสดิจ์ิตต์ อายุ 63 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5101-00982-94-8 
ท่ีอยู่ : บ้านเลขที่ 70 บา้นธิหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3883262 
สถานการณ์ของพ้ืนท่ี : พื้นที่การผลิตล าไยเป็นพื้นทีร่าบลุ่ม ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง บางจุดมีการถมดินปรับพื้น
ทีมีธาตุอาหารในดินต่ า หลังการตัดแต่งกิง่มเีศษวัสดุทางการเกษตรเหลือทิง้เป็นจ านวนมาก 
แนวทางการพัฒนา : 1. จัดเตรียมแหล่งน้ าส ารองใหเ้พียงพอกับช่วงฤดูแลง้ 

2. ปรับปรุงสภาพดินโดยการท าปุ๋ยหมกัใต้ต้นล าไย
3. บริหารจัดการเศษวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้มาตราฐาน GAP 
2. การผลิตล าไยนอกฤดู
3. การบรหิารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ฐานการเรียนรู้ : ให้บอกรายละเอียดของฐานเรียนรู้พรอ้มรปูภาพประกอบไม่เกินฐานเรียนรูล้ะ 3 ภาพ 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. ……………(การให้น้ าล าไยอย่างรู้คุณค่า)............. 

แผนที่ตั้งศนูย์เรียนรู้

ประธาน ศพก.
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. ……………(การท าปุ๋ยหมักใต้ต้นล าไย)……….. 
 

    
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. ……………(การเตรียมต้นหลังการเก็บเกีย่ว)……….. 
 

    
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 4. ……………(การพิจารณาต้นและกิง่ก่อนที่จะใส่สาร)……….. 
 

   
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 5. ……………(เทคนิคการท าให้ล าไยลกูโต)……….. 
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เครือข่าย : 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) บ้านศรีดอนชัย
นายจ าลอง อุตมะดวงแจม่ หมู่ 8 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

2. ศูนย์เรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่
นางเงาศรี อกิ าเหนิด หมู่ 6 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จงัหวัดล าพูน 

3. ศูนย์เรียนรูเ้กษตรผสมผสาน
นายศรีทอง สร้อยแสง หมู่ 10 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จงัหวัดล าพูน 

4. แปลงเรียนรู้ข้าวต าบลบ้านธิ
นายเจษฎา สมบรูณ์ชัย หมู่ 8 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

5. แปลงเรียนรู้ล าไยต าบลบ้านธิ
นายเอนก วงค์คม หมู่ 1 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

6. แปลงเรียนรู้ข้าวต าบลห้วยยาบ
นายสมบัติ สุธรรม หมู่ 3 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จงัหวัดล าพูน 

7. แปลงเรียนรู้ล าไยต าบลห้วยยาบ
นายช่วย ปาลี หมู่ 10 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

8. ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง
นายสมัย แสงสรุิยา หมู่ 6 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จงัหวัดล าพูน 

9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาข้าวแคบบ้านป่าปี้
นางเดือนเพ็ญ สายกอ้น หมู่ 17 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

10.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านปศุสัตว์)
นายประจวบ อภิวงศ์งาม หมู่ 12 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

11.ศจช.เครอืข่าย บ้านห้วยม่วง
นายสมบัติ สุธรรม หมู่ 3 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จงัหวัดล าพูน 

12.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) บ้านป่าแดง
นายประวิทย์ แปงต า หมู่ 15 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

13.ศดปช.เครือข่าย บ้านสันพระเจ้าแดง
นายสมัย แสงสรุิยา หมู่ 6 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จงัหวัดล าพูน 

14.ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านสันทราย
นายประสิทธ์ิ สมบรูณ์ชัย หมู่ 5 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

15.บ้านธิทัวร์
นายประสิทธ์ิ ใจมุข หมู่ 6 ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายณรงค์พร ปาล ีต าแหน่ง นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6302992 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ เวียงหนองล่อง.  จังหวัด ล าพูน 
สินค้าหลัก :  ล าไย 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย :  4,692   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  884 . ราย 
สถานท่ีตั้ง : บ้านเหล่าแมว หมู่ 1 ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
พิกัด : Latitude 18.44132 Longitude 98.73034     X = 471381  Y = 2038944  Zone = 47 
แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายนิโรจน์ แสนไชย  อายุ  69 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5106-00191-68-1 
ท่ีอยู่ : บ้านเลขที่ 189  บ้านเหล่าแมว หมู่ 1  ต าบล วังผาง  อ าเภอ เวียงหนองล่อง  จังหวัด ล าพูน 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 9514653  
สถานการณ์ของพ้ืนท่ี : พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกไม้ผล ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจของพื้นที่อ าเภอเวียงหนองล่อง คือ
ล าไย แต่จากการท าการเกษตรของเกษตรกรไม่มีความรู้ในการจัดการพื้นที่สวนล าไยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จึง
ท าให้เกิดปัญหาหลักๆดังนี้  ราคาตกต่ า  เนื่องจากเน้นการผลิตให้ผลดกแต่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และ
ผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากขาดการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด  
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิต      2. การเพิ่มผลผลิต     3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. เทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่ม ด้วยเครื่องตัดหญ้าสะพายข้ออ่อนตัดแต่ง        

2. การผลิตล าไยนอกฤดู
3. การใช้เทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ เช่นการตัดแต่งช่อผล  การตัดแต่งกิ่ง การปลูก

ล าไยแบบระบบชิด  การท าปุ๋ยหมัก   การใช้ระบบน้ าแบบอัตโนมัติ (Timer) และแบบใช้หัวมินิสปริงเกอร์ 
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การให้น้ าล าไยอย่างรู้คุณค่า 
- มีการให้น้ าล าไยในระบบท่อผ่านหัวมินิสปริงเกอร์และใช้เครื่องตั้งเวลาในการควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติ  
-ใช้เครื่องตั้งเวลา มาใช้ควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ า ท าให้สามารถให้น้ าตามที่ต้องการได้ ช่วยลดต้นทุนในการให้น้ าลง
ไปมาก ทั้งยังมีความแม่นย าทางด้านเวลาของการเปิด-ปิด ท าให้การให้น้ าล าไยเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ

+ 

แผนที่ตั้งศนูย์เรียนรู้ ประธาน ศพก.

23



ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. เทคนิคการตัดแต่งทรงพุม่เพือ่ลดต้นทนุการผลิต   
  - ตัดแต่งกิ่ง ด้วยเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้ออ่อนโดยเปลี่ยนจากใบมีดเป็นใบเลื่อยวงเดือน  
  - ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง น าใบล าไยคลุมใต้ต้นล าไย กิ่งใหญ่เก็บออกถ้าไม่ใหญ่เกินไปใช้รถไถปั่นให้เป็นช้ินเล็กช้ินน้อย 
 

 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3.   เทคนิคการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพ  
  - บ ารุงต้นล าไยให้สมบูรณ์ ท าล าไยให้แตกใบอย่างน้อย 3 ชุด 
  - ท าความสะอาดบริเวณทรงพุ่มก่อนการใส่สารโปตัสเซียมคลอเรท 
  - เลือกใช้สารโปแตสเซียมคลอเรทที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งที่ เช่ือถือได้  

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 4.  การปลกูล าไยแบบระบบชิด 
-ปลูกล าไยระบบชิดต้นเตี้ยระยะปลูก6x6เมตร ทรงพุม่4เมตรช่องว่างระหว่างต้น 2 เมตร เพื่อให้แสงแดดส่องถึง  
- ท าให้ผลผลิตต่อไร่สงู  ต้นทุนต่ า  คุณภาพดีผลผลิตสูง และสามารถน ารถเข้าไปท างานได้ 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 5.  การแบง่สวน เพือ่ลดความเสี่ยงด้านการตลาด  
 -ล าไยจะมีปัญหาช่วงในเพราะผลผลิตจะมากจนล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า 
 -แบ่งสวนท าล าไยให้กอ่นฤด ูหลงัฤดู และนอกฤดูจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้  
    แปลงเรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดล าพูน , ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพจงัหวัดล าพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง),
ส านักงานวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1 
ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นางภาวิณี   นันต๊ะสิงห์ ต าแหน่ง นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1793771 

                        การตัดแต่งก่ิง                     การตัดแต่งช่อผล                   การท าปุ๋ยหมัก 
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