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รายละเอียดศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม 

สินคาหลัก : ผัก (ฟกทองญี่ปุน) 

พื้นที่เปาหมาย : 25 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 25 คน 

สถานที่ต้ัง:  บานเดน หมูที่ 7 ตําบลบานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม 58130 

พิ กั ด :  Latitude 19. 06411  Longitude 98. 29327,  

X 425644, Y 2108072 (Zone 47)   

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุรชัย พิทักษคีรีภูมิ อายุ 44 ป  

บานเลขที ่136 หมู 7 ต.บานจันทร อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม  

เบอรโทรศัพท :  085-7116216 

สถานการณของพื้นที่ :  พ้ืนที่ ต.บานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา มีความเหมาะสมดานสภาพภูมิอากาศ  

และภูมิประเทศ ในการปลูกฟกทองญี่ปุน ซึ่งเปนพืชที่ตลาดตองการ แตประสบปญหา คือ มีตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา :  ลดตนทุนการผลิตฟกทองญี่ปุน โดยการผลิตปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เปนการลดรายจาย 

เพ่ิมรายได ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตฟกทองญี่ปุนโดยใชตนทุนการผลิตตํ่า และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตฟกทองญี่ปุน 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวฟกทองญี่ปุน 

        2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ 

        3. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู: 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติพืชอินทรีย 

 

 
สอนเรื่องการผลิตฟกทองญี่ปุนโดยหลีกเลี่ยงการ

ใชสารเคมี รวมทั้งพืชอ่ืนๆที่เกษตรกรปลูก ทั้ง

พืชผัก พืชไร ไมผล เปนตน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเพาะพันธุสัตวนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

เครือขาย:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหมู 3 ต.บานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา  

จ.เชียงใหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:   นายนิรันดร ใจจิตร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท:   083-8615441 

สอนเรื่องการผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ เพ่ือให

เกษตรกรนําไปปรับใชอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 

สอนเรื่องการเลี้ยงสัตวนํ้าโดย 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน  

ใชอาหารจากธรรมชาติ เปนตน 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ลําไย 

พื้นที่เปาหมาย : 750 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 250 ราย 

สถานที่ต้ัง : บานสบแปะ  หมูที่  1  ตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : Latitude  18.26162 Longitude  98.64639, X 462621  ,Y 2019167 (Zone 47)    

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุธรรม  ออดตอกัน  อายุ  53  ป 

ที่อยู :  บานเลขที่  135  หมูที่  4  ต. แมสอย  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : 085-6278606 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ อ.จอมทองสวนใหญประกอบอาชีพชาวสวนลําไยเปนพืชเศรษฐกิจหลัก พ้ืนที่

ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกลําไยในระดับ (S2) และ(N) แตเกษตรกรสวนใหญประสบปญหา คือ  

- ผลผลิตลําไยราคาตกตํ่า  

- ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น 

แนวทางการพฒันา :  

-  การสงเสริมการผลิตลําไยนอกฤดู  เพ่ือชวยในการกระจายผลผลิตลําไยใหออกสูทองตลาดตลอดทั้งป 

 -  การลดตนทุนการผลิตลําไย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การผลิตลําไยนอกฤดู การสงเสริมการผลติลําไยนอกฤดู   

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตลําไย 

หลักสูตรเรียนรู :  1)  การผลิตลําไยนอกฤดู 

   2)  การลดตนทุนการผลิตลําไย  

ฐานการเรียนรู :   

ฐานการเรียนรูที่ 1 การวางแผนการผลิตลําไยนอกฤดู 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การตัดแตงกิ่ง 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การชักนําใหออกดอก 

 
  

ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลิตปุยอินทรีย 

   
ฐานการเรียนรูที่ 5  การลดตนทุนการผลิตลําไย 

 
ฐานการเรียนรูที่  6  การสรางอาชีพเสริมในสวนลําไย 

   
แปลงเรียนรู 

 

          

 

 

 

 

 

เครือขาย : มหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, กรมพัฒนาที่ดิน, สหกรณการเกษตร, เทศบาลตําบลแมสอย, 

เทศบาลตําบลบานแปะ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวารินทร  พงษตา  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1302984 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ขาวอินทรีย) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 150 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานที่ : สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี หมู 3 ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : Latitude  19.32868 Longitude 105.89457, X 493970 ,Y 2137439  (Zone 47)     

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางศรัณยา  กิตติคุณไพศาล  อายุ 48 ป 

         บานเลขที่ 471 หมู 3 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : 089-9463565 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ ต.แมนะ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 ของพ้ืนที่ และเปนพ้ืนที่เหมาะสม 

และเหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S1+S2) ซึ่งเกษตรกรใหความสนใจ คือ  

- การลดตนทุนการผลิต 

- คุณภาพผลผลติที่ปลอดภัยตอผูบริโภค  

แนวทางการพฒันา : 

- ลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ิมผลผลิตขาวตอไร และเพ่ิมมูลคาสินคาใหสูงกวาราคาตลาด 20 เปอรเซน็ต  

- การผลิตขาวอินทรีย 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมมูลคาสนิคาขาวอินทรีย 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมมลูคาสินคา 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว  

 2. การปลูกขาวใหไดคุณภาพดี  

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การดูแลรักษาต้ังแตปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนสง โดยเนน  
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ระยะกลา - การกําจัดวัชพืช การใชการจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพ  

ระยะต้ังทอง - การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืช 

ระยะออกรวง - การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืชกอนเก็บเกี่ยว 20 วัน  

ระยะเก็บเก่ียว – เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

 

         

 
ฐานการเรียนรูที่ 2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราที่เหมาะสม โดยเนนการเลือกพันธุขาวที่เหมาะสม

กับพ้ืนที่ และเกษตรกรไดทําการคัดเมล็ดพันธุขาวปลูกดวยตนเอง ใชเมล็ดพันธุขาวในอัตราเมล็ดพันธุตามวิธีปลูก 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวที่ตลาดตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ คัดหาพันธุขาวที่มีคุณภาพดีเพ่ือ

อนุรักษพันธุ และผลิตเพ่ือบริโภคและจําหนาย 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวที่มีคุณภาพ เพ่ือการบริโภคและ

จําหนาย โดยการกําหนดระยะเวลาปลูกที่แตกตางกัน เพ่ือการจัดการพันธุขาวและคุณภาพผลผลิตของขาวแตละพันธุ 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การใชสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และการทํานํ้าหมักชีวภาพการทําจุลินทรียสังเคราะหแสง การ

สาธิตวัสดุที่ใช วิธีทํา การนํามาใชประโยชน  

ฐานการเรียนรูที่ 6. การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาและการตลาด ผลผลิตที่ไดเปนขาวอินทรียและแปรรูปเปนขาว

กลอง และใสบรรจุภัณฑในสภาพสุญญากาศ มีการแปรรปูเปนชวงระยะเวลา ตามความตองการของผูบริโภค ซึ่งเปน

ลูกคาประจําทั่วประเทศ โดยมีการสั่งจองลวงหนา 1 ป กอนฤดูกาลปลูก แลวจัดสงขาวอินทรียบรรจุถุงใหลูกคาทาง

ไปรษณีย 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  
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เครือขาย : โครงการคนกลาคืนถิ่น บริษัท กระทิงแดงมหาชน จํากัด, โครงการผูกปนโตขาว, กลุมชาวนาอินทรียอําเภอ

เชียงดาว, กลุมเกษตรอินทรยีภาคเหนือ, สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางกิ่งกาญจน ชัยการ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-1752567 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไชยปราการ 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปงตํา  อําเภอไชยปราการ 

      จังหวัดเชียงใหม (เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง) 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 5,000 ไร    เกษตรกรเปาหมาย: 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานมิตรอรัญ หมูที่ 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : 19°45’22.22” เหนือ 99°08’47.92”ตะวนัออก   47Q  X515357 ม.ตะวนัออก Y2184519 ม.เหนือ 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูฯ : 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายประหยัด มงคลเทพ เบอรโทรศัพท: 08 6102 03139 

ที่อยู : 70 หมูที่ 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรอําเภอไชยปราการสวนมากเปนการทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียว ทําใหเกษตรกร

มักไดรับผลกระทบจากจากความผันแปรของราคาผลผลิต ซึ่งการดําเนินการระบบการเกษตรที่มีเพียงกิจกรรม

เดียว และมีการผลิตเปนจํานวนมาก ผลผลิตที่ไดเมื่อออกสูตลาดพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนขาว พืชไร ไมผล พืชผัก

ตางๆ เมื่อมีผลผลิตที่มีปริมาณเกินความตองการของตลาด ก็ยอมทําใหราคาของผลผลิตน้ันตํ่าลง ความเสี่ยงจาก

ความแปรปรวนของสภาพลม ฟา อากาศ ซึ่งจากปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีความแปรปรวนในแตละปที่มี

แนวโนมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เชน เกิดภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง นํ้าทวมฉับพลัน อากาศแปรปรวนฉับพลัน และ

อ่ืนๆ ที่เปนปญหากอใหเกิดความเสียหายผลิตผลทางการเกษตร เปนปญหาตอเกษตรกรที่มีการทําการเกษตรเพียง

อยางเดียว ดังน้ันควรมีดารสงเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอพียง มีการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆ อยางรวมกัน การปลูกพืชสวน (ไมผล พืชผัก การปลูกผักสวน

ครัวรั้วกินได) การเลี้ยงสัตว หรือการเลี้ยงปลาทดแทนรายไดจากการปลูกขาวหรือพืชเพียงอยางเดียวที่อาจ

เสียหายและไดรับผลกระทบจากสภาวะตางๆ การทําการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชวยเพ่ิมรายไดและกระจายรายไดตลอดป  

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร(เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ) เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาภาคการเกษตรที่

เนนความย่ังยืน ใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองโดยไมพึงพาหนวยงานรัฐ โดยดําเนินการจัดต้ังศูนยฯ ขึ้นที่ 

บานมิตรอรัญ หมูที่ 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเกษตรกรตนแบบ เปนผูที่ประสบ
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ความสําเร็จในการทําเกษตรผสมผสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยีหลักของศูนยใหกับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อีกทั้งยังเปนเกษตรกรตนแบบในดานการ

ทําเกษตรอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม ศูนยฯแหงน้ียังเปนสถานที่ดูงานจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน ทั้งจากในตางอําเภอและจากตางจงัหวัด และในป 2559  

เทคโนโลยีโดดเดนของศูนย : ซึ่งเทคโนโลยีหลักของศูนยคือ การผลิตลําไยคุณภาพ การผลิตพืชผักอินทรีย การ

เลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไกพันธุภูพาน การเลี้ยงกบและปลา การทําปุยหมักอัดแทงและการทํานํ้าหมักชีวภาพ 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางภูมิคุมกันใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การผลิตลําไยคุณภาพตามหลัก GAP 

  2. การผลิตพืชผักอินทรีย 

  3.การเลี้ยงหมหูลุม  

  4.การเลี้ยงไกพันธุภูพาน 

  5.การเลี้ยงกบและปลา  

  6.การปรับปรุงบํารุงดิน (การทําปุยหมักอัดแทงและการทาํนํ้าหมักชีวภาพ) 
   

ฐานเรียนรู :  

 ฐานที่ 1 การผลิตลําไยคุณภาพตามหลัก GAP โดยเนนการจัดการตามระบบ GAP สาธิตการลดตนทุนโดย

การตัดแตงกิ่ง การดูแลรักษาลําไยตลอดทั้งป  
 

     
 

 ฐานที่ 2 การเลี้ยงหมูหลุม ใหเห็นถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงหมูหลุม และการสอนหมักอาหารใหหมูเอง ใน

โรงเรือนหมูหลุม 
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 ฐานที่ 3 การเลี้ยงวิชาการเลี้ยงไกพันธุประดูหางดําเชียงใหม 1 ใหเห็นถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงไกพันธุ

วิชาการเลี้ยงไกประดูหางดํา เชียงใหม 1 
 

     
  

 ฐานที่ 4 การเลี้ยงปลาและกบ ใหเห็นถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงกบและปลา การผลิตอาหารกบและปลา

โดยวัสดุที่มีอยูในชุมชน การปลูกหญาแฝกเพ่ือยึดคันดินบอปลา 
 

     
 

 ฐานที่ 5 การปรับปรุงบํารุงดิน สาธิตและใหความรูในการทําปุยหมักอัดแทงและการทํานํ้าหมักชีวภาพโดย

ใชสารเรงพด.ตางๆ ในการปรับปรุงบํารุงดินและบํารุงตนพืช การปลูกปุยพืชสดและการปลูกหญาแฝก 

 

       
 

   
 

 ฐานที่ 6 การผลิตพืชผักอินทรีย โดยเนนการผลิตพืชผักโดยไมใชสารเคมแีตใชการเขตกรรม นํ้าสมควันไม 

และสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
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แปลงเรียนรู : 
 

    
 

     
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศนูย : นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0 5345 7009  (สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ)  
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ศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร     ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ลาํไย 

พื้นทีเ่ปาหมาย : , 25,310 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,000 คน 

สถานทีต้ั่ง : บานสันตนเปา หมูที่ 10  ตําบลดอยเตา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : X =470720 Y =  1978324 

 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ชั้น :………. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

                                                                                

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายปรีชา ปาสอน   อายุ 45 ป บานเลขที ่212 หมูที่ 10 ต.ดอยเตา 

                                                     อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : 084-7393202 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลดอยเตา ทุกครัวเรือนจะปลูกลําไยเปนพืชเศรษฐกิจหลักโดยปลูกเพ่ือ

จําหนายสวนมากเปนการผลิตลําไยนอกฤดู แตประสบปญหาการผลิตลําไยไมไดคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด การ

ใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง  

แนวทางการพฒันา : พัฒนาการผลิตลําไยใหไดคุณภาพดี ใหมขีนาด AA 50 %ขึ้นไป 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการปลูกลําไยระยะชิด,การทําปุยหมัก ,การขยายพันธุพืช,การปลูกพืชผสมผสาน 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรพัฒนาผลผลิตลําไยใหมีคุณภาพ 

ปอ้มตาํรวจฉิมพลี 

ปอ้มตาํรวจฉิมพลี 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 
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หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลติลําไยคุณภาพดี 

                      2. การทําปุยหมักและการทํานํ้าหมักสูตรตางๆ 

ฐานการเรียนรูที่ : 1 การปลูกลําไยระยะชิด 4x6 เมตร            

การปลูกลําไยระยะชิดเพ่ือสามารถใหผลผลิตไดเร็วและ 

ลดความสูงของตนลําไยลง การใสสารทํานอกฤดู 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การทําน้ําหมักชีวภาพและการทําปุยหมัก 

การทําปุยหมักและการทํานํ้าหมักสูตรตางๆเพ่ือลดตนทุน 

และใชบํารุงปรับสภาพดินความคูกับการใชปุยเคมีในอัตรา 

ที่เหมาะสม 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การใชปุยพืชสดบาํรุงดิน 

การปลูกปอเทืองเพ่ือไถเปนปุยพืชสด รวมถึงการ 

ปลูกระหวางตนลําไยเพ่ือปรับปรุงดินดวย 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ไรนาสวนผสมและการปลูกพชืแบบผสมผสาน 

การปลูกพืชแบบผสมผสานบริเวณรอบๆบอนํ้า เนนความผสมผสาน 

มีพันธุพืชอยูหลากหลาย รวมไปถึงการปลูกแฝกเพ่ือปองกันการ 

พังทลายของบอดวย 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 เทคนคิการเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไย 

เรียนรูเทคนิคการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตลําไยแบบตางๆ 

การใหปุย และการตัดแตงกิ่ง เปนตน 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การปองกันกําจัดศัตรลูําไยและการเฝาระวัง 

เรียนรูศัตรูลําไยทั้งแมลงและโรคตางๆพรอมวิธีแกไข 

เรียนรูการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูลําไย 

 
 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอธิพันธ สรอยญาณะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  084-4874478 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินคาการเกษตรตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

(พืชผักอินทรีย ทุเรียน กลวยนํ้าวา กระทอน โคขุน ปุยหมัก แปรรูปกระเทียมดอง มะมวงแชอ่ิม)  

พื้นที่เปาหมาย : 200 ไร เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย      สถานที่ต้ัง : บานปาไผ  หมูที่ 2 ตําบลแมโปง  อําเภอ

ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด X: 519804  Y: 2083476 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : B 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบของศูนยเรียนรู :  

 นายไพรัตน ธาตุอินจันทร 3 5005 00456 91 7 

ที่อยู  : 1/1 หมู 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 

เบอรโทรศัพท : 081-9512125 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ตําบลแมโปงมีบางสวนติดเชิงเขา เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

และมีแหลงนํ้าเปนของตนเอง พืชที่ปลูกสวนใหญมีทั้งทําสวนไมผล เชน ลําไย มะมวง กระทอน ฯลฯ นอกจากน้ียัง

เลี้ยงสัตวเพ่ือจําหนาย เชน โค ไกพ้ืนเมือง เปนตน ทําใหชวยลดภาวะเสี่ยงดานราคาของผลผลิตไดดี พ้ืนที่อีกสวน

ของตําบลแมโปงเปนที่ราบ เกษตรกรสวนใหญทํานาและปลูกพืชผัก เชน หอมแดง กระเทียม และพืชผักอ่ืนๆ ทําให

มีรายไดตอเน่ืองและมีระบบนํ้าดี โดยใชนํ้าชลประทานจากโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนแมกวงอุดมธารา 

แนวทางการพัฒนา : การทําการเกษตรแบบผสมผสานทําใหมีรายไดอยางตอเน่ือง ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

สรางความมั่นคงดานรายได มีกิจกรรมตอเน่ืองตลอดทั้งป และสินคาเกษตรที่หลากหลายทําใหไมมีปญหาดานราคา

ตกตํ่า และยังสามารถพัฒนาเปนเกษตรอินทรียไดเน่ืองจากพ้ืนที่เหมาะสมที่จะผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : มีการผลิตสินคาเกษตรทีห่ลากหลายและมีพืชตางถิ่นที่สามารถผลิตได มีคุณภาพ

และสามารถจาํหนายในพ้ืนที่โดยไมตองนําเขาจากตางจังหวัด ทําใหลดคาใชจายในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

เชน ทุเรียน มงัคุด ลองกอง มะปราง นอกจากน้ียังมีการแปรรูป เพ่ิมมลูคาสินคาเกษตร และกําลังจะผลิตสมุนไพร

ผักพ้ืนบานอินทรียอบแหง เน่ืองจากมีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย 

การนําไปใชประโยชน : การทําการเกษตรผสมผสาน ทําใหมีความมั่นคงดานรายไดและผลผลิตเกษตรสามารถ

นําไปแปรรูปเพ่ิมมูลคา 

หลักสูตรเรียนรู :  

1 เกษตรผสมผสาน  

2 การเลี้ยงโคขุนและผสมอาหารเอง 

3 การทําปุยอินทรีย 

4 การปลูกไมผล (กลวยนํ้าวา ทุเรียน มังคุด 

ลองกอง มะปรางหวาน ฯลฯ) 

5 การแปรรูปกระเทียมดอง 

6 การทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง 

7 การปลูกผักอินทรีย  

8 การปลูกผกัในโรงเรือน 

9 การผลิตขยายสารชีวภัณฑเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพชื 

ฐานการเรียนรู :  

1 เกษตรผสมผสาน การผลติพืชหลากหลายชนิด ประกอบกับการเลี้ยงสัตว สรางความเกื้อกูลซึ่งกนัและกันระหวาง

การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว ทั้งยังสามารถนําเศษเหลือใชของผลผลิตทางการเกษตรมาทํานํ้าหมักชนิดตางๆ 
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เพ่ือใชทดแทนปุยเคมี ตลอดจนการทําปุยอินทรียใชเองลดตนทุนการผลิต นอกจากน้ียังมีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

 

 

2 การเลี้ยงโคขุนและผสมอาหารเอง เพ่ือเลี้ยงโคขุนคุณภาพและ

จําหนายไดราคาสูงใชเวลาในการเลี้ยงพอเหมาะ การผสมอาหาร

เองชวยใหลดตนทุนการผลิต และโคขุนมสีุขภาพแข็งแรง  

3 การทําปุยอินทรียใชเอง โดยไมตองพ่ึงปจจัยภายนอก สามารถนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

ประกอบกับผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว คือ มลูโค สามารถนํามาทําปุยหมักใชเอง  

4 การปลูกไมผล (กระทอน กลวยนํ้าวา(เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ) ทุเรียน 

มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ฯลฯ) การนําพืชจากตางพ้ืนที่มา

ทดลองปลูก ศึกษาทดลองดวยตนเองทําใหสามารถผลิตไมผล

หลากหลายชนิด และสามารถขยายพันธุพืชเอง จนไมตองเสียคา

ใชจายในการซื้อกลาพันธุมาปลูกเพ่ิม นอกจากน้ียังเปนการเพ่ิมพ้ืนที่ปา ใหมีความอุดมสมบูรณ เพ่ิมความย่ังยืน

ใหพ้ืนที่ของตนเอง ที่สําคัญสามารถผลิตผลไมของตางจังหวัดไดเทียบเทากับรสชาติที่ปลูกในพ้ืนที่เดิมได เชน 

มะปรางหวาน มีพอคาจากทางภาคกลางมารับซื้อถึงที่สวน โดยไมตองไปจําหนายเองอีกดวย ทั้งยังมีราคาสูง 

เปนที่พอใจแกเกษตรกรตนแบบอยางยิ่ง 

5 การแปรรูปกระเทียมดอง มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่

และตางจังหวัด เพ่ือรวบรวมมาแปรรูปเปนกระเทียมดอง สราง

มูลคาเพ่ิมแกสนิคากระเทียม แตละปมีโควตาการผลิตจํานวนมาก

และการผลิตเปนที่ตองการของตลาด จนไมเพียงพอตอความ

ตองการของตลาด  

6 การทํานํ้าหมักสมุนไพรไลแมลง เกษตรกรตนแบบมีสูตรเปนของตนเองใน

การทํานํ้าหมักสมุนไพรไลแมลงโดยตัวหลักในการทําคือสมุนไพรเก็บมา

จากปา คือ ปะคําดีควายซึ่งเปนสมุนไพรที่มใีนปา เกษตรกรตองไปเก็บ

เอง และนํามาหมักเพ่ือใชไลแมลงในการผลิตพืชผักอินทรีย 
 

7 การปลูกพืชผักอินทรีย เกษตรกรตนแบบมีแนวคิดในการผลิตพืชที่หลากหลายและตองการ

ผลิตผักเพ่ือบรโิภคและจําหนายดวยการผลิตแบบอินทรีย โดยเนนพืชผักที่นิยมบริโภค

อยางแพรหลาย  

8 การปลูกพืชในโรงเรือน เกษตรกรตนแบบมีแนวคิดในการปลูกพืชในโรงเรือนเพ่ือการ

พัฒนาการผลิตพืชปลอดสารพิษ และศึกษาทดลองเพ่ือผลิตพืชในโรงเรือน เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตและปลอดสารพิษ  
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9 การผลิตขยายสารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช  การผลิตพืชมีความจําเปนตองดูแล

รักษาเพ่ือใหผลผลิตมคีุณภาพปราศจากโรคและแมลงรบกวน จึงมีความจําเปนตองมีการ

ผลิตขยายสารชีวภัณฑเพ่ือควบคุมและปองกันกําจัดโรคและแมลง ลดความเสียหายแก

ผลผลิต สรางความมั่นใจแกผูบริโภค และมสีมาชิกศูนยฯ เขารวมการผลติและนําไปใชใน

พ้ืนที่การเกษตรของสมาชิก ทั้งการปลูกขาว ไมผลและพืชผัก 

 

เครือขาย : ศพก.ทุกตําบลในพ้ืนที่ อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 13 ศพก. 

ศูนยการจัดการดิน ปุยชุมชนตําบลเชิงดอย ศูนยการจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลลวงเหนือ 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุนทร แกวเวียงจันทร  

เบอรโทรศัพท : 081-3708719 
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ศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดอยหลอ 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  

สินคาหลัก : ขาว    พื้นที่เปาหมาย : 87 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 

สถานทีต้ั่ง : : บานเลขที่ ๒๕๙ บานไรสวางอารมณ หมูที ่๒1 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัด

เชียงใหม ๕๐๑๖๐ 

พิกัด UTM ๔๗ N ๔๗๘๐๙๔ ๒๐๔๓๖๑๙ 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอราม หลาทิพย     

บานเลขที่ ๒๕๙ บานไรสวางอารมณ หมูที ่๒1 ตําบลดอยหลอ  

อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม เบอรโทรศัพท : ๐๘๔ – ๐๔๒๗๖๑๒ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่อําเภอดอยหลอ ปลูกลําไยและขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก  

แนวทางการพฒันา: การทําฟารมชุมชนเพ่ือสรางความมั่นคงทางดานอาหาร  และทําใหชุมชนมีรายได 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : ลดตนทุนการผลิตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใช ไมพ่ึงระบบ

พอคา บรรจุผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายเอง หาตลาดเอง เปนแหลงเรียนรู 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค  หมัน่แสวงหาความรูมา

ปรับใชกับอาชีพตลอด มีจิตอาสา พัฒนาอยูเสมอ ถายทอดใหชุมชนเมื่อไดผล 

หลักสูตรเรียนรู :  

1.การผลิตขาวแบบครบวงจร 

4.การเลี้ยงไกและการปศสุตัว 

2.การปลูกพืชผักปลอดภัย 

5. การทําปุยหมักน้ําหมักชวีภาพ 

3 การเลี้ยงปลาและการประมง 

6. การใชสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ ๑. การผลติขาวครบวงจร การผลิตขาวปลอดภัย ตามระบบ GAP  ผลิตขาวไรซเบอรี่เพ่ือ

สุขภาพ และขาวกลองเพ่ือสุขภาพ GAP ปลูกเอง, สีเอง บรรจุจําหนายเองในนามกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ตราผาชอ 
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ฐานการเรียนรูที่  ๒. การปลูกพืชผักปลอดภัย 

เนนการผลิตแบบปลอดภัย ไมใชสารเคมีโดย

ผลิตปุยหมัก นํ้าหมัก และสาร   ชีวภัณฑไวใชเอง 

ปลูกพืชผักที่ชาวบานนิยมบริโภค มากกวา 10 ชนิด 

เชน ผักบุง พริก มะเขือ ถั่วฝกยาว  หมุนเวียนกันไป

ตามฤดูกาล  
 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓. การเลี้ยงปลาและการประมง 

การเลี้ยงปลาบึกสยามแมโจ เปนพันธุที่ผสมจาก

มหาวิทยาลัยแมโจใชเวลาเลี้ยงประมาณ 4-8เดือน 

ขายไดกิโลกรัมละประมาณ 100-120 บาท 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔. การเลี้ยงไกและการปศุสัตว มีการเลีย้ง 

ทั้งไกพันธไข ไกพันธุเน้ือ และเปดพันธุเน้ือ เพื่อเปน

แบบอยางกับผูสนใจมาเรียนรู สามารถสรางอาชีพ สราง

รายได มลูสัตวยังสามารถนํามาเปนปุยคอกไดเปนอยางดี 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําปุยหมักน้ําหมักชีวภาพ 

  นํ้าหมักชีวภาพโดยใชพืชสมุนไพรปองกัน 

และกําจัดศัตรูพืช ปุยหมัก การแกปญหาเรือ่งดินไม

อุดมสมบูรณเพ่ือลดตนทุนการผลิต ในฟารมชุมชน 

เปนการลดรายจายในการใชปุยเคมีสําหรับการใช

พืชผลทางการเกษตรการแกปญหาเรื่องดินไมอุดม

สมบูรณ 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6. การใชสารชีวภัณฑ 

การลดตนทุนการผลิต  การใชสารชีวภัณฑ ในการกําจัด

ศัตรูพืช เชน เช้ือราไตรโครโดอรมา เช้ือราบิวเวอรเรียเรีย 

ในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ผลิตไวใชเอง 
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แปลงเรียนรู :  

เครือขาย :  มหาวิทยาลัยแมโจ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: วาที่ ร.ต.ชัชวาล ศรีอุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑ – ๐๒๒๒๙๕๕ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

สินค้าหลัก : เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พื้นที่เป้าหมาย : 1,250 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 250ราย 
สถานทีต้ั่ง : บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด : Latitude  19.92654 Longitude  99.23804, X   524912 ,Y  2203370 (Zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู ้: 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายนิธิโรจน์  วันดี  อายุ 54 ปี 

ที่อยู่ 302/1 หมู่ 2 ตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

เบอร์โทรศัพท ์: 084-7042839 

สถานการณ์ ของพื้ นที่  : อ .ฝาง มี พ้ื นที่ ปลูกข้ าว 24,765 ไร่  มี พ้ื นที่ ปลูกข้ าวทั้ ง ข้าวนาปีและนาป รัง        

เกษตรกรประสบปัญหา คือ - ราคาตกตํ่า  

  - ต้นทุนในการผลิตสูง  

  - การขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพ  

  - การระบาดของศัตรูพืช  

แนวทางการพฒันา : - การลดต้นทุนการผลติข้าว ต้นทุนโดยทั่วไปเฉล่ียไร่ละประมาณ 4,300 บาท มีเป้าหมายลด

ต้นทุนเหลือประมาณไร่ละ 2,700 บาท 

      - ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้น้ําโดยใช้ระบบนํ้าวน 

      - การผลติข้าวและผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอกในการลดต้นทุน และการดําเนินการตามแนวทาง

เกษตรทฤษฏีใหม่ 
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การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การสร้างรายได้รายวัน รายเดือนและรายปี 

หลักสูตร : 1. การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าว    2. การดําเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่

ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ การย่อยตอซังการใช้นํ้าหมักหอยเชอรี่การทําบ่อปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ย

คอกการตรวจวิเคราะห์ดิน  

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การใช้นํ้าอย่างมีคุณค่า ได้แก่ การใช้ระบบนํ้าวน  

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ได้แก่ วิเคราะห์พ้ืนที่เมล็ดพันธ์ุช้ันดีตัดพันธ์ุปนการเก็บเก่ียวการจัดเก็บ

การส่งตรวจคุณภาพการทําความสะอาดการบรรจุภัณฑ์การส่งมอบ   

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอกการลด

จํานวนเมล็ดพันธ์ุการดูแลแปลงโดยเน้นอินทรีย์ชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อารักขาพืช ได้แก่ การตรวจพยากรณ์แปลงการรักษาตามอาการการใช้สารชีวภัณฑ์   

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกพืชผักสมุนไพรการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้การปลูกไม้ผลการ

เลี้ยงเป็ดการเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงปลา ในบริเวณแปลงเรียนรู้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 7 การเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ การเลี้ยงเป็ดไข่ และการเลี้ยงไก่ดํา 

ฐานการเรียนรู้ที่ 8 การเลี้ยงปลาน้ําจืด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอเทศ ปลายี่สกเทศ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 9 การทําบัญชีครัวเรือน ได้แก่ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู้ที่ 10 การปลูกหม่อน  

แปลงเรียนรู ้: 

   

 

   
เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนเวียงฝาง 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายณัฐพงษ์ ทาศักด์ิ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 093-1303079  081-2873885    
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพราว 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ลําไย 

พื้นที่เปาหมาย : 500 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

พิกัด : Latitude 19.42363 Longitude  99.21842, X 522710  ,Y 2147700  (Zone 47)   

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอรรณพ คํานวล  

ที่อยู 191 บานเหลา หมู 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร : 081-0350614 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญนอกจากการปลูกขาวนาป และนาปรังแลว ยังมีอาชีพปลูกลําไย  

แตเกษตรกรสวนใหญมักประสบปญญา คือ  

- ผลผลิตไมมีคณุภาพ 

- ตนทุนการผลิตที่สูง  

แนวทางการพฒันา : การผลติลําไยคุณภาพดี 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การตัดแตงชอผล การเตรียมตนลําไย การเตรียมตนลําไย กอนราดสาร 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตลําไยคุณภาพ 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเตรียมตนลําไย     

   2. การเตรียมตนลําไย กอนราดสาร  

    3. การตัดแตงชอผล 

 4. การดูแลรักษา โรค 

ฐานการเรียนรู :  

ไปอา่งเก็บนํา้แมโ่ก๋น 

ไปอาํเภอพรา้ว 

ไปอาํเภอพรา้ว 

แปลงเรยีนรู ้
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การเตรียมตนลําไย 

 ตัดแตงกิ่งลําไยใหโปรงเพ่ือใหแสงแดดสองถึงบริเวณดานในทรงพุม  

เมื่อแตงกิ่งเสร็จแลวหลังจากน้ันใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 10-20 กิโลกรัม 

ตอตน รวมกับปุยเคมี สูตร 46-0-0 จํานวนขึ้นอยูกับขนาดทรงพุมพรอมกับ 

ใหนํ้าเปนประจํา เมื่อเริ่มแตกใบชุดที่ 1 ใหฉีดพนสารกําจัดแมลง  

สารกําจัดเช้ือรา และฮอรโมน (นํ้าหมักชีวภาพ) ดูแล ตน กิง่ ใบใหดี 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การเตรยีมตนลําไย กอนราดสาร 

 กอนราดสาร ตนลําไยตองสมบูรณ ไดยอด 2 – 3 ยอด ทาํการตัดแตงกิ่งรอบที่ 2 เพ่ือใหทรงพุมโลง โปรง พองาม

ไมใหหนาทึบเกินไป เมื่อลักษณะใบเพสะลาดทางดินใสดวยปุยสูตร 8-24-24  จํานวน 1-2 กก. ตอตน  ทางใบฉีดพนดวยปุย

สูตร 0-52-34 อัตรา 1-2  กิโลกรัม+ สังกะส ี200 ซซีี + แอบซาสารจับใบ 40 ซีซ ีตอนํ้า 200 ลิตร ฉีดพนสองครั้ง หางกัน

เจ็ดวัน  

วิธีราดสารโปแทสเซียมคลอเรท โดยใชสารคลอเรทผสมนํ้าราดรอบใตทรงพุม  

ใหนํ้าตามพอประมาณ ทางใบใชสารคลอเรท 3 ขีด ผสมนํ้า 200 ลิตร ฉดีพนทางใบ 

หลังราดสารทางดิน 3 - 5 วัน ติดตอกัน 2 ครั้ง หางกัน 5 – 7 วัน 

 

ฐานการเรียนรูที่  3. การตัดแตงชอผล 

 จะทําก็ตอเมื่อลําไยออกดอก หรือผลที่มากเกินไป ทําการตัดแตงชอผลระยะ 

ที่ผลลําไยมีขนาดเทากับเมล็ดถั่วเหลือง หรือเทากับเมล็ดมะเขือพวง โดยตัดชอผลใหม ี

ผลเหลือไมเกิน 60 – 80 ผลตอชอ  

การตัดแตงผลออกชวยทําใหไดผลมีขนาดใหญ เน้ือมีคณุภาพดี ไมแฉะ  

ผลที่ไดคือรายไดตอตนมากกวาการปลอยใหติดผลดกตามธรรมชาติมากถึง 2-4 เทาตัว  

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การดูแลรักษาโรค  

แมลงศัตรูลําไยลําไยทุกแปลงจะมีโรค แมลงศัตรูลําไย คอยรบกวนอยูตลอดเวลา  

เจาของสวนจะตองรูจักโรคและแมลงศัตรลูาํไย แลวหาวิธีปองกันกําจัด ใหถูกที่ ถูกเวลา  

วิธีที่ดีที่สุดเกษตรกรจะตองรูจักการปองกันดีกวาที่จะตองแกไขภายหลัง 
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แปลงเรียนรู 

 

 
 

เครือขาย : 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอภิเชษฐ กันทวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทร 093-1303023 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย : 100 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 100 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8  บ้านเกาะกลาง ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัด : Latitude 18.74168 Longitude 98.98487 , x  478412      y  2060019 zone 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางยุพิน  ตนมิตร  
ที่อยู่ : 58 หมู่ที ่8 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7479708 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลป่าแดด มีพ้ืนที่ปลูกล าไย 133 ไร่ มีพื้นท่ีปลูกพืชผักสวนครัว 30 ไร่  
เกษตรกรประสบปัญหา คือ 

- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ราคาผลผลิตตกต่ า 

แนวทางการพัฒนา : 
- ลดการใช้สารเคมี ผลิตน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย : การด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : สร้างอาชีพในชุมชน เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในชุมชน และเพ่ิมการเรียนรู้สู่ชุมชน 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู ้: ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การปลูกผักปลอดสารพิษ 

 
 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ 

  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 

  
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาววชิราภรณ์  กาวตี๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1503937 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอแมแจม 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ไร-นา สวนผสม  

พื้นที่เปาหมาย : 1,200 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 700 คน 

สถานที่ต้ัง : บานแมปาน หมูที่ 10 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : Latitude 18.518036, Longitude 98.402553, X 436939, Y 2047605, (Zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายชุมพล กาวินาน   อายุ 44 ป โทรศัพท 088-4066263 

         บานเลขที่ 13 หมูที่ 17 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
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สถานการณในพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน

ใหญ ทํานาปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือน พืชผัก และพืชเชิงเด่ียวเปนจํานวนมาก ซึ่งพืชเชิงเด่ียวน้ันประสบปญหา

เรื่องผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง มีการใชสารเคมีปริมาณมาก  

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตพืชเชิงเด่ียวโดยการใชปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยอินทรีย และการใชสารชีวภัณฑ

ทดแทนการใชสารเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิต รวมทั้งสงเสริมการทําไร-นา สวนผสม และไมผลทดแทนพืชเชิงเด่ียว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การใชปุยหมัก สารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี และการปลูกพืชสวนผสมทดแทนการ                                

           ปลูกพืชเชิงเด่ียว 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตพืชเชิงเด่ียว 

       2. การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี 

       3. สงเสริมการทําไร-นา สวนผสม 

       4. สงเสริมการปลูกไมผลทดแทนพืชเชิงเด่ียว 

 

      

ฐานการเรียนรูที : 1. การวางแผนการผลิตและการทําบัญชีครัวเรียน 

     

ฐานการเรียนรูที : 2. การลดตนทุนโดยการใชปุยหมักสูตรพระราชทานและนําหมักชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี 
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ฐานการเรียนรูที : 3. การลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรูที : 4. เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

     

ฐานการเรียนรูที : 5. การปองกันกําจัดศัตรูพืชและการผลิตสารชีวภัณฑปองกันศัตรูพืช 

     

 

แปลงเรียนรู 

 1. แปลงเรียนรู : สาธิตการใชปุยเพ่ือลดตนทุน 

 2. แปลงเรียนรู : เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. แปลงเรียนรู : การปลูกไมผลทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
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เครือขาย : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม, ศูนยวิจัยขาว

เชียงใหม, ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม, โครงการชลประทานเชียงใหม, สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม, 

สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแจม, สํานักงานประมงอําเภอแมแจม, ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลชางเคิ่ง, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแมนาจร, ศูนย

จัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทุกตําบล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : วาที่ ร.ต.ภานุพงศ ชมฤทธ์ิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1354261   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอแมแตง  

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 14,456 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,001 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานสนัปายาง หมูที่ 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : Latitude  18.99574 Longitude  94.71444, X 0485983 ,Y 2105858 (Zone 47)    

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายบุญมี บุญทาทิพย 

ที่อยู :บานเลขที่ 102 หมู 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท:  089-2632157 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรสวนใหญ ต. สันปายาง มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก แตประสบปญหา คือ ตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพฒันา : ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลสันปายาง มีเปาหมายเพ่ิมผลผลติ

เฉลี่ยตอไรจาก 700 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมเปน 900 กิโลกรัมตอไร  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู: การลดตนทนุเพ่ิมผลผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู:  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติขยายบิวเวอเรีย ไตรโคเดอรมา  

เพ่ือใชลดตนทุนจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาว 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลตินํ้าหมักชีวภาพ ปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว โดยวิธีการสาธิตและใชวัตถุติที่ไดงายใน

ทองถิ่นมาผลิต เชน เปลือกผลไม ฟางขาว มาทํานํ้าหมักชีวภาพ ปุยหมัก 

 

 
 

แปลงเรียนรู 

 

 
 

เครือขาย: สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม, สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม, ศูนยวิจยัขาวเชียงใหม,  

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส. เกศรินทร บุญนาค นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1303072 และ 083-5692175 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอแมวาง 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : พืชผัก 

พื้นที่เปาหมาย : 150 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานริมวาง หมูที่ 7 ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

พิกัดศูนยฯ  : Latitude 18.58537,Longitude 98.8296, X  482018    ,Y   2054969     (Zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายรังสรรค  กันธิยะ   

ที่อยู 109 บานริมวาง ม.7 ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

เบอรโทร : 087-460-2371 

สถานการณของพื้นที ่: หมูที่ 7 ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

เปนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลางตอการปลูกขาว โดยในพ้ืนที่มีการปลูกขาว ลําไย  

และหอมหัวใหญ แตประสบปญหา คือ การปลูกพืชเชิงเด่ียว มีตนทุนการผลิตที่สูง และรายไดไมเพียงพอ  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การใชปุยอินทรีย และปุยนํ้าชีวภาพ 

การนําไปใชประโยชน : - การลดตนทุนและสรางมูลคาเพ่ิมในการปลูกผกั  

         - การทาํปุยหมักเพ่ือลดตนทุนการผลติและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : 

 - การลดตนทนุและสรางมูลคาเพ่ิมในการปลูกผักโดยการปลูกผักปลอดสารพิษโดยไมใชสารเคมแีละปุยเคมี 

 - การทําปุยหมกัเพ่ือลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการทําปุยอินทรียและปุยนํ้า

คุณภาพสูง 

 - การสรางมูลคาสินคาโดยการปลูกขาวไรซเบอรรี่และการลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การลดตนทุนและสรางมูลคาเพ่ิมในการปลูกผักโดยการปลูกผักปลอดสารพิษโดยไมใชสารเคมแีละ

ปุยเคมี      

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การทําปุยหมักเพ่ือลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการทําปุยอินทรียและปุย

นํ้าคุณภาพสูง 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การสรางมูลคาสินคาโดยการปลูกขาวไรซเบอรรี่และการลดตนทุนการผลิต 

 

     

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

  

 

เครือขาย : 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1303064, 053-363153 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอแมออน 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

(ขาวโพดฝกออน) 

พื้นทีเ่ปาหมาย(ระดับอําเภอ) :  2,500 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย(ระดับอําเภอ) : 700 คน 

สถานทีต้ั่ง : บานหวยบง หมูที่ 3 ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด :   x - 530646   y – 2064876 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ระดับ B 

แผนทีศ่นูยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสองเมือง  ตากุล  อายุ 55 ป                  7/11 ม.3 ต.

ทาเหนือ อ.แมออน จ.เชียงใหม    รูป : นายสองเมือง ตากุล 

โทรศัพท : 099-7701835 

ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น  

ม.3 ต.ทาเหนือ 

โรงเรียนทา

เหนือวทิยา 

ทล 1229 

วดัแม่

ตะไคร ้

N 

ไปบา้นหว้ยแกว้ 

ท่ีทาํการกาํนนั 

ต.ทาเหนือ 

ไป อ.แมอ่อน 

ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพ 

การผลิตสนิคา้เกษตรตาํบลทาเหนือ 

อบต.ทาเหนือ ไปลาํพนู 
*** 200 เมตร 

ทล 1330 
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สถานการณในพื้นที่ : ตําบลทาเหนือเปนพ้ืนที่ระหวางหุบเขา เกษตรกรปลูกขาวนาป สลับกับการปลูกขาวโพดฝก

ออนซึ่งมีความสัมพันธกับการทําปศุสัตว ประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยหมักแทนการใชปุยเคมี ใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี

ในแปลงเกษตร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตและการใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การทําปุยหมักลดตนทุน 

   2. การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคม ี

 

ฐานการเรียนรู : 

1. การทําปุยหมักแบบไมกลบักอง โดยเนนการใชเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่น เปนการลดตนทุนการ

ผลิตและยังชวยลดปญหาหมอกควันจากการเผาดวย 

 
 

2. การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมใีนแปลงเกษตร สามารถลดตนทุนและยังสงผลดีตอสุขภาพของ

เกษตรกรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย : โครงการหลวงแมทาเหนือ, สวทช.ภาคเหนอื, มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธรีะศักด์ิ  คําทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท : 093-1303067, 089-9992134 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอแมอาย 
 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ขาว  เน่ืองจากอาชีพสวนใหญของเกษตรกรเปนอาชีพทํานา และมีพ้ืนที่ปลูกเหมาะสมกับการปลูกขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 44,556 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,791 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  หมูที่  11  บานแมแหลงหลวง ตําบลแมอาย  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  50280 

พิกัด :  Latitude 20.280638 , Longitude 99.280638  UTM 47 N :  X 529352  ,Y 2213740                 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางพัชริดา  สรรพจารย อายุ 50  ป 

ที่อยู  :  หมูที ่ 11 บานแมแหลงหลวง ตําบลแมอาย  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม   

เบอรโทรศัพท : 084-9489124 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแมอาย สวนใหญปลูกขาวและพ้ืนที่ปลกูเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับ 

การปลูกขาว (S1) เกษตรกรปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหา คอื 

- ตนทุนการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง   

- โรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา : - การลดตนทนุการผลิตขาว  

- เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพขาว  

- เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การผลิตปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ิมผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

        2. การผลติปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ 

        3. การผลติและขยายสารชีวภัณฑ 

        4. เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร.ร.แม่อายวิทยาคม 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

ตลาดชมุชนบา้นแม่แหลงหลวง 

บา้นผูใ้หญ่บา้น ม.11 

 

ถนนฝาง -แมอ่าย - ทา่ตอน 

42



 

ฐานการเรียนรู :  

1. ฐานลดตนทนุการผลิต  ลดตนทุนการผลิตขาวโดย

ผสมผสานหลายวิธีรวมเขาดวยกัน ทั้งการสลายและไถ

กลบตอซัง การใสปุยคอก การปลูกปุยพืชสด และการ

ทํานาโยนแบบปลอดภัยจากสารพิษ 

   

2. ฐานปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ  การผลิตปุยหมัก 

การทํานํ้าหมักจุลินทรียหนอกลวย ปุยนมวัว ฮอรโมนไข

หอยเชอรรี่ สมนุไพรไลแมลง ฯลฯ 

    
3. ฐานสารชีวภัณฑการผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอร

มาและเช้ือราบิวเวอรเรีย 

   

4. ฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําร ิ การ

ปลูกพืชแบบผสมผสานโดยใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน 

     
 

แปลงเรียนรู :  

 

           

      

        
 

เครือขาย : ศนูยเศรษฐกิจพอเพียงบานปากอ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานหวยนํ้าเย็น ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานสันตนหมื้อ    

              ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานฮางตํ่า ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงตําบลแมสาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางนงคเยาว  บุญยศ  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1303080 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเวียงแหง 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : กระเทียม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๕๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๕๐ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานกองลม หมู ๒ ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด :   X  47Q459395  Y  21665035 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายดวงต๊ิบ  สันนิถา  อายุ ๕๖ ป  

๑๙๕  บานกองลม หมู  ๒  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗๑๙๐๔๕๘๑ 

สถานการณของพื้นที ่:  เกษตรกรสวนใหญของอําเภอเวียงแหงปลูกพืชเศรษฐกิจ กระเทียมเปนหลักประมาณ 

๘๐% พ้ืนที่ปลกูสวนมากจะเปนพ้ืนที่ลาดชัน ภูมิอากาศหนาวเย็น เหมาะสําหรับพืชในที่น้ี ทําใหกระเทียม

อําเภอเวียงแหงมีคุณภาพดีกวาพ้ืนที่อ่ืน ฤดูการณเพาะปลูกป ๕๘/๕๙ มกีารรณรงคใชปุยเคมีปริมาณนอยลง

เพ่ือคุณภาพกระเทียมจะเก็บไวไดนาน 

แนวทางการพฒันา :  ๑) ลดตนทุนการผลิตกระเทยีมหลังนาป ตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ ๑๖,๕๐๐ บาท    

มีเปาหมายลดตนทุนตอไร ๗๐๐-๘๐๐ บาท 

   ๒) ผลิตกระเทยีมเพ่ือจําหนาย และผลิตไวทําพันธุ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงบํารุงดิน 

หลักสูตรเรียนรู :  ๑) ลดตนทุนในการผลิตกระเทียม 

   ๒) ผลิตเพ่ือจําหนาย  และไวทําพันธุ 
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ฐานการเรียนรู    

ฐานการเรียนรูที่ ๑. ใชปุยพืชสด และใชปูนโคโลไมท 

ฐานการเรียนรูที ่๒. ตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูที ่๓. ลดตนทุนโดยการใชนํ้าหมักชีวภาพ  และปุยหมัก 

ฐานการเรียนรูที ่๔. รักษาคุณภาพกระเทียม โดยการปองกันและกําจัดศัตรูกระเทียมที่ถูกตอง และเหมาะสม

กับระยะการเจริญเติบโตของกระเทียม 

ฐานการเรียนรูที่ ๕. ปองกันและรักษาสุขภาพของเกษตรกรโดยการตรวจวิเคราะหหาสารพิษในรางกาย จาก

โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 

แปลงเรียนรู 

    

    
 

เครือขาย : กลุมผูปลูกกระเทยีมอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายนพพล ฟูแสง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  ๐๘๕-๗111247   
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสะเมิง 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

สินคาหลัก : สตรอเบอรี ่

พื้นที่เปาหมาย : 160 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 160 ราย 

สถานทีต้ั่ง: ทีอ่ยู 103/5 บานบอแกว หมู 5 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

พิกัด : Latitude  18.8310796 Longitude  98.566238, X 454300 ,Y 2082192 (Zone 47)    

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิทยา  นาระตะ 

ที่อยู :  103/5 บานบอแกว หมู 5 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท:  084-8039905 

สถานการณของพื้นที่ : พบปญหาการระบาดของโรค แมลง และการเสื่อมโทรมของดิน เน่ืองจาการทําการเกษตรติดตอกันมา

ยาวนาน 

แนวทางการพฒันา : พัฒนาการผลิตสตรอเบอรี ่

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอรี ่

หลักสูตรเรียนรู: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอรี่  

ฐานการเรียนรู:   

 ฐานเรียนรูที่ 1   การปรับปรุง บํารุงดิน 
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ฐานเรียนรูที่ 2   การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

  
  

 

ฐานเรียนรูที่ 3   การผลิตไหลสตรอเบอรี่ปลอดโรค 

  
 ฐานเรียนรูที่ 4   การปลูกและการดูแลรักษา 

 
 ฐานเรียนรูที่ 5   การขยายแมลงชวยผสมเกสร 

  
 ฐานเรียนรูที่ 6   การแปรรปูผลผลิตและการรวมกลุม 

  
แปลงเรียนรู 
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เครือขาย:  1. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 

 2. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สงู) 

 3. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายรัตนชัย รัตนชัยประสิทธ์ิ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1303052 087-0717866 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอ.สันกําแพง 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานมวงเขียว ต.รองวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 150 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 15 บานมวงเขียว หมูที่ 4 ต.รองวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

พิกัด : Latitude  18.7487 Longitude 99.1728, X 0518224 ,Y 2073035   (Zone 47)     

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายบุญทรง  ยุติธรรม 

ที่อยู 15 บานมวงเขียว หมูที ่4 ต.รองวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : 080 -848-8745 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันกําแพง สวนใหญปลูกขาว พ้ืนที่มีศักยภาพในการปลูกขาว  

ช้ันความเหมาะสมสูง S1 79,092 ไร คิดเปนรอยละ 87.03 โดยเกษตรกรประสบปญหา คือ 

- ตนทุนการผลิตสูง  

- ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  

- โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  

แนวทางการพัฒนา :  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การจัดกระบวนการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

3. การฝกปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูและเกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายถายทอดความรู และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

การนําไปใชประโยชน :  

- ลดตนทุนการผลิตขาว 

- ลดคาแรงในการปลูกขาวโดยใชวิธีปลูกขาวนาโยน 
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- ลดตนทุนการใชปุยเคมี สารเคมี มีฐานเรียนรูการทําปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ, การทํานํ้าสม

ควันไม, การทาํเช่ือราไตรโคเดอรมาและเช้ือราบิววาเรีย 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. ขอมูล/การวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนและการเขียนโครงการ ระยะเวลา  5 ชม. 

2. กระบวนการวิเคราะห MRCF ของพ้ืนที่   ระยะเวลา  3 ชม. 

3. ดิน ปุย ธาตุอาหารพืชและการเก็บตัวอยางดิน   ระยะเวลา  3 ชม. 

4. การลดตนทนุการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ระยะเวลา  2 ชม. 

5. การทํานาแบบโยนกลา (บรรยาย)    ระยะเวลา  2 ชม. 

6. ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด    ระยะเวลา  2 ชม. 

7. การผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย (บรรยายและสาธิต)  ระยะเวลา  3 ชม. 

8. การผลิตขยายเช้ือราไตรโครเดอรมา (บรรยายและสาธิต) ระยะเวลา  3 ชม. 

9. การผลิตขยายเช้ือราบีที และบีเอส (บรรยายและสาธิต) ระยะเวลา  2 ชม. 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเลี้ยงปลาในกระชัง  

ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลิตนํ้าสมควันไม 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การปลูกขาวอินทรีย (ขาวนาโยน) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลิตปุยอินทรียสูตรพระราชทาน และปุยชีวภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงหมูหลุม      

ฐานการเรียนรูที่ 6 การปลูกพืชผัก พืชสมุนไพรอินทรีย  

ฐานการเรียนรูที่ 7 การผลิตนํ้ายาอเนกประสงค  

ฐานการเรียนรูที่ 8 การผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว 

ฐานการเรียนรูที่ 9 การแปรรปูผลิตภัณฑการเกษตร    

ฐานการเรียนรูที่ 10 การปลูกไมผลผสมผสาน  

ฐานการเรียนรูที่ 11 การเลี้ยงกบในบอซีเมนต     

ฐานการเรียนรูที่ 12 การเกษตรดานอ่ืน ๆ 
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แปลงเรียนรู 
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เครือขาย : ศนูยเรียนรูกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลออนใต, ตําบลแชชาง, ตําบลหวยทราย, ตําบล

บวกคาง, ตําบลสันกลาง, ตําบลปูคา, ตําบลสันกําแพง, สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หนวยงานภาคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ, หนวยงานภาคีในพ้ืนที่, 

ภาคเอกชน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, ศูนยจัดการสตรูพืชชุมชน ตําบลตนเปา, ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวพีรดี  เหมวิรัช  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-985-4310 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสันปาตอง   

ชื่อ : ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองชุมชนบานรองนํ้า อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ถั่วเหลือง 

พื้นที่เปาหมาย : 150 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานรองนํ้า (ขางวัดทุงปุย)  หมูที่ 7  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : Latitude  18.67132 Longitude 98.91617, X 492011,Y 2054149 (Zone 47)     

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายนคร  ปนคํา  อายุ  56  ป 

ที่อยู :  193/3  หมูที่ 7  ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทรศัพท :  083-4823397 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลมะขามหลวงสวนใหญปลูกลําไย 4,000 ไร  และปลูกขาว 1,000 ไร  เหมาะสม

กับการปลูกขาว (S1) รอยละ 90  ดินมีความอุดมสมบูรณอยูในเขตชลประทาน แตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตถั่วเหลือง และเพ่ิมผลผลิตจาก 280 กก./ไร  เปน 300 กก./ไร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลือง 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตถั่วเหลือง 

หลักสูตรเรียนรู:  

1) การใชเมล็ดพันธุถั่วเหลืองพันธุดี เชียงใหม 60  และการเตรียมดินอยางถูกวิธี 

2) การใชเช้ือไรโซเบียม และการใชปุยเคมีลดตนทุนจากการวิเคราะหดิน 

3) การทําและใชปุยหมัก  และการทําสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (พด 7) ปุยชีวภาพ (พด 2) 

4) การผลิตและใชเช้ือราไตรโคเดอรมา และบิวเวอเรีย 

ฐานการเรียนรู 

ฐานเรียนรูที่ 1 

1. การใชพันธุถั่วเหลืองพันธุดี เชียงใหม 60                                         

2. การเตรียมดิน                              

3. การคัดเลือกพันธุปนในแปลงถั่วเหลือง                       

4. แปลงขยายพันธุถั่วเหลืองของ  นายนคร  ปนคํา  พ้ืนที่ 4 ไร    

55



 

        

 

   

 

ฐานเรียนรูที่ 2 

1. การใชเช้ือไรโซเบียม 

2. การใชปุยเคมีที่ตรวจดินในอัตราแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน ในเขตพ้ืนที่ตําบลมะขามหลวง 

            
ฐานเรียนรูที่ 3 

1. การผลิตและใชนํ้าหมักชีวภาพโดยใชสารเรงซุปเปอร พด 2 

2. การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใชสารเรงซุปเปอร พด 7 

                       
 

ฐานเรียนรูที่ 4 

1. การผลิตและใชเช้ือราไตรโคเดอมา (สปอรสเีขียว) เพ่ือควบคุมโรคพืช มปีระโยชนปองกันเช้ือรา 

2. การผลิตและใชเช้ือราบิวเวอเรีย (สปอรสขีาว) เปนเช้ือรากําจัดแมลงศัตรูพืช  

               
แปลงเรียนรู 

 

  

 

  

 

 

เครือขาย: ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองชุมชนบานกวน  หมูที่ 1  ต.มะขามหลวง  อ.สันปาตอง  จ.เชียงใหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายณัฐชานนท หมั่นเขตกิจ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087-1898786  และ 093-1303037 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

  
 ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม่  
 สินค้าหลัก : ล าไย 
 พื้นที่เป้าหมาย : 22,900 ไร่ 
 เกษตรกรเป้าหมาย : 4,470 ราย 
           สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด :    X : 502101   ;   Y : 2067647 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : A 

          แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :            

 
 

ชื่อประธานศูนย์ : นายสายัณห์  นามวงศ์  อายุ 52 ปี 
ที่อยู่ : 65/1 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0174991 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ : ล าไยเป็นราชินีผลไม้ของภาคเหนือและเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอสารภีซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกล าไย มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกล าไย 
4,470 ราย พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งสิ้น  22,๙๐๐  ไร่ ปัจจุบันเกษตรกรกรประสบปัญหาการผลิตล าไยอยู่หลาย
ปัจจัย เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง, ปัญหาการขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง การขาด
แคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต การไม่สามารถคัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายแก่
ผู้ประกอบการส่งออกล าไยสดได้ เกษตรกรขายผลผลิตในรูปล าไยรูดร่วงท าให้ขายได้ในราคาถูก  
 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกล าไยลดต้นทุนการผลิตล าไย   
      2. ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพมาตรฐาน GAP  

             3. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิต 
ภายใต้กาด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกล าไยอ าเภอสารภี  
สามารถลดต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค   

   

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมนและน้ าหมักชีวภาพ การผลิตล าไย
คุณภาพมาตรฐาน GAP และการด าเนินการกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ 
 

57



การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่ 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ :     1. การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
          2. การลดต้นทุการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
          3. การตัดแต่งกิ่งล าไย 
    4.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) 
 

ฐานการเรียนรู้ ที่ 1  : การผลิตฮอร์โมนไข่ และการท าน้ าหมักปลา 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2  : การท าน้ าหมักสะเดาไล่แมลง 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3  : การตัดแต่งก่ิงล าไย 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4  : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 5 : การท าเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 6  : การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 
ภาพประกอบกิจกรรมการด าเนินการศพก.หลัก ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

   

    

   

เครือข่าย : แปลงใหญ่ล าไยต าบลหนองแฝก, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอสารภี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายตะวัน ญามณี/นางกิ่งกาญจน์ ชัยการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 เบอร์โทรศัพท์ : 081-7475812 / 087-1752567 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหางดง 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก :  ขาว พื้นทีเ่ปาหมาย: 29,452.5 ไร เกษตรกรเปาหมาย: 5,646 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานบวก หมูที่ 4 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม    

พิกัด :  Zone Q47 X492842 Y2063448,  Lat 18.662162, Long 98.932123 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ระดับดี 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพัด ไชยวงค เบอรโทรศัพท: 083-5766987 

          เลขประจําตัวประชาชน 3-5704-00779-57-9  

                            วันเดือนปเกิด 20 ธ.ค. 2510 อาย ุ49 ป  

         รหสัทะเบียนเกษตรกร 501502-0241-2-1 

ที่อยู  : บานเลขที่ 94/1  หมูที่  4 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

สถานการณของพื้นที่ :  

 เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองแกว สวนใหญปลูกขาวรอยละ60 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

(S๑) รอยละ100 โดยปลูกขาวบริโภค จําหนาย แตประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากปุย และสารเคมีมีราคาแพง ตลอดจนถึงศัตรูพืช 

แนวทางการพฒันา :   

 สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ขาว)เพ่ือให

สอดคลองกับพ้ืนที่ Zoning ของอําเภอ ของชุมชน โดยไดจัดต้ังศูนยที่ตําบลหนองแกว ซึ่งศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรที่

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และสามารถถายทอดเทคโนโลยีในลดตนทุนการผลิตขาว สูเกษตรกร

โดยทั่วไป และไดดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรไปแลวในป๒๕๕๙ ทําใหเกษตรกรไดรับความรูในการลดตนทุนการผลิต

ขาวอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได ดังน้ี 

 ๑.  เก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวเอง  

 

 

 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : 

 เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนใน

การใชเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตขาว โดยการลดตนทนการผลิตขาว  การ
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 ๒.  ไถกลบตอซังจะไดปุยอินทรียเพ่ิมในนาขาว 

 ๓.  ปลูกปอเทอืงทําการไถกลบปุยพืชสดชวยลดตนทุน  

 ๔.  ใชปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพควบคู 

 ๕.  ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคม ี  

 6.  ใชปุยสั่งตัด เพ่ือลดตนทุน 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลติขาว 

หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการลดตนทุนการผลิต  

๑. การปรับปรุงบํารุงดิน(ปุยพืชสด/ไถกลบตอซัง/ปุยอินทรีย/นํ้าหมักชีวภาพ) 

๒. การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห   

๓. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูพืช  

๔. การปลูกพืชใชนํ้านอยทดแทนนาปรัง   

ฐานการเรียนรู :  

1. การปรับปรุงบํารุงดิน(ปุยพืชสด/ไถกลบตอซัง/ปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ)  การใชปุยพืชสดปรับปรุง

บํารุงดิน  ชนิดของปุยพืชสดขอพิจารณาในการเลือกใชปุยพืชสด  คุณสมบัติบางประการของพืชปุยสดบางชนิด    

ธาตุอาหารหลักในพืชปุยสด  ความสําคัญของการไถกลบตอซัง การทําปุยอินทรียไมพลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแมโจ1 

 

 

 

 

2. การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห  การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน ไดแก การเตรียมดินกอนการสงดินตรวจหาผลวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินรายแปลง 

 

 

 

 

3. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูพืช  การตอขยายเช้ือราขาว (เช้ือราบิวเวอรเรีย) 

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  และการตอขยายราเขียว(ไตรโคเดอรมา) ปองกันกําจัดโรคพืช การหมักสมุนไพรปองกัน

กําจัดแมลง 

 

 

 

4. การปลูกพืชใชน้ํานอยทดแทนนาปรัง  การปลูกถั่วลิสงหลังนา การปลูกแตงโมหลังนา การผลิตกลวยไม 

ผักกางมุง  เมลอนไฮโดรโปรนิกส 
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แปลงเรียนรู การไถกลบตอซังและการใชปุยพืชสด  (ปอเทือง) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 เครือขาย :  

1) ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองแกว  

2) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองแกว  

3) ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองแกว  

4) เกษตรกรตนแบบ  

 ั   

 

ชื่อเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตร :  

นางเยาวลักษณ ศรีวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 เบอรโทรศัพท  081-8848149 

สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 

 โ  โ        
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จัดทําศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ชื่อศูนย  : ศนูยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก: กาแฟ ในระบบไรนาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 200 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานยางคก หมู 7 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

พิกัดศูนยฯ :  โซน 47    X: 444099      Y:  1970145 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

  

  

  

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายนพปฎด   ปูตอง 

บานเลขที่  หมู 7 ตําบลยางคก อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท :   096-6535572 

สถานการณของพื้นที่ : 

- อําเภออมกอยเปนอําเภอที่อยูบนพ้ืนที่สูงเกษตรกรมีทางเลือกไม

มากนักในการประกอบอาชีพ นอกจากการปลูกขาวเพ่ือยังชีพ 

และปลูกพืชผักเพียงเล็กนอยเทาน่ัน ทําใหตองมีความเปนอยู

อยางยากลําบาก   แตสิ่งหน่ึงที่ชวยใหทุกคนน้ันหลุดพนจาก

ความยากลําบาก  คือ  เศรษฐกิจพอเพียง    เปนโครงการของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที 9 ที่ทรงจัดต้ังโครงการขึ้นเพ่ือชวยเหลือคนไทยที่   ทําให

ประชาชนที่มีรายไดนอยตองใชจายแบบประหยัด   เพ่ือใหรูจักการทํามาหากินที่สุจริต  และ

ดํารงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู  :  สามารถเรียนรูกระบวนการผลิตพืชตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง

ต้ังแตการจัดการพ้ืนที่ จนถึงการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช  

 

ส่ีแยกหอมดว่น 

ศูนย ์ศพก. 
โรงเรยีนบา้นยางคก 

ถนนอมก๋อย – แมตื่น้ 
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การนําไปใชประโยชน  :   การผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน 

สามารถนําไปปรับใชในพ้ืนที่ของตนเองได  

หลักสูตรการเรียนรู  : การผลิตพืชตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไรนาสวนผสม)   

ฐานการเรียนรูที่ 1  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข  

เพ่ือทราบถึงหลักและแนวทางการจัดการพ้ืนที่  

ฐานการเรียนรูที่ 2  การปลกูและการผลิตพืช ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือแนะนําการปลูกพืชแตละชนิด สามมารถปลูกไดหลากหลาย พืชหลกั พืชรอง  

ฐานการเรียนรูที่  3  การผลิตสารชีวภัณฑโดยใชขาวเปลือก /ขาวสารเจา ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา  

เพ่ือปองกันกําจัดโรคเช้ือราบิวเวอเรยี และเช้ือราเมตตาไรเซียม เพ่ือปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การทํากับดักแมลง 

เพ่ือปองกันแมลง/และเปนการลดตนทุนการผลิตยึดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การผลติน้ําหมักชีวภาพ 

เพ่ือใชแทนปุยเคมี และเปนการลดตนทุนการผลิตยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เครือขาย : ตรวจบัญชีสหกรณ , กรมพัฒนาที่ดิน , กรมประมง, กรมปศุสัตว, กรมพัฒนาชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวจันทรจิรา   ตันจินะ 

ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-5594189 
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ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอฮอด 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตรบานแมทังตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

สินคาหลัก : ลําไย 

พื้นที่เปาหมาย : 90 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานแมทัง หมูที ่5 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด : Latitude 18.06682 Longitude  99.3756, X 458198, Y 2006946 (Zone 47)  

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุทิน  พงษทพิยถา 

ที่อยู บานเลขที่ 55 ม.5 บานแมทัง  ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทรศัพท : 0899561640 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนมากผลิตลําไยนอกฤดูแตประสบปญหา คือ 

- ผลผลิตดอยคุณภาพ  

- ปจจัยการผลติสูง  

- ขาดแคลนเทคโนโลยีในการผลิตลําไยนอกฤดู 

แนวทางการพฒันา :  

- สงเสรมิใหเกษตรกรมีผลผลติลําไยนอกฤดูที่มีคุณภาพดี  

- มีดินที่ดี  

- ลดตนทุนการผลิต  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอกฤดู 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอกฤดู การทําปุยหมัก การทําบัญชีครัวเรือน 

หลักสูตรเรียนรู :   

    1.การตัดแตงกิ่งลําไย การใสปุยลําไย 

    2.การทําปุยหมัก  

              3.การทําบัญชีครวัเรือน 
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              4.การเลี้ยงไกในสวนลําไย 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลําไยนอกฤดู 

ฐานเรียนรูที่ 2  การทําปุยหมักนํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานเรียนรูที่ 3  การทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานเรียนรูที่ 4   การเลี้ยงไกในสวนลําไย 

แปลงเรียนรู : 

    
เครือขาย :  กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบานแมทัง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอนงค พยัคฆัยหพล เบอรโทรศัพท 0931303010 
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