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ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 
สถานที่ตั้ง : บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิกัด : โซน 47  X 390604   y  2148171 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายนพศร   ศิลปจิตต์  อายุ  59 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 114 หมู่ที่ 2 บ้านแมส่ะงา ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5582361 
 
สถานการณ์ของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหมอกจ าแป่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 90 ซึ่งแบ่งเป็น ข้าวนาและข้าว
ไร่ สัดส่วน ข้าวนา ร้อยละ 30 และข้าวไร่ ร้อยละ 60 โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าวนาจะเป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการ
ปลูกระดับ S3 ถ้าเป็นข้าวไร่ จะเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ระดับ N ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้
ส าหรับกินในครัวเรือนและแบ่งขายบางส่วน แต่เกษตรกรจะมีพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแหล่ง รายได้ใน
ครัวเรือน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กระเทียม ส าหรับปัญหาในพ้ืนที่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโรค แมลง ศัตรูพืช ดินมี
ความสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีราคาแพง และไม่สามารถควบคุมสภาพดิน ฟ้า อากาศได้  
 

แนวทางการพัฒนา :  การเกษตรแบบผสมผสาน โดยให้เกษตรกรเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การมีกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดินและการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวเพ่ือที่จะลดต้นทุนการ
ผลิตและมีรายเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมอื่นๆ 
 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เกษตรผสมผสาน, การผลิตถั่วลิสงลายเสือ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรผสมผสาน, การผลิตถั่วลิสงลายเสือที่มีคุณภาพ 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตถั่วลิสงลายเสือ 
                          2. เทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน 
                          3. การจัดท าบัญชีฟาร์ม 
                          4. เกษตรผสมผสาน 

.  
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ :  1. การคัดเลือกพันธุ์ 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ :  2. การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ :  3. การปลูกพืชปลอดภัย 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ :  4. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ :  5. การเลี้ยงปลากินพืช 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 111/1 บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ฮ้ี อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130  
พิกัดที่ตั้ง : X 443694   Y 2133678  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
สถานที่ใกล้เคียง :  สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย, กองแลน, โป่งน้ าร้อนบ้านท่าปาย 

ชื่อประธานศูนย์ :  นายประยูร    ปิมปา 
ที่อยู่ :  56 หมู่ 3 ต าบลแม่ฮ้ี  อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทรศัพท์  :  082-4149969 
 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  :  การบริหารจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ า เพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

การน าไปใช้ประโยชน์  :  การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ :  เป็น แหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.  ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านการท าไร่นาสวนผสม 
4.  ศูนย์ ศพก.เครือข่าย  ด้านการปศุสัตว์ เลขทะเบียน  61-5-58-1-41-1162 
5.  ศูนย์ ศพก.เครือข่าย  ด้านการประมง 
6.  แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
7.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี 
8.  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจ าต าบลแม่ฮ้ี 
9.  ศูนย์เรียนรู้  โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนอคิราห์ 
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ฐานเรียนรู ้: 
ฐานเรียนรู้ที่  1    ฐานการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่  โคกหนองนาโมเดล เป็นการบรรยายหลักของ  การ

ท าเกษตรทฤษฎีใหม่  การจัดการที่ดินและน้ าขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ฐานเรียนรู้ที่  2    ฐานการเรยีนรู้การน าเศรษฐกิจพอเพียงน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพ  
ฐานเรียนรู้ที่  3    ฐานการเรยีนรู้การท าการเกษตรอินทรีย์  การปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย 
ฐานเรียนรู้ที่  4    ฐานการเรยีนรู้การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ การใช้สมุนไพร 

ไล่แมลง การปลูกดอกไม้ไล่แมลง การให้แมลงเป็นตัวช่วยในการจัดระบบนิเวศภายในสวน 
ฐานเรียนรู้ที่  5    ฐานการเรยีนรู้การจัดการที่ดินและน้ า การจัดการแปลงที่ดิน  

การวางแผนการผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   
การรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน การสร้างเครือข่าย 

ฐานเรียนรู้ที่  6   ฐานการเรยีนรู้การปลูกไม้ยืนต้น  พืชเศรษฐกิจ การเพาะเมล็ด  การตอนกิ่ง  
 การปักช า การขยายพันธุ์พืช 

ฐานเรียนรู้ที่  7   ฐานการเรยีนรู้ด้านปศุสัตว์  การเลี้ยงไก่ไข่   
                     การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงโค การเลี้ยงเป็ด 
ฐานเรียนรู้ที่ 8   ฐานการเรียนรู้ด้านการประมง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
ฐานเรียนรู้ที่ 9   ฐานการเรียนรู้ด้านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตร  

  การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ฐานเรียนรู้ที่ 10 ฐานการเรียนรู้ด้านการดูแลดิน   
                     การบ ารุงดิน  การปรับสภาพดิน 
ฐานเรียนรู้ที่ 11 การใช้พลังงานทดแทน     
ฐานเรียนรู้ที่ 12 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
 
แปลงเรียนรู้ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2. แปลงใหญ่ถั่วเหลือง           3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
              4. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 5. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน  6. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน 
              7. แปลงใหญ่กระเทียม            8. แปลงใหญ่กาแฟ                  9. ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  :  นายชัยนุวัฒน์ ปูนค าปีน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์  :  084-6104129 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรบ้านแม่ละนา อ าเภอปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สินค้าหลัก : ไร่นาสวนผสม 

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่  51  หมู่ที่ 1 บ้านแม่ละนา  ต าบลปางมะผ้า  อ าเภอปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน.   
พิกัด : 47 Q    X= 418107    Y= 2167509   

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายสุบนิ  ชนสารทวีคุณ  
สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่  : เลขที่ 51 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ละนา ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
เบอร์โทรศัพท์ : 0849757369/083-0925981/089-6336154 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ตามด้วยชา ไม้ผล ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์และเลี้ยงหมูด าพันธุ์
เชียงใหม่เพื่อให้เกษตรกรท าการผลิตพืชเศรษฐกิจได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูก
พืช สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น  
แนวทางการพัฒนา :  

 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตเองแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 2. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ พืชไร่และพืชผัก 
 3. การถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงหมูด าพันธุ์เชียงใหม่ และผลผลิตอาหารหมักเอง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 4. การถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชปลอดสารเคมี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 
 5. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพในการ การเลี้ยงปลา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปขยายผลสู่   

เกษตรกรข้างเคียง 
  6. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ลดตน้ทุนการผลิตข้าว และเลีย้งหมูด าเชียงใหม่  
การน าไปใชป้ระโยชน ์: น าเกษตรการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ตามฐานความรู้ตา่งๆ  
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ฐานการเรียนรู ้:  
1. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

 
 
 
 
 

 2. การผลิตข้าว ชา ไม้ผล ขา้วโพดเมล็ดพนัธุ์ ในพืน้ที่ 2 ไร่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูด าพันธุ์เชียงใหม่และการเลี้ยงปลา 
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แปลงเรียนรู้ : 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวจรรย์อมล หรี่จา ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7143936 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

สินคาหลัก ไรนาสวนผสม 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 1 ตําบลขนุยวม อําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน 

พิกัดศูนยฯ  โซน 47 X = 0391503  Y = 2083946 ละติจูด 18.844582 ลองติจูด  97.970145 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

       

      

 

 

      

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวัฒนะ  สุวรรณเขตนิคม  อาย ุ38 ป 

ที่อยู : บานเลขที่ 590    หมูที่ 1  ตําบลขุนยวม  อําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน        

เบอรโทรศัพท : 087-0878304   

สถานการณของพื้นที ่ : พ้ืนที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวและปลูกพืชไร พืชผักสวนครัว เพราะอยูใกลแหลงนํ้า  

ชลประทาน และเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไวใชเอง ลดตนทุนการผลิต 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว และลดแรงงานคน โดยนําเครื่องจักรกลมาใชแทน ไดผลผลิตมากขึ้น  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  มีพืชหมุนเวียนตลอดป 

หลักสูตรศนูยเรียนรู 

 1. การคัดพันธุขาวและการอนุรักษสายพันธุขาว 

 2. เทคนิคการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของขาวในบริบทอําเภอขุนยวม 

 3. เกษตรแบบผสมผสาน 

 

ฐานการเรียนรู : 1. การคัดพันธุขาวและการอนุรักษสายพันธุขาว 

เน่ืองจากเกษตรกรประสบปญหาทํานาแลวไดผลผลิตตํ่า ตนทุนสูง เน่ืองจากเกษตรกร

เก็บเมล็ดพันธุไวเองเกิดการกลายพันธุ คุณภาพลดลง การคัดพันธุขาวทําใหไดขาวที่มีคุณภาพ ลด

ปญหาขาวปลอมปนและคุณภาพตํ่า ลดตนทุนการผลิตได และยังชวย 

อนุรักษพันธุสายขาวพ้ืนเมืองไมใหสญูหาย  

 

2. เทคนิคการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของขาวในบริบทอําเภอขุนยวม 
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    การลดตนทุนการผลิต เริ่มตนต้ังแตกอนการปลูกนาขาว ดําเนินการรวมกับสถานีพัฒนาที่ดินอําเภอขุนยวม จังหวัด

แมฮองสอนโดยการตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยสั่งตัด ใหเหมาะสมกับคาวิเคราะหดิน ใชนํ้าหมักชีวภาพ  และสารชีวภัณฑ

ในการปองกันกําจัดแมลงและโรคในนาขาว ถอนพันธุปน  

 

   

3. เกษตรแบบผสมผสาน 

    ระบบเกษตรกรรมที่จะนําไปสูการเกษตรแบบย่ังยืน มีทัง้การเพาะปลูกพืช 

โดยการปลูกขาวเปนหลัก ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชผักสวนครวั และการเลี้ยงสัตว 

ในพ้ืนที่เดียวกัน และนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุนเวียน 

ใชประโยชนกับการผลิตอีกชนิดหน่ึงภายในไรนาแบบครบวงจร  

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 1.กลุมวิสาหกิจชุมชนออมทรัพยเกษตรทางเลือกบานแมสุริน 2.กลุมเกษตรกรรุนใหม "young smart farmer" 

3.กลุมผูเลี้ยงวัวบานขุนยวม 4.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานตอแพ 5.ศูนยถั่วชุมชน 

6.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเมืองปอน  7.ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจเกษตร 8.แปลงสงเสรมิเกษตรทฤษฏีใหม 

9.ศูนยจัดการธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) ตําบลแมกิ๊  10.ศูนยเรียนรูดานประมง 
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11.ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินอําเภอขุนยวม 12.กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกาแฟปลอดสารพิษบานแมอูคอหลวง 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวพิมพพิชชา ทานา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-8519290 
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ศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

กิจกรรม : เกษตรผสมผสาน 

สถานที่ต้ัง : บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พิกัด : โซน 47 X 385403   y  2027377 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู้ : 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายปริเชษฐ กุนนะ  อายุ  33 ปี 

บ้านเลขท่ี 69/3 หมู่ที่ 10 บ้านแม่ปาง ตําบลแม่ลาน้อย   

อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เบอร์โทรศัพท์ : 083-0466297 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแม่ลาน้อย ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 90 ซึ่งแบ่งเป็น ข้าวนา

และข้าวไร่ สัดส่วน ข้าวนา ร้อยละ 30 และข้าวไร่ ร้อยละ 60 โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าวนาจะเป็นพ้ืนที่

เหมาะสมในการปลูกระดับ S3 ถ้าเป็นข้าวไร่ จะเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ระดับ N ซึ่งส่วนใหญ่

เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้สําหรับกินในครัวเรือนและแบ่งขายบางส่วน แต่เกษตรกรจะมีพ้ืนที่สําหรับปลูกพืช

เศรษฐกิจเพ่ือเป็นแหล่งรายได้ในครัวเรือน เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สําหรับปัญหาในพ้ืนที่น้ัน ส่วน

ใหญ่จะเป็นด้านโรค แมลง ศัตรูพืช ดินมีความสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมีราคาแพง และไม่สามารถ

ควบคุมสภาพดิน ฟ้า อากาศได้  

แนวทางการพัฒนา :  การเกษตรแบบผสมผสาน โดยให้เกษตรกรเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การมีกิจกรรมด้าน

ต่างๆ อาทิ ด้านปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดินและการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการปรับเปลี่ยนสายพันธ์ุข้าว

เพ่ือท่ีจะลดต้นทุนการผลิตและมีรายเพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมอ่ืนๆ 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต เกษตรแบบผสมผสาน 
 

การนําไปใช้ประโยชน ์ : การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่
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หลักสูตรการเรียนรู ้: 1. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

                          2. การลดต้นทุนการผลิต 

                          3. การจัดทําบัญชีฟาร์ม 

                          4. เทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน 

.  

ฐานการเรียนรู้ :   
 

ฐานการเรียนรู้ :  1. การปลูกผักปลอดภัย 
 

ฐานการเรียนรู้ :  2. เป็ดไล่ทุ่ง 

ฐานการเรียนรู้ :  3. การทําการเกษตรแบบวนเกษตร 

ฐานการเรียนรู้ :  4. การปลูกไม้ผลปลอดภัย 

ฐานการเรียนรู้ :  5. การปลูกพืชสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
  

แปลงเรียนรู้ : 

 

 

 

 

 
ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายชลิต ขันธ์เขียว 

เบอร์โทรศัพท์ : 062-2655207 
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QR-Code  
แผนที่ ศพก.หลัก (Google Map) 

 

 

แผนที่แสดงการเดินทางไปยัง ศพก.หลัก  

 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก  
อำเภอแม่สะเรียง    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ของพ่อ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย : .....5..... ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : ......500...... ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ......-........... หมู่ที่...7...... ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
พิกัด: Latitude 18.298922391 Longitude 97.873121313     
        X 380855 Y 2023291       zone 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายรัชพล  เกรียงไกรสิงห์   อายุ 42 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี....56/2... หมู่ที่...7... ตำบลบ้านกาศ    อำเภอแม่สะเรียง    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทรศัพท์ : ..0987728186........ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่ห่างไกลจากชุมชน เดิมเป็นไร่และนาข้าวในรุ่นพ่อ ต่อมามีการพัฒาเป็นสวน
มะนาวและพืชผัก แต่เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำในการเพาะปลูก สวนจึงค่อนข้างแห้งแล้ง ต่อมาในรุ่นลูกจึงได้
พัฒนาระบบน้ำและปรับเปลี่ยนจากสวนมะนาวเป็นสวนผสมผสาน มีการปลูกพืชที่หลากหลายมากขึน้ ทั้ง
พืชผัก ไม้ผลชนิดต่างๆ การเลี้ยงปลา จากนั้นจึงต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้
ให้กับผู้ที่สนใจ 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่
สามารถสร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ และสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเยือน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การบริหารจัดการน้ำและการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
การนำไปใชป้ระโยชน์ : สามารถสูบน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกพืชและนำน้ำมาใช้ ในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้า 
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หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การทำเกษตรผสมผสาน 
     2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3. การปั้มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
ฐานการเรียนรู้ :   1. การปลกูพืชผัก 

  2. การปลูกไม้ผล 
  3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  4. การเลี้ยงปลาดุก 
  5. การปั้มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 
 
แปลงเรียนรู้ :    
 1. แปลงผักกูด 
 
 
 
2. แปลงสตอเบอรี่  

 
 

 
3. แปลงพืชผัก  
 
 
เครือข่ายของ ศพก.หลัก : ศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านหนองผักหนาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  
1.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านแพะ 2.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 3.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
ห้วยหลวง 4.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่สะเรียง(นายแดง  ปัญญา)5.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่คง
6.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่ยวม 7.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าเเป๋  8.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านหนองป่าแขม 9.ศูนย์เรียนรู้กาแฟบ้านแม่เหาะ 10.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านกาศ  
11.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านจอมกิตติ 12.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่สะเรียง  
(นายพัด เด่นดอกไม้) 13.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านลุ่มเวียง  
 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวปารชญา   พิสูตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 053681351 / 093 1304730 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน  

สินคาหลัก  เกษตรผสมผสาน 

สถานทีต้ั่ง : บานปูคํา-หวยแหง หมู 10 ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

พิกัด : โซน 47     X 369659.45   Y 1976563.64  ละติจดู 17.872993 ลองติจูด  97.769731 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

   
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายไสว พิสสมัย อายุ 48 ป 

         บานเลขที่ 57/1 หมู 10 ต.แมสามแลบ  

       อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 

เบอรโทรศัพท : - 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแมสามแลบ สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร โดยปลูกขาวเปนพืช

หลัก รองลงมา คือ พริก บุก การทําไรนาสวนผสม การประมง การปศุสัตว เปนตน ซึ่งการทําการเกษตรโดยทั่วไปพบวา

มีปญหามากมาย ไมวาจะเปนทางดานดิน นํ้า โรคระบาด แมลง ตลอดจนดานพันธุพืช พันธุสัตว 
 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว  
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  วนเกษตร (บุก สมุนไพร), เกษตรผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
 

ฐานการเรียนรู : 1. การเตรียมดิน – เริ่มต้ังแตการไถ

เตรียมดิน การปรับพ้ืนที่ การควบคุมกําจัดวัชพืช โรค 

แมลงศัตรูขาวที่อาศัยอยูในดิน และการบํารุงดิน โดย

การไถกลบตอซังขาวเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน 
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๒. การปลูกและการดูแลรักษา การใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุ

ขาวที่มีคุณภาพดี ใชอัตราที่เหมาะสม โดยเนนการเลือกพันธุ

ขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งทางศูนยเรียนรูฯ ไดทําการทดสอบ

ขาวพันธุดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกดวย 

   

  ๓. การเก็บเกี่ยวและการ จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชใน การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวขาว และการ เก็บรักษา เพ่ือใหไดผลผลิตขาว

ที่มีคุณภาพ 

 

๔. การใชสารชีวภัณฑ สมุนไพรปองกันกําจัด แมลง  

และการผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา โดยเนนการสาธิตวัสดุที่ใช วิธีการทํา การนํามาใชและประโยชน 

 

 
 

 

๕. การปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม การจัดการพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพโดยปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่ ใหมีผลผลิต

หมุนเวียนตลอด เพ่ือลดผลกระทบจากโรค แมลงระบาดและผลกระทบจากราคาผลผลติตกตํ่า 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : 1.แปลงใหญพริกกะเหรียง 2.แปลงใหญกาแฟ 3.เกษตรทฤษฎีใหมเกษตรผสมผสาน 

4.ผลิตมะละกอ 5.เกษตรทฤษฎีใหม 6.ศดปช. บานแมเกาะ 7.เกษตรทฤษฎีใหม 8.เกษตรผสมผสาน 

9.ศูนยผลิตเมล็ดพันธถั่วเหลือง บานนาดอย 10.ศูนยเรียนรูปศุสัตว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายชลิต ขันธเขียว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 062-2655207 
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