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ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน 
 
  เกษตรกรสวนใหญของจังหวัดนาน นยิมปลูกพืชชนิดเดียว ซํ้าซากทุกป ใชสารเคมีตอกัน 
โดยคํานึงถึงทรัพยากรดนิที่เสื่อมโทรมลง ผลผลิตลดลง ในขณะที่ตนทนุการผลิตเพิ่มขึ้น โอกาสเสี่ยงสูง 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน มีการบริการจัดการดิน พืช น้ํา โดยใชแนวทางของกรม
พัฒนาที่ดิน  จะชวยใหทรัพยากรดินไดรับการฟนฟู ผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได           
การจัดทําศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรทัว่ไป เพื่อ
นําไปทําในพืน้ที่ของตนเอง 

 

วัตถุประสงค 
   

1. เพื่อจัดตั้งศนูยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
2. เพื่อเปนแหลงสาธิต ศึกษา ดูงาน และเรียนรูดานการพฒันาที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที ่
3. เพื่อเปน Node (เครือขาย) ใหโครงการ ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชมุชนของ สป.กษ 
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การดําเนินงาน  

 

ท่ี 
ปดําเนิน 
การ 

พื้นที่ดําเนินการ ชื่อหมอดินอาสา 
พื้นที่ 
(ไร) 

รูปแบบของศูนยเรียนรู 

1 2550-  
ปจจุบัน 

ม.6 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา  นายยุทธ           สีเขียว 9 เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุม 
2 ม.6 ต.สถาน อ.นานอย นายหลุด          ติสระ 5 การจัดการไมผลบนพื้นที่สูง 
3 ม.6 ต.บอแกว อ.นาหมื่น นายอํานวย      สารเถื่อนแกว 10 เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุม 
4 ม.4 ต.เมืองจัง ก่ิง อ.ภูเพียง นายสนอง       หาดพรม 5 เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุม 
5 ม.4 ต.สะเนียน อ.เมือง  นายสนั่น         สถานเขื่อน 4 เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุม และ

ดอน 
6 ม.2 ต.บานฟา อ.บานหลวง  นายพัลลพ       เช้ือหมอ 6 การจัดการพื้นที่เพื่อปลูก

สมเขียวหวาน 
7 ม.1 ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา  นายบุญเรือง    อินปา 5 การปลูกไมผลบนพื้นที่ลาดชัน 
8 ม.5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปว  นายปน            ปาละ 5 การปลูกไมผลบนพื้นที่ลาดชัน และ

ปลูกพืชระบบปลอดภัยจากสารพิษ 
9 ม.3 ต.ยอด อ.สองแคว  นายใจ              ปรารมภ 4 การเกษตรแบบผสมผสาน 
10 ม.3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง นายสายัณห     เทพสุคนธ 5 การเกษตรแบบผสมผสาน 
11 ม.4 ต.งอบ อ.ทุงชาง  นายทอน          เทพจันตา 5 การปลูกไมผลบนพื้นที่ลาดชัน 
12 ม.12 ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระ

เกียรติ 
นายสุรชัย         กันทา 12 ทฤษฎีใหมบนพื้นที่สูง 

13 ม.4 ต.ภูฟา อ.บอเกลือ  นายเหรียญ      คําแควน 3 การปลูกไมผลบนพื้นที่สูง 
14 ม.1 ต.พงษ อ.สันติสุข  ส.อ.ถนอม        ธิบดี 5 การจัดการพื้นที่ 

ปลูกมะนาวบนพื้นที่ดอน 
15 ม.5 ต.หนองแดง อ.แมจริม  นายทิพย           ขัติเนตร 4 การเกษตรแบบผสมผสาน 
16 2552-

ปจจุบัน 
ม.5 ต.ดูพงษ อ.สันติสุข นายเลิศ             บังเมฆ 10 การเกษตรแบบผสมผสาน 

17 ม.8 ต.บอเกลือ อ.บอเกลือ นายศุภกิจ          พิศจาร 15 การเกษตรแบบผสมผสาน 
18 ม.2 ต.สวก อ.เมือง นายสุรพล          วงคลังกา 10 การเกษตรแบบผสมผสาน 
19 ม.4 ต.น้ําพาง อ.แมจริม นายอินเดช         ปนทะมา 7 การเกษตรแบบผสมผสาน 
20 ม.4 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา นายพิทยา          แหวนหลวง 5 การจัดการไมผลบนพื้นที่ดอน 
21 ม.5 ต.อายนาไลย อ.เวียงสา นายประยูร         โปทิ 10 การอนุรักษและน้ําบนพื้นที่ดอน 
22 2554-

ปจจุบัน 
ม.5 ต.สันทะ อ.นานอย  นายสนอง          ทองคํา 5 การเกษตรแบบผสมผสาน 

23 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา นายมานพ          กติยา 2 การเกษตรแบบผสมผสาน 
24 ม.7 ต.จอมพระ อ.ทาวังผา นางพวงผกา       ตายา 8 ไมผลแบบผสมผสานบนพื้นที่ดอน 
25 ม.1 ต.ปาคาหลวง อ.บานหลวง นายพงษสนิท    ใหมธิมา 3 การเกษตรแบบผสมผสาน 
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ท่ี 
ปดําเนิน 
การ 

พื้นที่ดําเนินการ ชื่อหมอดินอาสา 
พื้นที่ 
(ไร) 

รูปแบบของศูนยเรียนรู 

 

26 2554-
ปจจุบัน 

ม.9 ต.ไชยสถาน อ.เมืองนาน นายธนพงษ       อนาวงค 3 การเกษตรแบบผสมผสาน 
27 ม.7 ต.และ อ.ทุงชาง นายเสงี่ยม          จันตะวงค 3 การเกษตรแบบผสมผสาน 
28 ม.1 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง นายคนอง         ฤทัยรัตน 6 การเกษตรแบบผสมผสาน 
29 ม.3 ต.นาไรหลวง อ.สองแคว นายภิรมย          ทองสุข 4 การเกษตรแบบผสมผสาน 
30 ม.4 ต.ศิลาแลง อ.ปว นางสมใจ          ธุรชน 4 ไมผลแบบผสมผสาน 
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