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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 100,414 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,469 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 2 ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี   
พิกัด :  Latitude : 13.02035246   Longitude : 100.0123608 

X : 609777  Y : 1439604  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมพงษ์  หล าทอง 
บ้านเลขท่ี32 หมู่ 2 ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 080136409 
สถานการณ์ของพื้นที่: อ าเภอเมืองเพชรบุรี มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 100,414 ไร่ เกษตรกร 5,469 ราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่มี
ความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว พ้ืนที่ต าบลหนองขนานเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม (S1 + S2) ส าหรับการปลูกข้าวและ
เกษตรกรเกือบทั้งหมดท าการปลูกข้าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนคู่ พ้ืนที่ส่วนมากท าการเพาะปลูกข้าว และเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จึงได้จัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านการผลิตข้าว เพ่ือใช้ในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ าเภอเมืองและต่างพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนา: ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การลดตน้ทุนการผลิตข้าว 

2. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า
3. การท าบัญชีครัวเรือน

เทศบาลหนองขนาน 

ม. ราชภฏัเพชรบุรี 

ต.หาดเจ้าส าราญ 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ 

คลองชลประทาน คลองชลประทาน 

ต.ดอน

ยาง

ต.หาดเจ้าส าราญ 
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ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก –  การเก็บเกี่ยว โดยเน้น 

ระยะกล้า ได้แก่ การก าจัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การตรวจแมลง 

ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืช และ แมลง 
ระยะตั้งท้อง  ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืช และ แมลง 
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 วัน 

เอาน้ าออกจากนา ประสานผู้รับซื้อ 

ระยะเก็บเก่ียว  ได้แก่ ถอนต้นพันธุ์ป่น การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 
ฐานการเรียนรู้ที ่2 ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 
ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน  โดยเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดีและก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 
ฐานการเรียนรู ้4 การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี ซึ่งปรับ
ประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นเรื่องการวางแผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ 
การผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยตามระบบการผลิตและ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี 
แปลงเรียนรู้ : - 
เครือข่าย : -
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวีระชัย ศรีอรุณฉาย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-084-3360 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 55,553 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,174 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าไม้รวก  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด :  Latitude : 12.885   Longitude : 99.823   

X : 589330,   Y : 1424614  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสรนันท์ ทนทาน อายุ 43 ปี  
บ้านเลขท่ี 11 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0738799       
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอท่ายางมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 55,553 ไร่ เกษตรกร 4,174 ราย พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าว S1 จ านวน 47,254 ไร่ S2 จ านวน 6,538 ไร่ S3 จ านวน 9,940 ไร่ และ N จ านวน 4,324 ไร่ ต าบลท่าไม้
รวกมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวน 36,659 ไร่ จ านวนเกษตรกร 1,641 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 3,876 ไร่ 
เกษตรกร จ านวน 228 ครัวเรือน พ้ืนที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวต าบลท่าไม้รวก S2 จ านวน 1,786 ไร่ S3 
จ านวน 77 ไร่ และพ้ืนที่ N จ านวน 2,213 ไร่  ส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นข้าวเปลือกและจ าหน่ายเป็นเมล็ด
พันธุ์ แต่การผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ และต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการผลิต 
และอุปกรณ์ในการผลิตอีกหลายประเภท และต้องจ่ายค่าน้ าในการท านา 400-500 บาท/ไร่เนื่องจากต้องสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก 
แนวทางการพัฒนา 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 5,455 บาท  

        โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตให้เหลือไร่ละ 4,176 บาท คิดเป็น 23 % 
2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตรงความต้องการของตลาด

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน
3. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
4. การปรับปรุงบ ารุงดิน

ฐานการเรียนรู ้ 1. การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน 

4



เป็นแปลงต้นแบบโดยการหว่านข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดพันธุ์/การปักด า จ านวน  8 กิโลกรัมต่อไร่ 
2. ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

2.1 การดูแลรักษาตั้งแต่เตรียมดิน – การเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การ
ก าจัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  การตรวจการระบาดของศตรูพืช
อย่างสม่ าเสมอ ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง การให้น้ าแบบแห้งสลับเปียก 
ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัด
วัชพืช ส ารวจแมลง ก่อนการเก็บเกี่ยว 20 วันเอาน้ าออกจากนาประสานผู้รับซื้อ ระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์
ปน การก าจัดวัชพืช เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

2.2 การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุน และให้ได้คุณภาพดี  ซึ่งปรับ
ประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางแผนการปลูก และการจัดการคุณภาพของการ
ผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือ
จ าหน่ายให้โรงสี 

การผลิตสารชีวภัณฑ์ สมุนไพรป้องกันจ ากัดแมลง และการผลิตฮอร์โมนเพ่ือใช้ในนาข้าว 

การปรับปรุงบ ารุงดิน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลไร่มะขาม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายประชา ปิ่นทอง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1611693 , 032-461507 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกข้าว 81756 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 7085 ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๓๒  หมู่ที่  ๔ บ้านท่าสะพ้ัน ต าบลไร่มะขาม  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด :  Latitude : 13.0168241 Longitude : 99.93594138  

X : 601492  Y : 1439182  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบรรพต  มามาก  อายุ  ๕๐ ปี 
บ้านเลขท่ี ๖๑/๑ หมู่ ๕ ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
เบอร์โทรศัพท์ :  ๐๘๔ – ๕๗๐๕๐๕๙ 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  อ าเภอบ้านลาดมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 81,756 ไร่ เกษตรกร 7085 ราย พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าว S1 จ านวน 66,990 ไร่ S2 จ านวน 2,904 ไร่ S3 จ านวน 8,393 ไร่ และ N จ านวน 21,506 ไร่ พ้ืนที่
ต าบลไร่มะขาม ส่วนใหญ่กว่า ๘๐% ปลูกข้าวและพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว  
( S1 ) ร้อยละ ๙๗.๒๕ โดยปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย ประสบปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตต้นทุนสูง  
โรคแมลงระบาด ปุ๋ยและสารเคมีราคาสูง มีคลองส่งน้ าจากโครงการชลประทานเพชรบุรี การคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ ๔,๙๙๑ บาท  
มีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ ๔๕๐ บาท 

2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ ๔๕๐ บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :  ๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 ๒. การผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู ้ :   
ฐานการเรียนรู้ที ่๑ การดูแลรักษาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

 ระยะกล้า  :  มีการก าจัดวัชพืช การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 ระยะแตกกอ : มีการถอนตัดพันธุ์ปน  การก าจัดวัชพืช  การตรวจแมลง 
 ระยะตั้งท้อง : การถอนตัดพันธุ์ปน การส ารวจโรคแมลง 
 ระยะออกรวง : การถอนตัดพันธุ์ปน การส ารวจโรคแมลง การก าจัดวัชพืช 
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 ระยะเกบ็เกี่ยว : เก็บเก่ียวในระยะพลับพลึง 
ฐานการเรียนรู้ที ่๒ การใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี : ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

ฐานการเรียนรู้ที ่๓ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างปราณีตและการลดต้นทุน 

ฐานการเรียนรู้ที ่๔ การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพ่ือลดต้นทุน และผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับ
ประยุกต์กับหลัก  TPS  โดยเน้นการวางแผนการผลิต การปลูก การจัดการคุณภาพ และการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์
ปลอดภัยโดยใช้ระบบการผลิตแบบ  GAP Grain  ซ่ึงด าเนนิการอยู่  ๒๗๔  ไร่ 

ฐานการเรียนรู้ที ่๕ การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกเวลา  ถูกอัตรา โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมักเพ่ือปรับปรุงดิน พร้อมทั้งส่งดินตรวจสอบหาค่าวิเคราะห์ดิน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต าบลสมอพลือ ต าบลถ้ ารงค์ ต าบลท่าเสน บ้านโป่งสลอด บ้านทาน 
        ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาววรรณฉัตร วิเชียรฉาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6450659 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 24,692 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,015 ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านนาบัว  หมู่ 6  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด :  Latitude : 13.11832892 Longitude : 100.0250752 

X : 0611113    Y : 1450447   Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอ่อน  ชูทอง อายุ 55 ปี  
เลขที่ 30 หมู่ 6 ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ :   086-6094923 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอบ้านแหลม มีพ้ืนทีป่ลูกข้าว 24,692 ไร่ เกษตรกร 1,015 ราย เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบางแก้ว 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) เกษตรกร 178 ราย พื้นที่ 4,148 ไร่ 
เขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 + N) ส าหรับสินค้าข้าว 2,211 ไร่ แต่เหมาะสมส าหรับสินค้าเกลือสมุทร พ้ืนที่ 1,391 ไร่ 
เกษตรกร 38 ราย แต่ประสบปัญหาการผลิตข้าว ได้แก่ ใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปุ๋ยและ 
สารเคมี 
ราคาสูง โรคแมลงระบาด เกษตรกรจึงต้องลดต้นทุนการผลิต 
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,410 บาท  

        โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ 500 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การเตรียมดิน 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

3. การท าปุ๋ยหมักและฮอร์โมน 4. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
5. การส ารวจระบบนิเวศน์และการบ ารุงรักษา 6 .การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ 

ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 วิเคราะห์สภาพดิน และการเตรียมดิน 

การตรวจวิเคราะห์ดิน 
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การท าเทือกนา 
(เตรียมดินส าหรับหว่านเมล็ดพันธุ์) 
ฐานการเรียนรู้ที ่2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การท าปุ๋ยหมักและฮอร์โมน 
เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยหมักและฮอร์โมนไว้ใช้ 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์  
ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง ลดการใช้
สารเคมี ลดต้นทุนแก่เกษตรกรในการซื้อสารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคและแมลง 

ฐานการเรียนรู้ที ่5 การส ารวจระบบนิเวศน์และการ
บ ารุงรักษา เน้นการส ารวจในทุกระยะของการ
เจริญเติบโตของข้าว เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการ
ระบาดของโรคและแมลง 

ฐานการเรียนรู้ที ่6 การแปรรูปและการบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตที่
เกษตรกรผลิตนอกเหนือจากในรูปของ
ข้าวเปลือก น ามา 
แปรรูปในรูปของข้าวสาร และน้ าข้าวกล้อง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลท่าแร้ง ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลท่าแร้งออก ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบางขุนไทร 
        ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไร่มะขาม 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางปุณยาพร รัตนส าลี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-654-9071 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 61,824 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,613 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านบางเค็ม หมู่ที่ 2 ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
พิกัด :  Latitude : 13.2925326 Longitude : 99.83298573  

X : 590225   Y : 1469636  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายไพโรจน์ พ่วงทอง อายุ 56 ปี   
บ้านเลขท่ี 101 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9260-6567  
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอเขาย้อยมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 61,824 ไร่ เกษตรกร 2,613 ราย พ้ืนที่ต าบลบางเค็มเขต
พ้ืนที่ที่เหมาะสม (S1+S2) ส าหรับปลูกข้าว เกษตรกรส่วนมากปลูกข้าว ในสถานการณ์ปัจจุบันราคาผลผลิตข้าวตกต่ า 
ไม่สอดคล้องกบัต้นทุน เกษตรกรยังมีต้นทุนในการผลิตข้าวสูง จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตรขึ้น เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตดี มีคุณภาพ  
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปัจจุบันเกษตรกรใช้ต้นทุนในการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ  

 4,445 บาท โดยมี เป้าหมายในการลดต้นทุนหารผลิตลงไร่ละ 397 บาท 
2. พัฒนาคุณภาพ ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ
3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิตในรูปของข้าวขาว ข้าวกล้อง

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตข้าว  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ 397 บาท 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1.  การลดต้นทุนการผลิตข้าว เช่น ใช้พืชสมุนไพรป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยหมัก 

ชีวภาพ ปุ๋ยน้ าหมักสูตรต่างๆ 
2. การผลิตน้ าสกัดชีวภาพ สมุนไพรไล่แมลง และการผลิตน้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้ขับไล่แมลง
3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปข้าวสารขาว ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 ขั้นตอนการเตรียม 
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ฐานการเรียนรู้ที ่2 ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ข้าวพันธุ์ดี ทีม่ีคุณสมบัติต้านทานโรคและแมลงและ 
ผลผลิตต่อไร่สูง 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวท่ีเหมาะสม เพ่ือลดต้นทุน โดยเลือกการเพาะปลูกข้าว ให้
เหมาะสม  
กับสภาพพ้ืนที่ และการก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการเพาะปลูก  

ฐานการเรียนรู้ที ่๔ ใช้พืชสมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารขับไล่แมลง 

ฐานการเรียนรู้ที ่5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปข้าวสารขาว ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ บรรจุถุงจ าหน่าย 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอเขาย้อย  ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลห้วยท่าช้าง 
ต าบลสระพัง ต าบลวังไคร้ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9988 3733 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
สินคาหลัก : ขาว 
ท่ีตั้ง : 222  หมู 2 บานนายาง  ตําบลนายาง อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด : Latitude  12.80801   Longlittude  99.94237    
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : พลตร1ี6สมปอง พราหมณี16 อายุ 75  ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 222  หมู 2 บานนายาง ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
เบอรโทรศัพท  : 086-1285283 

 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

 ปจจุบันการทําเกษตรในพ้ืนท่ีของอําเภอชะอําเปนพืชเชิงเดี่ยว มีการผลิตท่ีมีตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
เนนผลผลิตตอไรสูงสุด ทําใหเกิดปญหาผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด ผลผลิตราคาตกต่ํา ทําใหเกษตรกร
ขาดทุน เกิดหนี้สิน ทําใหเกิดปญหาดานตางๆตามมา เชน สุขภาพของเกษตรกรแยลงเนื่องจากสารเคมี  พ้ืนท่ี
การเกษตรลดลง เนื่องจากเกษตรกรขายใช  และคุณภาพชีวิตในครอบครัวเกษตรกร 
 
แนวทางการพัฒนา : เนนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายหลายชนิด ลดการใชสารเคมี
ปองกันโรคและแมลง  ลดการใชสารเคมี  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเกษตรแบบผสมผสาน ศาสตรพระราชา 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
 
หลักสูตรการเรียนรู  : 

1. การเกษตรตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานการเรียนรูท่ี 1. การลดตนทุน 

    เนนการใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี มาใชเปนปุยหมัก  เชน ตนกลวย หัวเชื้อน้ําหมัก  มูลสัตว  
กากน้ําตาล เพ่ือแทนการใชปุยเคมี  การใชสารไลแมลงตามธรรมชาติ ปองกันการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2. เพ่ิมผลผลิต 
การจัดการระบบน้ํา   มีระบบสปริงเกอรเหนือตนพืช  การจัดการดิน  การปลูกหญาแฝก รักษา

ความชื้นใหกับดิน การจัดการระบบนิเวศน  มีการปลูกตนไมใหญ ใหรมเงา  

 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3. พัฒนาคุณภาพ 

 การใชฮอรโมนประเภทตางๆท่ีทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ  มาใชกับพืช  ทําใหผลผลิตมีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน   

 
 

เครือขาย : ศูนยเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงหวยทรายเหนือ, ศูนยเครือขายดานปศุสัตวไรใหม, กลุมผูปลูกผัก
หุบกะพง,  กลุมหมอนกินผลชะอํา, ศูนยเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงสามพระยา, กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูก
สับปะรดดอนขุนหวย, กลุมผูปลูกผักดอนขุนหวย, ศูนยเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงตําบลบางเกา, ศูนยเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงหนองศาลา, ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชนชะอํา, ศจช.ตําบลเขาใหญ, ศดปช.ตําบลชะอํา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  : นายสันติ  จอมจิต  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  : 09 8256 1192, 08 7032 5419 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  
สินคาหลัก : ไมผล (สับปะรด) 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 15,622 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,143 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองไผ หมูท่ี 3 ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  
พิกัด :  Latitude 13.13545484  Longitude 99.71777587 
 X 577726     Y 1476458 Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายรัตนพงศ  นิ่มวาด อายุ 33 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 144 หมูท่ี 3 ตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอหนองหญาปลอง  จังหวัดเพชรบุรี 
เบอรโทรศัพท : 085-8086515 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอหนองหญาปลอง มีพ้ืนท่ีปลูกไมผล 15,622 ไร เกษตรกร 1,143 ราย สําหรับพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหญาปลอง เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทําสวนไมผลรอยละ 97 เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูก
ขาวซ่ึงอยูนอกเขตชลประทาน การผลิตพืชในพ้ืนท่ีเปนไมผล เชน มะมวง มะนาว กลวยไข มะละกอ สับปะรด เปนตน 
ประสบปญหาดานการผลิตท่ียังไมไดคุณภาพ มีปจจัยการผลิตสูง ความอุดมสมบูรณของดินเสื่อมสภาพลง โรคและแมลง
ระบาด ปุยและสารเคมีมีราคาแพง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหออกสูตลาดยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร การคมนาคม
ขนสงสินคาเกษตรสะดวกและใกลจุดรับซ้ือผลผลิต 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี (ไมผล) 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การนําเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตไมผลมาประยุกตใช 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตไมผล, การขยายพันธุพืช การปลูกและการลดตนทุนการผลิตสับปะรด 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต    
        2. การเพ่ิมผลผลิต    
        3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
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วัดหนองควง 

อ.หนองหญาปลอง 23 กม. 

รพ.หนองหญาปลอง 

ศูนยเรียนรูฯ 
รร.หนองหญาปลอง 

วิทยา 
ที่วาการอําเภอ ออ
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ส 
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การบํารุงปรับปรุงดิน  
เนนการใชปุยหมัก ซ่ึงเกษตรกรผลิตใชเอง 
เพ่ือลดปญหาดินเสื่อมคุณภาพ และใสปุยตามคา 
วิเคราะหดิน ซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การใชสารชีวภัณฑ สมาชิกมีการผลิตสารชีวภัณฑ
ใชเอง เชน เศษผักท่ีเหลือและคัดท้ิงนํามาทําน้ําหมัก ผลิตเชื้อราไตรโคเดอมาใช

ราดโคนตน เพ่ือปองกันโรครากเนาโคนเนา ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียใชพนปองกัน
เพลี้ยตาง ๆ เพ่ือเปนการลดตนทุนและรักษาสมดุลในธรรมชาติของแมลง 
 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การขยายพันธุ เริ่มตั้งแตการ
คัดเลือกสายพันธุ มีการใชตนตอท่ีมีระบบราก
แข็งแรงและทนตอโรค มีการใชเทคนิคการเสริมราก
โดยใชระบบรากคูเพ่ือใหตนมีรากแกวท่ีแข็งแรง
เจริญเติบโตไดเร็ว ปองกันลม ไมกลายพันธุ ใหผลดกและใหญ และรสชาติไมผิดเพ้ียน ซ่ึงเปนการเพ่ิมผลผลิตไดเปนอยางดี 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การตัดแตงกิ่ง การตัดแตงทรงตนและตัดแตงก่ิง เปนการ
บังคับและจัดการตนไมใหสูงหรือหนาจนเกินไป เพ่ืองายตอการดูแลรักษา  
เม่ือลําตนโปรง โรคและแมลงท่ีสะสมอยูจะลดจํานวนลง ลดการระบาดของ
โรคไดดี ผลผลิตท่ีไดจะผลใหญข้ึน เพราะมีอาหารเพียงพอตอการพัฒนาของผล 

ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดผลดีและประหยัด 
 

 

แปลงเรียนรู : 
 

เครือขาย : ศจช. : ตําบลหนองหญาปลอง, ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ, ตําบลยางน้ํากลัดใต, ศดปช.ตําบลทาตะครอ,  
              ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอหนองหญาปลอง, วิสาหกิจชุมชนสามเรือนกรีน,  
              วิสาหกิจชุมชนผูปลูกสับปะรดหนองหญาปลอง, วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินลานสามเรือน,  
              ศูนยเรยีนรูเกษตรทฤษฎีใหม, ศูนยการจัดการฟารมโคเนื้อ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอํานาจ เหล็งบํารุง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 06 2251 1886 
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ศูนยเรียนรู 

ถนนทางเขาวัดหวยกวางจริง ทิศเหนือ 

อ.แกงกระจาน ไป อ.ทายาง 

ปอมตํารวจบานสระยายนนท 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
สินคาหลัก : ไมผล (สับปะรด) 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 8,786 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,364 ราย 
สถานท่ีตั้ง : หนาวัดหวยกวางจริง เลขท่ี 4 หมู 6 บานในคลอง  ต.พุสวรรค อ.แกงกระจาน จ.เพชรบรุี 
พิกัด : Latitude 12.99852532   Longitude 99.74874963 
         X 581196 Y 1437091 Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ระดับ A 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 
 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสาน นาคขํา อายุ 58 ป                             
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 8 ม.5 ต.พุสวรรค อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 
เบอรโทรศัพท : 08  8914  4769 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอแกงกระจานมีพ้ืนท่ีปลูกพืช  8,786 ไร เกษตรกร 1,364 ราย สําหรับพ้ืนท่ีตําบลพุสวรรค 
เกษตรกรสวนใหญปลูกพืช รอยละ 50 แตประสบปญหาการผลิตยังไมไดคุณภาพ  

- การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
- ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตพืช  โดยใชปุยหมักและใชสารชีวภัณฑ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตพืช 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตพืช 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การผสมปุยใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตพืช 
                       2. การผลติหมักคุณภาพสูง และน้ําหมักชีวภาพ 
ฐานการเรียนรู :  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผสมปุยใชเอง  
 จากปญหาปุยเคมีท่ีจําหนายในทองตลาดมีราคาแพง เกษตรกรจึงควรท่ีจะลดตนทุนการผลิตโดยการผสมปุยเคมี
ข้ึนใชเอง เพ่ือใหเกิดผลกําไรมากข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหเกษตรกรมีความม่ันใจไดวาปุยเคมีท่ีเกษตรกรผสมข้ึนมาเอง  
มีคุณภาพและปริมาณธาตุอาหารตรงตามท่ีตองการ และไมปลอมแนนอน เกษตรกรทราบแลววาจะตองใชปุยเคมีชนิดใด 
และน้ําหนักสุทธิท่ีจะใชแลวนํามาผสมกัน เกษตรกรควรรูวิธีการผสมและวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใช คือ 
     - ควรผสมบนพ้ืนปูนซีเมนตท่ีแหง หรือบนพ้ืนดินท่ีเรียบมีผาใบรองพ้ืน 
     - ควรผสมไมเกินครั้งละ 200 กิโลกรัม เพราะจะทําใหปุยผสมคลุกเคลาไมท่ัวถึง 
     - อุปกรณท่ีใชในการผสมควรแหง เชน จอบ พลั่ว หากตองการปริมาณมากควรใชเครื่องผสมปูนซีเมนต           
หรือเครื่องผสมอาหารสัตวขนาดเล็ก 
     - ใหเทแมปุยท่ีจะผสมจํานวนมากใหอยูดานลาง สวนปริมาณนอยใหไวชั้นบนข้ึนมาตามลําดับ  
ผสมคลุกเคลาใหเขากันแลวจึงนําไปใชทันที 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรท่ัวไป การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง  
สูตรไนโตรเจน ในสวนผสมการผลิต 100 กิโลกรัม ประกอบดวย 

– กากเมล็ดถ่ัวเหลืองหรือปลาปน 60 กิโลกรัม 
– มูลสัตวหรือปุยหมักท่ีหมักสมบูรณแลว 40 กิโลกรัม 
– สารเรงซุปเปอร พด.1 จํานวน 1 ซอง 
– สารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง พรอมละลายในกากน้ําตาล 25-30 ลิตร 

ข้ันตอนการผลิต 
1. เตรียมวัตถุ และผสมวัตถุดิบใหเขากัน ตามสวนผสมของปุยอินทรียคุณภาพสูงข้ันตน 
2. ใชสารเรงซุปเปอร พด.1 จํานวน 1 ซอง ผสมในสารเรงซุปเปอร พด.2 ท่ีขยายเชื้อในกากน้ําตาล พรอมคนให

เขากัน 10-15 นาที หลังจากนั้นเทราดบนกองวัตถุดิบ และคลุกเคลาใหเขากัน 
3. ตั้งกองปุยหมักเปนสี่เหลี่ยมผืนผาหรือเตรียมในหลุมซีเมนตสี่เหลี่ยมผืนผา ท่ีมีความสูง 30-50 เซนติเมตร 

พรอมใชวัสดุคลุมรักษาความชื้น 
4. ใหกลับกองปุยหมักทุกๆ 5 วัน หากกองปุยหมักใหใหรดน้ํา และควบคุมความชื้นระหวางหมัก 30 เปอรเซ็นต 
5. ระหวางการหมักควรดูแลอยางสมํ่าเสมอ และสังเกตเชื้อจุลินทรียท่ีเจริญในกองปุย และอุณหภูมิกองปุยจะสูงข้ึน 

45-55 องศาเซลเซียส หลังหมัก 3-5 วัน 
6. สังเกตกองปุยจะมีอุณหภูมิลดลงเทากับภาย ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 9-12 วัน 
7. เติมสารเรงซุปเปอร พด.3 และ พด.9 อยางละ 1 ซอง พรอมคลุกเคลาใหท่ัวกอง และหมักตอเปนเวลา 3 วัน 

จึงนําไปใชงานได 
 

แปลงเรียนรู : 

 
 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินประจําหมูบานสองพ่ีนอง, ศูนยการจัดการดินปุยชุมชนตําบลวังจันทร,  

              ศูนยเรียนรูการจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังจันทร, ศูนยเรียนรูการเกษตรทฤษฎีใหมอําเภอแกงกระจาน,  

              กลุมผูใชน้ําหมู 3 ต.พุสวรรค,  กลุมผูใชน้ําหมู 5 ต.พุสวรรค, ศูนยเรียนรูกลุมผูผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

              บานหวยปลาดุก, กลุมผูปลูกทุเรียนปลอดภัยบานปาเด็ง, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแกงกระจาน  

              (บานถํ้าเสือ), กลุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมหวยสัตวใหญ, ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดําริ ตําบลปาเด็ง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายธรรมนูญ  สังขสน ตําแหนง นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 08 1778 6174 
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