
จังหวัดตาก
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

สินค้าหลัก : ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย :  70,713         ไร ่

เกษตรกรเป้าหมาย :  3,689   ราย 

สถานที่ต้ัง : บ้านสะแกเครือ หมู่ท่ี 3 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

พิกัด : Latitude 16.87806     Longitude 99.35041 

X = 537324    Y = 1866099  (Zone …) 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ : 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายใน  อิ่มเอี่ยม  
บ้านเลขท่ี 95/2 หมู่ท่ี 3 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 

เบอร์โทรศัพท์ : 087 – 1979016 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลวังประจบ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 70 และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 ศูนย์ฯบริการเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้จ าหน่ายแต่ประสบ
ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาดคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูงเกิดโรค-แมลงระมาด ท านาได้ปีละ 1 ครั้ง โดยอาศัยน้ าฝน 

แนวทางการพัฒนา :   ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ียไร่ละ 5,071 บาท/ไร่ 

 โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 660 บาท 
 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดเทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 660 บาท 

หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ได้คุณภาพดี

ต ำรวจทำงหลวง
ค่ำยวชิรปรำกำร

ถนนจรดวิถีถ่อง เข้ำเมือง 

 สถำนีขนส่งทำงบก จังหวัด

ไป 

กรุงเทพฯ

ตำก - สุโขทัย

ศำลำกลำงจังหวดตำก 

ไปล ำปำง 

ไป สุโขทัย

ไป อ.พรำนกระต่ำย 

อบต.วังประจบ 

  ศูนย์เรียนรู้ฯ

ไป ต.โป่ง

แดง
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การเตรียมดิน ใช้การเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนเตรียมดินปลูกข้าว 

 การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาก่อนเตรียมดิน เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 

ฐานการเรียนรู้ : 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีการตัดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก 

ฐานการเรียนรู้ : 3. การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ใช้เทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมักอย่างง่ายและน้ าหมักชีวภาพ  
 เพื่อใช้ลดต้นทุนในการท านารวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับนาข้าว 
 คือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผล 

ฐานการเรียนรู้ : 4. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีผลิตสารชีวภัณฑ์เช่น เช้ือราบิวเวอเรีย เช่ือรา 
 เมตาไชเซียม และสมสะเดา วิธีการใช้เพื่อใช้แทนสารเคมีในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนล าปาง กรมการข้าว, สหกรณ์การเกษตรจ ากัด อ าเภอแม่สอด 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายพงศกร วงศ์เถ่ือน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  093-1302715 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  

สินค้าหลัก : ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย :  21,131              ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย :   1,080          ราย 

สถานที่ตั้ง : บ้านหินโค้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

พิกัด : Latitude 16.96310     Longitude 94.78546 

X = 50965    Y=1880298   (zone 47 Q) 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นางทรัพย์ ด าแดง 
ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 2  ต าบลตากตก   อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2001482 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลตากตก ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 80 โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่าย แต่ประสบปัญหาการผลิตต้นทุนการผลิตส ูง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมี รวมถึงเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง แต่มีคลองส่งน้ า และล าน้ าปิงเพ่ือในการ
เพาะปลูก อีกท้ังยังมกีารคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา :  - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ย 6.50 บาท/กิโลกรัม โดย
มีเป้าหมายลดต้นทุนเหลือเพียง 4.25 บาท/กิโลกรัม 

      - การผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.25 บาท/กิโลกรัม 

หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
2. การผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การท าปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และฮอร์โมนไข่  

  โดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีท าและการน ามาใช้ประโยชน์ 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ป้องกัน และก าจัด
แมลงศัตรูพืช เช่น เชื้อบิวเวอร์เรีย เชื้อเมธาไรเซียม 
และเชื้อไตรคอร์เดอร์มาทดแทนการใช้สารเคมี 

3. การตรวจแมลงเพื่อควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายในนา
ข้าว เพ่ือลดการใช้สารเคมี โดยกระบวนการวิธีเขตกรรม 

4. การให้ความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การท านาแบบเปียกสลับแห้ง

เพ่ือลดการใช้น้ า และการให้ความรู้วิธีการเก็บเก่ียวอย่างถูกวิธีเพ่ือ 

เพ่ิมคุณภาพข้าว 

5. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ในฤดูการต่อไป และการ
อบรมให้ความรู้การลดการเผาตอซังเพ่ือลดปัญหาหน้าดินเสื่อม
และลดปัญหาหมอกควัน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นาย ธีรวัฒน์ กันยานี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:  085-6186875 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

สินค้าหลัก : ล าไย 

พื้นที่เป้าหมาย :    5,647    ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย :  806  ราย 

สถานที่ตั้ง:บ้านสามเงา หมู่ที่ 2  ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

พิกัด : Latitude 17.19807   Longitude 99.06065 

 X 506450    Y 1901468  (Zone …) 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายมนัส  โตเอ่ียม  อายุ 55 ปี  
บ้านเลขท่ี 179 หมู่ที่ 7 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 

เบอร์โทรศัพท์ : 0862106207 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสามเงาเดิมปลูกพืชไร่เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเห็นว่าการปลูกไม้
ผล (ล าไยนอกฤดู) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการ
ปลูกล าไย (S1) จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ หันมาปลูกล าไยเป็นพ้ืนที่ 2,337 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 43.81 ของพ้ืนที่ปลูกล าไย
ของอ าเภอสามเงา แต่ประสบปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง 
และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา :  - การลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดูซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตล าไยต้นทุนการผลิตล าไย
10,036 บาท/ไร่หรือ 12.80  บาท/กิโลกรัมโดยมีเป้าหมายลดต้นทุนเป็นต้นทุนการผลิตล าไย 8,445 บาท/ไร่ 
หรือ 10.55  บาท/กิโลกรัมท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ถึงลดต้นทุนได้ถึง 1,591 บาท/ไร่ หรือ 
 2.25  บาท/กิโลกรัม

       - การผลิตล าไยให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : การลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู1,591 บาท/ไร่หรือ 2.25  บาท/กิโลกรัม
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หลักสูตรเรียนรู้ : 1.  การผลติล าไยนอกฤดูคุณภาพ (GAP) 
2. การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. การผลิตฮอร์โมนใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู

ฐานการเรียนรู้ : 1. การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ GAP เพ่ือการ   ผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู้ : 2. การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์ดินและตามความต้องการของพืช(ปุ๋ยสั่งตัด) 

ฐานการเรียนรู้ : 3 การผลิตฮอร์โมนเสริมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิตล าไยนอกฤดู 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล , ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายจ ารัส  จินะการ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

เบอร์โทรศัพท์ :  086-0919494 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

สินคาหลัก : ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 15,545 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,200 ราย 

สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 226 หมูท่ี 6 ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก                                     

พิกัด : Latitude 16.567849  longitude 98.697704 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : X 466687   Y 1831775 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ด ี  

แผนท่ีศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายเชษฐา  แกวทันคํา 

ท่ีอยู : 226 หมูท่ี  6  ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก                                          

เบอรโทรศัพท : 085-269-9708  

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลมหาวัน สวนใหญปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรอยละ 70 ประสบปญหาตนทุน 

การผลิตสูง การใชน้ําในการทํานา อาศัยน้ําฝน และน้ําจากน้ําตกธารารักษ 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท และการ  

เพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงข้ึน  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอพียงและการลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพด

เลี้ยงสัตว 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การเรียนรูดานเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

       2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

       3. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ 

       4. การลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ฐานการเรียนรู : 1. จุดเรียนรูดานเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

ไดรับการสนับสนุนและพัฒนาจาก หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 33 ตาก 

แลวไดผลผลิตเต็มท่ี ปลูกพืชไดทุกชนิด หมุนเวียน ไดผลผลิตท้ังปริมาณ 

และคุณภาพดีข้ึน ท้ังปลอดสารพิษ 

 

 

น้ําตกธารารักษ 
ท่ีต้ัง ศพก. 
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ฐานการเรียนรู : 2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มีการเรียนรู เรื่องการเก็บตัวอยางดินเพ่ือนํามาวิเคราะห การตรวจ

วิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวิเคราะหดินและใหคําแนะนําการใชปุย 

แกเกษตรกร 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 3. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ  โดยการใหความรูเรื่องโรคและแมลงในนาขาว

ผานสื่อเรียนรูในรูปแบบตางๆ มีแปลงสาธิตเรื่องการวินิจฉัยโรค และแมลง และการติดตามสถานการณการระบาด 

ของศัตรูพืช เชน ซีดี แผนโปสเตอร แผนพับ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 4. การลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว ปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

มีราคาแพง ท้ังเมล็ดพันธุขาวโพด ปุย สารกําจัดศัตรูพืช และสารกําจัดพืช เปนตน ใหความรูใหแกเกษตรกรสามารถ 

ปรับลดตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวได โดยการเพ่ิมการบริหารจัดการไรขาวโพด ตั้งแตการใชเมล็ดพันธุดีท่ีเหมาะสม 

กับสภาพพ้ืนท่ี ความรูเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช    

- ขอมูลดานพืชและดานประมงพ้ืนท่ีภายในศูนย 

ดานพืช ดานประมง ดานปศุสัตว 

1. อะโวกาโด 20 ตน 1.ปลาตะเพียน 200 ตัว 1. ไก 

2. มะนาววงบอ 20 ตน 2.ปลานลิ 500 ตัว 2. เปด 

3. ไผตง 30 ตน 3.ปลานวลจันทร 200 ตัว  

4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว  6 ไร/ถ่ัวมะแฮะ 6 ไร   

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอแมสอด, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอแมสอด 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวอรนุช  ใจแกว ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1302736 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 

สินค้าหลัก : ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย :    34,586       ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย :  4,834      ราย 

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่  4  ต าบลแม่ระมาด  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   

พิกัดศูนย์ : Latitude 16.99273  Longitude 98.52980,  

     X 449949    Y 1878811  zone 47 Q

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :   

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายเครื่อง  เสมา   
บ้านเลขท่ี 222/4 หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 085 – 0496216 

สถานการณ์ของพื้นที่ :  สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบ มีคลองชลประทานไหลผ่าน  การคมนาคมสะดวก   
ง่ายต่อการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ แต่คุณภาพผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าท่ีควร 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวพันธุ์ดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : 1.เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวพันธุ์ดี 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาผลผลิตข้าว 

หลักสูตรการเรียนรู้ : 
1. หลักสูตรการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
2. หลักสูตรการเรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ
3. หลักสูตรการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสด
4. หลักสูตรการเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน
5. หลักสูตรการเรียนรู้การบริหารศัตรูพืช
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ฐานการเรียนรู ้
1. ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

2. ฐานการเรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ

3. ฐานการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสด

4. ฐานการเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน

5. ฐานการเรียนรู้การบริหารศัตรูพืช

แปลงเรียนรู้: 

เครือข่าย : ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนต าบลแม่ระมาด, ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน(ถ่ัวเขียว), ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนศูนย์
บริหารศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวเบญจกัลยาณี  แสนค า 

เบอร์โทร : 093- 1302735 

11



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 16,655 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,020 ราย 

สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี  581 หมูท่ี 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก                                    

พิกัด : Latitude 17.243421  longitude 98.226148 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : X 417733   Y 1906648 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ดี 

แผนท่ีศูนยเรียนรู  : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายอภิชาย กาญจนสูตร 

ท่ีอยู : 130/2 หมู ท่ี  1  ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก                                   

เบอรโทรศัพท : 084-7539262  

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแมตาน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 80 ปลูกไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ประสบปญหาดานโรคและแมลง ทําใหผลผลิตตกต่ํา และมีคาใชจายในการปองกันกําจัดโรคและแมลงสูง การใชน้ําใน
การทํานาอาศัยน้ําฝน ไมมีระบบชลประทาน 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท และการเพ่ิมผลผลิต
ตอไรใหสูงข้ึน 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาวดวยสารอินทรียชีวภาพ                                            

หลักสูตรการเรียนรู : ตามแบบวนเกษตร 

1. การขยายพันธุพืช เชน การตอนก่ิง การทาบก่ิง การติดตาก การเสียบยอด การปกชํา เปนตน                                                                  

 2. การใชจุลินทรียสังเคราะหแสง ปุยอินทรีย และน้ําหมักชีวภาพ    

 3. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในนาขาว 

 4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

กองร้อย ตชด.344 

ท่ีตัง้ ศพก. 
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ฐานการเรียนรู :  1. ฐานเรียนรูเรื่องการขยายพันธุพืช  โดยการใหความรูและสาธิตการขยายพันธุพืชดวยวิธีตางๆ 

ไดแก การตอนก่ิง การปกชํา  การทาบก่ิง และการคัดเลือกก่ิงสําหรับเปนตนพันธุ 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู :  2. ฐานเรียนรูเรื่องการใชจุลินทรียสังเคราะหแสง ปุยอินทรีย และน้ําหมักชีวภาพ ตั้งอยูท่ีศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ม.1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก และมีจุดเรียนรูและจุด

สาธิต มีกระบวนการเรียนรูในการฝกปฏิบัติ การทําจุลินทรียสังเคราะหแสง การทําจุลินทรีหนอกลวย การทําปุย

อินทรียแบบไมกลับกอง และการทําสารไลแมลงจากสมุนไพร  

ฐานการเรียนรู :  3. ฐานเรียนรูเรื่องโรคและแมลงในนาขาว     โดยการใหความรูเรื่องโรคและแมลงในนาขาว

ผานสื่อเรียนรูในรูปแบบตางๆ มีแปลงสาธิตเรื่องการวินิจฉัยโรค และแมลงในนาขาว และการติดตามสถานการณ

การระบาดของศัตรูพืช เชน ซีดี แผนโปสเตอร แผนพับ เปนตน 

 

ฐานการเรียนรู :  4. ฐานเรียนรูการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ตั้งอยูท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สนิคาเกษตร ม.1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก เปนการเรียนรู เรื่องการเก็บตัวอยางดินเพ่ือนํามาวิเคราะห การ

ตรวจวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวิเคราะหดินและใหคําแนะนําการ

ใชปุยแกเกษตรกร 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอทาสองยาง,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอทาสองยาง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางนฤมล  พูลวงษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-8842692 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  
สินคาหลัก : พืชผัก (กะหล่ําปลีX 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,759 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 103 ราย 
สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 9  ตําบลคีรีราษฎร  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
พิกัด : X 479526  Y 1822182 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ดี 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรูฯ : 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ : 
นายวีรภัทร  แซลี  อายุ 35 ป 
บานเลขท่ี 45/1 หมูท่ี 1 ต.คีรีราษฎร  
อ.พบพระ จ.ตาก 
เบอรโทรศัพท : 089-2525350 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกกะหล่ําปลี อุณหภูมิ (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ําสุด)  สูงสุด  38.1 c  
ต่ําสุด 4.7 c  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ป 2557 = 1242.2 มิลลิเมตร/ป  จํานวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ยตอป 157 วัน     
การคมนาคมขนสงเดินทางไดสะดวก เกษตรกรมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงคอนขางสูง และไม
ถูกตอง สงผลใหมีสารเคมีตกคางในพืช และไมมีการรวมกลุมทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง ราคาขายผลผลิตไม
แนนอน 

แนวทางการพัฒนา :  1. พัฒนากระบวนการผลิตใหปลอดภัย 

       2. บริหารจัดการใชปจจัยการผลิตรวมกัน 

       3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัย 

       4. เชื่อมโยงตลาดและสรางเครือขาย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู ฯ : การผลิตกะหล่ําปลีปลอดภัยจากสารเคมี 

การนําไปใชประโยชน : การพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัย 

หลักสูตรเรียนรู : 1. กระบวนการโรงเรยีนเกษตรกรการผลิตกะหล่ําปลี 
 2. โรคและแมลงของกะหล่ําปลี 
 3. การสาธิต และการฝกปฏิบัติ ปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ 

   4. การตรวจวิเคราะหดิน 
 

 

ศพก. พบพระ 
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ฐานการเรียนรูท่ี : 1. การผลิตกะหลํ่าปลีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการปฏิบัติตามคําแนะนําการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตกะหล่ําปลีและแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
  

 

 
 

 

 
ฐานการเรียนรูท่ี : 2. การผลิตสารชีวภัณฑ 
       การผลิตขยายเชื้อบิวเวอรเรียและการผลิตขยายเชื้อไตร   

โคเดอรมาถายทอดความรูการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอรมาและ

เชื้อบิวเวอรเรีย เกษตรกรฝกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อ  

ผลการอบรม เกษตรกรสามารถผลิตขยายเชื้อ และ

นําไปใชประโยชนได 

ฐานการเรียนรูท่ี : 3. การทําปุยน้ําชีวภาพและปุยหมัก 
การทําปุยน้ําและปุยหมัก โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีหาได 

ในพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนการใชสารเคมี และทําใหสภาพดินมีความ 

อุดมสมบูรณ 

ผลการอบรม เกษตรกรสามารถการทําปุยน้ําและปุยหมัก 

จากวัสดุเหลือใชและนําไปใชประโยชนได 

 
ฐานการเรียนรูท่ี : 4. การตรวจวิเคราะหดิน  

โดยการสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคา 
วิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุระวิทย  ปญญา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-2815546 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

สินค้าหลัก : กะหล่ าปลี 

พื้นที่เป้าหมาย :      130    ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย :  42     ราย 

สถานที่ตั้ง : บ้านแม่กลองน้อย หมู่ที่ 6  ต าบลโมโกร  อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

พิกัด :  Latitude 16.36087     Longitude 99.01306  

X 501395    Y 1808854  (Zone …) 

ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :     

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ : นายธีรวัฒน์  ไพโรจน์วนิชวงค์  อายุ 38 ป ี
 บ้านเลขท่ี 90 หมู่ที่ 6 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

เบอร์โทรศัพท์ : 097-9580284 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลักคือปลูกผักกะหล่ าปลี  โดยมีการปลูกตลอดทั้งปี แตย่ัง
ขาดทักษะและความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี จึงท าให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เกิดสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตท าให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษตกค้างส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และท่ีส าคัญคือ
ต้นทุนการผลิตสูง จึงต้องลดต้นทุนการผลิต 

แนวทางการพัฒนา :  การลดต้นทุนการผลิตกะหล่ าปลี โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากฐานการเรียนรู้
โดยมุ่งเป้าเพ่ือลดต้นทุนการผลิตกะหล่ าปลี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการปลูกกะหล่ าปลี 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตกะหล่ าปลี 

หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. ลดต้นทุนการผลิต 
2. การจัดการศัตรูพืช

อ.พบพระ 

บา้นแม่กลอง

70 

กม.
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ฐานการเรียนรู ้: 1. การท าปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต       
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยมีการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ที่เหลือทิ้ง 
และเศษพืชผักผลไม้ต่างๆในพ้ืนที่น ามาผสมกับปุ๋ยคอกและซังข้าวโพด 
เพ่ือให้เพ่ิมคุณค่าของปุ๋ยและ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้  
แต่ก็ยังใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี  

ฐานการเรียนรู ้: 2. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
โดยให้เกษตรน าดินมาตรวจเพื่อได้รู้ว่าดินของตนเองมีความ 
อุดมสมบูรณ์อย่างไร  มีการขาดธาตุอาหารหลักอะไรบ้างซึ่งจะสอดคล้อง 
กับการใช้ปุ๋ยเพ่ือปรับสภาพดินที่เหมาะสมกับการปลูกกะหล่ าปลี 

ฐานการเรียนรู้ : 3. การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตกับส านักงานพัฒนาที่ดิน 
ที่ร่วมกันจัดฝึกอบรมการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพให้กับสมาชิกศูนย์ฯเพ่ือน าไปใช้       
ในแปลงปลูกกะหล่ าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผลผลิตกะหล่ าปลี 

ฐานการเรียนรู ้: 4. การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช (ไตรโคเดอร์มา และ บิววาเรีย) 
ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โดยหลักสูตรการผลิต 
สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  ช่วยลดต้นทุนในด้านสารก าจัดศัตรูพืชได้มากและขณะนี้ 
เกษตรกรต้นแบบนอกจากจะอบรมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่แล้วยังได้มีการขยายผลโดยอบรมเด็กนักเรียน 
เพ่ือผลิตไว้ใช้ในแปลงเกษตรกรรมของโรงเรียนอีกด้วย 

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : สถานีพัฒนาที่ดินตาก กรมพัฒนาที่ดิน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) กรมวิชาการ
เกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ,ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก, สาธารณสุขอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนพพล  ฟูแสง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  085-7111247 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  

สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 25,630 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,884 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานเดนวัว ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก 

พิกัด : Latitude 16.65799 longitude 99.20631  

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ปานกลาง 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางประพิศ รักยิ้ม อายุ 50 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 294/1 ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก 

เบอรโทรศัพท : 087-8454659 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของอําเภอวังเจา คือ มันสําปะหลัง และเกษตรกรมีการปลูกเปน

จํานวนมาก พ้ืนท่ีสวนมากอยูในพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2, S3) พบวาปญหาของเกษตรกรคือ มีตนทุนการ

ผลิตสูง และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เกษตรกรก็ยังขาดความรู ดานเทคโนโลยีใหมๆ บางรายมีการใชสารเคมี

และปจจัยการผลิตสูง ในพ้ืนท่ีสวนใหญมีการคมนาคมขนสงสะดวก ท้ังมีตลาดรับซ้ือในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

        - การจัดการศัตรูพืชในมันสําปะหลัง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

  3. การจัดการศัตรูพืชในมันสําปะหลัง 

 

 

N 

ไปกําแพงเพชร 

ถ. วังเจาสายเกา 

ถ. วังเจา-นาโบสถ 

เทศบาลตําบล

วังเจา 

ศูนยเรียนรู ฯ 

สะพานลอย 

ไป จ.ตาก 

ท่ีวาการอําเภอวังเจา 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การตรวจวิเคราะหดิน 

 ดําเนินการตรวจวิเคราะหดินใหเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ มีการถายทอดความรูเรื่องการเก็บตัวอยางดิน 
การตรวจวิเคราะหดินเบื้องตน และหลักการใสปุยตามคาการวิเคราะหดิน เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรจากการใชปุยเคมี 
 

  

 

 

 

2. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

 มีการสาธิตการผลิตเชื้อราท่ีใชในการเกษตร ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย และเมตาไรเซ่ียม  

อีกท้ังยังมีการแนะนําวิธีการใชท่ีถูกตองและเหมาะสมกับโรคพืชและศัตรูพืชแตละชนิดดวย 

  

 

 

 

3. การผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ 

 การผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพนั้นมีผลตอการเพ่ิมของจุลินทรีย

ในดิน ท้ังยังสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพสมบัติทางชีวภาพเคมีและ

กายภาพของดิน ดินจะมีความโปรงรวนซุย มีการถายเทอากาศดี

สามารถดึงธาตุอาหารในดินมาใชประโยชนไดมาก และมีผลตอการ

เรงการเจริญเติบโตของพืชอีกดวย 

4. การควบคุมศัตรูพืช 

การเฝาระวังและการสํารวจสถานการณการระบาดศัตรูพืช  

เพ่ือวินิจฉัย วิเคราะห และตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมศัตรูพืช  

โดยใชวิธีผสมผสานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 
 

เครือขาย : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชียงทอง 
    ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเชียงทอง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสนัญชญา  โสภา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 086-114-2316 
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