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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
สินคาหลัก : ขาว 
ท่ีตั้ง : บานอูตะเภา  หมูท่ี 8  ตําบลดงปาคํา  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
พิกัด :  x  643931     y 180351  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ  : นางสายฝน  เพ็ชรรัตน   อายุ 47 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  58/1 ม.8 ตําบลดงปาคํา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
เบอรโทรศัพท : 087 – 730 – 5751 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอเมืองพิจิตร มีเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลดงปาคําอยูในเขตชลประทานเกือบท้ังหมดเปน
พ้ืนท่ีปลูกขาว รอยละ 90  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกขาว (s 1)  จํานวน     ไร  เกษตรกรสวนใหญผลิต
ขาวเพ่ือขายโรงสี ปญหา เนื่องจากเมล็ดพันธุยังไมมีคุณภาพท่ีจะเก็บไวทําเมล็ดพันธุ  และปจจัย ตนทุนการผลิตสูง 
และอัตราการใชสารเคมีสูง ทําใหมีตนทุการผลิตสูง สิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรมีสารพิษตกคางใน
เลือดสูง  ความสมบูรณของดินไมดีประกอบกับน้ําไมเพียงพอ ท้ังท่ีพ้ืนท่ีอยูในเขตชลประทาน 
แนวทางการพัฒนา : การลดการใชสารเคมี/ลดตนทุนการผลิต  

1. โดยการผลิตสารชีวภัณฑ ปุยหมัก ปุยอินทรียใชเอง   
2. การตรวจวิเคราะหดิน เพ่ือใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด) 
3. เปาหมายการลดการใชสารเคมี จากเดิมใชไรละ 1,200 บาท ใหเหลือไรละ 600 บาท 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน  เปนศูนยท่ีรวมของ ศูนยจัดการ 
   ศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน  โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
   อยูในตําบลเดียวกัน มีการผลิตลดตนทุนการใชสารเคมี ผลิตสารชีวภัณฑ 
หลักสูตรเรียนรู : 
  1. การลดการใชสารเคมี การผลิตและการใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูขาว  
  2. ตนทุนการผลิตขาว   
  3. การจัดการดินและปุย 
                     4. เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตสารชีวภัณฑ และน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือเปนการถายทอดความรู

ในการผลิตสารชีวภัณฑ เชนเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรีย น้ําหมัก ฮอรโมน ตางๆ มุงเนนใหเกษตรกรผลิต

โดยใชวัสดุท่ีมีในทองถ่ินหรือหา   งาย ผลิตน้ําหมัก ฮอรโมน เพ่ือใชบํารุงดิน  พืช และปองกันโรค แมลง เปนผลดีตอ

สุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดลอม และลดการใชสารเคมี และประหยัดตนทุนในการผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเรียนรูระบบนิเวศน การโฉบแมลง วินิจฉัย จําแนกแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ เรียนรูวงจร

ชีวิตของแมลง  เพ่ือใชเปนประกอบในการตัดสินใจเลือกวิธีปองกัน กําจัดท่ีเหมาะสม  

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การใชปุยเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม   เปนการจัดการดินและปุย  เพ่ือเสริมสรางองคความรู

แกเกษตรกร ในเรื่องการตรวจวิเคราะหดิน  การเก็บตัวอยางดินอยางถูกตอง  การตรวจ วิเคระหดิน เพ่ือทราบถึงธาตุ

อาหารท่ีมีอยูในดินแปลงนั้นๆ วามี คา NPK วามีคาระดับไหน เพียงพอหรือไม  หากตองใสปุย ควรใสเฉพาะตัวท่ีขาด 

หรือมีนอย  ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  

ฐานการเรียนรูท่ี 4  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการมุงเนนใหเกษตรกรทราบถึงสถานการณน้ํา การใชน้ําอยางรู

คุณคา ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตการเกษตเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  ใช

ภูมิปญญาทองถ่ิน สรางความยั่งยืน เขมแข็ง โดยใชปราชญชาวบาน หมอดิน ท่ีมีอยูในทองถ่ิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 
 

 

 

 

  

 
 
 
เครือขาย : ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนดงปาคํา, บริษัทจําหนายเมล็ดพันธุชางแดงตะพานหิน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุรีพร  สุขศิริ   เบอรโทรศัพท :  062–134-6659 
เกษตรอําเภอ : นางมะยม  เนียมสวรรณ                    เบอรโทรศัพท : 087-845-2950 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 118,521 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,047 ราย 
สถานทีต่ัง้ :    อาคารเอนกประสงค์หมู่ 12  ตําบลวังทรายพูน   อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude ..........................    Latitude  ................................  

X  670373    Y 1814750     (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายนายสุทธี    น้อมระวี   
ที่อยู่  :  บ้านเลขท่ี 103  หมู่ 12  ตําบลวังทรายพูน   อําเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-5324595 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีอาศัยนํ้าฝน อยู่นอกเขตชลประทาน 

ปลูกแตงโมหลังจากการทํานาปี 
แนวทางการพฒันา : เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมโีดยใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว   
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆและภูมิปัญญาในการผลิตข้าวเพ่ือลด
ต้นทุนแก่ ผูท้ีม่าศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : เกษตรกรมีความสนใจและภูมิปัญญาในการผลิตข้าวเพ่ือลดต้นทุน 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  

1.การผลิตปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ 
2.การผลิตนํ้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพ่ือย่อยสลายฟางข้าว

          3.การใช้สารชีวภัณฑ์ (เช้ือราบิวเวอร์เรีย,เช้ือราไตรโคเดอร์มา) ทดแทนการใช้สารเคมี 
4.การใช้สมุนไพรไล่แมลง ทดแทนการใช้สารเคมี
5.การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ                 
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.             
ฐานการเรียนรู ้: 1.การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นฐานเรียนรู้ในการผลิตจุลินทรีย์เพ่ือนํามาใช้ในการย่อยสลายตอ
ซังในนาข้าวโดยจุลินทรีย์ที่นํามาผลิตขยายได้มาจากหน่อกล้วย ที่สับละเอียดนํามาหมักกับกากนํ้าตาลเป็นเวลา 15 
วันแล้วนํามาราดในนาข้าวก่อนการเตรียมดิน เพ่ือให้ดินมีความร่วนซุย 

2.การผลิตสมุนไพรไล่แมลง เป็นฐานเรียนรู้การผลิตสมนุไพรเพ่ือใช่ไล่แมลงศัตรูพืช โดยนําสมุนไพร
ต่างๆท่ีมีคุณสมบัติในการไลแ่มลงอาทิเช่น ตะไคร้หอม บอระเพ็ด สะเดา สาบเสือน้อยหน่า เป็นต้นมาใส่ในเครื่องกลั่น 
เพ่ือทําการกลั่นจนกลายเป็นนํ้าสมุนไพรเข้มข้น โดยนํามาผสมกับนํ้าในอัตรา 30 cc. / นํ้า20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-
10 วัน 

3.การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย เช้ือราบิวเวอเรีย เป็นเช้ือราที่ทําให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิด 
โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและหนอนศัตรูพืช โดยเช้ือจะสร้างเส้นใย และสปอรส์ีขาว สามารถแพร่กระจายได้ใน
ธรรมชาติ 

4.การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นเช้ือราปฏิปักษ์ของเช้ือราโรคพืช โดยเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาจะไปลดกิจกรรมการดําเนินชีวิตของเช้ือราโรคพืช เช่น ยับย้ังการเจริญเติบโต ยับย้ังการขยายพันธ์ุเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มา เป็นเช้ือราท่ีอาศัยอยู่ในดินทั่วไป มีหลายชนิด หลายสายพันธ์ุ ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและคัดเลือก
สายพันธ์ุ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคพืช โดยมุ่งเน้นไปที่เช้ือราโรคพืชที่เกิดจากดิน พบว่าสามารถควบคมุ
เช้ือราโรคพืชได้ดีเช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคไหม้ในข้าว 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดงหมอนทอง ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
              บ้านห้วยตัดไม้ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวอัญชรี  เดชมา 
เบอร์โทรศพัท ์: 056-695606 , 0931300457 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 148,263 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,754 ราย 
สถานทีต่ัง้: 113  หมู่ 11  ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude ……………………..    Latitude  …………………..  

X  617793    Y 1799845     (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

                                   
.                                    

ทางไปทุ่งประพาส 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
.                      ทางสายเอเชีย 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอุดม  ระดาสิทธ์ิ 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี  113 ม. 11 ต. ทุ่งใหญ ่ อ. โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์0836307336 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ80  
โดยมีพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวร้อยละ 70 และมีต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการลดต้นทนุการใช้สารเคมี โดยเรียนรู้การใช้สารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ และลด
ต้นทุนการเตรียมดินโดยลดการเผาฟางข้าว ปลูกพืชบํารุงดิน เป็นต้น    
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆเพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 

อบต.ทุงใหญ 

รพสต.ทุงใหญโรงเรียน 

รานอาหารปลาใหญ หนวยบริการ
ประชาชน ต.ทุงใหญ

วัดทุงใหญ

ศูนยเรียนรูฯ 
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หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
๒. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
๓. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
๔. เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (แกล้งข้าว) 

ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

๓. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ๔. เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (แกล้งข้าว) 

แปลงเรียนรู ้: 

เครือข่าย :  

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายอนันต์  ฟองชัย 
เบอร์โทรศพัท ์:  0871991589 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 208,716 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,632 ราย  
สถานท่ีตั้ง :  บานตนชุมแสง หมูท่ี 1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66130 
พิกัด : X 651500   Y 1799421 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพิษณุ  อรรคนิวาส  
ท่ีอยู :  บานเลขท่ี 63/1 หมูท่ี 1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66130 
หมายเลขโทรศัพท : 089- 8581376  
สถานการณของพ้ืนท่ี :  พ้ืนท่ีอําเภอตะพานหิน เปนพ้ืนท่ีราบลุมน้ํา (แมน้ํานาน)  
โครงสรางดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับ 
การปลูกขาว (S1) พ้ืนท่ีสวนใหญ (รอยละ 92) ใชปลูกขาวโดยปลูกขาวเพ่ือขาย 
เปนสินคา และบางสวนปลูกพืชผักและไมผล แตเกษตรกรสวนใหญยังมี 
กระบวนการผลิตท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานอันเหมาะสมทําใหคุณภาพผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด          
และราคา รวมท้ังรายไดท่ีเกษตรกรไดรับ  

แนวทางการพัฒนา : พัฒนากระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP)  ลดตนทุนการผลิตขาวท้ังระบบ
การผลิต (ตามหวงโซอุปทาน) โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตลงรอยละ 10 และเกษตรกรรอยละ 60 ของอําเภอตะพาน
หินผานการรับรองมาตรฐาน  เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวเปนแบบนาดํา นาโยน ใชปุยอินทรียและใชสารชีวภัณฑ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาว เนนหนักเรื่องการแปรรูปขาวสารเพ่ือสุขภาพ       
และเปนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดนระดับประเทศรับรางวัลพระราชทาน ป 2559  

การนําไปใชประโยชน :  ใชสารชีวภัณฑท่ีผลิตเองในไรนาของสมาชกิกลุม 
 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การวิเคราะหดิน 
2. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
3. การผลิตสารชีวภัณฑ 
4. ศาสตรพระราชา 
5. การขยายพันธุพืช 

ศูนย์เรียนรู้ 

 

จุดเร่ิมต้น สนง.เกษตร 
อ.ตะพานหนิ 

แม่นํา้น่าน  

วัดต้นชุมแสง 

แม่นํา้น่าน  

2.5 กิโลเมตร 
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ฐานการเรียนรู  : 1. การวิเคราะหดิน ดวยองคความรูการวิเคราะหดินและปุยสั่งตัด จากเกษตรกรตนแบบท่ีผานการพัฒนา
จากกรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร และศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรเปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติและ
ใหบริการตรวจสอบดินพรอมท้ังใหคําแนะนําในการใชปุยเคมีท่ีถูกตองและเหมาะสมกับโครงสรางดินของเกษตรกร 

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาว เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามมาตรฐานของ กรมการขาว 
เปนฐานเรียนรูท้ังระบบ (ตามหวงโซอุปทาน) โดยวิทยากรเกษตรท่ีไดรับการพัฒนามาจากศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก และ            
ศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรจังหวัดพิจิตร มีการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใหเกษตรกรฝกปฏิบัติตลอดฤดูกาลผลิต                
การพัฒนาคุณภาพสินคามีโรงเรือนคัดคุณภาพและมีการการลดความชื้นกอนทําการบรรจุสินคา  

3. การผลิตสารชีวภัณฑ ลดตนทุนการผลิตดวยการใชปุยชีวภาพอัดเม็ด, น้ําหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ 
เพ่ือถายทอดความรูในการผลิตและใชปุยชีวภาพอัดเม็ด น้ําหมักชีวภาพดวยองคความรูจากเกษตรกรตนแบบ เนนหนัก     
การฝกปฏิบัติโดยใชสถานีเรียนรู (โรงเรือน) ผลิตปุยชีวภาพของกลุมศูนยขาวชุมชนเปนฐานการเรียนรู จุดเดนของฐานการ
เรียนรูนี้อยูท่ีสวนผสม (สูตร) ของปุยชีวภาพอัดเม็ดและน้ําหมักชีวภาพท่ีหลากหลายโดยใชวัตถุดิบภายในทองถ่ินเปนหลัก 
สามารถนําไปใชในการผลิตสินคาเกษตร และยังชวยรักษาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี 

4. ศาสตรพระราชา มุงเนนการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และระบบการผลิตการเกษตรเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองดวยรูปแบบการทําไรนาสวนผสม จัดใหมีแปลงเรียนรูและเวทีเรียนรู รวมท้ังแปลงเรียนรูเรื่องนิเวศ
การเกษตร สําหรับเปนพ้ืนฐานในการเขาสูมาตรฐาน GAP และการพ่ึงพาตนเอง นอกจากนี้ฐานการเรียนรูนี้ยังไดจัดใหมี
สถานีการใชเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

5. การขยายพันธุพืช ถายทอดความรูดานการขยายพันธุพืชดวยวิธีตางๆ โดยสามารถนําความรูนําความรู
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน สามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองตามหลักการพ่ึงตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ขยายพันธุ ซ่ึงสามารถทําเปนอาชีพเสริมได เชน กอใหเกิดรายไดตอเกษตรกรและครอบครัว โดยปกติการปลูกพืช ทุกชนิด
จําเปนตองมีพันธุพืช แตเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมสามารถขยายพันธุพืชไวปลูกเองได ผูท่ีขยายพันธุพืชไวจําหนายจึงมี
รายไดดีมาก เกิดการสรางงานในทองถ่ิน ชวยใหเกษตรกรมีรายไดท่ีม่ันคง ครัวเรือเกษตรกรม่ันคง อาชีพเกษตรกรยั่งยืน 
แปลงเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน  10 ศูนย 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานหวาย – ไมไผไทรโรงโขน ม.2 ต.ไทรโรงโขน 
2. ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชน (ศูนยหลัก) ม.7 ต.หวยเกต ุ  
3. ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชน (ศูนยขยาย) ม.5 ต.ทับหมัน        
4. โครงการสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ม.5 ต.ทับหมัน 
5. ศูนยขาวชุมชนบานบึงประดู ม.5 ต.ทับหมัน 
6. วิสาหกิจชุมชนกลุม GAP บานใหมสําราญ ม.6 ต.ดงตะขบ 
7. วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาวังหลุม ม.3 ต.วังหลมุ 
8. ศูนยการเรียนรูขยายผลศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสริินธร ม.5 ต.ง้ิวราย 
9. วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรไทยทุงทรายทอง ม.9 ต.หนองพยอม 
10. ไรนาสวนผสม ม.4 ต.วังหวา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอัษฏกร  ขุนพิลึก 
โทรศัพท : 093 - 1300476  056-623404     9



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 166,435 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,173 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 12 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

พิกัด : X 0652474   Y 1766963   (Zone 47) 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายอํานาจ   เถียรถํ่า 

ที่อยู : บานเลขที่ 194/1 หมูที่ 12  ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 

หมายเลขโทรศัพท : 0862068562 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พ้ืนท่ีการเกษตรรอยละ 92 เปนนาขาว แบงเปนเขตชลประทาน 

และนอกเขตชลประทาน สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม โครงสรางดินมีกรดออน มีความเหมาะสมกับการปลูกขาวเหมาะสม

มากและปานกลาง โดยสวนใหญปลูกขาวเพ่ือขายเปนสินคาหลัก แตผลผลิตขาวมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน 

มีการใชปจจัยการผลิตเกินความจําเปนตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 4,270 บาท 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาวท้ังระบบการผลิต (ตามหวงโซอุปทาน) โดยมีเปาหมายลดตนทุนให      

ได 870 บาทตอไรและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 

     
      

ไป บานดงเย็น 

ไปพิจิตร ไปดงเจริญ 

ไปโพธ์ิทะเล 
แยกไฟแดงบางมลูนาก-โพธ์ิทะเล 

วดัทา่ช้าง 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : ท่ีตั้งอยูในศูนยกลางของชุมชน เกษตรกรอยูในละแวกเดียวกัน สามารถประสานงานและ       

สงขาวสารไดงาน มีแปลงเรียนรูอยูในบริเวณเดียวกันและใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนอุปกรณในการเรียนรู 

หลักสูตรเรียนรู :  

  หลักสูตรท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาว (นาป) 

  หลักสูตรท่ี 2 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

  หลักสูตรท่ี 3 การผลิตสินคาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู :  
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาว เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามมาตรฐานของกรมขาว เปนฐานการ

เรียนรูท้ังระบบ โดยวิทยากรเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนามาจากสวนราชการตาง ๆ  มีการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือให

เกษตรกรฝกปฏิบัติตลอดฤดูกาลผลิต และสถานีเรียนรูการพัฒนาคุณภาพสินคาประกอบดวยโรงเรือนบรรจุสินคา  

การลดความชื้นและการจัดเก็บ 

2. การลดตนทุนการผลิตดวยการใชปุยเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม ดวยองคความรูการวิเคราะหดินและปุยสั่ง

ตัด จากเกษตรกรตนแบบท่ีผานการพัฒนาจากกรมสงเสริมการเกษตร เปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติและใหบริการ

ตรวจสอบดินพรอมท้ังใหคําแนะนําในการใชปุยเคมีท่ีถูกตองและเหมาะสมกับโครงสรางดินของเกษตรกร 

3. การลดตนทุนการผลิตดวยการใชปุยชีวภาพอัดเม็ดและชีวภัณฑการเกษตรเพ่ือถายทอด 

ความรูในการผลิตและใชปุยชีวภาพอัดเม็ด ชีวภัณฑการเกษตรดวยองคความรูจากเกษตรกรตนแบบ เนนหนักการฝก 

ปฏิบัติ จุดเดนของฐานการเรียนรูนี้อยูท่ีความหลากลายของชีวภัณฑท่ีใชวัตถุดิบภายในทองถ่ินเปนหลัก สามารถ 

นําไปใชในการผลิตสินคาเกษตรและกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เชน การผลิตจุลินทรีย 

จาวปลวกเพ่ือการยอยสลายฟาง การผลิตฮอรโมนมะมวงจากน้ําหมักจุลินทรียจาวปลวก การผลิตน้ําหมักไลแมลง 

สะเดา-บอระเพ็ด การผลิตสารไลแมลงจากกลอย การผลิตฮอรโมนไข/รกหมู การผลิตราขาวบิวเวอรเรีย ราเขียว  

ไตรโคเดอรมา และสารกําจัดแมลง เมตาไรเซียม 

4. การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนระบบการผลิตการเกษตรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองดวยรูปแบบการทําไรนาสวน
ผสม การเกษตรแบบผสมผสาน จัดใหมีแปลงเรียนรูและเวทีเรียนรูองคความรูในการผลิต สําหรับเปนพ้ืนฐานในการ
เขาสูมาตรฐาน GAP และการพ่ึงพาตนเองโดยมีวิทยากรตนแบบหลายคนท่ีมีองคความรูและภูมิปญญาดั้งเดิมในพ้ืนท่ี
ตําบลเขามามีสวนรวม 

 

 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส.ปรีญาพัชญ  ภัทรธนไพศาล   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
หมายเลขโทรศัพท : 088  2935518 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 241,747 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,864 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านหนองแขม  หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
พิกัด : Longitude …………………………   Latitude  …………………………… 

X  635339    Y 1774713  (Zone 47 ) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางโชติกา  พึงไชยวรา อายุ 45 ปี 
บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศัพท:์ 089-9601132   
สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลบ้านน้อย  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพื้นท่ีปลูกเป็นท่ีเหมาะสม
กับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 87.14  โดยปลูกข้าวเพื่อขายสด และผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่ายแต่ประสบปัญหา
การผลิตข้าวไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  
แนวทางการพัฒนา: ลดต้นทุนการผลิตข้าว คือการลดต้นทุนท้ังระบบการผลิต เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ดิน 
เมล็ดพันธุ์, วิธีการปลูก และปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ียไร่ละ 5,120 บาท โดยมีเป้าหมายลด
ต้นทุน 520 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆ 
เพียงพอในการแจกจ่ายผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
หลักสูตรการเรียนรู้: 1.เมล็ดพันธุ์ 

2.การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัด
3.ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและน้ าหมักชีวภาพ
4.การท านาด า นาโยน

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานการเรียนรู้: 1.เมล็ดพันธุ ์การเตรียมแปลง ไถพรวน เพื่อให้ข้าววัชพืชงอก แล้วไถคราดก าจัดข้าววัชพืชก่อนท่ีจะ
ท าการหว่านเมล็ดพันธุ์ เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เช่ือถือได้ และได้รับรองมาตรฐาน ก าจัดข้าววัชพืชจ านวน 3 ครั้งในระยะ
แตกกอ ระยะออกดอก และระยะออกรวง เพื่อก าจัดพันธุ์ข้าวอื่นๆ ท่ีมาเจือปน ระยะเก็บเกี่ยวตรวจแปลงนาอีกรอบ 
ว่ามีพันธุ์อื่นปนอยู่ในแปลงนาหรือไม่ เมื่อต้นข้าวเข้าระยะสุกแก่ สม่ าเสมอให้ท าการเก็บเกี่ยวทันท่ี และตรวจดูรถเก็บ
เกี่ยวว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ในถังเก็บของรถเกี่ยวหรือไม่ 
2.การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด เก็บตัวอย่างดินท่ีจะน ามาวิเคราะห์ ประมาณ 15-20 จุด
ท่ัวแปลงนาก่อนน าดินมาตรวจวิเคราะห์ โดยการน ามาบดให้เป็นผง ใช้ตัวอย่างละ 300 กรัม  
น ามาแบ่งตรวจหาค่าความเป็นกรด – ด่าง  อีกส่วนน ามาตรวจหาค่าปริมาณธาตุอาหารในดิน  
โดยใช้ชุดน้ ายาในการทดสอบอ่านค่าเปรียบเทียบสีเทียบค่าสีท่ีได้กับตาราง เพื่อหาปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
การน าไปใช้น าค่าท่ีได้จากการเปรียบเทียบสี มาด าเนินการตัดปุ๋ยตามท่ีได้จากการวิเคราะห์ดิน และใช้ตามอัตราท่ี
ก าหนดให้จากค่าท่ีวิเคราะห์ 

3.ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและน้ าหมักชีวภาพ
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ น าเศษผักหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในถังหมัก ผสมน้ ากับกากน้ าตาล ละลายให้เข้า

กันใส่สารเร่ง พด.1 ผสมให้เข้ากัน เทน้ าท่ีผสมลงในถังส าหรับหมักเติมน้ าลงไปจนท่วมเศษผัก ปิดฝา 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเมล็ด น าส่วนผสมของธาตุแมกนีไทต์, ซีโอไลท์, เอนรีสซุปเปอร์ฟอสเฟต และ

อินทรียวัตถุ ผสมในอัตราส่วนท่ีก าหนด เมื่อผสมเสร็จ น าเข้าเครื่องปั้นเม็ด โดยใช้หมักชีวภาพเพื่อประสานให้ปุ๋ยปั้น
เป็นเม็ด เมื่อป้ันได้ขนาดแล้วน าออกพึ่งแดด ประมาณ 2 วัน น ามาอัดขนาดเม็ดด้วยเครื่องคัดขนาด จากนั้นบรรจุถุง 

4.การท านาด า นาโยน
การตกกล้า น าดินใส่ลงไปในถาดหลุม ประมาณ ½ ของหลุมน าเมล็ดใส่ลงไป 

ในถาด 2 -3 เมล็ดต่อหลุม น าดินปิดเมล็ด อย่าให้ดินล้นออกมานอกหลุมเพาะใช้ 
กระสอบป่านคลุมถาดเพาะเพื่อเวลารดน้ าจะได้ไมก่ระเด็น รดน้ าเช้า-เย็น ประมาณ  
3-4 วันเมื่อต้นข้าวงอกน ากระสอบออก แล้วรดน้ าต่อไปจนกล้าอายุ 15 วัน หลังจาก 
นั้นน ากล้าลงแปลงได้  

วิธีการโยน แปลงนาต้องมีน้ าขังในแปลง ประมาณ 1 เซนติเมตร น ากระบะกล้าข้าวที่มีอายุ 15 วัน ไปวาง
รายในแปลง รักษาระดับน้ าหลังหว่านให้สูงประมาณ 1 เซนติเมตร ประมาณ 3 วัน เมื่อต้นข้าวตั้งตัวได้ 
สามารถเพิ่มระดับน้ าให้อยู่ในระดับครึ่งหนึ่งของต้นข้าว หรือประมาณ 5 เซนติเมตร 
แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองคะชี หมู่ 5 ต าบลวัดขวาง,ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 3 
ต าบลท่าขม้ิน,ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านท่าตาเสือ หมู่ท่ี 2 ต าบลวัดขวาง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวปณิตตรา แก้วดวงเล็ก ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท:์ 088-1459878 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 139,330 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,333 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านเนินพลวง หมู่ 8 ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude .............................   Latitude  .................................  

X  617812    Y 1813660  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :.นายสําเนียง  เล็กชม   
ที่อยู่ :151/1  หมู่ 8  ตําบล  เนินปอ  อําเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์0817073387 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :ตําบลเนินปอ พ้ืนที่การเกษตรมากกกว่าร้อยละ 90 ทําการเพาะปลูกข้าว โดยอยู่ในเขตที่มีความ
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวปานกลาง (S2)  และพ้ืนที่อีกร้อยละ 10 เพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ซึ่งศักยภาพของพ้ืนที่สามารถ
ปลูกได้ทั้งข้าวและพืชไร่  โดยการปลูกข้าวของเกษตรกรประสบปัญหาในด้านต้นทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาผลผลิต โดย
การทํานาปี มีกําไรเหลือจากการผลิตเพียงไร่ละไม่ถึง  1,000 บาท ส่วนนาปรัง มีกําไรเหลือเพียงไร่ละ 300 บาท และยัง
ประสบปัญหาในด้านสภาวะแห้งแล้ง ทําให้ได้ผลผลิตตํ่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากต้นทุนไร่ละ 3,000 – 4,500 บาท  โดยลดการใช้ปุ๋ย(การ
ตรวจวิเคราะห์ดิน เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด) ลดการใช้สารเคมี(ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) และลดอัตราเมล็ดพันธ์ุ นอกจากน้ี 
คือการนําภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มาปรับใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
บางส่วนไปปลูกพืชอายุสั้นใช้นํ้าน้อย เพ่ือให้เกิดการผลิตที่ผสมผสาน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆเพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
หลกัสตูรเรียนรู้:  

1 เศรษฐกิจพอเพียง 
2 การจัดการดินและปุ๋ย 
3 โรคและแมลงศัตรู 
4 โรคและแมลงศัตรู  
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. เศรษฐกิจพอเพียง

2. การจัดการดินและปุ๋ย

3. โรคและแมลงศัตรู

4. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูข้าว
แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 9 ตําบลเนินปอ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักตําบลเนินปอ 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายศราวุธ จันทรมณ ี  จักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 093-1300451 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 166,566 ไร ่
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,893 ราย 
สถานทีต่ัง้:  ม.14 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
พกิดั : Longitude 100.42481    Latitude  15.97745  

X  670549     Y 1776863  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญชู ขุนอินทร์ 
ที่อยู่ :บ้านเลขท่ี 39 ม.14 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์ 089-5662849
สถานการณ์ของพืน้ที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลท้ายทุ่ง ส่วนใหญ่สภาพการผลิตปลูกข้าว 
ร้อยละ 90 และพื้นที่ปลูกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวปานกลาง(s2)   
โดยปลูกข้าวเพ่ือการค้าและผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองในพ้ืนที่ แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ด 
เมล็ดพันธ์ุข้าวยังไม่ได้คณุภาพ อีกทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยา มีราคาแพง ดินมีคุณภาพตํ่า   
แนวทางการพฒันา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ที่ 4533 
บาท และตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตลดลงไร่ละ 200 บาท  

2. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆเพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
และภูมิปัญญาในการผลิตเมลด็พันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลติข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 

2. การผลิตเมล็ดพันธ์ุขา้วพันธ์ุดี

สี่แยกบานเนนิมวง

สี่แยกวังงิว้ วัดคลองหวยหลัว 

ศูนยเรียนรูฯ

ทางหลวงหมายเลข 11 วงัทอง – ตาก
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 1 การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี (นายบุญชู  ขนุอินทร์  วิทยากร) 

-ผลิตตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว 

ฐานเรียนรูท้ี่ 2 การผลิตสารชีวภัณฑ์ (นายบุญชู  ขนุอินทร์  วิทยากร) 
เชื้อราแบคทเีรยี บาซิลสั ทูรงิเจนซีส(BT) 
ขั้นตอนการผลติ นําส่วนผสมท้ังหมดเทใส่  ในถังมฝีาปิด และผสมให้เข้ากัน  

คนทกุวันเป็นเวลา 7 วัน จึงนําไปใช้ได้ 
ประโยชน ์ ใช้ป้องกันหนอนศัตรูพืชได้ดีทกุชนิด 
อัตราการใช้ 20 ซี.ซ/ีนํ้า 20 ลิตร 

ฐานการเรียนรูท้ี่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร (นางสาวธุวะพร  นันทะสาร  วิทยากร) 

ฐานการเรียนรูท้ี่ 4 การผลิตฮอร์โมนไข่ (นายบุญชู  ขนุอินทร์  วิทยากร) 
1. ไข่ไก่ 20 ฟอง (1 กก.) 4. กากนํ้าตาลหรือนํ้าตาลทราย  1 ลิตร/กก.
2. นมจืด 1 กล่อง 5. ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลกู
3. นมเปรี้ยว 1 ขวดเล็ก 6. ถังมฝีาปิดขนาด 10 ลิตร

ขั้นตอนการผลติ 
 นําส่วนผสมท้ังหมดเทใส ่ ในถงัมีฝาปิด และผสมให้เข้ากัน คนทุกวันเป็นเวลา 7 วัน จึงนําไปใช้ได้ 
ประโยชน ์ บํารุงผลผลิต  เพ่ิมผลผลิตให้ต้นพืช รวงเต่ง เมล็ดข้าวมีนํ้าหนัก 
อัตราการใช้ 20 ซี.ซ/ีนํ้า 20 ลิตร 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท้ายทุ่ง, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธ์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 094-6068384 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : มะม่วง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 19,620 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 728 ราย 
สถานทีต่ัง้:...หมู่ที่ 1 ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
พกิดั : Longitude ......................    Latitude  .................................  

X  666929    Y 1821482  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

   แยกไฟแดงสากเหล็ก          ไป อ.เนินมะปราง

ไป ต.วังทับไทร

แปลงเรียนรู

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร

ปอม
ตํารวจ

200 ม.

7 กม.

3 กม.
3 กม.

ไป อ.วังทอง

ไป อ.วังทรายพูน

N

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสายันต์  บุญย่ิง               
ที่อยู่ :  77 หมู่ที่ 1 ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์  081-8871964 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลวังทับไทร ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล (มะม่วง) ร้อยละ 70 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมกับการปลูกมะม่วง (S2) มีจุดรวบรวมผลผลิตกลางของกลุ่ม ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก 
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
แนวทางการพฒันา :  1. การพัฒนาคุณภาพมะม่วงสู่มาตรฐานการส่งออก 

2. การลดต้นทุนการผลติ ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนในการการผลิตมะมว่งเฉลี่ยไร่ละ 10,000
บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุน 10 % ของต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกเผยแพร่ให้กับผู้มา
ศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพดีได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานในการส่งออก 

2. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญและการป้องกันกําจัด
3. การตลาดและการเช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด

ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. การผลิตมะม่วงนอกฤดู
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2. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญและการป้องกันกําจัด

3. การตลาดและการเช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด

4. การคัดแยกและบรรจุหีบห่อ

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย :  1. ชมรมผู้ปลูกมะม่วงเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
2. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง เพ่ือการค้าและการส่งออก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกบ้านวังเรือ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายชินวัฒน์  คุม้ม่วง 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-7293343 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : พืชผัก 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๘๒,๙๖๗ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๓,๐๔๑ ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานบึงนาราง หมูท่ี ๑ ตําบล บึงนาราง  อําเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร            

พิกัด : X ๐๖๒๒๓๐๐   Y ๑๗๙๐๓๙๒   (Zone  ๔๗)           

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B        

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : คณุพงษเดช  ศรนีาราง  อายุ ๕๔  ป  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๙๖/๑  หมูท่ี ๒ บานหนองตราสิงห อําเภอบึงนาราง ตําบลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐    

เบอรโทรศพัท : ๐๘๗- ๖๘๒ ๒๐๙๔ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเอบึงนาราง  สวนใหญประกอบอาชีพทํานา โดยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด ๘๒,๙๖๗ 

ไร คิดเปนรอยละ ๔๘% ของพื ้นที ่การเกษตรทั ้งหมด แบงเปนพื ้นที ่ท่ ีเหมาะสมมากสําหรับการปลูกขาว (S๑) 

จํานวน ๗,๑๒๖ ไรและพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาวในระดับ ( S๒) จํานวน ๗๕,๘๔๑ ไร จากการสํารวจของ 

มูลพบวา เกษตรมีการทํานาอยางตอเนื่องทําใหเกิดปญหาดินเสื่อมคุณภาพ  และโรคแมลงศัตรูขาวระบาดอยางตอเนื่อง 

ทําใหเกษตรกรมีการใชปุ ยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก  สงผลใหเกษตรมีตนทุนการผลิตสูง 

และผลผลิตไมไดคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต โดย 

๑.  สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลงทดแทนนาปรัง เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคแมลงศัตรูขาวและปรับปรุงดิน 

๒.  ใชการปองกันกําจัดศัตรูขาวแบบผสมผสาน 

๓.  สงเสริมการใชปุยลดตนทุนการผลิต  โดยการใชปุยอินทรีย และปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

๔.  ใชระบบการผลิตท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP 

๕.  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : สถานท่ีตั้งอยูใกลแหลงน้ําอางเก็บน้ําบึงนาราง อยูในชุมชนการคมนาคมสะดวก  วิทยากรไดรับการ 

พัฒนาอยางตอเนื่องไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการตางๆเกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากอสรางอาคาร 

สถานที่รวมกันดูแลรักษา และเปนศูนยบริการดานการเกษตรใหกับเกษตรกร จัดประชุมประชาคมเผยแพรความรูจาก         

อินเทอรเน็ต จัดทําแปลงเรียนรู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตดิตาม 

สถานการณการระบาดแมลงศัตรูพืช เพาะเลี้ยงขยายพันธุสัตวน้ํา กบ,ปลาหมอ กระจายใหเกษตรกร แปลงปลูกผักปลอดภัย 

โดยระบบการใหน้ําในแบบตางๆ 
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หลักสูตรการเรียนรู : มี ๗ หลักสูตรประกอบดวย 

๑. หลักสตูรการผลิตและการใชสารภัณฑทดแทนการใชสารเคมี  

๒. หลักสูตรการเพาะเห็ดในโรงเรือน 

๓. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกบ                                      

๔. หลักสูตรการเลี้ยงปลาในกระชัง (บก,น้ํา)                            

๕. หลักสูตรการปลูกพืชผักระบบน้ําหยด                                 

๖. หลักสูตรการผลิตปุยอินทรียปนเม็ด                                                                                  

ฐานการเรียนรู :                             

ฐานท่ี ๑.การผลิตสารชีวภัณฑ 

ฐานท่ี ๒.การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

ฐานท่ี ๓. การปลูกผกัระบบน้ําหยด 

ฐานท่ี ๔. การผลิตปุยอินทรียปนเม็ด  

ฐานท่ี ๕. กิจกรรมดานประมง การเลี้ยงกบ, ปลาในกระชังน้ําและกระชังบก หรือแปลงขาว 

แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลบึงนาราง , วิสาหกิจทุงพรหมทอง,วิสาหกิจผูปลูกผักหนองจิกสี,วิสาหกิจ

ผูปลูกผักบานวังพราว,กลุมวิสาหกิจแมบานแปรรูปผลผลิตบานสุขเกษมและเกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงานจากอําเภออ่ืนหรือมา

จากตางจังหวัด     

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายขจรศักดิ์ คัญทับ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท :  081-9727420  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 88,278 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,556 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านท่าเรือ ม.1 ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
พกิดั : Longitude ……………………….    Latitude  …………………………  

X  675133   Y 1771686  (Zone 47 ) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : ………… 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางนรารัตน์  อ่ัวหงวน  
ที่อยู่ : 214 ม.1 ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
เบอร์โทรศพัท:์ 080-119-8260 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังง้ิวใต้ ส่วนใหญม่ีการปลูกข้าว เพ่ือใช้ในการบริโภคและจําหน่ายทั้งใน
รูปแบบการขายให้กับโรงสีโดยตรงและขายในรูปแบบเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งประสบปัญหาการผลติเมล็ดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ และ
ต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการใช้นํ้าหมกัชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และสารขับไล่แมลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีวัตถุดิบในการผลิตสารชีวภาพด้านต่างๆเพียงพอในการแจกจ่ายผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการใช้สารเคมี และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโดยลดการใช้สารเคมี และสามารถจัดการศัตรูพืชได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ)  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์ม 

เช้ือราไตรโคเดอร์มา  จัดเป็นเช้ือราช้ันสูงที่เป็นเช้ือราปรปักษ์ที่สามารถควบคุมเช้ือรา 
สาเหตุของโรคพืชหลายชนิด เช่น โรคใบจุด โรคไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย 
เช้ือราบิวเวอเรีย  เป็นเช้ือจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก  “เช้ือราทําลายแมลง” มีคุณสมบัติ 
ในการทําลายแมลงได้หลายชนิด โดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตนํ้าส้มควันไม ้
นํ้าส้มควันไม้มคีวามเป็นกรดสูง มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อนําไปใช้ 
ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน  
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช  

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตและใช้จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย 
จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์ในการทําปุ๋ยหมัก  
ใช้เพ่ิมความอุดมสมบูรณใ์นดินและควบคุมโรคแมลง 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังง้ิวใต้ 
   ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านกุดประดู่ 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร : นางสาวอัญชลี  ลมลูภักตร์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 093-130-0482 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 112,604 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,410 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองขาว หมูท่ี 5 ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
พิกัด : X 608162Y 1819276 (Zone 47)   
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุทิน  นวมพันธ 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 9/4 หมูท่ี 5 ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
หมายเลขโทรศัพท : 089-856-2978 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอวชิรบารมี พ้ืนท่ีอยูนอกเขตชลประทาน ใชน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติทําการเกษตร       
ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา มีความเหมาะสมในการปลูกขาวปานกลางถึงนอย (S2 = 91.25 %,  
S3 = 0.25 %) และบางสวนหรือประมาณรอยละ 8.5 ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว (N)  แตเกษตรกรมีการปลูกขาวเปนพืช
หลักท้ังเพ่ือใชบริโภคและจําหนายเปนสินคา รอยละ 65 ของพ้ืนท่ี เกษตรกรจึงมีตนทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมีซ่ึงสงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกร สภาพแวดลอม และตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร (โดยเฉลี่ยเทากับ 4,750 บาท/ไร) 
แนวทางการพัฒนา :  1. ลดตนทุนการผลิตขาว โดยสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑทางการเกษตร 
          2. พัฒนากระบวนการเรียนรูของเกษตรกร โดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    การผลิตสินคาเกษตรเปนศูนยกลาง   
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูฯท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน ประสบปญหาปริมาณน้ํา
ไมเพียงพอ ในชวงเกิดภาวะภัยแลง แตสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขปญหาใหกับเกษตรกรตามความจําเปนและความ
ตองการ โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรเรียนรู :  
                   หลักสูตรท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาว 
                   หลักสูตรท่ี 2 การจัดการดิน ปุย 
                   หลักสูตรท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การจัดการศัตรูพืช  

เพ่ือเสริมสรางความรูใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการจําแนกแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ สําหรับใช

ประโยชนในการสํารวจติดตามสถานการณการระบาดของศัตรูพืช และใชในการตัดสินใจเลือกวิธีปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชท่ีเหมาะสม  เรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑและอินทรียสารเพ่ือการเกษตร เชน เชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อรา      

บิวเวอรเรีย น้ําหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ โดยการสาธิตและฝกปฏิบัติจริงในการผลิต/ขยายสารชีวภัณฑใหกับเกษตรกร

เพ่ือลดตนทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดลอม รวมท้ังสุขภาพของเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การจัดการดินปุย  

ดวยองคความรูการวิเคราะหดิน และปุยสั่งตัด จากเกษตรกรตนแบบท่ีผานการพัฒนาจากกรมสงเสริม

การเกษตร เปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติและใหบริการตรวจสอบดินพรอมท้ังใหคําแนะนําในการใชปุยเคมีท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับโครงสรางดินของเกษตรกร โดยเฉพาะในอําเภอวชิรบารมีท่ีโครงสรางของดินสวนใหญมีความ

เหมาะสมในการทําการเกษตรไมมาก มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรไดเรียนรูการผลิตปุย เพ่ือใชปรับปรุง

บํารุงดินและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร จุดเดนของฐานเรียนรูนี้อยูท่ีการนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร        

และทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินมาใชประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมท้ังการปรับระบบการผลิตการเกษตรดวยการ

ปลูกปุยพืชสด 

ฐานเรียนรูท่ี 3 พลังงานทดแทน   

โดยมุงเนนการใชพลังงานอยางมีคุณคา และยั่งยืน จึงจัดฐานเรียนรูเรื่องพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการสูบน้ํา  

และกาชชีวภาพเพ่ือการหุงตม    

ฐานเรียนรูท่ี 4 การใชน้ําอยางรูคุณคา   

โดยมุงเนนการใชทรัพยากรน้ําอยางมีคุณคา จึงมีการเรียนรูในเรื่องระบบน้ําหยด และการผลิตขาวแบบใชน้ํา

นอย 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

ระบบการผลิตการเกษตรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองดวยรูปแบบการทําไรนาสวนผสม จัดใหมีแปลงเรียนรูและเวที

เรียนรูองคความรูในการผลิต นอกจากนี้ฐานการเรียนรูนี้ยังไดจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความยั่งยืนในการผลิตควบคู  

กันไปดวยโดยใชปราชญชาวบานท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีและแปลงเรียนรูเปนจุดศึกษาดูงานของเกษตรกร 

แปลงเรียนรู : 

  
เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
  ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน 
  หมูบานแผนดินธรรม แผนดินทองบานทับเกวียนทอง 
  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือขาย 
  แปลงใหญวังโมกข 
  กลุมขาวอินทรียวชิระ 
  ศูนยเครือขายชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุปรานี  อินทรศักดา  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หมายเลขโทรศัพท : 083-330-3235 
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