
จังหวัดพิษณุโลก
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 170,618 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,253 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 1  ตําบลจอมทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

พิกัด :  X= 631778   Y= 1865496  

พิกัด :  Longitude 100.18468  Latitude 16.89777 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ระดบัด ี(A) 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมพงค  เพ็ชรนิล   

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 98 หมูท่ี 1 ตําบลจอมทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

เบอรโทร : 081-475-4462 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลจอมทอง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการ

ปลูกขาว โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัย

การผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองสงน้ําการคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,000 บาท  

โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท 

                2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : ใชเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิตขาวพรอมแปรรูปขาว 

    2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

     3. การเลี้ยงไสเดือน 

    4. การผลิตสารชีวภัณฑใชในนาขาว 

    5. การทําไขเค็มกะทิ 

    6. การผลิตฮอรโมนไข  
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ฐานเรียนรู : 

1)  ฐานการลดตนทุนการผลิตขาว : นายสมพงค  เพ็ชรนิล 

 
2) ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทาตะเคียน : นายเกษม  โตมา 

 
3)  ฐานเรียนรูการแปรรูปไขเค็มกะทิ : วิภาวรรณ สิงหโต  

 

4)  ฐานเรียนรูการเพาะเลี้ยงไสเดือน : นายสุวิทย  ฉิมเลิศ  

 

5)  ฐานเรียนรูการปลูกมะนาววงบอ : นายปทมา  เพ็ชรนิล   

 

แปลงเรียนรู : การปลูกขาว 

   
เครือขาย : 19 ศูนย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางเนาวรัตน แกวแจง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทร : 089-8566853     
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

สินคาหลัก : มะมวง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,300 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 54 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 19/1 หมูท่ี 9 ตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

พิกัด : X =655463   Y=1847990 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ระดับดี (A) 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพรอง  มวงเนียม 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 19/1 หมูท่ี 9 ตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

เบอรโทรศัพท : 093-2786259 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองพระ สวนใหญปลูกขาวเปนหลัก แตท่ีผานมาประสบปญหาราคาขาว

ตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง ทําใหเกิดปญหาภาวะหนี้สินอยางตอเนื่อง ท้ังในสถาบันการเงินและนอกสถาบันการเงินดังนั้น 

เกษตรกรจึงไดรวมตัวและหารือถึงแนวทางการทําเกษตรกรรมทางเลือกผลิตพืชชนิดอ่ืนเพ่ือใหคุมคาตอการผลิต มีรายได

เพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับการผลิตในพ้ืนท่ี จึงไดต้ังและขอจดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนมะมวงสีทองหนองแฝก และ

พัฒนาจนไดรับการแตงตั้งเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยหลัก) ของอําเภอวังทอง  

แนวทางการพัฒนา : เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ (เกษตรตนแบบ : Smart Farmer) สามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตร (มะมวง) สูเกษตรกรท่ัวไปได เพ่ือใหมีความพรอมเปนแหลงเรียนรูดาน

การเกษตรของชุมชน  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : 

1. เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตร (มะมวง) อยางมีประสิทธิภาพ ในดาน  

  1.1 การผลิตมะมวงคุณภาพการสงออก 

  1.2 การลดตนทุนการผลิต 

2. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับบริบทของชุมชน  

หลักสูตรเรียนรู : การผลิตมะมวงนอกฤดูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสงออก 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานท่ี 1. การตรวจคาวิเคราะหดิน วิทยากรประจําฐาน นายพรอง มวงเนียม  

โดยเนนใหทราบถึงความอุดมสมบูรณ และปญหาของดินในแปลงปลูกพืช พรอมกับคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงบํารุง

ดิน เชน การใชปุย การใชปูน ปรับปรุงดินกรด รวมท้ังการใชวัสดุหรือสารปรับปรุงดินอยางอ่ืน ตามความจําเปนเพ่ือให

การปลูกพืชไดผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน และมีคุณภาพดีข้ึน 

 
ฐานท่ี 2. การผลิตมะมวงนอกฤดู วิทยากรประจําฐาน นายพรอง มวงเนียม  

โดยเนน ตั้งแตการเตรียมตนมะมวงใหมีความพรอมสมบูรณ การดูแลรักษา การใสปุย การปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช การดูแลผลผลิตมะมวง และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  

 
ฐานท่ี 3. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ วิทยากรประจําฐาน นายพรอง มวงเนียม โดยเนน การลดตนทุนการผลิต การเกษตร

ผสมผสานระหวางการใชสารอินทรียและสารชีวภาพไดอยางเหมาะสม โดยคิดคนสูตรน้ําหมักดวยตัวเอง 

 
ฐานท่ี 4. การขยายพันธุไมผล วิทยากรประจําฐาน นายขจรศักดิ์  บุญมี โดยเนน การขยายพันธุตนพันธุใหมีคุณภาพ 

ตรงตามสายพันธุ และการสรางรายไดใหแกสมาชิกศูนย เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป 

 
ฐานท่ี 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวง วิทยากรประจําฐาน นายพรอง มวงเนียม และวิทยากรจากกรมวิชาการ

เกษตรโดยเนน การผลิตมะมวงตามมาตรฐาน GAP และการเตรียมพรอมรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือ

นํามาพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 
ศูนยเครือขาย : 12 ศูนย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพิสิษฐ อัจฉฤกษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 064-3527637 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ  :  ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 260,930 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 6,039 ราย 
สถานทีต่ัง้  :   94/3 หมู่ที ่8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั  : Latitude  16.72000   Longitude  99.93261   

  X = 599420     Y = 1848814  (Zone …) 
ระดับการพัฒนาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

     ป้อมตํารวจคลองน้ําเย็น ถนนบางระกํา – หนองกุลา 

อบต.บงึกอก 
ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ที่ว่าการอําเภอบางระกาํ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :  นางพชรกมล  เหลืองทอง 
94/3 หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์ : 086 – 171 - 9801 
สถานการณ์ของพืน้ที่  :  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา ร้อยละ 85 มีต้นทุนการผลิตข้าวสูง เน่ืองจาก 
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี การใช้ปุ๋ย และการผลิตสารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้ สารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช 
แนวทางการพฒันา  :  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้/ทักษะให้กับเกษตรกรเพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ในด้านการผลติเมล็ดพันธ์ุดี การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  และการผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ประกอบการดําเนินงานของศูนย์ฯ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  มีองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กําหนด ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ หลักสูตร  แผนการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ รวมทั้ง มแีนวทางการ
ดําเนินงานในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
การนําไปใชป้ระโยชน ์:  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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หลกัสตูรเรียนรู้  :  การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติข้าว 
1. การผลิตเมล็ดพันธ์ุขา้ว
2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด)
3. การผลิตสารชีวภัณฑ์

ฐานการเรียนรู:้ (พร้อมภาพประกอบ) 
1. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

2. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยส่ังตัด)

3. การผลิตสารชีวภัณฑ์

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย :  มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายสุทศัน์  อ่อนศรี    ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ     
เบอร์โทรศพัท ์: 081 – 596 - 5408 
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บ้านบางกระน้อย ม. 2 ต.นครป่าหมาก

ที�ทําการ ผญบ
และศูนย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง.

ทิศเหนือ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 124,375 ไร 

เกษตรกรตนแบบ : นายสมพงษ อนชาวนา 

สถานท่ีตั้ง:  46/1 หมู 2 ตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม จงัหวัดพิษณุโลก (15 ไร) 

พิกัด : X 643009    Y 1835644 

พิกัด : Longitude 100.34060022791707  Latitude 16.598735307588303 

ระดับการพัฒนาของศูนย : ระดับดี (A) 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมพงษ  อนชาวนา  

ท่ีอยู : 46/1 หมู 2 ตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก   

เบอรโทรศัพท : 089-4375924 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทํานาเปนหลัก การปลูกขาวประสบปญหาการมีตนทุนการผลิตสูง สาเหตุ

ท่ีทําใหตนทุนการผลิตสูง ไดแก เมล็ดพันธุดี ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช สารเคมีคุมกําเนิดหญา คาไถ คาคลาด 

คาทําเทือก คาปลูก คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาเก็บเก่ียว ทําใหการปลูกขาวไมเหลือกําไรหรือมีกําไรนอย 

แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมท้ังยกระดับจากการปลูกขาวท่ีใชสารเคมี เปนการปลูกขาวปลอดภัย ทําใหหมูบาน

เปน “หมูบานขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย” และยังมีการนํานวัตกรรมการปลูกขาว จากการทํานาดํา หรือนาหวาน 

เปนการปลูกขาวนาโยน และการหวานแหง และมุงสูการเปนเกษตรอินทรีย แปลงใหญขาวตอไปในอนาคต 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนสถานท่ีศึกษาดูงานดานการปลูกขาวแบบเบ็ดเสร็จ (สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู ตามวิถี

ชาวนาบานบางกระนอยอยางแทจริง)  

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว แบบครบวงจร (การลดตนทุนการผลิตขาว ตามแบบวิถีชาวนาบานบางกระ

นอย) 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การผลิตขาวแบบครบวงจร (ปลูก – แปรรูป – จําหนาย) 

  
2. ดานปศุสัตว การเลี้ยงโคขุน โดยวิธีการลดพ้ืนท่ี 

  
3. ดานการประมง ดวยวิธีการลดตนทุน  

   
4. การผลิตน้ําตาลมะพราว (การปลูกมะพราวเพ่ือทําน้ําตาลมะพราว) 

     
5. การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดคุณภาพสูง 

  
6. ทองเท่ียวเชิงเกษตร (โฮมสเตย) 

     
นอกจากนี้ยังมี ฐานการเรียนภายบริเวณใกลเคียง ภายใตการดูแลของคณะกรรมการ ของ ศพก. หลัก ไดแก ฐาน

เรียนรูดานการผลิตสารปองกันและไลแมลงศัตรูพืช การเผาถานเก็บน้ําสมควันไม การผลิตน้ํายาลางจาน การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ การแปรรูปสมุนไพร 

เครือขาย :  ศูนยเครือขาย ศพก. จํานวน 15 ศูนย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสาวทัศนียวรรณ  มณีทาโพธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  089-5340662 
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ป้อมตํารวจ 

สะพานข้าม
แม่น้ําน่าน 

ถนนพิษณุโลกอ.วัดโบสถ์ 

สะพานข้ามแม่น้ําน่าน

ไปบ้านโปร่งนก ไปม.2ท่าช้าง

ศูนย์เรียนรู้

ไป อ.พรหมพิราม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 316,957 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 12,852 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2  ตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั : Latitude 16.96399    Longitude 100.20773 

  X = 628588     Y = 1875968  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู:้ นางเสน่ห์  เรืองดี  อายุ 57 ปี 
บ้านเลขท่ี 80 หมู่ที ่2 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-1510379 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลท่าช้าง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 97.58 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้จําหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว
พิษณุโลก แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งนํ้าการคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพฒันา :  - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,550  บาท  

โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 400 บาท 
       - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  
หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี
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ฐานการเรียนรู้ : 1) การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเก็บเก่ียวและขนส่งโดยเน้นใน 
ระยะกล้า ได้แก่ การจํากัดวัชพืช การใช้การจัดการนํ้าแบบแห้งสลับเปียก  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง  
ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  
การให้น้ําแบบแห้งสลับเปียก 
ระยะต้ังท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงก่อนเก่ียว 20 วัน  
เอานํ้าออกจากนา ประสานผู้รับซื้อและ 
ระยะเก็บเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธ์ุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

2) ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม
โดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่  
การเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุตามวิธีการปลูก 

3) การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน
โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือก 
พันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธ์ุข้าวที่คุณภาพดี  
และกําหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวตามวิธีการปลูก 

4) การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าว
ให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต  
การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว  
การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี  

5) ป้องกันจํากัดโรคและแมลงการโดยใช้สารชีวภัณฑ์
สําหรับการใช้น้ําชีวภาพโดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้  
วิธีทํา การนํามาผลิตใช้และประโยชน์ 

6) การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดินตรวจหา 
ผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่ 
และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 
แปลงเรียนรู ้

 เครือข่าย :  ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านสะพานหิน 
ศูนย์ขยายเมลด็พันธ์ุข้าวพิษณุโลก กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายแฉล้ม แจ่มฉาย ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท:์  084-1520897 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 106,948 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,751 ไร่ 
สถานทีต่ัง้ : บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3  ตําบลไทรย้อย  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั : Latitude 16.48206  Longitude 100.65672  

  X = 676845      Y = 1822985 (Zone…) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายจันที ชมพูมี 
หมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-2690301 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อาชีพหลักของสมาชิกได้แก่ การทํานา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธ์ุหอมมะลิ 105 มีพ้ืนที่ทํานารวม 
ประมาณ 5,000 ไร่ ผลผลิตข้าว 2,500 ตัน/ปี ทํานา 1 คร้ัง พันธ์ุข้าวที่ปลูกได้มาจากแปลงขยายพันธ์ุของกลุ่ม 
บางส่วน ซื้อมาจากศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพิษณุโลก สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรทางกลุ่มได้ผลิตใช้เอง ทั้งสารไล่แมลง 
ฮอร์โมนพืชผลผลิตข้าวที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธ์ุให้กับสมาชิกและชุมชนอ่ืนๆ โดยจําหน่าย ณ ศูนย์ข้าวชุมชน  
แนวทางการพฒันา :  - การลดต้นทุนการผลติข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,250 บาท  

         โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 1,340    บาท 
       - การผลติข้าวให้ได้คุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :การลดต้นทุนการผลิต ไร่ละ 1,340 บาท 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
2. การผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก – การเก็บเก่ียวและขนส่งโดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การจํากัดวัชพืช 
การใช้การจัดการนํ้าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง 
ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  
การให้น้ําแบบแห้งสลับเปียกระยะต้ังท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน  
กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธ์ุปน 
กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงก่อนเก่ียว 20 วัน เอานํ้าออกจากนา  
ประสานผู้รับซือ้และระยะเก็บเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธ์ุปน การกําจัด 
วัชพืช เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

2. ใช้ข้าวพันธ์ุดี ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม
โดยเน้นการเลือกพันธ์ุข้าวที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่  
การเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุตามวิธีการปลูก 

3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน
โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือก 
พันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธ์ุข้าวที่คุณภาพดี  
และกําหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวตามวิธีการปลูก 

4. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าว
ให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต  
การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว  

5. การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดิน
ตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ต่อไร่และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ศนูย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านหนองขอน , ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านปลวกง่าม 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร:  นายขจรศักด์ิ สีบุญมี  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์  093-1300638 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 63,859 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,003 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 2  ตําบลท่างาม  อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
พกิดั :  Latitude  1.706407 Longitude  100.291666 

   X ………………………….  Y …………………….  (Zone …)   
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นางจรูญ  ราชบรรจง 
ที่อยู่ :  13/1  หมู่ที ่2  ตําบลท่างาม  อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศพัท:์ 08-9438-7346 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

- เกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก 
- พ้ืนที่ปลูกมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว  
- ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง เน่ืองจากขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ดี 
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูงเกินความจําเป็น  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
- การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

แนวทางการพฒันา : 
* การลดต้นทนุการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่มีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 4,570 บาท โดยมี

เป้าหมายลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 570 บาท. 
*การผลิตข้าวให้ได้คณุภาพดี

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : *เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
*การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี

การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 570 บาท. 

หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตข้าว
2. การใช้สารชีวภัณฑ์และสารสมุนไพร  ทดแทนการใช้สารเคมี
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ฐานการเรียนรู้ 
1) การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตข้าว

- การดูแลรักษาต้ังแต่ปลูก - การเก็บเก่ียว โดยเน้นต้ังแต่ 
การเตรียมเมลด็พันธ์ุข้าวพันธ์ุดี การปฏิบัติดูแลรักษาตามหลักการ 
เกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการ 
ป้องกันกําจัดโรค แมลงศัตรทูี่สําคัญตามหลักการเกษตรแบบ 
ผสมผสาน(IPM) เทคโนโลยีหลังการการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม 

2) การใช้สารชีวภัณฑ์และสารสมุนไพร
ทดแทนการใช้สารเคมี โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกัน  
กําจัดโรคแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญตามหลักการเกษตรแบบผสมผสาน(IPM)  
การใช้พืชสมุนไพรป้องกัน กําจัดแมลงศัตรูข้าวทดแทนสารเคมี 
ทางการเกษตร การทําฮอร์โมนพืชจากวัสดุในท้องถิ่น การทํานํ้าหมัก 
ชีวภาพ การผลิตและการใช้ประโยชน์ 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ศูนย์ส่งเสริมเมลด็พันธ์ุข้าวชุมชน  9  ศูนย์  อําเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายพงษ์ศักด์ิ ทรายน้อย ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 08-1727-6376 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พืชหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 9,966 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 85,042 ราย 
สถานท่ีตั้ง  : บานน้ําพริก หมูท่ี 2 ตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด  : Latitude  17.189858   Longitude 100.91266   X 703415  Y 1901568 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ  : ระดับ B 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
                                   
             
 
 
 
 
 
 
 
                            
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพิศณุ แสงบุดดี  อายุ 40 ป        
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 60 หมูท่ี 2  ตําบลยางโกลน  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
เบอรโทรศัพท : 095-6105034 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรอําเภอนครไทย สวนใหญประกอบอาชีพทํานาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน แตปริมาณ
ผลผลิตท่ีผลิตไดมีปริมาณคอนขางตํ่า คุณภาพต่ํา ตนทุนในการผลิตสูง ดินในเขตพ้ืนท่ีปลูกขาว มีความอุดมสมบรูณต่ํา 
ศัตรูขาวมีการระบาดทําใหผลผลิตท่ีไดไมเต็มท่ีเกษตรกรไมมีการปองกันการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ ไมนําการผลิต
ปุยพืชสดมาใชในพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนา : 1. ลดตนทุนการผลิตขาวโดยการใชอัตราเมล็ดพันธุในปริมาณท่ีเหมาะสม 
                           2. การใชปุยสดเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร 
        3. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 

จุดเดนของศูนยเรียนรู  :  ลดการใชสารเคมีและเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินโดยการใชปุยพืชสด 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การใชปริมาณเมล็ดพันธุในอัตราท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

  2. การตัดพันธุปนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาว 
  3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยสารชีวภัณฑ 
 4. การใชปุยพืชสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานการเรียนรู :  
         ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
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       ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผลิตปุยพืชสด  
 

         
 

   ฐานการเรียนรูท่ี 3 การเลี้ยงกบในกระชัง               ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเลี้ยงปลาในกระชัง 
 

         
 ฐานการเรียนรูท่ี 5 เศรษฐกิจพอเพียง         ฐานการเรียนรูท่ี 6 การเลี้ยงไกพันธุไข 
 

                                      
 

ฐานการเรียนรูท่ี 7 การผลิตปุยชีวภาพ 
 

    
 

แปลงเรียนรู : 

 เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหวยเฮ้ีย, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบานแยง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  :  น.ส.ดอกไม  คงหนองลาน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท  : 089-8412 
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ที่วาการอําเภอชาติตระการ 

ถนนศรีสงคราม ไป จ.อุตรดิตถ 

ศูนยเรียนรูฯ 
อบต.สวนเมีย่ง 

 

ไป ต.สวนเมี่ยง 

อ.นครไทย 

สนง.เกษตรอําเภอชาติตระการ 

แยกสวนเมีย่ง 

ไป อ.วัดโบสถ 

แยกโปงแค 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  

สินคาหลัก : มันสําปะหลัง  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 18,204 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,109 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานนอย หมูท่ี 1  ตําบลสวนเม่ียง  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

พิกัด : X = 660573    Y = 1905108 

พิกัด : Longitude  100.510203  Latitude  17.225319 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ระดับพอใช (C) 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพีรพัฒน พรมสิงห   อายุ 46 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี  21/2 ม.8 ต.สวนเม่ียง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

เบอรโทรศัพท : 080-5990877 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลสวนเม่ียง สวนใหญปลูกมันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 

คิดเปนรอยละ 48 ของพ้ืนท่ีอําเภอชาติตระการ  แตประสบปญหาการผลิตมันสําปะหลังไดผลผลิตนอยกวาคาเฉลี่ย

ของประเทศ   มีการใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง โรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิต เฉลี่ยไรละ 3,500 บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุน 5 %  การผลิตมันสําปะหลังใหไดปริมาณเพ่ิมจาก 3,000 กิโลกรัม เปน 3,500 กิโลกรัม 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด  

                       2. การผลติปุยหมักใชเอง 

    3. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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ฐานการเรียนรู :   

1. ฐานเรียนรูการปลูกมันสําปะหลัง 

 
 

2. ฐานเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ 

 
3. ฐานเรียนรูการปลูกดอกไม 

 
4. ฐานเรียนรูการเลี้ยงปลาในบอดิน 

 
5. ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
6. ฐานเรียนรูการเลี้ยงแพะ 

 
7. ฐานเรียนรูการทําบัญชีฟารม 

 

แปลงเรียนรู : การปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

เครือขาย :  ศูนยเครือขาย ศพก.จํานวน 18 ศูนย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส. รสจรินทร คลายทับทิม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  094-709-282 19
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