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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
สินคาหลัก : มะขามหวาน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 55,413 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,281 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : 36/10  หมูท่ี 13  ตําบลนาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
พิกัด : Latitude        -     Longitude    -    x 736966 y 1812672  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ปานกลาง 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :          เหนือ 

  ตูยามตํารวจ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางฉวี  คะเชนรัมย        
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 36/10 หมูท่ี 13 ตําบลนาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ   
เบอรโทรศัพท : 086-2084089 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- เกษตรกรเจาของแปลงมะขามหวานยังไมไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
ของมะขามหวาน 
แนวทางการพัฒนา เนนการลดตนทุนการผลิต เชน การใชสารชีวภัณฑ การใชปุยอินทรียและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานเกษตรกร ดานพัฒนาท่ีดิน 
แปรรูปผลผลิตเกษตร และมีมะขามหวานพันธุใหมคือพันธุ “เพชรบัวทอง” ซ่ึงมีท่ีสวนนี้เพียงแหงเดียว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต เกษตรกรไดมาเรียนรูท่ี ศพก.แหงนี้  
หลักสูตรการเรียนรู :  

1. การลดตนทุนการผลิต สาธิตปุยยูเรียน้ํา สารชีวภัณฑ ยาแรง
2. การวิเคราะหดิน ตรวจดินเพ่ือการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะห (ปุยสั่งตัด)
3. การทําปุยหมักไมกลับกอง

ฐานการเรียนรู :   
ฐานเรียนรูท่ี 1  การเรียนรูการใชน้ําอยางมีคุณคา 
ฐานเรียนรูท่ี 2  เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ฐานเรียนรูท่ี 3  เทคโนโลยีการผลิตและแรรูปมะขามหวาน 
ฐานเรียนรูท่ี 4  การปรับปรุงและการตรวจวิเคราะหดิน 
ฐานเรียนรูท่ี 5  การลดตนทุนการผลิต 
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แปลงเรียนรู : 

เครือขาย :  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสุนิสา  สินเจมศิริ  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 089-9075372 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 128,553 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  12,247 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านเลขท่ี 17 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านต้ิว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.798229  Longitude  101.3024748   
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญตา เทียมเพ็ง อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 17 หมูท่ี่ 1 ตําบลบ้านต้ิว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 096-1532648 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

 เกษตรกร ทํานาตลอดทั้งปี
 การทํานาของเกษตรกร ต่างคนต่างทํา ยังขาดการรวมกลุ่มที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 มีต้นทุนการผลิตสูง
 ขายผลผลิตได้ในราคาที่ตํ่า

แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลีย่ไร่ละ 4,000 บาท โดยมี
เป้าลดต้นทุน ไร่ละ 400 บาท 
เทคโนโลยีเด่นเด่นของศนูย์เรียนรู ้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 400 บาท 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปข้าว 
ฐานการเรียนรู้ 

1. การทํานาโยน
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2. การปรบัปรุงดนิ

3. การป้องกนักาํจัดโรค และแมลง

4. การทํานาเปียกสลบัแหง้ แกล้งขา้ว

5. การแปรรปูข้าว

6. แปลงเรียนรู้

เครือข่าย :  ทกุตําบลในอําเภอหล่มสัก 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายสราวุธ อินทรเสนี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1300420 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเขาคอ 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
สถานท่ีตั้ง : บานดอกจําป หมูท่ี 2 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 14,864 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,945 ราย 
พิกัด : 47 N   X 0713935  Y 1835971 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
       
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุทธิพงค  พลสยม 
ท่ีอยู  : บานเลขท่ี 71 หมู 2 บานดอกจําป ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   
เบอรโทรศัพท : 081-535 2348 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีสภาพภูมิประเทศพ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนปาและเนินเขาใหญนอย บางแหงสู งชันมีความสูงจากระดับน้ํ าทะเลตั้ งแต           
500-1,400 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป ทําใหสามารถปลูกพืชได
หลากหลายชนิด ผลผลิตทางการเกษตรผลัดกันใหผลผลิตตลอดท้ังป และยังเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีข้ึนชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ ในแตละปมีนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสกับ
อากาศหนาวเย็นและบรรยากาศทางธรรมชาติจํานวนมาก 
แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมเกษตรกรใหมีระบบการผลิตท่ีปลอดภัยตามระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
        2. สงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี 
        3. สงเสริมเกษตรกรในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน ลดการใชสารเคมี 
การนําไปใชประโยชน : ลดการใชสารเคมี 
หลักสูตรเรียนรู : หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย 
ฐานการเรียนรู :  
ฐานท่ี 1 การผลิตขาวปลอดภัย การผลิตขาวไร โดยเฉพาะขาวเหนียวลืมผัวท่ีเปน 
ผลิตภัณฑข้ึนชื่อของอําเภอใหปลอดภัยตามระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (GAP)  

 
ฐานท่ี 2 การผลิตสตรอเบอรี่ 3 ลด การผลิตสตรอเบอรรี่ โดย ลดการใชสารเคมี 
ลดตนทุน และลดโลกรอน 
 
ฐานท่ี 3 การจัดการดินและปุย การ 
ปลูกปอเทืองเพ่ือไถกลบปรับปรุงบํารุงดิน  
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  
การทําปุยหมัก 

 
 

ศูนยเรียนรูฯ 

รานค

ส่ีแยกร่ืนฤดี 

ที่วาการอําเภอฯ 

บานสะเดาะพง ม.2 
ต.สะเดาะพง 

อ.เมือง 
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ฐานท่ี 4 การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี การใชกาวดักแมลง การผลิตไตรโคเดอรมา, บิวเวอรเรีย และน้ําหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 5 การผลิตมะระหวาน การปลูกมะระหวาน ยอดซาโยเต ใหไดคุณภาพและปลอดภัย 
ฐานท่ี 6 การใชน้ําอยางรูคุณคา การจัดการน้ําในไรนา  
ฐานท่ี 7 การเล้ียงโคเนื้อ การจัดการ การเลี้ยงโคเนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขาย : องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ, พัฒนาชุมชนอําเภอเขาคอ, มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ, สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ, โครงการชลประทานเพชรบูรณ, หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวมณีรัตน  ตุยสําราญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-130 0387, 081-973 0513 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ  :  ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั :  เกษตรผสมผสาน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 128,553 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  12,247 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านห้วยมะเขือ  หมู่ที ่๔  ตําบลนาแซง  อําเภอหล่มเก่า  จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.870623  Longitude  101.219117  
 X …………………..   Y ………………..  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  :  นายมิตรชัย   ยุทธรักษ์    อายุ  ๔๘  ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี  ๑๔๒  หมู่ที่ ๔  ตําบลนาแซง   อําเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์ :  ๐๘๖-๙๒๖๐๙๔๙ 
สถานการณ์ของพื้นที่  :   

 เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะการปลูกพืชเชิงเดียว
 เสี่ยงต่อภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า เสี่ยงต่อภาวะขาดทุน

แนวทางการพฒันา  :  ลดพ้ืนที่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  มุ่งเน้นการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้เกษตรกร 
        มีรายได้ต่อเน่ืองตลอดปี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้  :  การจัดการพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัสตูรเรียนรู้  :  เศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้   

๑. เศรษฐกิจพอเพยีง  การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

๒. เทคนิคการจัดการฟาร์มและการใชน้้ําภายในฟาร์ม  มุ่งเน้นเกษตรแบบเก้ือกูล  พืช  สตัว์  ประมง  พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  การใช้นํ้าภายในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๓. ไผ่เงนิแสน  เทคนิควิธีการผลิตไผ่ให้ออกหน่อนอกฤดูกาล  สร้างรายได้หลักแสนต่อปี 

๔. เลี้ยงไก่ไข่ไรก้ลิ่น  เรียนรู้เทคนิควิธีการกําจัดหนอนแมลงวันในมูลไก่ด้วยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นราคาถูก 
และปลอดภัย 

๕.  แซนวิชหญา้ เลี้ยงปลาโตเร็ว  การเพาะเลี้ยงปลากินพืชด้วยหญ้าเนเปีย ปลาโตเร็ว  ต้นทุนตํ่า คุณภาพดี 

๖. ผัก-ไม้ผล เงนิพนัรายวัน  การเลือกชนิดผัก  ไมผ้ล  ใช้ในการเพาะปลูกภายในฟาร์ม  วางแผนการปลูก
เพ่ือให้สามารถเก็บผลผลิตจําหน่ายได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี 

๗. จดบญัชี  ปลดหน้ี  มีเงินลา้นใน ๑๘ เดอืน    ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายภายใน
ฟาร์ม  สามารถนํามาวางแผนการออมเงิน/ใช้จ่ายเงินในอนาคต 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ทุกตําบลในอําเภอหลมเกา
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางชรินทร์รัตน์  ตีทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท์ : 081-528279 
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จัดทําศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ช่ือศูนย  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 100 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : บานทรัพยสวาง หมู 3 ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

พิกัดศูนยฯ : โซน 47    X: 782133      Y:  1857767 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

      

      
ถนนสายหวยสนามทราย - กกกะทอน

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางดวงแข อุตทาพงษ  

บานเลขท่ี  218 หมู 3 ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  

เบอรโทรศัพท : 088-4268088 

สถานการณของพ้ืนท่ี :   

- อําเภอน้ําหนาว มีสภาพภูมิประเทศเปนเขตท่ีราบเชิงเขา และท่ีลาดชัน 

มีความสูง ประมาณ 800 – 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีความเหมาะสมตอการเพาะปลูก

พืชเมืองหนาวเปนอยางมาก แตเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีทําการเกษตรเพาะปลูกพืชไรเชิงเดี่ยว 

ซ่ึงมีปญหาดานราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูงข้ึนทุกป เกษตรกรบางสวนจึงเริ่มหันมาสนใจการปลูก

พืชแบบผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนทางเลือกทางรอดในการประกอบอาชีพ

การเกษตรตอไป 

ท่ีวา่การอําเภอนํา้หนาว 

บ้านนาพอสอง

ม.4 –ม.5 ต.นํา้หนาว

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

แย
กห้

วย
สน

าม
ทร

าย

จ.
ขอ

นแ
ก่น

 
จ.

เพ
ชร

บรู
ณ์

ที่ทําการ ผญบ.

ม.3 ต.นํา้หนาว 

สนง.เกษตร อ.นํา้หนาว 

รร.นํา้หนาววิทยาคม 

บ้านทรัพย์สวา่ง 

ม.3 ต.นํา้หนาว
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 เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : สามารถเรียนรูการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนท่ีสูง และกระบวนการผลิต

กาแฟอาราบิกาแบบครบวงจร ตั้งแตการปลูก การเก็บเก่ียว จนถึงการแปรรูป และการตลาด มีการจัดตั้งเปน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ําหนาว โดยเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับกาแฟอาราบิกา  

การนําไปใชประโยชน  : การปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนท่ีสูง และการผลิตกาแฟอาราบิกา ตามมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของ

กรมวิชาการเกษตร  

หลักสูตรการเรียนรู : การปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนท่ีสูง 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรผสมผสาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถมีรายไดหมุนเวียน

ตลอดท้ังป และระบบการปลูกพืชแบบเก้ือกูลกัน โดยพืชท่ีปลูกในแปลงของ ศพก. 

ไดแก ทุเรียนสายพันธุตางๆ ลองกอง มะยงชิด กาแฟอาราบิกา กลวยหอมทอง มะคาเดเมีย และอะโวกาโด 

เปนตน 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การปลูกทุเรียนบนพ้ืนท่ีสูง ทุเรียนเปนพืชเขตรอนท่ีปจจุบันสามารถ

นํามาปลูกไดผลผลิตท่ีมีรสชาติดี เปนหนึ่งผลผลิตท่ีไดรับความนิยมอยางมากจากผูบริโภค

ในอําเภอน้ําหนาว และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การปลูกกาแฟอาราบิกา เนื่องจากกาแฟ        

อาราบิกาจะสามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงตั้งแต 800 เมตรข้ึนไป 

ซ่ึงอําเภอน้ําหนาวมีความเหมาะสมตอการผลิตกาแฟอาราบิกา สามารถพัฒนาใหเปน

แหลงผลิตกาแฟอาราบิกาท่ีมีคุณภาพดีไดอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การแปรรูปกาแฟอาราบิกา

เพ่ือเพ่ิมมูลคา ไดแก การผลิตกะลากาแฟ และกาแฟอาราบิกาค่ัวสด

ดวยมือ ฯลฯ 

เครือขาย : กรมวิชาการเกษตร, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ (เขาคอ)       
และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณฯลฯ 
ช่ือเจาหนาท่ี : นางสาวธิติมา เอ่ียมชาวเหนือ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 093-1300381 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
สินคาหลัก : ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย  : ๕,๐๐๐ ไร      
เกษตรกรเปาหมาย : ๒๐๐ ครัวเรือน 
สถานท่ีต้ัง : บานโคกสาร หมูท่ี ๕ ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ 
พิกัดท่ีต้ังแปลง : Latitude Longitude 

    X=๗๐๑๕๘๕ Y=๑๗๗๒๔๘๙ 
ระดับการพัฒนาการของศูนยเรียนรู : ระดับด ี
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมาน โกษาจันทร 
บานเลขท่ี ๑๓ หมูท่ี๕ ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๒-๖๗๙-๑๑๑๒ 

สถานการณของพ้ืนท่ี 
อําเภอชนแดนมีสภาพภมูิประเทศเปนท่ีดอนแบบลูกคลื่น และท่ีราบลุม มีความเหมาะสมในการปลูกขาว ขาวโพด

เลี้ยงสตัว และพืชไรอ่ืนๆ เกษตรกรประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรรุนใหมจึงเริ่มคิดวิธีลดตนทุน
การผลิตพืช โดนวิธีผลิตเมล็ดพันธุใชเอง การใชปุยตามคาวิเคราะหดนิ ตลอดจนปลูกพืชผัก ไมผล เลี้ยงสัตว เสริมรายไดหลัก 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพอยางมั่นคงและยั่งยืน  

เทคโนโลยีดีเดนของศูนยเรยีนรู สามารถเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลีย้งสัตวลูกผสม ตั้งแตการเลือกพ้ืนท่ีปลูก 
การดูแลรักษา การตัดพันธุปน การกําจัดชอดอกตัวผูในแถวสายพันธุแท พันธุแม การเก็บเก่ียวปรับปรุงสภาพและทดสอบ
คุณภาพเมลด็พันธุ และการเรียนรูผลิตพืชผัก ไมผล การเลีย้งปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการโดย วิสาหกิจ
ชุมชนศูนยเรียนรูนิคมเกษตรกรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 

การนําไปใชประโยชนการสงเสริมใหเกษตรกรผลติเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวใชเอง ตามวิธีการของกรมวิชาการ
เกษตรเปนการลดตนทุนการผลิตในดานราคาเมล็ดพันธุไดอีกทางยิ่งในสภาวะท่ีปจจยัการผลติเชนปุย นํ้ามัน และคาแรงงานท่ี
มีราคาแพง 

ไป อ. หนองไผ 

โรงพยาบาลชนแดน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ 
ม.๖ ต.ซับพุทรา ม.๖ ต.ซับพุทรา ม.๕ ต.ซับพุทรา 

วัดโคกสาร 
ภูเขาหินปะการัง 
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ฐานเรียนรู 
ฐานการเรียนรูท่ี ๑ การผลิตเมลด็พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมใชเอง ตามข้ันตอนของกรมวิชาการเกษตร โดยใช

พ้ืนท่ีปลูกในแปลงของ ศพก. 

ฐานการเรียนรูท่ี ๒ 
การปลูกมะละกอพันธุฮอลแลนด พ้ืนท่ีมีสภาพดินมีความอุดมสมบูรณผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดีเปนท่ีตองการ

ของทองตลาด 

ฐานการเรียนรูท่ี ๓ การปลูกพืชผกั ไดแก แตงกวา พริก พ้ืนท่ีปลูกมีความเหมาะสมในการใชปรมิาณนํ้านอย มี

ตลาดรองรับผลผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี ๔ การเลี้ยงปลากินพืช พ้ืนท่ีมีสระนํ้าสามารถเลี้ยงปลากินพืชไดอยางเหมาะสมใชบรโิภคใน

ครัวเรือนและจําหนายหรือแปรรูป เปนตน 

เครอืขาย  : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ 
   กรมวิชาการเกษตร 
   สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมเพชรบูรณ 

         สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ 
ชื่อเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอดุลย ไมตรี ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๙-๖๑๒๑๕๕๗ 
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ถนนชนแดน – วังหิน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 2,219.50 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  291 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านเลขท่ี 327  หมูท่ี่ 2  ตําบลท้ายดง  อําเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :  Latitude  16.324520 Longitude  100.739896       

X …………………..   Y ………………..  (Zone …)           

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางหนูราช ราชพรหมมา 
ที่อยู่  :  บ้านเลขท่ี 327  หมู่ที่ 2  ตําบลท้ายดง  อําเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์:  085-2715828 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

 มีตลาดรองรับที่ดีและศักยภาพของพ้ืนที่ก็มีความเหมาะสมต่อการปลูก
 เกษตรกรสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนทีแ่ละผู้ทีส่นใจได้

แนวทางการพัฒนา : การผลิตมะม่วงปลอดภัย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : ถ่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีห่น่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การผลิตมะม่วงปลอดภัย 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้า 

2. การตัดแต่งก่ิง
3. การดึงดอก
4. การบังคับมะม่วงให้ออกดอกนอกฤดู
5. การห่อมะม่วงและคัดคุณภาพผลผลิต

  ที่วาการ
อําเภอวังโปง 

เทศบาลตําบลทายดง

ศูนยเรียนรูฯ
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๑. ฐานการเรียนรู ้:  
1.ฐานการเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้าง  
- ใช้มีดตัดยอดกิ่งพันธ์ุมะม่วงที่สมบูรณ์ ความยาวกิ่งประมาณ 12 น้ิว  
- จากน้ันตัดใบทิ้ง ใช้คัตเตอร์ลอกเปลือกตัดเป็นรูปปากฉลาม  
- ใช้มีดคว่ันลงเป็นรูปปากฉลาม ที่ข้างลําตัน ยาวพอดีกับก่ิงพันธ์ุที่ตัดเป็นปากฉลามไว้  
- นําก่ิงพันธ์ุมาเสียบประกบให้แนบสนิท ใช้เทปพลาสติกใสพันให้แน่น พันจากล่างขึ้นบนไม่ให้อากาศเขา้ได้  
- ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ กิ่งจะเร่ิมแตกยอด ใช้มีดกรีดข้างๆ ยอดเพ่ือให้อากาศเข้าไปได้ แต่ไม่ต้องแกะ

พลาสติกออกจนกว่าก่ิงพันธ์ุจะติดกันสนิท ประมาณ 1 ปี ยอดใหม่ที่เปลี่ยนก็สามารถติดผลได้ 
2. ฐานการตัดแต่งก่ิง
- ใช้กรรไกรตัดก่ิงฝอยหรือก่ิงไม่สมบูรณ์ออกก่อน แต่ถ้าเป็นก่ิงใหญ ่

ให้ใช้เลื่อยตัดให้โปร่งตัดแต่งกิ่งสูงไม่เกิน 2.5 เมตร เพ่ือจะได้ทําการเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตได้ง่ายและเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม 6-7 เมตร ตัดทรงพุ่มมะม่วง 
ให้เป็นรูปฝาชีควํ่า หรือสุ่มไก ่
3. ฐานการบังคับมะม่วงให้ออกดอกนอกฤดู
- เมื่อมะม่วงแตกใบอ่อนต้องดูแลโรคและแมลงให้ได้เพ่ือยอดมะม่วงจะได้สมบูรณ์ เร่ิมทาํการราดสารแพกโคล

บิวทราโซลเมื่อใบมะม่วงอยู่ในระยะเพสลาด ตวงสารลงในถัง 15 กรัม  เติมนํ้าลงไปใช้ไม้คนสารใหล้ะลาย  อัตราที่ใช้
สาร 15 กรัมใช้กับทรงพุ่มมะม่วงกว้าง 1 เมตร เทสารทีล่ะลายแล้วบริเวณโคนต้นมะม่วง โดยใช้จอบขุดเป็นร่องข้างๆ 
ต้นมะม่วง ถ้า 7-10 วันฝนไม่ตกให้ทําการรดนํ้าให้ชุ่มที่โคนต้นมะม่วง 
- หลังจากราดสารแล้วทุกๆ 7-10 วันจะต้องทําการฉีดฮอร์โมน  

หวานปุ๋ย และฉีดยาฆ่าแมลงเพ่ือสะสมตาดอก จนถึง 60 วันหลังจากราดสาร 
4. ฐานดึงดอก
- สังเกตดูยอดมะม่วงว่ายอดตูมหรือยัง หลังจากนั้นฉีดพ่นสารเพ่ือดึงดอกคร้ังท่ี 1 โดยใช้สารไทโอยูเรีย หรือ

โพแทสเซียมไนเตรท อัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อนํ้า 200 ลติร หลังจากน้ันประมาณ 7 วัน ฉีดพ่นสารเพ่ือดึงดอกคร้ังท่ี 
2 โดยใช้สารไทโอยูเรีย หรือโพแทสเซียมไนเตรท อัตราส่วน 0.5 กิโลกรัมต่อนํ้า 200 ลิตร 
- หลังจากดึงดอกแล้วประมาณ 1 เดือน ดอกจะบาน ให้หมั่นดูแลรักษาโรคและแมลงอย่างสมํ่าเสมอ 

5. ฐานการห่อมะม่วงและคัดคุณภาพผลผลิต
- ใช้ถุงห่อเมื่อมะม่วงระยะเท่าไข่ไก่ หลังที่มะม่วงได้อายุเวลาเก็บเก่ียวให้นํามะม่วงในแปลง 
- ส่งไปตรวจสอบสารพิษตกค้างในมะม่วง 
- การคัดเกรดมะม่วงจะต้องดูลักษณะผิวมะม่วงและน้ําหนักของผลมะม่วง  

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตําบลวังหิน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาววรรณา  หัวใจเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-1300384 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : มะม่วง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 572 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  498 ราย 
สถานทีต่ัง้:  เลขที่ 311 หมูท่ี่ 8 บ้านซับชมภู  ตําบลบ้านโภชน์  อําเภอหนองไผ่  จังหวัด 
พกิดั :  Latitude  15.906939  Longitude  100.954498     

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

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุดใจ  มีไพทูล  อายุ  47  ปี 
บ้านเลขท่ี 311 หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโภชน์ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8382862, 088-281991, 080-5029210 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหอม ปรับเปลี่ยนมาทําสวนมะม่วง
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
หลักสูตรการเรียนรู้ : ขบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 

ปั้มน้ํามัน ESSO 

ถนน
สระ
บุรี-
หล่ม
สัก

อบต. บ้านโภชน ์

ร้านขายของซํา
รร.บ้านซับชมภู 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ถนนวังปลา – บ้านโภชน ์

ตลาดบ้านโภชน ์

สระ
บุรี 

ท่ีว่าการอําเภอหนองไผ่

น้ําตกซับชมภู 
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ฐานการเรียนรู้ :  

1. การปลูก 2. การตัดแต่งก่ิง 3. การใช้ปุ๋ยและสารเคมี

4. โรคแมลงและการป้องกันกําจัด

5. กจิกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
6. เศรษฐกิจพอเพียง 7. การใช้พ้ืนที่อย่างรู้คุณค่า

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย :  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวิเชียร  ด้วงฉุน  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6181144 , 093-1300443 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  69,240  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,184  ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านลําตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 15 ตําบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน     จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั :    Latitude  15.824662  Longitude  101.042280    

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

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :   นางสมจิตร   มลูเมือง 
ที่อยู่  :  เลขที ่118 ม.15 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์:  085-2760219 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :   

 เกษตรกรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว
 ปลูกข้าวเพ่ือจาํหน่ายและผลติเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้
 ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ
 การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด

แนวทางการพฒันา :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 
 การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ได้คุณภาพดี

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลติไร่ละ 450 บาท 

หลกัสตูรเรียนรู้ :  
1. การใช้เมลด็ข้างพันธ์ุดี
2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ นํ้าหมักชีวภาพ
4. การใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกําจัดศัตรูพืช
5. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า

นครสวรรค ชัยภูมิ 

เพชรบูรณ

กรุงเทพ

สะพานขามแมน้ําปาสัก

ศูนยเรียนรูฯ
ส่ีแยกราหุล 
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ฐานการเรียนรู ้
1. เร่ืองการใช้เมล็ดข้าวพันธ์ุดี

- การเตรียมเมล็ดข้าวพันธ์ุดี ทดสอบความงอกของเมล็ดข้าว 
- การใช้พันธ์ุข้าวตามท่ีกรมวิชาการรับรองพันธ์ุ 
- การเตรียมแปลงปลูกข้าว 
- การดูแลรักษาแปลงข้าว การป้องกันกําจัดโรค แมลงศัตรูข้าว 
- การกําจัดพันธ์ุปนในแปลงขา้ว 
- การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

2. เร่ืองการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ 
- สาธิตการตรวจวิเคราะห์ดิน (โดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน แบบรวดเร็ว) 
- นําผลที่ได้จากการตรวจสอบวิเคราะห์ดิน มาใช้ในแปลงนา 
- เพ่ือให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุนการผลิตอย่างย่ังยืน 

3. เร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ นํ้าหมักชีวภาพ
- เพ่ือเป็นการรณรงค์ ให้เกษตรกรหันมาผลติปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพไว้ใช้เอง และลดต้นทุนการผลิต 

4. เร่ืองการใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกําจัดศัตรูพืช
- ใช้ในการป้องกันกําจัดโรคและแมลง   
- ลดการใช้สารเคม ี

5. เร่ืองการใช้นํ้าอย่างรู้คณุค่า

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงตะแบก  หมู่ 4  ตําบลหนองแจง   
    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสว่าง  หมู่ที่ 6  ตําบลบึงสามพัน 
    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกตายอ  หมู่ที ่2  ตําบลซับสมอทอด 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายบุญช่วย  เอกเอ่ียม  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์:   086-2029069 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชนิดสินค้าหลกั :  ข้าว 
พืน้ที่เป้าหมาย  จํานวน  96,226  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย  จํานวน  4,935  ราย 
สถานทีต่ัง้ :  หมู่ 8 ตําบลโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พกิดั  Latitude  15.753662  Longitude  101.176430   

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

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายวิสุทธ์ิ  กองดี 
ที่อยู่  :  13 หมู่ 8 ตําบลโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-7910639 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ ผลิตพืชหลากหลาย ขา้ว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย พืชผัก  

        เป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูก S2 S3 โดยปลูกข้าวผลิตพันธ์ุและบริโภค 
แนวทางการพฒันา :  การลดต้นทุนการผลติข้าว ซึ่งขณะน้ีเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวได้/ไร่  

      ประมาณ 900-1,000 บาท  
1. การผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยสารพิษ, ปลอดภัยผู้ผลิต ผู้บริโภค

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยสารพิษ, ลดต้นทุนการผลิต ผลผลติสูง  
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  ลดต้นทุนการผลิต 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว/ไร่ และการใช้ปุ๋ยพืชสด
2. การผลิตขา้วให้ได้คุณภาพ และผลผลิตสูง
3. การผลิตขา้วปลอดภัยสารพิษ

ฐานการเรียนรู้ :  
1. การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

ศูนยฯ 
อบต.

โคกปรง

ถนน วิเชียรบรี – โคกปรง

ถนน
สระบุรี 
– หลม
สัก 

จากสามแยกวิเชียรบุรี ระยะทาง 14 ก.ม
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2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยนํ้า

3. การผลิตสารชีวภัณฑ์

4. การลดต้นทุนในการผลิตข้าวขั้นตอนการผลติข้าวทุกข้ันตอน

แปลงเรียนรู้ :  

เครือข่าย :  ทุกตําบลในอําเภอวิเชียรบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายสาย  หวังแลกลาง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  089-8587689, 083-1300049 

ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 152,188 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  4,915 ราย 
สถานทีต่ัง้:  หมู่ที่ 2 บ้านนาตะกรุด  ตําบลศรีเทพ  อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์    
พกิดั :  Latitude  15.417069  Longitude  101.163191     

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

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเฉลียว  ช่วยดับโรค  
บ้านเลขท่ี 46/2 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์        
เบอร์โทรศพัท ์: 089-436-3006         
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

 ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
 ปัจจัยการผลิตราคาสูงข้ึน ส่งผลทําให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึนจากเดิม

แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการผลิตข้าวโดยการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ทีม่ีต้นทุนในการ
ผลิตที่ตํ่ากว่า และการผลิตข้าวโดยการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์น้ันยังมีความปลอดภัย ช่วยลดความเส่ียงจากสารเคมีต่อ
เกษตรและผู้บริโภคได้อีกทางหน่ึง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  การปลูกข้าวโดยการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ 
หลกัสตูรเรียนรู้ :   การปลูกข้าวไรช์เบอร์รีอินทรีย์ ด้วยวิธีโยนกล้า (นาโยน) 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ :   
1.การเพาะกล้า เพ่ือใช้ในการทํานาโยน ทําให้ลดการใช้เมล็ดพันธ์เมื่อเทียบกับการทํานาหว่านทั่วไป 
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๒.การผลิตฮอร์โมนจากนํ้าหมักนมวัว เพ่ือบํารุงต้นข้าวในช่วงระยะแตกกอ 

๓.การทําปุ๋ยหมัก ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทีม่รีาคาสูงทําให้ต้นทุนในการผลติลดลง 
อีกทั้งปุ๋ยหมักเองก็ยังช่วยในเรื่องปรับปรุงและบํารุงช่วยดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น   

๔.การทํานํ้าส้มควันไม้ใช้ไล่แมลงในแปลงนา ลดการใช้สารเคมีกําจัดแมลง  
ที่อันตรายต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค 

แปลงเรียนรู ้: 

เครือข่าย : ทุกตําบลในอําเภอศรีเทพ  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายเฉลิมชัย สาราณียคณุ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-130-0056         
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