
 

 

 

 

สุโขทัย 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   157,702  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  8,711   ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่  8  ต.ไกรนอก   อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย 

พิกัด : Longitude  99.656627  Latitude  16.787733   

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :    นางกฐิน  แสงม ี

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางกฐิน    แสงมี  

ที่อยู   : บานเลขที่ 45/2   หมูที่    8  ต.ไกรนอก   อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย 

เบอรโทรศัพท      0-8784-7731-4 

สถานการณของพื้นที่  : เกษตรกรทั้งหมดปลูกขาวและพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวปานกลาง (S2)              

ซึ่งประสบปญหาการผลิต คือ ตนทุนสูงเน่ืองจากราคาสารเคมีและปุยแพง และดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

แนวทางการพฒันา : ทําการเกษตรแบบผสมผสานอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู :  เปนแปลงไรนาสวนผสม มีหลากหลายกจิกรรมในพ้ืนทีท่ั้งหมด 90  ไร  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวและมีรายไดอยางตอเน่ือง     

หลักสูตรเรียนรู :  

 

ศพก. 

กฐิน แสงมี 

ดา่นกกักนัสตัว ์

สโุขทยั พิษณโุลก 
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1.  ลดตนทุนการผลิต 

2.  ดานประมง 

3.  ดานปศุสัตว 

ฐานการเรียนรู :  

1. ปุยอินทรียอัดเม็ด และการใชสารชีวภาพ ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

2. การเพาะพันธุปลาหมอชุมพรเพ่ือจําหนาย 

3. การเพาะขยายพันธุลุกนกกระทาจําหนาย 

แปลงเรียนรู 

 

        
 ฐานการเรียนรูดานลดตนทนุ (การผลิตปุยหมัก )                      ฐานการเรียนรูดานลดตนทนุกาผลิต 

                                                                                  (การผลิตเชือ้ไตรโคเดอรมาร) 

 

            
              ฐานการเรียนรูดานปศุสัตว                 ฐานการเรียนรูดานประมง 

 

 
                                    ฐานการเรยีนรูดานลดตนทุน (การทํานาแบบอินทรยี ) 
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เครือขาย : จํานวน 12 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :   นางสาวทวีพร  เขียวแกว ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 090 8895240 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 200 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : Zone 47 Q X=577310.8 Y=1854115.6    

พิกัด : Longitude  99.725410  Latitude 16.768760 

                                                                                แผนที่ไปศนูยเรยีนรู 

 

 

 

 

   

                สถานีพัฒนาอาหารสัตว  เสาสงสัญญาณโทรทัศน ชอง 7 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคนางค บัวนวม  

ที่อยู  :  121 หมู 3   ตําบลหนองจิก  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย    

เบอรโทรศัพท : 084-6655069 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ตําบลหนองจิก มีพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด 24590 ไร ซึ่งประสบปญหาราคาผลผลิต

ตํ่า มีบางสวนที่ปรับเปลี่ยนมาทําไรนาสวนผสม แตขาดทักษะความรูและการหริหารจัดการแปลง จึงจําเปนตองมีแปลงเรียนรูและ

หลักสูตรที่ใหเกษตรกรเขามาเรียนรูได 

แนวทางการพัฒนา : 

- สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจดัการบริหารแปลงที่ดี และการเพ่ิมผลผลิต 

- สงเสริมการผลติพืชปลอดภัย ไดมาตรฐาน 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : 

- การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

- การปลูกผักหวานปา 

- การใชพลังงานทดแทน 

 

ถนนสายสโุขทยั – กาํแพงเพชร 

ศพก.คีรมีาศ 
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การนําไปใชประโยชน : เปนจุดเรียนรูใหเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมมาทําไรนาสวนผสม 

หลักสูตรเรียนรู :  

1. การปลูกผักหวานปา 

2. การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

3. การลดตนทุนการผลิตพืช 

4. การปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานเรียนรู 

1. การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

2. การปรับปรุงบํารุงดิน 

3. การเลี้ยงปลาในรองสวน 

4. การเลี้ยงไก 

5. การปลูกผักหวานปา 

6. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

7. การจัดทําบัญชีลดตนทุนการผลิต 

8. การใชพลังงานทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 11 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวศิรินภา อนบางเขน  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 093-1302763 
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เทศบาลต.ทุงเสลี่ยม ร.ร.ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ ที่วาการอ.ทุงเสลี่ยม 

วัดวังธาร 

ร.ร.บานวังธาร 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร ต ทงเสลี่ยม  

ถ.สวรรคโลก-ทุงเสลี่ยม 

ลําน้ําแมมอก 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 50,293  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 3,405   ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานวังธาร   หมู 4   ตําบลทุงเสลี่ยม   อําเภอทุงเสลี่ยม   จังหวัดสุโขทยั 

พิกัด : Longitude  99.562406   Latitude  17.312561   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายอนันตชัย  สังเกตุใจ    

ที่อยู : บานเลขที่ 83/3  ม.4 ต.ทุงเสลี่ยม  อ.ทุงเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 

เบอรโทรศัพท :  086-2058280 

สถานการณของพื้นที่ :  

 เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว  

 ประสบปญหาเรื่องตนทุนการผลิตสูง  

 การผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ   

 การใชปจจัยการผลิตสูง   

 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า   

 โรคแมลงระบาด   

แนวทางการพฒันา :   การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว  เฉลี่ยไรละ  4,271  บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท 

          การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนไรละ 450 บาท 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

                      2. การผลติเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 

ฐานการเรียนรู :  

1. การดูแลรักษาต้ังแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสง 

2. ใชขาวพนัธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราที่เหมาะสม 

3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีต 

   และการลดตนทุน 

4. การวางแผนการทาํนาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดตนทุน 

   และผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

5. สมุนไพรปองกันจํากัดแมลง และการทําฮอรโมนไข 

6. การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกโดยเนนการใชปุย 

    ตามคาการวิเคราะหดิน 

 

 

 

เวลา 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

      

 

 

เครือขาย :  จาํนวน 11 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายทินกร  มั่นคง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 086-2175408 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 68,721 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 2,715   ราย 

สถานทีต้ั่ง:บานเลขที่  58/1  หมู 1  ตําบลวังลึก  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย    

พิกัด : Longitude  99.494489   Latitude  17.048741 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายสาธิต  จิ๋วทา 

ที่อยู : บานเลขที่  58/1  หมู 1  ตําบลวังลึก  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย    

เบอรโทรศัพท: 089-9572868 

สถานการณของพื้นที่ :  

 มีปญหาในเรื่องดินเสื่อมโทรมเน่ืองจากใชปุยเคมีมาเปนระยะเวลานาน   

 ทําใหมันสําปะหลังมีผลผลิตตกตํ่า   

 มีแนวโนมของตนทุนสูงขึ้นเน่ืองจากปุยเคมีมีราคาแพง  และสงผลใหผลกําไรนอยลง 

แนวทางการพฒันา : - ปรับปรุงบํารุงดินโดยการหวานถั่วเขียวผิวมันกอนปลูกมันสําปะหลังทุกฤดูปลูกพืช   

  - ใชปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก  ในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังทดแทนการใชปุยเคมี 

  - วางระบบการปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวใหเหลื่อมล้ํากัน  เพ่ือใหมผีลผลิตออกตลอดฤดูปลูกทั้งป   

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู :  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนในการผลิตมันสําปะหลัง 
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หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทนุการผลิตมันสาํปะหลัง 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

3. การปรับปรงุบํารุงดิน 

4. การชุบแชทอนพันธุและการใชพันธุที่เหมาะสม 

ฐานการเรียนรู:  

1. การเตรียมทอนพันธุ    

- การชุบแชทอนพันธุ และการใชพันธุที่เหมาะสม โดยมีการคัดเลือกพันธุที่มีอายุในชวง 

8 – 12 เดือน ความยาวทอนพันธุไมควรตํ่ากวา 30 เซนติเมตร 

- ทําการชุบทอนพันธุดวยนํ้ายาเรงรากหรือสารปองกันกําจัดแมลง (อิมิตคลอปด 

70%WG) 

 - การเพาะชําทอนพันธุโดยการรดนํ้าทุกวันๆ ละ 1 ครั้งกอนปลูก 

2. การปลูก 

- เลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ระยอง 5  มีการวางแผนการปลูก โดยการ

จัดการแปลง  แบงพ้ืนที่ปลุกเปนแปลงยอยเพ่ือทยอยปลูก ซึ่งจะเหลื่อมชวงในการ

เก็บเกี่ยว และมีการแบงพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังไวเพ่ือทําพันธุใชเอง และเพ่ือ

จําหนายใหกับเกษตรกรภายในชุมชน 

- มีการปลูกถั่วเขียวผิวมันกอนการปลุกมันสําปะหลังทุกครั้ง ทุกฤดูปลูกเพ่ือ

ประโยชนของปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงกินไดดีดวย 

3. การดูแลรักษา 

  โดยการใชปุยอัดเม็ดอินทรียและปุยนํ้าหมกัทดแทนการใชปุยเคมี และสารเคมีในแปลง  มีการสํารวจตรวจ

นับแมลงศัตรพืูชในแปลงปลกูอยางสม่ําเสมอ 

4. การเก็บเกี่ยวมีการประยุกตใชเครื่องมือขุดมันสําปะหลัง โดยสามารถใชขุดมัน

สําปะหลังในแปลงหัวมันไมแตกหักเสียหาย  และอายุที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว 8 

เดือนขึ้นไป จะเปนชวงที่เหมาะสม โดยมีการทยอยเก็บทีละครึ่งแปลงเพ่ือใหมีการ

สะสมแปงเพ่ิมขึ้น ทําใหนํ้าหนักมันสําปะหลังดี               ไดผลผลิตสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9



แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย: จํานวน 10 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอัจฉรา  พูลพาน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093 1302785 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  68,721 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,715 ราย 

สถานทีต้ั่ง:  บานวังทองแดง 111/4 หมูที ่1 ตําบลวังทองแดง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

พิกัด :  Longitude  99.685425    Latitude  17.093548 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  : 

                                                            แผนที่ไปศนูยเรียนรู 

          

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมาน  ถาวร อายุ 57 ป  

ที่อยู : บานเลขที่ 111/4 หมูที่ 1 ตําบลวังทองแดง อําเภอเมืองสุโขทัย จงัหวัดสุโขทัย  

เบอรโทรศัพท: 08-7307-4272 

สถานการณของพื้นที่ :  

 เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวปานกลาง (S2)  

 ประสบปญหาการผลิต คือ ตนทุนสูงเน่ืองจากราคาสารเคมีและปุยแพง  

 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,500บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ 600 บาท 

        2. การผลติขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 600 บาท 

หลักสูตรเรียนรู:  

  1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

    2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 

ศนยเ์รยีนร ้

ถ.สายวงัทองแดง – บา้นสาํนกั 

สโุ
ขท

ยั 
-ด

อน
โก
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ฐานการเรียนรู:  

1. ฐานการปรับปรุงบํารุงดิน 

2. เมล็ดพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3. เทคนิคการลดตนทุนการผลิตขาว 

4. การผลิตสินคาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การบริหารจัดการศัตรูพืช 

6. การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 
 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: จํานวน 11 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวเบญจพร ยมนา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 088 4072622 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : มะมวง (โชคอนันต) 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   5,849 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   470 ราย 

สถานทีต้ั่ง:  บานคลองตาง  หมูที่ 1  ตําบลนํ้าขุม  อําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 

พิกัด :  Longitude  99.938913      Latitude  17.420695 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

                                                

                                                                                        

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    

 

                                                                                           

  

                                                    

 

                                                                                                                                     

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :   นายสายชล  จันทรวิไร    

ที่อยู  :   บานเลขที่ 88/1   ม.1 ต.นํ้าขุม   อ.ศรีนคร จ.สโุขทัย 

เบอรโทรศัพท :   093 - 2802862 

สถานการณของพื้นที่ :   

 พ้ืนที่มีแหลงนํ้าเพ่ือใชในการทําการเกษตรนอย  

 มะมวงพันธุโชคอนันตเปนไมผลชนิดหน่ึงที่ใหผลผลิตไดดีถึงแมจะมีนํ้านอย  

ถน
นศ

รีน
คร

 –
 ส

วร
รค

โล
ก 

ถนนศรีนคร – ปลายราง จ.อุตรดิตถ 

ท่ีวาการ

อําเภอศรีนคร 

สนง.กษอ.ศรี

นคร 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ฯ ต.น้ําขุม 

อ.
 พิ

ชัย
 จ

.อ
ุตร

ดิต
ถ 

อ.
เมื

อง
 จ

.ส
ุโข

ทัย
 

รางรถไฟ 
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แนวทางการพัฒนา :   ถายทอดองคความรูดานลดตนทุนการผลิต เทคนิคการทํามะมวงโชคอนันตนอกฤดู และ  การ

เก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพ เกษตรกรสามารถลดตนทุนการใชปจจัยการผลิต ลดลง 50 % 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู :   เทคโนโลยีการลดตนทุนดานปจจัยการผลิตมะมวงโชคอนันต 

การนําไปใชประโยชน :  การลดตนทุนและเทคนิคการทาํมะมวงโชคอนันตนอกฤดู 

หลักสูตรเรียนรู : 1. เทคนิคการขยายพันธุมะมวง  

   2. การเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพ  

   3. การลดตนทนุการผลิต 

ฐานการเรียนรู : 1. เทคนิคการขยายพันธุมะมวง  เกษตรกรตองเตรียมตนกลาที่ดี 

พันธุที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในทองที่ แนะนําใหเพาะพันธุมะมวงโดยใชเมล็ดลง

ถุงเพาะกอนประมาณ 1 – 2 เดือน แลวคอยลงแปลงปลูกรอประมาณ 2 – 3 ป 

คอยเสียบยอด มะมวงจะโตเร็วและใหผลดก 

2. การเก็บเก่ียวที่มีคุณภาพ ตองอาศัยเวลาในชวงที่มะมวงแก/มะมวงออน ตามที่

ตลาดตองการเกษตรกรไมควรใจรอน เน่ืองจากราคาของมะมวงจะขึ้นอยูกับ

ปริมาณของมะมวงแปรผกผันกับความตองการของตลาดเสมอ 

 

 

3. การลดตนทนุดานปจจัยการผลิต เกษตรกรควรจะมั่นศึกษาหาความรูในเรื่อง

การลดตนทุน เนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปุยสงตัด และการผลิตธาตุอาหาร

รองใชเอง  

  

 

 

แปลงเรียนรู 

      
 

เครือขาย :  จาํนวน 9 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางกรัญญา  ยศพิรุฬหพงศ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093 - 1302805 

14



ศนูยเ์รยีนรู ้

ทางหลวง 1294บา้นเมืองเก่า ถึง อทุธยานศรีสชันาลยั (บา้นป่าคา) 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   122,468 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,370   ราย 

สถานทีต้ั่ง:  99 ม.2 บานศรสีวรรค ต.บานแกง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

พิกัด :  Longitude  99.873724   Latitude  17.444391 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายธนวัฒน  เดชวงค 

ที่อยู  99 ม.2 บานศรีสวรรค ต.บานแกง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

เบอรโทรศัพท :  088-04208186 

 

สถานการณของพื้นที ่: 

 ประสบปญหาตนทุนการผลิตขาวสูง เน่ืองจากขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวพันธดี 

 การใชปจจัยการผลิตสูงเกินความจําเปน  

 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  

 การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

 

แนวทางการพฒันา :  การลดตนทุนการผลติขาวตอไร 

 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตขาว 

 

หลักสูตรเรียนรู : 

 1 การไถกลบตอซัง นํ้าหมักแชฟาง 

 2 ใชนํ้าหมักชีวภาพแทนปุยเคมีและสารเคมี 

 3 ลดอัตราเมลด็พันธและใชวิธีการปกดํา 
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ฐานเรียนรู  

1.การไถกลบตอซัง 

2..นํ้าหมักชีวภาพแทนปุยเคมแีละสารเคม ี

3. ลดอัตราเมล็ดพันธุและใชวิธีการปกดํา 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 10 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายสุเทพ  ประดิษฐ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทร 086-2118103 
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ศูนยเรียนรูฯ 

ร.พ. ศรีสังวร 

วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง 

 ท่ีวาการอําเภอศรีสําโรง 

อ.เมืองสุโขทัย อ.สวรรคโลก 

วัดโพธาราม 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

สินคาหลัก : มะปราง 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   201 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 119 ราย 

สถานทีต้ั่ง:  หมูที่ 5 บานโรงเจก ตําบลสามเรือน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

พิกัด :  Longitude  17.165103   Latitude  99.865459 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  : นายบุญชวย มั่นคง  

ที่อยู :บานเลขที่ 87/1 หมูที ่5 ตําบลสามเรอืน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

เบอรโทรศัพท: 086 - 9353393  

สถานการณของพื้นที่ :  

เปนพ้ืนที่ลุมติดกับแมนํ้ายม ทําใหเกิดภัยธรรมชาติคือ นํ้าทวมบอย ๆ เกือบทุกป 

จึงเปนปญหาใหกับชาวสวนผลไม เชน มะนาว จะไมทนตอภาวะนํ้าทวม 

แนวทางการพฒันา : ใหความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิตไมผล การเพ่ิมปริมาณและ

พัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร จึงใหมีการดําเนินการจัดต้ัง “ศูนยเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตไมผล” หรือ “แปลง

สาธิต” เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตใหกบัเกษตรกร 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตไมผล การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 

 

 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมะนาวบนตอมะขวิด 

  3. การผลิตปุยอินทรียและขยายเช้ือจุลินทรีย 

  4. การใชนํ้าสมควันไหม 

  5. การบันทึก และการปฏิบัติงานฟารม 

ฐานการเรียนรู:  

  ฐานที่ 1 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล 

ฐานที่ 2 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมะนาวบนตอมะขวิด 

  ฐานที่ 3 เรื่อง การผลิตปุยอินทรียและขยายเช้ือจุลินทรีย 

  ฐานที่ 4 เรื่อง การใชนํ้าสมควันไหม 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 11 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายปรัชญา   ทานะแจม ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089 8566241 
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ไปสวรรคโลกไปทุง่เสลี�ยม

ศนูย์เรียนรู้ฯ

วดัใหมโ่พธิ�งาม

บ้านดงไทย

ไปอ.ศรีสชัฯ

ไป อ.เมือง

วดัวงัหว้า

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   127,319 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,127 ราย 

สถานทีต้ั่ง:  บานใหมโพธ์ิงาม  หมูที่ 7 ตําบลปากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

พิกัด :  Longitude  99.721928  Latitude  17.347518 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียรู : นายรวม  ย้ิมยอง  

บานเลขที่ 10/3 หมูที่ 7 ตําบลปากุมเกาะ  อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

เบอรโทรศัพท : 080-6663587 

สถานการณของพื้นที่ :   

 ประสบปญหาดานโรคและแมลงศัตรูขาว 

 ปจจัยการผลิตมีราคาสูง  

 ขาดแคลนเมลด็พันธุขาวที่ดี  

 ตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพฒันา :  - เกษตรกรรวมกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไวใชและจําหนายใหแกเกษตรกรทั่วไปจากเดิม 

เกษตรกร 20 ราย พ้ืนที่ 200 ไร เปนเกษตรกร 40 ราย พ้ืนที่ 1,000 ไร และลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 300 บาท 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 300 บาท 

หลักสูตรเรียนรู :       1. การวิเคราะหและปรับปรุงบํารุงดิน 

                            2. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

                            3. การจัดการศัตรูขาว 
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ฐานการเรียนรู :  1. ฐานการเรียนรูการวิเคราะหและปรับปรุงดิน เปนฐานการเรียนรูเกี่ยวกับการตรวจและวิเคราะหดิน 

การตรวจคา ph ของดิน การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุตาง ๆ เพ่ือใหใชปุยเคมีนอยลง เปนการลดตนทุนการ

ผลิตขาว                            

                                  

                          2. ฐานการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธขาวพันธุดี  เปนฐานการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

โดยใชเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนการผลิตทกุขั้นตอน ต้ังแตการเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ

ขาวที่ตลาดตองการและเหมาะสมกับพ้ืนที ่ อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตอไร การจัดการคุณภาพของผลผลิต ฯลฯ 

                                       
                          3. ฐานการเรียนรูการจัดการศัตรูขาว เปนฐานการเรียนรูที่ถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรู

ขาวแบบผสมผสานเนนการผลิตและใชสารชีวภัณฑเปนหลัก เชน เช้ือราบิวเวอเรีย ไตรโครเดอรมา  สมุนไพรปองกัน

กําจัดศัตรูขาว   การทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

                                                                             

 แปลงเรียนรู                 
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เครือขาย : จํานวน 10 ศูนยเครือขาย (15 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวจิราพร ปาล ีตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093 1302771 
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