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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :     208,716      ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :     7,632     ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานตนชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

พิกัด : Latitude 16.245475553917 Longitude  100.392781184048   

 X 651500 Y 1799421 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพิษณุ  อรรคนิวาส อายุ 58 ป เลขบัตรประชาชน 3-6604-00072-87-3 

ที่อยู : บานเลขที่  บานตนชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

เบอรโทรศัพท : 093-2292546 

สถานการณของพื้นที่ : เปนศพก. ที่ต้ังขึ้นใหม เนนกิจกรรมการผลิตและแปรรูปขาว 

แนวทางการพฒันา : 1. ประชุมหาแนวทางในการทํางานรวมกันของศพก. และศพก.เครอืขาย 

 2. พัฒนาฐานเรียนรูใหมีความนาสนใจ โดยใหศพก.เครือขายเขามามีสวนรวม 

 3. ติดตามการดําเนินงานรวมกันของศพก. และศพก.เครือขาย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. เปนศูนยเรยีนรูในการผลติและแปรรูปขาว เพราะเปนศูนยขาวชุมชนมากอน 

  2. วิทยากรมีความรูในการคดัพันธุขาว และการผลิตขาวแบบลดตนทุน 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การวิเคราะหดิน 

 
ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลติเมล็ดพนัธุ 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 การผลติสารชีวภัณฑ 

 
ฐานการเรียนรูที่ 4 ศาสตรพระราชา 

 
ฐานการเรียนรูที่ 5 เรียนรูการขยายพนัธุพืช 
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แปลงเรียนรู : ดานการผลิตขาว 

 
เครือขาย : ศนูยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลง้ิวราย 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายศุภกิจ  ยศบุญเรือง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-7411828  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 88,278 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,858 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานทาเรือ ม.1 ต.วังง้ิวใต อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

พิกัด : X  675133, Y 1771686 (Zone 47)    

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางนรารัตน อ่ัวหงวน  เบอรโทรศพัท : 080-119-8260 

ที่อยู : บานเลขที่ 214 บานทาเรือ หมูที1่ ตําบลวังง้ิวใต  อําเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอดงเจริญเปนพ้ืนที่ราบ ลักษณะดินเปนดินรวนปนเหนียวและรวนปนทราย มี

ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีความเหมาะสมกับการปลูกขาวสูง (S1) รอยละ24 และเหมาะสมปานกลาง (S2) 

รอยละ54 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพทํานา โดยการปลูกขาวเพ่ือใชในการบริโภค(ขาวขาว

ดอกมะลิ 105) และจําหนายขาวเปลือกใหกับโรงสีโดยตรง ซึ่งยังประสบกับปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ตนทุนการผลิตสูง และผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่า 500 กิโลกรัม/ไร 

แนวทางการพฒันา : พัฒนากระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) และลดตนทุนการผลิต

ขาวทั้งกระบวนการผลิต (ตามหวงโซอุปทาน) โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตลงรอยละ10  และเกษตรกรรอย

ละ 60 ผานการรับรองการผลิตขาวตามมาตรฐาน  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรู ใกลกับถนนทางหลวงหมายเลข 11 ทีม่ีการคมนาคมไป-มาสะดวก  

วิทยากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีจุดเรียนรูอยูบริเวณใกลเคียงกับศูนยฯ 

 

 

 

นางนรารัตน  อั่วหงวน 

ประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียง  

 

        
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การแปรรูปผลผลิตขาว  

         
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

        
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปรับปรุงดิน 

         
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การปลกูขาวตามระบบGAP 

          
 

แปลงเรียนรู :  
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เครือขาย:  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอัญชลี  ลมลูภักตร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-130-0483 
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ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

สินค้าหลกั : ข้าว 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย : 3,570 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 96 ราย 

สถานท่ีต้ัง : บ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที ่14 ตาํบล ท้ายทุ่ง อาํเภอ ทับคลอ้ จังหวัด พิจิตร 

พิกัด : X 670549   Y 1776863 

แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู ้:  
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายพาที สีส ีอายุ 34 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-6698-00025-28-9 

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 142 บ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที ่14 ตําบลท้ายทุ่ง อําเภอ ทับคลอ้ จังหวัด พิจิตร 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 088-1638441 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตน้ทุนการผลติขา้ว      2. เพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตร 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู ้: 1. มอีงค์ความรู้ด้านการลดต้นทนุการผลติข้าว 

           2. มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งอําเภอ 

           3. มีกิจกรรมดําเนินการภายในศูนย์ฯ เสมอ 

ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การลดต้นทุนการผลติข้าว (คุณบุญช ูขุนอินทร์) 

 - มีการใชส้ารชีวภัณฑ์(บาซิลัคทูริงเยนซสิและบิวเวอเรีย) ในการป้องกันกําจัดศตัรูพืชพร้อมทั้งใชฮ้อร์โมนที่ผลติเอง 

(ฮอรโ์มนไข่) ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลติในนาข้าว 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพประธาน ศพก. แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. เศรษฐกิจพอเพียง (คุณรัชนี แซ่เอี๊ยบ) 

 - ในพ้ืนที ่1 ไร ่ได้นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว มีการบริหารจดัการ

พื้นที่เพาะปลูกอย่างเป็นระบบและเพิ่มมูลคา่ผลผลติทางการเกษตรในช่วงผลผลติล้นตลาด 

  
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. การปลกูหญ้าเล้ียงสัตว์และปศุสตัว์ (คุณสุเมธ จันทร์ลี) 

  - มีการลดพ้ืนที่การปลูกข้าว ปรับเปล่ียนเป็นพ้ืนที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัว แพะ เพื่อสร้างรายได้

อีกช่องทางหน่ึงสําหรับครัวเรือน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 4. ปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว (คุณทรายทอง สุริยะ) 

  - มีการนําวัสดเุหลือใชจ้ากนาข้าว(ฟาง) มาทําปุ๋ยอินทรีย์  

 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 5. การแปรรูปข้าว (คุณศราวุธ พุทธา) 

 - มีการนํารับซือ้ข้าวเปลือกคุณภาพ(พันธ์ุพิษณุโลก80) มาแปรรูปและจําหน่ายในชุมชน 

   
แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ในรูปแบบของฟาร์มชุมชน มกิีจกรรม ดังน้ี 1. แปลงไมผ้ล 2. การเลี้ยงหมูหลุม 3. การทําปุ๋ย

อินทรีย์จากฟางข้าว 5. การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 

    
เครือข่าย : ศนูย์จัดการศัตรพืูชชุมชมบ้านท้ายทุ่ง หมู่ 1 ตําบลท้ายทุ่ง 

ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นายกิตตพิัฒน์  อินทรประสิทธ์ิ  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 094 6068384  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 150 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานวังกรางใต หมูที่ 12 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

พิกัด : Latitude 15.9835  Longitude 100.3400  X 643394 Y 1767184 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอํานาจ เถียรอํ่า อายุ  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6605-00151-27-9 

ที่อยู : บานเลขที่ 194/1 บานวังกรางใต หมูที่ 12 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

เบอรโทรศัพท : 086-2068562 

สถานการณของพื้นที่ : 1. ขาดความตอเน่ืองของการทํางานรวมกันของเครือขาย และ ศพก. 

แนวทางการพฒันา : 1. การประชุมเพ่ือหาแนวทางในการทํางานรวมกันของเครือขาย และ ศพก. 

        2. การสรางกิจกรรมใน ศพก. เพ่ือใหเครือขายเขามามีสวนรวม 

        3. ติดตามการดําเนินงานรวมกันของเครือขาย ศพก. และ ศพก. 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เกษตรกรตนแบบมีการหาองคความรูเพ่ิมอยูเสมอเพ่ือพัฒนา ศพก.  

           2. การปรับปรุงฐานเรียนรูอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

           3. มีความพรอมในการถายทอดองคความรู 
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ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูการใชพ้ืนที่ การใชทรัพยากร รวมไปถงึการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การลดตนทุนการผลิต เรียนรูการทําปุยชีวภาพ และการทํานํ้าหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติสัตว เรียนรูเกี่ยวกับการผลิตกบ ปลา และไกไข 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การบริหารจัดการนํ้า เรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าทางการเกษตร 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การปรับปรุงบํารุงดิน เรียนรูเกี่ยวกับการปรับปรุงดินใหมีสภาพเหมาะสมตอการทําการเกษตร 
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แปลงเรียนรู : เปนแปลงเรียนรูการใชปุยสั่งตัดของแปลงใหญตําบลหอไกร 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมนาแปลงใหญตําบลหอไกร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกนกพร จรูญชัย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-3178779 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก :พืชผัก 

พื้นทีเ่ปาหมาย :250ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :60 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานบึงนาราง หมูที่ 1 ตําบลบึงนารา อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

พิกัด : Latitude 16.191226  Longitude 100.144378  X 622328 Y 1790428 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายพงษเดช ศรีนาราง อายุ57 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6606-00719-86-2 

ที่อยู :บานเลขที่ 96/1 บานหนองตราสิงห หมูที่ 2 ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

เบอรโทรศัพท :087-6822094 

สถานการณของพื้นที่ :ประสบภาวะฝนทิ้งชวงแลงนํ้าเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอตอการเพาะปลูกของเกษตรกรโรค

และแมลงระบาดมีผลทําใหผลผลทิางการเกษตรไดรับความเสียหาย สิ่งทีต่ามมาคือราคาผลผลิตตกตํ่าและไม

เพียงพอตอความตองการของตลาด และปญหาการใชสารเคมีในพ้ืนที่เกษตรกรเปนผูผลิตสินคาเกษตรไมยอมบริโภค

ผลผลิตของตนเองมีการแบงแยกสินคาสวนทีจ่ะนําไปจําหนายกับสวนที่เก็บเอาไวบริโภคเอง เพราะสาเหตุน้ีเองจึง

เปนปญหาที่ตองเริงแกไขใหเกิดการพัฒนาที่สําคัญที่สุด 

แนวทางการพฒันา : 1. การประชุมเพ่ือหาแนวทางในการทํางานรวมกันของเครือขาย และ ศพก. 

        2. การสรางกิจกรรมใน ศพก. เพ่ือใหเครือขายเขามามีสวนรวม.ในแปลงเรียนรูของเครือขาย  

                               และ ศพก. 

        3. ติดตามการดําเนินงานรวมกันของเครือขาย ศพก. และ ศพก. 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. เกษตรกรตนแบบมีการหาองคความรูเพ่ิมอยูเสมอเพ่ือพัฒนา ศพก.  

           2. การปรับปรุงฐานเรียนรูอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

           3. มีความพรอมในการถายทอดองคความรู ขอเกษตรกรตนแบบของเครือขาย ศพก. และ  

                                 ศพก. 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1.การผลิตพืชผักปลอดภัยโดยนายจันทรา แสนโคตร ประธานแปลงใหญ(พืชผัก) อําเภอบึงนาราง 

ฐานการเรียนรูที่ 2.รวมพลังสรางมูลคาจากไรนาสูสิ่งแวดลอม โดย นายบุญโฮม กองสินแกว 

                       ประธานศูนยจัดการดินปุยชุมชน อําเภอบึงนาราง 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชผักโดย นางปนัทดา  อินทรสุข เกษตรกร 

                       ตนแบบแปลงใหญ(พืชผกั) อําเภอบึงนาราง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดย นางนารี  กมขุนทศ เกษตรกรตนแบบ 

                      แปลงใหญ(พืชผัก) อําเภอบึงนาราง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การบริหารจัดการพืชผักและการตลาด โดย นายวีระชัย  วงศบุตรตะ และ 

                       นางจําเนียร  วงศบุตรตะ เกษตรกรตนแบบแปลงใหญ(พืชผัก) อําเภอบึงนาราง 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : การใชแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินการศูนย ศพก.อ.บึงนาราง 

 

 

 

 

 

เครือขาย :กลุมพัฒนาการเกษตรแปลงใหญพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ใยแกว บานหวยแกว  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นายขจรศกัด์ิ คัญทับ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท :081-9727420 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ..โพทะเล.........  จังหวัด......พิจิตร............ 

สินคาหลัก : ……ขาว……………… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ………1,600…………. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……60………. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน............... หมูที่ ....5..... ตําบล ......บานนอย........ อําเภอ .....โพทะเล...... จังหวัด ...พิจิตร....... 

พิกัด : Latitude …16.047511.. Longitude …100.265855…. X  …..635415…  Y ….774595... 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางโชติกา พึงไชยวรา   อายุ 49 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-6606-00354-97-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 12/1 บานหนองแขม  หมูที่ 5 ตําบล...บานนอย.. อําเภอ .....โพทะเล....จังหวัด .....พิจิตร........... 

เบอรโทรศัพท : ……089 960 1132…………………. 

สถานการณของพื้นที่ : ในเขตพ้ืนที่หมู 5 ตําบลบานนอย เปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานทั้งหมดมีปญหาในเรื่อง

การจัดการนํ้า มีตนทุนการผลิตขาวที่สูงและขาดความรูในการจัดการดินและโรคแมลงศัตรูพืช 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมการลดทุนการผลิตขาวและพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ 

        2. เปนจดุศูนยกลางการเรียนรูการพัฒนาผลผลิตเกษตร ทั้ง ขาว พืชไร และพืชสวน  

        3. สงเสรมิเกษตรกรใหมีอาชีพเสริมจากการทํานาเพียงอยางเดียวและมีรายไดมากขึ้น โดย

พิจารณาจากความเหมาะสมและความตองการของคนในพ้ืนที่ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เปนแหลงเรียนรูการผลิตขาวครบวงจรต้ังแตการผลิต แปรรูป และการตลาด 

           2. มีการจัดสรรพ้ืนที่แปลงเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีการ

พัฒนาพ้ืนที่อยางเน่ืองทั้งแปลงสมุนไพร ไรนาสวนผสม และโฮมสเตย 

           3. มีความรวมมือจากคนในชุมชน และเครือขาย ศพก. ในการแลกเปลี่ยนขอมูลและ

สงเสริมการพัฒนา ศพก. 
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ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเก็บตัวอยางดิน และตรวจวิเคราะหดิน สาธิตขั้นตอนการตรวจวิเคราะหดิน การอานคาผลการตรวจ การ

ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวและเครื่องจักรกล การผลิตเมล็ดพันธุและการคัดเมล็ดพันธุขาว วิธีการใชเครื่องจักรกล

ในนาขาว แนะนําการปองกันกําจดัโรค แมลงในนาขาว 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลิตสารชีวภัณฑ การผลิตไตรโครเดอรมา เชื้อบิวเวอรเรีย ผลิตขยายจุลินทรียสังเคราะหแสง วิธีการ

นําไปใชประโยชน การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม วิธีการเลี้ยงไกไขในโรงเรือน เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การขยายพันธุพืช สาธิตวิธีการขยายพันธุพืชแบบตางๆ วิธีการขยายพันธุมะมวง, มะนาว 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเดินตามรอยเทาพอ ดวยศาสตรพระราชา การผลิตขาวอินทรีย การใชน้ําอยางรูคุณคาแบบระบบน้ํา

หยด การปลูกพืชหลังนา เพ่ือลดรอบการปลูกขาว 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : .....สํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล………………… 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวณฐวรรณ  ชนะโชติ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : …085 363 2303…………… 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอโพธ์ิประทับชาง 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๓๓,๐๕๙ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๔,๔๓๓ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 113  หมูที ่11  ตําบลทุงใหญ  อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

พิกัด : X 617793  Y  1799845(Zone ๔๗) 
 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

.                                                                                                  

  

 

ทางไปทุงประพาส 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .                      

ถนนสายเอเชีย 117 นครสวรรค-พิษณโุลก 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายอุดม  ระดาสิทธ์ิ 

ที่อยู :บานเลขที่ 113 หมู 11 ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

หมายเลขโทรศัพท:0836307336 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่การเกษตรของอําเภอโพธ์ิประทับชางสวนใหญเปนพ้ืนที่ทํานาและอยูนอกเขตชลประทาน

โครงสรางดินมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลางถึงตํ่า โดยมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกขาว

อยูประมาณ 54,200 ไร (S3 และ N) คิดเปนรอยละ 21.47 สงผลใหเกษตรกรใชปุยเคมีในการเพ่ิมธาตุอาหารในดินเปน 

อบต.ทุง่ใหญ่ รพสต.ทุง่ใหญ่ โรงเรยีนบา้นทุง่ใหญ่ 

รา้นอาหารปลาใหญ่ 

หน่วยบรกิาร

ประชาชน ต.ทุง่ใหญ่ 

วดัทุง่ใหญ่ 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 
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จํานวนมาก รวมทั้งมีการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูขาวกันอยางกวางขวาง จึงทําใหเกิดปญหาตนทุน

การผลิตสูง(เฉลี่ย ๔,๘๒๓ บาทตอไร) มีการใชปจจัยการผลิตที่ไมถูกตองเหมาะสม เกษตรกรประสบปญหาขาดทุนเปน

จํานวนมาก ทําใหเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน เชน ถั่วเขียว ออยโรงงาน พืชผัก แตอยางไรก็

ตามเกษตรกรที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ก็ยังคงประสบปญหาขาดทุนอยูเชนเดิม 

แนวทางการพฒันา :ลดตนทนุการผลิตขาวทั้งระบบการผลิต โดยมีเปาหมายลดตนทุน ๖๒๓ บาทตอไร และ

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกบัพ้ืนที่ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เกษตรกรตนแบบของศูนยเรียนรูฯ สามารถลดตนทุนการผลิตขาวได โดยการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
   ๒. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
   ๓. เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู:  

  ๑. การลดตนทุนการผลิตดวยการใชปุยเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม ดวยองคความรูการ

วิเคราะหดินและปุยสั่งตัดจากเกษตรกรตนแบบที่ผานการพัฒนาจากกรมสงเสริมการเกษตร เปนการเรียนรูดวยการ

ฝกปฏิบัติและใหบริการตรวจสอบดินพรอมทั้งใหคําแนะนําในการใชปุยเคมีที่ถูกตองและเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 

  ๒. การลดตนทุนการผลิตดวยการใชปุยชีวภาพอัดเม็ดและปุยหมัก เพ่ือถายทอดความรูในการ

ผลิตปุยอัดเม็ดและปุยหมักจากเกษตรกรตนแบบซึ่งมีองคความรูมาจากการเปนหมอดินอาสา เนนการฝกปฏิบัติโดย

การนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชเปนหลัก  

  ๓. การปลูกพืชเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เปนการนําพืชปุยสด เชน ปอเทือง มาปลูกในชวงที่ยังไมมี

การเพาะปลูกขาว เปนการเพ่ิมธาตุอาหารใหแกดินและชวยลดการใชปุยเคมี สงผลใหลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหน่ึง 

  ๔. การผลิตสารชีวภัณฑ เพ่ือเปนการลดการใชสารเคมีและหันมาพ่ึงพาปจจัยการผลิตจาก

ธรรมชาติ ทั้งการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ การผลิตเช้ือราปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช การนําสิ่งของเหลือใชจาก

ครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชนในดานการเกษตร  

  ๕. การผลิตเมล็ดพนัธุขาว เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธุขาว สําหรับเกษตรกร

นําไปใชเพาะปลูกในชุมชน มกีารจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใหเกษตรกรไดฝกปฏิบัติต้ังแตเริ่มตนจนถึงการบรรจุ 

  ๖. เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และระบบการผลิตการเกษตร

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองดวยรูปแบบการทําไรนาสวนผสม สงเสริมการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

     
 

 

 

20



 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวปวริศา  นาคเพ็ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0891538510 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ………ขาว………  

พื้นทีเ่ปาหมาย : ………………………. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ………30………. ราย 

สถานทีต้ั่ง :บาน..อูตะเภา.... หมูที ่......8...... ตําบล ..ดงปาคํา.. อําเภอ ...เมืองพิจิตร..... จังหวัด ......พิจิตร.... 

พิกัด : x 643386     y 18011014 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

                 
 

                 ประธานศพก. 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : ………นางสายฝน เพ็ชรรัตน………อายุ .....48..........ป  

   เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6601-00350-02-9  

ที่อยู :บานเลขที่  58/1 ม.8 ตําบลดงปาคํา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

เบอรโทรศัพท : 087 – 730 - 5751 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอเมืองพิจิตร มีเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลดงปาคําอยูในเขตชลประทานเกือบทั้งหมด 

   เปนพ้ืนที่ปลูกขาว รอยละ 90   เปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกขาว (s 1)  

   จํานวน  25,488 ไร  เกษตรกรสวนใหญผลิตขาวเพ่ือขายโรงสี ปญหา เน่ืองจากเมล็ด 

   พันธุยังไมมีคุณภาพที่จะเก็บไวทําเมล็ดพันธุ  และปจจัย ตนทุนการผลิตสูง และอัตรา 

   การใชสารเคมีสูง ทําใหมีตนทุการผลิตสูง สิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรมี 

   สารพิษตกคางในเลือดสูง  ความสมบูรณของดินไมดีประกอบกับนํ้าไมเพียงพอ ทั้งที่ 

   พ้ืนที่อยูในเขตชลประทาน 

แนวทางการพฒันา :  การลดการใชสารเคมี/ลดตนทุนการผลิต  

1. โดยการผลิตสารชีวภัณฑ ปุยหมัก ปุยอินทรยีใชเอง   

2. การตรวจวิเคราะหดิน เพ่ือใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด) 

3. เปาหมายการลดการใชสารเคมี จากเดิมใชไรละ 1,200 บาท ใหเหลือไรละ 600 

บาท 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู  : เปนศูนยเรียนรูที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ที่อยูในเขตชลประทาน  เปนศูนยที่รวมของ ศูนยจัดการ 

   ศัตรูพืชชุมชน  ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน  โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลง 

   ใหญ อยูในตําบลเดียวกัน    มีการผลิตลดตนทุนการใชสารเคมี ผลิตสารชีวภัณฑ 

 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ……………ศูนยจัดการดินปุยชุมชน............. 

  การใชปุยเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม   เปนการจัดการดินและปุย  เพ่ือเสริมสรางองคความรู

แกเกษตรกร ในเรื่องการตรวจวิเคราะหดิน  การเก็บตัวอยางดินอยางถูกตอง  การตรวจ วิเคระหดิน เพ่ือทราบถึง

ธาตุอาหารที่มีอยูในดินแปลงน้ันๆ วามี คา NPK วามีคาระดับไหน เพียงพอหรือไม  หากตองใสปุย ควรใส

เฉพาะตัวที่ขาด หรือมีนอย  ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน และการทํานํ้าหมักชีวภาพ ฮอรโมน ตางๆ เพ่ือใชบํารุงดิน   

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ……………ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน……….. 

  การลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตสารชีวภัณฑ ถายทอดความรูในการผลิตสารชีวภัณฑ เชน 

เช้ือราไตรโคเดอรมา เช้ือราบิวเวอรเรีย ปองกันโรค แมลง ซึ่งเปนผลดีตอสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดลอม 

และลดการใชสารเคมี และประหยัดตนทุนในการผลิต อีกทั้งยังใหความรูเรื่องการจําแนกแมลงดีและแมลงรายใน

นาขาวได  

  
แปลงเรียนรู :  การเรียนรูระบบนิเวศน การโฉบแมลง วินิจฉัย จําแนกแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ เรียนรูวงจร

ชีวิตของแมลง  เพ่ือใชเปนประกอบในการตัดสินใจเลือกวิธีปองกัน กําจัดที่เหมาะสม  

  แปลงสาธิตการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการใชสารชีวภัณฑในการกําจัดโรค และแมลง

ศัตรูพืช 

  23



เครือขาย : ………………………………………………………………………………….. 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวสุรีพร สุขศิร…ิ…ตําแหนง ...นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ... 

เบอรโทรศัพท : ……062-1346659… 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวชิรบารมี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 112,604 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,410 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองขาว หมูที่ 5 ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

พิกัด : X 608162Y 1819276 (Zone 47)   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสุทิน  นวมพันธ 

ที่อยู : บานเลขที่ 9/4 หมูที ่5 ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

หมายเลขโทรศัพท : 089-856-2978 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอวชิรบารมี พ้ืนที่อยูนอกเขตชลประทาน ใชนํ้าฝน และแหลงนํ้าธรรมชาติทําการเกษตร 

ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับปานกลางถึงตํ่า มีความเหมาะสมในการปลูกขาวปานกลางถึงนอย (S2 = 91.25 % , 

S3 = 0.25 %) และบางสวนหรือประมาณรอยละ 8.5 ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว (N)  แตเกษตรกรมีการปลูกขาวเปนพืช

หลักทั้งเพ่ือใชบริโภคและจําหนายเปนสินคา รอยละ 65 ของพ้ืนที่ เกษตรกรจึงมีตนทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะการใช

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมีซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกร สภาพแวดลอม และตนทุนการผลิตของ

เกษตรกร (โดยเฉลี่ยเทากับ 4,750 บาท/ไร) 

แนวทางการพฒันา :  (1) ลดตนทุนการผลติขาว โดยสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑทางการเกษตร 

          (2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของเกษตรกร โดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

     การผลิตสินคาเกษตรเปนศูนยกลาง   
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูฯที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน ประสบปญหาปริมาณ

นํ้าไมเพียงพอ ในชวงเกิดภาวะภัยแลง แตสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขปญหาใหกับเกษตรกรตามความจําเปน

และความตองการ โดยใชทรพัยากรที่มีอยูในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรเรียนรู:  

                   หลักสูตรที่ 1 การลดตนทุนการผลิตขาว 

                   หลักสูตรที่ 2 การจัดการดิน ปุย 

                   หลักสูตรที่ 3 เศรษฐกจิพอเพียง 

ฐานการเรียนรู: 

ฐานเรียนรูที่ 1 การจัดการศัตรูพชื เพ่ือเสริมสรางความรูใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการจําแนกแมลง

ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ สําหรบัใชประโยชนในการสํารวจติดตามสถานการณการระบาดของศัตรูพืช และใชในการ

ตัดสินใจเลือกวิธีปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม  เรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑและอินทรียสารเพ่ือการเกษตร 

เชน เช้ือราไตรโคเดอรมา เช้ือราบิวเวอรเรีย นํ้าหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ โดยการสาธิตและฝกปฏิบัติจริงในการผลิต/

ขยายสารชีวภัณฑใหกับเกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดลอม รวมทัง้สุขภาพของเกษตรกรผูผลิต

สินคาเกษตร 

     
 

ฐานเรียนรูที่ 2 การจัดการดินปุย   ดวยองคความรูการวิเคราะหดิน และปุยสั่งตัด จากเกษตรกรตนแบบที่ผานการ

พัฒนาจากกรมสงเสริมการเกษตร เปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติและใหบริการตรวจสอบดินพรอมทั้งให

คําแนะนําในการใชปุยเคมีทีถู่กตองและเหมาะสมกับโครงสรางดินของเกษตรกร โดยเฉพาะในอําเภอวชิรบารมีที่

โครงสรางของดินสวนใหญมคีวามเหมาะสมในการทําการเกษตรไมมาก   มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร

ไดเรียนรูการผลิตปุย เพ่ือใชปรับปรุงบํารุงดินและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร จุดเดนของฐานเรียนรูน้ีอยูที่การ

นําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และทรพัยากรที่มีในทองถิ่นมาใชประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งการ 
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ปรับระบบการผลิตการเกษตรดวยการปลูกปุยพืชสด   

ฐานเรียนรูที่ 3 พลังงานทดแทน  โดยมุงเนนการใชพลังงานอยางมีคุณคา และย่ังยืน จึงจัดฐานเรียนรูเรื่องพลังงาน

แสงอาทิตยเพ่ือการสูบนํ้า  และกาชชีวภาพเพ่ือการหุงตม   

     
ฐานเรียนรูที่ 4 การใชน้ําอยางรูคณุคา  โดยมุงเนนการใชทรัพยากรนํ้าอยางมีคุณคา จึงมีการเรียนรูในเรื่องระบบ

นํ้าหยด และการผลิตขาวแบบใชนํ้านอย 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการผลิตการเกษตรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองดวยรูปแบบการ

ทําไรนาสวนผสม จัดใหมีแปลงเรียนรูและเวทีเรียนรูองคความรูในการผลิต นอกจากน้ีฐานการเรียนรูน้ียังไดจัดใหมี

กิจกรรมเสรมิสรางความย่ังยืนในการผลิตควบคูกันไปดวยโดยใชปราชญชาวบานที่มีอยูในพ้ืนที่และแปลงเรียนรูเปน

จุดศึกษา ดูงานของเกษตรกร 
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ฐานการเรียนรูที่ 6 การเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว   เปนฐานเรียนรูที่สอนใหเกษตรกรทําแปลงเมล็ดพันธุไวใช

เพ่ือไดเมล็ดที่มีคุณภาพไมมกีารปนเปอน  และเปนการประหยัดคาใชจายเมล็ดพันธุ 

    
แปลงเรียนรู 

   
 

เครือขาย: ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานหนองขาว 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานวังตะขบ 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานหนองขาว 

ศูนยขาวชุมชนบานหนองสะเดา 

ศูนยขาวชุมชนบานเจริญสุข 

ศูนยขาวชุมชนบานเหนือพัฒนา 

ศูนยขาวชุมชนบานบัวยาง 

ขาวแปลงใหญต.วังโมกข 

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 

ศูนยวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงงชิรบารมี 

แปลงใหญวชิรอินทรีย 

ศูนยขาวชุมชน ม.8 ต.บานนา 

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานทับเกวียนทอง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวสุปรานี  อินทรศักดา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

หมายเลขโทรศัพท : 083-330-3235 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ………ขาว……… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ………450……. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ………30……. ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานหนองยางใต หมูที่ 12 ตําบลวังทรายพูน  อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  

พิกัด : X 670383 Y 1814810 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสทุรี  นอมระวี อายุ 58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6602-00055-60-6 

ที่อยู :บานเลขที่ 103 บาน หนองยางใต หมูที่ 12 ตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  

เบอรโทรศัพท : 0815324595 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอวังทรายพูนพ้ืนที่สวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน โดยอาศัยนํ้าฝน ในการทําเกษตร

ฤดูฝนเกษตรกรสวนใหญปลกูขาวนาป และปลูกแตงโม,ถั่วเขียว ปลูกหลังนาป  

แนวทางการพฒันา :1. พัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับคนในชุมชนและนอกชุมชน 

        2. พัฒนาแปลงสาทิตใหสามารถศึกษาดูงานไดตลอดทั้งป 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1.อยูใกลแหลงชุมชน ,การคมนาคมสะดวก 

           2. มีหลากหลายกิจกรรม 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียง   

  ดาน ทฤษฎีใหมและฟารมชุมชน  

  - ฟารมชุมชนตําบลหนองปลาไหล   ประธานศูนยฯ นางจิตรพิมาน แกวทอง 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การลดตนทุนการผลิตโดยการใชสารชีวภัณฑ  

  วิทยากร โดย นายพล  เกณเกษกรณ    

  จาก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานดงหมอนทอง  หมู13 ตําบลหนองพระ 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการดินและปุย    

  วิทยากร โดย นายศักด์ิดา  แกวสระแสน   

  จาก ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานหวยตัดไม หมู3 ตําบลหนองปลาไหล 
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ฐานการเรียนรูที่ 4. การใชนํ้าอยางรูคุณคา กิจกรรม การปลูกพืชใชนํ้านอย (แตงโม)  

  วิทยากร โดย นายสุทรี  นอมระวี 

  จาก ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. เทคนิคการผลิตมะมวงสงออก  

  วิทยากร โดย นายทองอินทร  พระนามศร ี

  จาก ศูนยเรียนรูการผลิตมะมวงสงออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 
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แปลงเรียนรู เปรียบเทียบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานหวยตัดไม  

หมู 3  ตําบลหนองปลาไหล  อําเภอวังทรายพูน ของนายศักด์ิดา  แกวสระแสน ประธานศูนยฯ 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินปุยชุมชนบานหวยตัดไม  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอัญชรี  เดชมา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0931300457 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ...สากเหล็ก....  จังหวัด....พิจิตร..... 

สินคาหลัก : …มะมวง… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : …21,006…. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……920…. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน...วังทับไทร... หมูที่ ...1.. ตําบล ...วังทับไทร... อําเภอ ...สากเหล็ก... จังหวัด ....พิจิตร.... 

พิกัด : Latitude …………………….. Longitude ………………………. X 666929  Y 1821482  (Zone 47 ) 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

      
 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:..นายสายันต บุญย่ิง… อายุ ..55..ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6601-00946-57-6 

ที่อยู : บานเลขที่ ..71.. บาน..วังทับไทร..หมูที่ ...1.. ตําบล...วังทับไทร...อําเภอ ...สากเหล็ก..จังหวัด ...พิจิตร.... 

เบอรโทรศัพท : ……081-8871964…. 

สถานการณของพื้นที่ : การผลิตมะมวงคณุภาพสงออกในเขตพ้ืนที่อําเภอสากเหล็ก เกษตรกรประสบกับปญหา

ดานการผลิต - ตน้ทนุการผลติสงู ราคาผลผลติตกตํ่า สภาพพืน้ท่ีขาดความอดุมสมบรูณแ์ละแหลง่นํา้ ดา้น

การตลาด – เกษตรกรไมมี่อาํนาจตอ่รองเรือ่งราคา เกษตรกรผลติมะมว่งตามมาตรฐานคณุภาพการผลติเพ่ือ

การสง่ออกไดค้อ่นขา้งนอ้ย และการแขง่ขนัการสง่ออกของตา่งประเทศ    

แนวทางการพฒันา : 1. สง่เสรมิเทคโนโลยีเพิ่มผลผลติ ลดตน้ทนุการผลติ และพฒันาคณุภาพผลผลติ… 

        2. รวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนายผานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมะมวง…… 

 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออก  ลดตนทุนการผลิต 

ปลอดภัยจากสารเคมี และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตผล 

 

  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การบรหิารจดัการดา้นดิน ปุ๋ ย เพ่ือการผลติ คือการดําเนินการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

ดิน ธาตุอาหารในดิน และการสงเสริมใหเกษตรกรผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ตลอดจนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชในพ้ืนที่การเกษตร 

 

   
 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การบรหิารจดัการดา้นการตดัแตง่ทรงพุ่มและการขยายพนัธุดี์ การเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมๆ  ดานการตัดแตงทรงพุมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ลดการเกิดโรค และแมลง ตลอดจนการเรียนรูวิธีการขยายกิ่ง

พันธุเพ่ือการผลิต 

 

   
 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การบรหิารจดัการดา้นโรคและแมลง เรียนรูและติดตามสถานการณการระบาดของโรคและแมลง 

วิธีการปองกันกําจัดโดยวิธีผสมผสาน และการใชสารเคมอียางถูกตอง 
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ฐานการเรียนรูที่ 4. การบรหิารจดัการดา้นสขุาภิบาลสวน ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการทําความสะอาดสวนโดย

เทคโนโลยีที่ทนัสมัยรวมกับการรักษาสมดุลยของระบบนิเวศในสวน 

 

    
 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การบรหิารจดัการดา้นการคดัคณุภาพผลผลติและการเพิ่มมลูคา่สนิคา้ การเรียนรูขั้นตอนและ

ความสําคัญเกีย่วกับมาตรฐานการผลิตมะมวงเพ่ือการสงออก การซื้อขายผานตลาดออนไลน และการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมคีวามหลากหลาย 

      
 

แปลงเรียนรู : การเรียนรูเทคนิคการผลิตมะมวงนอกฤดู ควบคูการปองกันโรคและแมลง การผลิตมะมวงตาม

มาตรฐานคุณภาพเพ่ือการสงออก 

 

      
 

เครือขาย : 1. ชมรมผูป้ลกูมะมว่งเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พษิณโุลก 

2. กลุม่ปรบัปรุงคณุภาพมะมว่ง เพ่ือการคา้และการสง่ออก อ.เมือง จ.เพชรบรูณ ์

3. วิสาหกิจชมุชนกลุม่พฒันาการผลติมะมว่งเพ่ือการสง่ออกบา้นวงัเรอื ต.พนัชาลี อ.วงัทอง จ.พษิณโุลก 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : …นางสาวสุภาพรรณ เพ็งเพชร. ตําแหนง ...นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ... 

เบอรโทรศัพท : ……062-9090119…… 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

สินคาหลัก : ขาว   พืน้ที่เปาหมาย : 130,000 ไร   เกษตรกรเปาหมาย : 5,500 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเนินพลวง หมูที่ 8 ตําบล เนินปอ อําเภอ สามงาม จังหวัด พิจิตร 

พิกัด : Latitude  16.401461734  Longitude  100.10332455. X 617814  Y 1813664 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสาํเนียง  เล็กชม   อายุ 57 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3660700401627 

ที่อยู : บานเลขที่ 151/1 บาน เนินพลวง หมูที่ 8 ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เบอรโทรศัพท : 0948394639 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลเนินปอ พ้ืนทีก่ารเกษตรมากกกวารอยละ 90 ทําการเพาะปลูกขาว โดยอยูในเขตที่มคีวามเหมาะสม

สําหรับปลูกขาวปานกลาง (S2)  และพ้ืนที่อีกรอยละ 10 เพาะปลูกพืชไร พืชสวน  การปลูกขาวของเกษตรกรประสบปญหา  

ตนทุนการผลิตขาวสูงโดยเฉลี่ยไรละ 3,955 บาท  และปญหาราคาผลผลติขาวตกตํ่า โดยเฉลี่ยขายไดกิโลกรัมละ 6 บาท  

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรเพียง 245 บาท  ซึ่งถือวาไมคุมคาเมื่อเทียบกับการลงทุน และลงแรงเพาะปลูกใน 1 ฤดูกาล ทําให

เกษตรกรมีรายไดโดยเฉลี่ยนอย ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 

แนวทางการพฒันา : 1) เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตขาวตอไร จาก 3,955 บาท เปน 3,000 บาท  โดยลดอัตราการใช

เมล็ดพันธุ ลดสารเคม ีใชสารชีวภัณฑแทนสารเคมี ปองกันกําจัดโรคแมลงอยางถูกวิธี ลดคาปุย โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ปรับปรุงดินอยางถูกวิธี ใชปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ 

          2) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากการปรับเปลี่ยนการผลติจากพืชเชิงเด่ียว เปนการปลูกแบบผสมผสาน และ

การปลูกพืชใชนํ้านอยหลังการทํานา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. มอีงคความรูที่หลากหลาย ใชประโยชนไดจริง ประสบความสําเร็จแลวในพ้ืนที่ 

           2. มีเครือขายที่สนับสนุนการดําเนินงาน ขยายผลไปสูเกษตรกรไดมาก 

           3. สถานที่มีความพรอมในการเปนศูนยรวม ดานการผลิต แปรรูป และการตลาด 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปรับเปลี่ยนวิธีปลูกขาว การใชวิธีการลดอัตราเมล็ดพันธุโดยการปกดํา หรือใชเครื่องหยอดขาวงอก ซึ่งจะ

ลดอัตราเมล็ดพันธุเหลือไรละ 8 – 15 กิโลกรัม พรอมการปฏิบัติดูแลที่ถูกตอง จะทําใหลดคาใชจายดานแรงงาน และคาเมล็ดพันธุ 

ไดไรละ 200 บาท 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการศัตรูพืช เรียนรูการผลิตและการจัดการศัตรูพืช โรคและแมลง การใชสารชีวภัณฑตาง  ๆ เพ่ือลด

หรือทดแทนการใชสารเคมี โดยจะสามารถลดตนทุนจากการปองกันโรคและแมลงศัตรูไดไรละ 300 บาท  

  

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการดินและปุย เรียนรูเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การจัดการดิน

และปรับปรุงดินที่ถูกตอง โดยใช ปุยหมัก ปุยพืชสด และนํ้าหมักชีวภาพ โดยจะสามารถลดตนทุนจากการใชปุยไดไรละ 455 บาท 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. เพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว เรียนรูเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวเปลือก โดยการแปรรูปเปนขาวสาร หรือ

ขาวกลอง ดวยกระบวนการสีขาว 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. เกษตรทฤษฎีใหม เรยีนรูการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว เปนการทําการเกษตร

ผสมผสาน 

    

 

  

 

 

 

แปลงเรียนรู : แปลงสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการปลูกดวยวิธีหยอด ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และใชสารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมแปลงใหญ พ้ืนที่อําเภอสามงาม จํานวน 17 กลุม , ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน , ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายศราวุธ จันทรมณ ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-1300451, 087-8482181 
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