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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 170,618 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,253 ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด : Latitude : 16.89777 Longitude : 100.18468 X : 631778 Y : 1865496 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 
 
  
   
  
  
   
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสมพงค์ เพ็ชรนิล อายุ 54 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-6501-00377-27-0 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 98 หมู่ที่ 1 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-475-4462 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลจอมทอง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าว โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้
ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งน้ าการ
คมนาคมสะดวก  
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,000 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท 

2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว : นายสมพงค์ เพ็ชรนิล 
 
 
   
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าตะเคียน : นายเกษม โตมา 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การแปรรปู ไข่เค็มกะทิ : วิภาวรรณ สงิห์โต 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การเพาะเลี้ยงไส้เดือน : นายสุวิทย์ ฉิมเลิศ 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การปลูกมะนาววงบ่อ : นายปัทมา เพ็ชรนิล 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์: นายสมพงค์ เพ็ชรนิล 
 
 
 
 
  
 
แปลงเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : 19 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุภัสชา จันพร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0268897 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

สินค้าหลัก  : ข้าว 

สถานทีต้ั่ง :  เลขที่ 407/2 หมู่ที่ 15 ตําบลแม่ระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

พิกัด :  X =644665  Y=1847379 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู ้: 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายสามารถ  แนบครบุรี  อายุ 43 ปี 

เลขประจําตัวประชาชน  3-6508-00330-01-2 
บ้านเลขท่ี 407/2  หมูท่ี่ 15 ตําบลแม่ระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท ์:  089-2714127 
 
 
สถานการณ์ของพื้นที่  :  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแม่ระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํา

การเกษตรเป็นหลัก โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะทําการปลูกข้าว แต่ที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวตกตํ่า ต้นทุนการ

ผลิตสูง รายได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทําให้เกิดปัญหาภาวะหน้ีสินอย่างต่อเน่ือง ทั้งในสถาบันการเงินและนอกสถาบันการเงิน 

ดังน้ัน เกษตรกรจึงได้รวมตัว หารือ และประสานหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะสํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการดิน

และปุ๋ย การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การทําการเกษตรกรรมทางเลือกโดยผสมผสานการใช้สารชีวภัณฑ์ 

สารป้องกันกําจัดจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการใช้สารและปุ๋ยเคมี โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจาก

การขายผลผลิตทางการเกษตรที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น พ่ึงพาตนเองได้ และชุมชน

เกษตรกรตําบลแม่ระกามีความเข้มแข็ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย

ภายใต้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ทั้งการ

พัฒนาในด้านบุคลากร ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ จนได้รับการแต่งต้ังให้เป็นศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) ของอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

แนวทางการพัฒนา  :   
1) เกษตรกรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการผลิต และประสบความสําเร็จในการ 

ประกอบอาชีพ (เกษตรต้นแบบ : Smart Farmer) สามารถถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี ให้คําแนะนําปรึกษาแนะในการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกรท่ีสนใจ รวมท้ังประชาชนทั่วไปได้  

2) จัดทําแปลงเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน พร้อมฝึกปฏิบัติงานการจัดการ 

ดินและปุ๋ยชุมชน 
    

เป้าหมายการพัฒนา  :   
 1) ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่    อย่างน้อย  20%  

 2) เพ่ิมผลผลืตต่อไร่       อย่างน้อย  10% 
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จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ :  มีเกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการจัดการดินและปุ๋ย มฐีานเรียนรู้ที่มคีวาม

พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ ศูนย์เรียนรู้มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์/

โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุม/อบรม หรือ ศึกษาดูงาน เป็นต้น  

 

หลักสูตรเรียนรู้  :  1) การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน 

   2) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

   3) การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 

   4) การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ  
     

ฐานการเรียนรู้  :   
ฐานเรียนรูท้ี่ 1 การตรวจคา่วิเคราะห์ดิน  
  เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้เห็นถึงความสําคัญของการตรวจค่าวิเคราะห์ดินก่อนที่ทําการ 

ปลูกพืช  โดยให้คาํแนะนํา/สอนเกษตรกรในเร่ืองวิธีการเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง การวิเคราะห์และนําผลการ

วิเคราะห์ดินที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการดินในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

ฐานเรียนรูท้ี่ 2 การใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะหด์นิ 

เพ่ือส่งเสริม พัฒนาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถผสมปุ๋ย (แม่ปุ๋ย) ได้ด้วยตนเองตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง 
 

ฐานเรียนรูท้ี่ 3 การผลิตน้าํหมักชีวภาพ  
เพ่ือเป็นช่องทางเลือกให้เกษตรกรสามารถนําเศษวัสดุ/เศษอาหารสด และอื่นๆ ที่มีภายในชุมชนมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนํามาผลิตเป็นปุ๋ย/นํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือใช้เองภายในไร่นาของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลด

ต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับเกษตรกรและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต และยังสามารถใช้ไล่

แมลงศัตรูพืชด้วย เป็นต้น   
 

ฐานเรียนรูท้ี่ 4 การส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ์   
 

แปลงเรียนรู ้: เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ สาธิต ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ 
 

เครือข่าย : มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
              องค์การบริหารสว่นตําบล สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ 
 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร : 1) นางโสภิดา  ก๊กเครือ   ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

              โทรศัพท์ : 088 – 882 -9109  

          2) นายพิสิษฐ์  อัจฉฤกษ์  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

              โทรศัพท์ : 064 – 352 - 7637 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางระก า 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
พืชหลัก : มัลเบอรรี่ (หมอน)
พื้นที่เป้าหมาย :   523,675 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  11,454 ราย 
สถานที่ตั้ง :  บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด  : Latitude : 16.7974450  Longitude: 100.1603490  X: 623650  Y: 1857509 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ  :  ระดับ B 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายอนุสรณ์ จันทวงศ์  อายุ 33 ปี  
ที่อยู ่:  1104/3  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6109933 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ของอ าเภอบางระก า คือนาข้าว โดยผลิตเพ่ือจ าหน่าย และบริโภค
ในครัวเรือน นอกจากนาข้าวแล้วยังมีพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันส าปะหลัง เป็นต้น ปัญหาหลักของ
พ้ืนที่คือ ประสบภัยน้ าท่วม และมีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก นอกจากนี้ การท านาตลอดทั้งปีในพ้ืนที่ ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
มีการระบาดของศัตรูข้าวเป็นช่วงๆ  
แนวทางการพัฒนา :  1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นตัวปรับโครงสร้างดิน 

2. เพ่ิมทางเลือกในการหารายได้นอกจากการท านา
3. ต่อยอด เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  การต่อยอดและเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การท าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

2. เทคนิคการปลูกมัลเบอร์รี่ให้เก็บผลง่าย
3. เทคนิคการขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่
4. เทคนิคการบ ารุงต้นมัลเบอร์รี่ให้มีลูกใหญ่ผลดก
5. การแปรรูปผลผลิตจากมัลเบอร์รี่

ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การท าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง 
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 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการปลูกมัลเบอร์รี่ให้เก็บผลง่าย 
 
 
 
 
 

         
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่ 
 
 
   

 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการบ ารุงต้นมัลเบอร์รี่ให้มีลูกใหญ่ผลดก 
   
 
 
 
   
 
 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การแปรรูปผลผลิตจากมัลเบอร์รี่ 
 

 
 
 
 

  
    

แปลงเรียนรู้ 
 
 
  
  
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนิคมพัฒนา, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่านางงาม 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวอลิสา สิทธิศักดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2824915 
 

7



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางกระทุ่ม 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลัก :  ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดของอ าเภอ จ านวน 157,000  ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย :  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมดของอ าเภอ จ านวน 5,498 ราย (ครัวเรือน)  
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 2 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด :  โซน 47    Latitude 16.598735307588303  Longitude 100.34060022791707   

   X : 643009     Y : 1835644 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสมพงษ์ อ้นชาวนา  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 46/1 หมู่ที ่2 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 0881451677 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอบางกระทุ่มมีพ้ืนที่ปลูก ข้าว ประมาณ 157,000 ไร่ 15,008 ไร่ สินค้าหลัก คือ ข้าว 
สภาพปัญหาในพื้นที่ ๑.ต้นทุนการผลิตสูง ๒.เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการซื้อจากร้านค้าท่ีไม่มีการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ๓.อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์สูงคือประมาณ 25-30 กก./ไร่ ๔.ใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกัน
โรคแมลงในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
แนวทางการพัฒนา :  
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการจัดการด้านดินปุ๋ย (การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ) เพ่ือลดการใช้สารเคมี และให้ความรู้ในเรื่องของการลดเผาตอซัง 2. การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ๓. 
การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า เพ่ือลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ๔. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน เพื่อลด
การใช้สารเคมี 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การผลิตข้าวแบบครบวงจร (ปลูก–แปรรูป–จ าหน่าย) 
           2. การจัดการดินปุ๋ย 
           3. การท าเกษตรผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การจัดการดินปุ๋ย (มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอซัง ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. เมล็ดพันธุ์ดี ( มีการทดสอบความงอก และการลดพันธุ์ปนโดยท านาโยน และคัดพันธุ์) 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การท านาโยน ข้อดีของการท านาโยนคือ การประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว แตกกอได้ดี การเติบโตของต้น
กล้าข้าวไม่หยุดชะงักเหมือนนาด า ต้นทุนและแรงงานน้อย ควบคุมข้าววัชพืชและพืชทั่วไปได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 7 วิธี 1. วิธีเขตกรรม 2. วธิีกล 3. วิธีฟิสิกส์ 4. ชีววิธี 5. การ
ควบคุมด้วยเทคนิคการใช้แมลงเป็นหมัน (The sterile insect technique : SIT) 6. การใช้สารธรรมชาติ 7. การ
สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้าย  
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5  การสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุการเกษตร 1. เพ่ือจัดการเศษวัสดุการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่
และชุมชน 2. เพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาหมอกควันและสร้างสมดุลระบบนิเวศ ในชุมชน  3. 
เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. การแปรรูปข้าว โดยการท าโรงสีชุมชน และแปรรูปข้าวกล้องงอก 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 7. เกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงกบ 
 

 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 8. เศรษฐกิจพอเพียง  
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แปลงเรียนรู้ : แปลงเพาะปลูกข้าว จ านวน 5 ไร่ และแปลงเพาะกล้าในถาด ท าการเพาะปลูกด้วยวิธีการด านาและการ
โยนกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศพก.เครือข่าย จ านวน 17 ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2562) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุพัชชา สุขน้อย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :086-1168982 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 316,957 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 12,852 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านทุ่งน  าใส หมู่ที่ 11 ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด : X = 629885   Y = 1896327 
พิกัด Lat/Long : Longitude=100.22111836820841 Latitude=17.147928739044033 

 
 
 
                                    
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสายศร สุขสังโยค อายุ 55 ปี 
บ้านเลขท่ี 188/1 หมู่ที่ 11 ต าบลดงประค า  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2040742 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื นที่ต าบลดงประค า ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 83.5 พื นที่ปลูกเป็นพื นที่ที่เหมาะสมกับ   
การปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 83.5 โดยศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งน  าใส ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในพื นที่ต าบล     
ดงประค า แต่ประสบปัญหา การผลิตเมล็ดพันธุ์บางส่วนยังไม่ได้คุณภาพ และประสบปัญหา ภัยธรรมชาติ(ภัยแล้ง) จึงท าให้ไม่พอ
แก่การจ าหน่าย ให้กับเกษตรกร ดิน มีความสมบูรณ์ต่ าและมีโรคแมลงระบาด พื นที่นา มีทั งนอกเขตชลประทานและในเขต
ชลประทาน การคมนาคมขนส่งสะดวก 
แนวทางการพัฒนา :     1) การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ในอัตราเมล็ดพันธุ์ในปริมาณท่ีเหมาะสม และราคาถูก 
               กว่าท้องตลาด 
        2) การผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐาน 
   3) การใช้น  าหมักบ ารุงดินและพืช พร้อมกับสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
   4) อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้หลังจากว่างเว้นจากการท านา 
   5) การสนับสนุนให้เกษตรกรท านาแบบอินทรีย์ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับสารชีวภัณฑ์ แล้วใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ฐานการเรียนรู้ : 1) ฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  

 ใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีการปรับพื นที่และใช้รถด านา       
เพ่ือง่ายต่อการจัดการใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช รวมถึงการดูแลโรคและแมลง ใช้รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตมีโรงเก็บและคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ดีโดยเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ 

 
 
 
 



2) ฐานการผลิตน้้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง และสารชีวภัณฑ์  
  ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. จากกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตน  าหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง พร้อมทั งมีการขยาย
สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื อราบิวเวอเรีย, เมตาไรเซียม และไตรโคเดอม่า เพ่ือใช้ในการป้องกันโรคและแมลงในแปลงข้าวอินทรีย์ 

                                                                          

 

 

       
 
 
3) ฐานการปรับปรุงบ้ารุงดิน 

  ปลูกปอเทือง, ไถกลบตอซัง และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มร่วมกันผลิตโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ย
อัตโนมัติในแปลงข้าว เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 

 
 
 
                                                   

 4)  ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
      มีแปลงผักสวนครัว และการเลี ยงปลาในบ่อดินและในกระชัง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนครัวเรือนของสมาชิก
ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
    เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่นาน  าฝนใน 1 ปีท าได้เพียงครั งเดียว 

          
 
 
 
 

เครือข่าย :  ศูนยเ์ครือข่าย 19 ศูนย ์
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน  าอ่าง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:  095-5437674   ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมพิราม     



ม.9  ต.ไทร

ย้อย 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเนินมะปราง 
 

ชื่อ   : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลัก  : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย  : 106,948 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,800 ไร่ 
สถานที่ตั้ง  : บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด ศพก.        X:675950   Y:1822515 
พิกัด Lat/Long : Longitude  100.648304,   Latitude 16.477881 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  
นายจันที ชมภูมี   
หมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6514591 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อาชีพหลักของสมาชิกได้แก่ การท านา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 มีพ้ืนที่ท านารวม 
ประมาณ 5,000 ไร่ ผลผลิตข้าว 2,500 ตัน/ปี ท านา 1 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้มาจากแปลงขยายพันธุ์ของกลุ่ม บางส่วน 
ซื้อมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรทางกลุ่มได้ผลิตใช้เอง ทั้งสารไล่แมลง ฮอร์โมนพืชผล
ผลิตข้าวที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกและชุมชนอื่นๆ โดยจ าหน่าย ณ ศูนย์ข้าวชุมชน  
 
แนวทางการพัฒนา :   การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 2,300 บาท โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 400 บาท เหลือ 1,900 บาท/ไร่ 
            การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้   :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                                2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว            
โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ การ
เตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ และ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดี และ
ก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 

        

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลติสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อรา
เขียว (ไตรโคเดอร์มา)  เชื้อราขาว (เชื้อบิวเวอร์เรีย) เพ่ือเป็น
การลดการใช้สารเคมี และเป็นการควบคุมโรคพืชในนา
ข้าว และศัตรูพืชของข้าวโดยชีววิธี 

   
 
 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/น ้าหมัก
ชีวภาพ/น ้าส้มควันไม้  ปุ๋ยก้อนเบญจคุณ และการท า
น้ าหมักชีวภาพจากพืชผักผลิตไม้ที่เหลือใช้ในครัวเรือน 
การผลิตน้ าส้มควันไม้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ได้แก่ สารปรับปรุงดิน สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช 

   

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การบัญชี  เพ่ือให้รู้รายรับ รายจ่าย 
ต้นทุนการผลิต การจัดการวางแผนการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน วางแผนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงลง และเพ่ือ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ของกลุ่มวิสาหกิจ 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5. ธนาคารขยะ  เพ่ือการจัดการขยะ
ในชุมชน ลดการใช้ การลด ละ เลิก ใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็น 
หรือใช้จ านวนให้น้อยลง การใช้ซ้ า  ใช้แล้วใช้อีก จนกว่า
จะหมดสภาพ การใช้งาน การรีไซเคิล โดยน าพลาสติก
ต่างๆ ไปขายแล้วมีการน ามาหลอมขึ้นรูปใหม่น ากลับมา
ใช้ได้อีก  

  

ฐานการเรียนรู้ที ่6. การทอผ้ามัดหม่ีพื นเมือง/เสื่อกก 
โดยการทอผ้าไหมประดิษฐ์ และการย้อมฝ้ายสีด้วยสี
ธรรมชาติ ที่สามารถหาได้ง่ายๆในท้องถิ่น เช่น เปลือก
ต้นประดู่ ให้สีน้ าตาล ใบ และเปลือกมะม่วงแก้ว ให้สี
เขียวอ่อน ใบขี้เหล็ก ให้สีเขียวหม่น ขม้ิน ให้สีเหลือง 
และโคนต้นกล้วย ให้สี เทา 

 
แปลงเรียนรู้ พิกัด X = 676845 Y = 1822985 พิกัด Lat/Long : Longitude 100.65672 Latitude 16.48206 

 
เครือข่าย : 15 ศูนย ์ประกอบด้วยสาขาชีวภัณฑ์ ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์ถั่วชุมชุม ศดปช. ศจช และสาขามะม่วง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:  นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์  :  093-1596624 / 093-1300639 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอวัดโบสถ์ 

ชื่อ   : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
สินค้าหลัก  : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย  : 63,859 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,003 ราย 
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 2  ต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด XY  : X = 643679  Y = 1886580 
พิกัด Lat/Long :  Longitude = 100.291666  Latitude = 1.706407 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

 
 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :   
นางจรูญ ราชบรรจง อายุ 58 ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-6507-00151-32-9  
บ้านเลขท่ี 13/1 หมู่ที่ 2 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์: 08-9438-7346 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก พ้ืนที่ 
ปลูกมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง เนื่องจากขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การ
ใช้ปัจจัยการผลิตสูงเกินความจ าเป็น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ  
แนวทางการพัฒนา : 1.) การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่มีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 4,570 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 570 บาท 2.) การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1.) เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 2.) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : 8 ฐาน ประกอบด้วย 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตลงไร่ละ 570 บาท 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : สารชีวภณัฑ์ ชีวภาพและสมุนไพรป้องกันกาจัดโรคและแมลง การผลิต ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย   
ใช้ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืชในนาข้าว เพ่ือลดการใช้สารเคมี   
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : การปรับปรุงบ ารุงดิน มีการแนะน าการใช้และแจง สาร พด.ต่างๆพร้อมน้ าหมักชีวภาพ 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ความฟุ่มเฟือยในชีวิต 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 : การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หลักส าคัญต้องมีน้ าบริโภค น้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 : ปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาต ิให้อาหารที่ได้จากพืช ไม่มีการใช้ยาปฏิชวีนะ 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 7 : ประมง การเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุนจากการศึกษาพ้ืนที่สภาพของแหล่งน้ า อาหารจากธรรมชาติ 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 8 : รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้การเกษตร 
 

 
 
 
 

 

แปลงเรียนรู้ 

 

 

 

เครือข่าย : 12 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศดปช. ศจช และกลุ่มเกษตรผสมผสาน  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวน้ าผึ้ง  ทองดี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1786-5143 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอนครไทย 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พืชหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :   85,042 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  9,966  ราย 
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ าพริก หมู่ที่ 2 ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด  : Latitude : 17.189858  Longitude: 100.91266  X 703415  Y 1901568 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
                                   
             
 
 
 
 
 
 
                            

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายพิศณุ แสงบุดดี  อายุ 41 ปี        
ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 60 หมู่ที่ 2  ต าบลยางโกลน  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6105034 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรอ าเภอนครไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน แต่ปริมาณ
ผลผลิตที่ผลิตได้มีปริมาณค่อนข้างต่ า คุณภาพต่ า ต้นทุนในการผลิตสูง ดินในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าว มีความอุดมสมบรูณ์ต่ า 
ศัตรูข้าวมีการระบาดท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่เต็มที่เกษตรกรไม่มีการป้องกันการก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ ไม่น าการผลิต
ปุ๋ยพืชสดมาใช้ในพ้ืนที ่
แนวทางการพัฒนา :  1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ในปริมาณท่ีเหมาะสม 
                         2. การใช้ปุ๋ยสดเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร 
   3. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  ลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

  2. การตัดพันธุ์ปนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
  3. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยสารชีวภัณฑ์ 
  4. การใช้ปุ๋ยพืชสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 

ฐานการเรียนรู้ :  
 ฐานการเรียนรู้ที ่1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยพืชสด  
 

         
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงกบในกระชัง       ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงปลาในกระชัง 
 

         
 ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง         ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 

              
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 7 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 

                      
 

แปลงเรียนรู้ 
 

     

เครือข่าย : ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลห้วยเฮี้ย, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านแยง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวปานทิพย์  วงษ์แก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1300607 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอชาติตระการ 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
สินค้าหลัก :  มันส าปะหลัง  
พื้นที่เป้าหมาย : 18,204 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,109 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านสวนเมี่ยง หมู่ที่ 1  ต าบลสวนเมี่ยง  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด : Latitude = 17.225319,   Longitude = 100.510203,   X = 660573,    Y = 1905108 
 

แผนที่ศูนย์เรียนรู้: 

  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายพีรพัฒน์ พรมสิงห์ อาย ุ46ปี เลขบัตรประจ าประชาชน 3-6503-00069-70-6 
ที่อยู่: บ้านเลขท่ี  21/2 บ้านเนินช้างแทง หมู่ที่ 8 ต าบลสวนเมี่ยง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5990877 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกร ส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังคิดเป็นร้อยละ 48 ของพ้ืนที่
อ าเภอชาติตระการ  แต่ประสบปัญหาการผลิตมันส าปะหลังได้ผลผลิตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ มีการใช้ปัจจัยการ
ผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง โรคและแมลงระบาด  
แนวทางการพัฒนา :  1. การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 5 %   (ปัจจุบันเฉลี่ยไร่ละ 3,500 บาท) 
                            2. การผลิตมันส าปะหลังให้ได้ปริมาณเพ่ิมจาก 3,000 กิโลกรัม เป็น 3,500 กิโลกรัม 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การปลูกมันส าปะหลังระบบน้ าหยด 2. การผลิตปุ๋ยหมัก 3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

ฐานการเรียนรู้ :   
 

1. ฐานเรียนรู้การปลูกมันส าปะหลังด้วย
ระบบน้ าหยด 
 

  
๒. ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 

  

ศพก.

ชาติ

ตระการ 
ต าบลสวนมี่

ยง 

ไป

นคร

ไทย 

ไปวัด

โบสถ ์

  บา้นหว้ย

เหนิ 
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๓. ฐานเรียนรู้การปลูกดอกไม้ 
 

  
๔. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
 

  
๕. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
๖. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงแพะ 
 

  
๗. ฐานเรียนรู้การท าบัญชีฟาร์ม 
 

  
 

เครือข่าย: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่ปลายภู  ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนท่าสะแก 
ศูนย์เรียนรู้แปลงองุ่น  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนสวนเมี่ยง   ศูนย์จัดการดินและป๋ยชุ
มชนต าบลบ้านดง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านน้อย ท่าสะแก  ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านขอนสองสลึง 
ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล   ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงไร่บัวเงิน   ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
ไม้ผล  ศูนย์เรียนรู้แปลงองุ่นบ้านไร่อัยยาริญ  ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยอัดเม็ด 
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  090 987 8427 
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