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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 300  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  : 18   ราย 

สถานทีต้ั่ง  : บานปาขนุน หมูที่ 3  ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

พิกัด : Latitude 47  Longitude 47  X 620437  Y 1950816 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 
  

     
ชื่อเกษตรกรตนแบบ  :  นางศศิรอร  ออนคง  อายุ  48  ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3407-00926-35-8 

ที่อยู  : บานเลขที่ 53/2  บานปาขนุน  หมูที่ 3 ตําบลคุงตะเภา  อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

เบอรโทรศัพท  :  087-8395489 

สถานการณของพื้นที ่ : . ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที ่

แนวทางการพฒันา :  1. พัฒนาการรวมกลุมของสมาชิก 

        2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

        3. พัฒนาดานการตลาด 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1.ผลิตขาวอินทรีย 

           2. เกษตรผสมผสาน 

           3. ธนาคารนํ้าใตดิน 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรู 1 : ฐานเรียนรูอยูอยางเพียงพอ 

    - ดานการประมง 

    - ดานพืช 

   - ดานเกษตรผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2  ฐานเรียนรูคุณคานํ้า 

    - ธนาคารนํ้าใตดิน 

    - การปลูกพืชใชนํ้านอย 

              
ฐานการเรียนรูที่ 3  ฐานเรียนรูชาวนามืออาชีพ 

    - เทคนิคการปลูกขาวอินทรีย 

    - IPM ขาว/ ขาว GAP 

    - การแปรรูปขาว 

    - การรวมกลุม 
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ฐานการเรียนรูที่ 4  ฐานการเรียนรูขอบคุณแผนดิน 

    - Agro, Agri Map 

    - การวิเคราะหดิน 

    - การปรับปรุงบํารุงดิน 

    - ปุยสั่งตัด 

 
ฐานการเรียนรูที่ 5  ฐานเรียนรูองคความรูและวัสดุการเกษตร 

    - การทําปุยหมัก, ปุยอินทรีย 

       
แปลงเรียนรู :  ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

   
เครือขาย : 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  : นายสุชาติ  ชันแกว  ตําแหนงนักสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท  :  098-8089909 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 223,850   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 9,297  ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานเลขที่ 99   หมูที่  2  บานมวงตาล   ตําบลคอรุม  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ 53120 

พิกัด :  Latitude  17.283745  Longitude  100.064328    

 X= 613124  Y= 1911257  (Zone 47Q) 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

อบต.คอรุม

ฃด−∙ ท̉¤ฐ∙ −¤ดơ−ญ∙ จฌคšญ̊̄ ̉ີ ฅฐฆญ¤ญ̨

จ−ญ̄ฌ∙×ơญ−̄Ơข̊Ýญπ
¹�จ̄ Ýฤญ¤ข̧½ฏ̨ฌ∙

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอัษฏางค  สีหาราช 

วัน/เดือน/ป เกิด : 26 สิงหาคม 2506 อายุ : 56 ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3 4001 00591 32 0 

ที่อยู : 99 หมูที่ 2 บานมวงตาล ตําบลคอรุม  

        อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 53120 

เบอรโทรศัพท : 08๙ – ๗๐๕๑๖๗๗ 

 

สถานการณของพื้นที่   

  พ้ืนที่ตําบลคอรุม และรวมถึงพ้ืนที่อําเภอพิชัยเกือบทั้งหมด เปนพ้ืนที่ทํานา ซึ่งมีรูปแบบการทํา

หลากหลาย เปนไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ บางพ้ืนที่สามารถทํานาไดตลอดทั้งป และบางพ้ืนที่สามารถทํานาไดแค

ปละ 1 ครั้ง ซึ่งปจจัยหลัก คือ นํ้าเพ่ือการเกษตร และปญหาในกระบวนการผลิตขาวมีอยูหลายปจจัยดวยกัน เชน 

สภาพดินฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปญหาโรคและแมลงระบาด ราคาผลิตตกตํ่า เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคา

เองได รวมไปถึงราคาปจจัยการผลิตที่สูง ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพขาว เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิตและเพ่ิม
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ประสิทธิภาพผลผลิตขาว โดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเปนกลไกขับเคลื่อนแกไขปญหา

ดานการเกษตรในพ้ืนที่ 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว โดยหาปจจัยทดแทน 

2. ผลิตขาวใหไดคุณภาพ และมาตรฐาน 

3. เพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร โดยการแปรรูปขาวแบบครบวงจร  

    และเพ่ิมชองทางการตลาด 
 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การผลิตขาวคุณภาพดี แบบครบวงจร  

2. การเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการผลิต 
 

ฐานเรียนรู : ดังนี้  
 

ฐานเรียนรูที่ 1 : 1 ไร พอเพียง เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินใหไดประโยชนสูงสุด ตามแนวทาง  

   เศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมชาวนา เปนการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตาง ๆ เขามาใชใน 

 กระบวนการผลิต 
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ฐานเรียนรูที่ 3 : Postharvest Technology วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ในกระบวนการผลิตขาว หลังจากเก็บ 

 เกี่ยวผลผลิตแลว ก็จะเขาสูกระบวนการเก็บรักษา และแปรรูป รวมถึงการบรรจุและจาํหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 : การลดตนทุนการผลิต การใชปจจัยทดแทนการใชสารเคมี ซึ่งถือวาเปนมูลคาตนทนุการผลิตที ่

สูงมาก และยังทําลายสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เชน การผลิต

ปุยหมัก การผลิตขยายสารชีวภัณฑ เปนตน 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 5 : สวัสดิการ บําเหน็จ บํานาญชาวนา เปนการเรียนรูเรื่องระบบวนเกษตร การปลกูปา 3 อยาง  

 ประโยชน 4 อยาง เพ่ือเปนสวัสดิการในอนาคตของเกษตร และยังเปนการสรางระบบนิเวศนให 

สมบูรณอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : เปนการจัดทําแปลงเพ่ือเรียนรูกระบวนการผลิตขาว ต้ังแตการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

จนถึงการเก็บเกี่ยว ดําเนินกิจกรรมโดยเกษตรกรตนแบบ 
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เครือขาย :  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานคลองนํ้าไหล ,ศูนยจัดการดินปุยชุมชนคลองนํ้าไหล ,ศูนยจัดการดินปุย 

     ชุมชนบานดอนโพ ,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานไรออย และศูนยขาวชุมชนบานคลองกลวย 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววัชรา  ขันธนิยม ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0๘๖ – 1๘๗๐2๘๘ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                                      
      ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดถ่านชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล (ทุเรียน) 
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย :  5,000  ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย :   500 ราย 
สถานที่ตั้ง:  บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พิกัด :  Z 47   X  606481  Y 1954892 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ศูนย์การเรียนรู้ 

 

เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายชยพล รังสฤษฏ์นิธิกุล อายุ 57 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 111 หมู่ 10 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศัพท ์: 089-565-3885 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 1. เกษตรกร ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนไม้ผล ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง หลงลับแล  

  2. ประสบปัญหาในกระบวนการผลิตทั้งการบริหารจัดการ ปัญหาแรงงาน และปัจจัยการผลิต เป็นปุ๋ยเคมี   
  3. สารเคมี ราคาแพง     
  4. ผลผลิตด้อยคุณภาพ  
 

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงบ ารุงดิน ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพทุเรียน 
 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 

                             2. เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ :  การลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพทุเรียน 
 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน         
                           2. เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู ้: 1. ถ่านไบโอชา เพื่อการกักเก็บความชื้นและธาตุอาหารในดิน     
                    2. การผสมเกสรทุเรียน 
                    3. การคัดเลือกผลผลิต ดูระยะการสุกแก่                              
                    4. แมลงเศรษฐกิจ 
 

  

  

      
 
เครือข่าย : 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล  
              2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวชัญญา  พริกศิริค าใส  
ต าแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7488-226 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาปลา 

ประเภท: เกษตรผสมผสาน  

สถานทีต้ั่ง: บานเลขที่ 156/1   หมูที่  1  ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ รหัสไปรษณีย 53150 

พิกัด: Latitude  17.789487634394018 Longitude  100.38139276206493 

 คาโซน 47Q  X= 646422  Y= 1967434 

 

แผนที่ต้ัง ศพก. อําเภอทาปล 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรตนแบบ:  นายศักดา พันธุเจริญ   

เกิดวันที่ 2  มกราคม 2498 อายุ  63 ป   

บานเลขที่ 156/1   หมูที่  1  ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ รหัสไปรษณีย 53150 

เบอรโทรศัพท 092-805-7797 

หลักสูตรการเรียนรู 

  คณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอทาปลา กําหนดหลักสูตรการเรียนรู

ของศูนยฯ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยกําหนดออกเปน 4 หลักสูตร คือ 

  1. หลักสูตร “การขยายพันธุพืช” 

  2. หลักสูตร “การทํานํ้าสมควันไม” 

  3. หลักสูตร “การเลี้ยงปลาในกระชัง” 

  4. หลักสูตร “การทําปุยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติและการทํานํ้าหมักชีวภาพ” 
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ฐานเรียนรู 

  ฐานเรียนรูที่ 1 การแปรรูปมะมวงหิมพานต   

 
 

  ฐานเรียนรูที่ 2 การปรับปรุงบํารุงดิน  

 
  ฐานเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงไสเดือนดิน  

 
  ฐานเรียนรูที่ 4 การขยายพันธุพืช 
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 ฐานเรียนรูที่ 5 ภูมิปญญาทองถิ่น  

 

 
 

  ฐานเรียนรูที่ 6 คนเอาถาน- นํ้าสมควันไม 

 

 
     

แปลงเรียนรู 
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ศูนยเครือขาย ศพก. อําเภอทาปลา มีทั้งหมดจํานวน 17 ศูนย 

 

ที่ ชื่อศูนยเครือขาย 
ประเภท/กิจกรรมหลัก

ของศูนยเครือขาย 
หมู ตําบล โซน x y 

ชื่อ-สกุล 

ประธานศูนย 

เบอร

โทรศัพท 

1 
ศูนยจัดการดินและ

ปุยชุมชน 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) 
6 ทาปลา 47 645810 1966860 

นายพยอม 

พิมพพา 
0862028975 

2 
ศูนยจัดการศัตรูพืช

ชุมชน 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 
3 จริม 47 645810 1969925 

นายพิชัย  

ขันแกว 
0930495672 

3 
ศูนยจัดการศัตรูพืช

ชุมชน 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 
7 ผาเลือด 47 649541 1960270 

นางบัวทอง 

 กิกลิ้ง 
0881095475 

4 

ศูนยเรียนรูสหกรณ

การเกษตรนิคมลํา

นานนํ้า 

ศูนยเรียนรูดานสหกรณ 1 รวมจิต 47 643111 19588357 
นายทนง 

นันตะสิม 
0810368936 

5 

ศูนยเรียนรูเฉพาะทาง

โคเน้ือบานใหม

พัฒนา 

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 11 รวมจิต 47 639833 1959796 
นายสหัส  

สีวิใจ 
0996008207 

6 ศูนยดานประมง ศูนยเรียนรูดานประมง 7 ผาเลือด 47 630173 1960841 
นาย

สมเกียรติ 

หม่ืนคีรี 

0856032409 

7 ศูนยดานประมง ศูนยเรียนรูดานประมง 9 รวมจิต 47 641925 1961357 
นายสวัสดิ์ 

เขื่อนวิชัย 
0821691594 

8 ศูนยดานประมง ศูนยเรียนรูดานประมง 5 นํ้าหมัน 47 638603 1963660 
นายสายหยุด 

พูลบุญ 
0803484934 

9 
ศูนยเรียนรูตําบลหาด

ลา 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

8 หาดลา 47 637766 1967887 
นางสมพร 

 ธิจร 
0852730959 

10 
ศูนยเรียนรูตําบลผา

เลือด 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

7 ผาเลือด 47 651014 1961158 
นายวิเศษ 

นวนทอง  

11 
ศูนยเรียนรูตําบล

นางพญา 
ศูนยเรียนรูดานไมผล 2 นางพญา 47 648000 1987655 

นายปยะ 

มูลดิษฐ 
0983184566 

12 
ศูนยเรียนรูตําบลทา

ปลา 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
12 ทาปลา 47 647364 1968440 

นายประทุม 

ลัคณา 
0862156829 
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ที่ ชื่อศูนยเครือขาย 
ประเภท/กิจกรรมหลัก

ของศูนยเครือขาย 
หมู ตําบล โซน x y 

ชื่อ-สกุล 

ประธานศูนย 

เบอร

โทรศัพท 

ใหม/เกษตรผสมผสาน 
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วิสาหกิจชุมชนกลุม

สงเสริมอาชีพบาน

หาดไกตอย 

ศูนยเรียนรูดานการแปร

รูปผลิตผลดานการเกษตร 
3 หาดลา 47 643463 1963659 

นางวันทรา 

ผานคํา 
0899601388 

14 
โรงเรียนทาปลา

อนุสรณ 1 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

1 ทาปลา 47 645885 1967365 
นายดนัย อู

ทรัพย 
0643549582 

15 
ศูนยเรียนรูตําบลรวม

จิต 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

7 รวมจิต 47 637292 1959481 
นางสาว

สังเวียน โน

มาศ 

0932829537 

16 ศูนยเรียนรูตําบลจริม 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

8 จริม 47 642480 1968035 
นางเพ็ญพิไล 

มีอินถา 
0988462496 

17 
วิสาหกิจชุมชน

แมบานวังหัวดอย 

ศูนยเรียนรูดานการแปร

รูปผลิตผลดานการเกษตร 
2 นํ้าหมัน 47 636840 1967005 

นายณัฐรินทร 

ดวงปง 
0931987338 

 

 ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.อัศนีย เครือดวงคํา 

เบอรโทรศัพท : สํานักงานเกษตรอําเภอทาปลา โทรศัพทมือถือ 099-4215268 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 117,310   ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 3,827 ราย 
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่ 11 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พกิดั : พิกัด : Latitude 619975  Longtitude 1934968   zone  47 

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายบุญส่ง  เรืองเดช  อายุ  53  ปี 
ที่อยู่ : 159 หมู่ที่ 11 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 094-2976968  
สถานการณ์ของพื้นที่  : เกษตรกรในพ้ืนที่ หมู่ที่  11 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว          
ร้อยละ 95 และเป็นพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว ในอัตราร้อยละ 98 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้จําหน่าย 
แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธ์ุยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยสารเคมีแพง 
และโรคแมลงระบาด 
แนวทางการพัฒนา :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4, 600 บาท         
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 550 บาท และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้  : การทําการเกษตรแบบ ผสมผสาน 
การนําไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร และสร้าง
เครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ ตําบลบ้านแก่ง 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว         2. การปรับปรุงบํารุงดิน  
                      3.  การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

  4. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์       5. เศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู ้:  ฐานการเรียนรู้ ๑. การลดต้นทุนการผลติข้าว 

   - คัดเมล็ดพันธ์ุข้าวและขยายพันธ์ุข้าวใช้เองในการเพาะปลูก 

   - เกษตรกรผลติเช้ือราไตรโครเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรียป้องกันกําจัดโรคและแมลง 

   - ผลิตนํ้าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง 

 

 

 

 

ถน
นเ
ส้น
ไป
อํา
เภ
อต
รอ
น 

ถนนเส้นไปบ้านห้วยพิกลุทอง 

ป้อมตํารวจ

ศูนย์เรียนรู้ฯและ   

แปลงเรียนร้

โรงบ้านวังแดง 
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ฐานการเรียนรู ้๒. การปรับปรุงบํารุงดิน (ปลูกพืชบํารุงดิน )  

- ไม่เผาตอซังฟางข้าว            - ปลูกพืชบํารุงดิน (ปอเทือง , พืชตระกูลถั่ว) 

 

 

 

ฐานการเรียนรู ้๓. การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินการทํานาแบบประหยัดนํ้า  

- การทํานาแบบเปียกสลับแหง้ 

   

 
ฐานการเรียนรู ้4. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
- เกษตรกรผลติเช้ือราไตรโครเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรีย เพ่ือใช้ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
 

ฐานการเรียนรู ้5. เศรษฐกิจพอเพียง 
- การดําเนินการแปลงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชผสมผสานเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือนและการเพ่ิม

รายได้ให้กับครัวเรือน 

 1. การปลูกพืชผสมผสาน 

  

 2. การเลี้ยงไก่ไข่ 

 

 3. การเลี้ยงปลาในบ่อ 

 

 

 
 
แปลงเรียนรู้ : 
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เครือข่าย ศพก. : 
 

ที ่ ชื่อศูนย์เครือขา่ย หมู่ ตําบล ชื่อ-สกลุ ประธานศนูย์ 
1 ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 2 วังแดง นายคมณัฎฐ์  สุขก้อน 
2 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 4 วังแดง นายเดชาไชย  ปัญญา 
3 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 5 วังแดง นายชัยกุล  สุขก้อน 
4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม ่ 3 วังแดง นายจิรพัฒน์ วสุธารัฐ 
5 ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธ์ุไม้ผล/ไผ ่ 1 วังแดง นายประดับ ป่ินนาค 
6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 5 บ้านแก่ง นายเชน  ทองดี 
7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 5 บ้านแก่ง นายเชน  ทองดี 
8 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 หาดสองแคว นางสาววิภาพร ชันยาสูบ 
9 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน 4 หาดสองแคว นายมานะ  มูลมา 

10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 6 นํ้าอ่าง นายศิริชัย เรืองประพัฒน์ 
11 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน 8 นํ้าอ่าง นายบิน  นันชัย 
12 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน 7 ข่อยสูง นางชญานิน  มั่นอ่ิม 
13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม ่ 8 ข่อยสูง นางบุปผา จงธนะวาณิช 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 117,310   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 500 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 9   หมูที่  6  บานรองลึก ตําบลผักขวง   อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ 53230 

พิกัด : X = 646617  Y = 1934201 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมศักด์ิ   ยาปาคาย   

ที่อยู 169 หมูที่ 6  ตําบลผักขวง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 53230 

เบอรโทรศัพท : 083 - 9543849 
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สถานการณของพื้นที่  : พ้ืนที่ในตําบลผักขวงสวนใหญทําการปลูกขาว  โดยสวนมากเกษตรกรจะทํานา  

ปละ 1  ครั้ง  เกษตรกรจะปลูกขาวไวกินเอง  จากเหลือจะขายขาวใหกับพอคาคนกลางหรือโรงสีใหญ  

จะไมไดเก็บผลผลิต ราคาตกตํ่า ไมสามารถกําหนดราคาเองได  และดวยกระแสเพ่ือสุขภาพกําลังเปนที ่

สนใจของคนทั่วไป การปลุกขาวอินทรียจึงเปนทางเลือกที่ดี ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา  ลดตนทุนการผลิตขาว การผลิตขาวใหไดคุณภาพและปลอดภัย  เพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตรโดยทํา

การแปรรูปขาวแบบครบวงจร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู  การผลิตขาวปลอดภัยแบบครบวงจร  มีคุณภาพ   นําการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช   และเปนกลุมวิสาหกิจที่มีความเข็มแข็ง 

หลักสูตรการเรียนรู    

1.การผลิตขาวครบวงจร    

2. การลดตนทนุ 

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

5. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 
 

ฐานเรียนรู   

1. การผลิตขาวครบวงจร เปนการผลิตขาวตั้งแตการปลูกจนถึงการแปรรูปขาวใหมีคุณภาพและแปรรูปขาว 

 

  

2. การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดํารงชีวิตวิถีพอเพียง 

 

3. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
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4. การผลิตขาวปลอดภัย เปนการผลิตขาวปลอดภัย และการผลิตขาวอินทรีย 

  

5. การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

แปลงเรียนรู 

.  
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เครือขายศพก. : 

ที่ ชื่อศูนยเครือขาย หมู ตําบล ชื่อ-สกุล ประธานศนูย 

1 ศูนยเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติต.ปาคาย อ.ทองแสนขัน 7 ปาคาย นายขจรศักด์ิ เดชะผล 

2 ศูนยเรียนรูเครอืขายบานหนองหิน 6 นํ้าพ้ี นายภิศิษฐ วงศทอง 

3 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลนํ้าพ้ี 6 นํ้าพ้ี นายชวลิต เกษมสําราญ 

4 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาไมเนิน

สะอาด 

7 นํ้าพ้ี นายลออง ปานทอง 

5 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหวยปลาดุก 5 นํ้าพ้ี นางดอกพุธนอย มั่นไสย 

6 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 7 นํ้าพ้ี นายธานิน ชินวงศพรหม 

7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 11 ผักขวง นายสามารถ มโนรส 

8 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 9 ผักขวง นายวีระชัย วงศบุตร 

9 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 9 ผักขวง นายจีรพงษ กุลให 

10 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 6 ผักขวง นางอนงค เที่ยงทัด 

11 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงม.7 ต.บอทอง 7 บอทอง นางอนงค ชอบธรรม 

12 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงม.15 ต.บอทอง 15 บอทอง นางบุญเลิศ บุญปลีก 

13 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ต.บอทอง 2 บอทอง นายเชาว อยูเจริญ 

14 ศูนยเรียนรูดานประมง 2 บอทอง นายอภัย เขียวเพ็ชร 

15 ศูนยเรียนรูดานประมง 3 นํ้าพ้ี นายประพจน เรืองรัมย 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางจุฬาวรรณ สิงหไชย  

เบอรโทรศัพท : สํานักงานเกษตรอําเภอทองแสนขัน 055-418065 , โทรศัพทมือถือ 093-3192369 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สินค้าหลัก : พืชผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย : 127,263 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,563 ราย 
สถานที่ตั้ง : สถานที่ตั ง หมู่ที ่2  ต าบลน  าไคร้  อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พิกัด : Latitude 657658  Longtitude 1946092   zone  47 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายค าหล้า ค่ายค า  อายุ  51  ปี 
ที่อยู่ : 88/2 หมู่ที่ 2 ต าบลน  าไคร้ อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    เบอร์โทรศัพท์ : 088-4931963 
สถานการณ์ของพื้นที่ 1. เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  2. เสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตตกต่ า 

 แนวทางการพัฒนา สร้างจุดเรียนรู้การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้
ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรผู้มาศึกษาในศูนย์เรียนรู้ 
เทคโนโลยีเด่นศูนย์เรียนรู้ ความหลากหลายของพันธุ์พืชนานาชนิดท าให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้หลายๆอย่าง 
หลักสูตรการเรียนรู้  1. การลดต้นทุนการผลิต  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต  3. เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่นาสวนผสม) 
 
ฐานเรียนรู้ 1. การปลูกไม้ผล ศึกษาวิธีการปลูก การดูแลรักษาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
 

 
 
ฐานเรียนรู้ 2. การปลูกผักปลอดภัยจาสารพิษ 
การวางแผนการผลิตผักไว้กิน-จ าหน่ายตลอดทั งปี 
และการใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
ฐานเรียนรู้ 3. ด้านปศุสัตว์ 
การใช้น  าหมักผสมอาหาร ก๊าซชีมวล  
การใช้ประโยชน์ของมูลสัตว์ต่าง 
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ฐานเรียนรู้ 4. เศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  
2 เงื่อนไข ( น  าส้มควันไม้ บัญชี เห็ดฟางในตระกร้า) 
 
 
ฐานเรียนรู้ 5. ดินและปุ๋ย การจัดการดิน การท าน  าหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ 6. การประมง การเลี ยงปลาในบ่อดิน   
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ 7. การใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า   
การบริหารการจัดการน  า ระบบน  า 
          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                           
 
แปลงเรียนรู้ : 
                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาชุมชน เกษตรและสหกรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น            
อ าเภอน  าปาด ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์   
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวพัชรินทร์  รังผึ ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0311807 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอฟากทา 

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอฟากทา 

สินคาหลัก: ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 787 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 350 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานเลขที่ 11   หมูที่  4  ตําบลบานเสี้ยว  อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ รหัสไปรษณยี 53150 

พิกัด: Latitude  17.9211259811204    Longitude   100.834762079299 

 คาโซน 47 Q  X= 0694346  Y= 192417 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยฯ 
                            รานมินิมารท 

บานหัวทุง           บานวังออ                                  ทางหลวงหมายเลข 1047                                                    บานหวยลึก 

                                                                                                     

 

                              

  

                                                                                                                            

วัดวงออ 

เกษตรกรตนแบบ:  นายสงัด   มีมา   

เกิดวันที่   9  ตุลาคม ๒๔๙9  อายุ   63  ป   

บานเลขที่ 11   หมูที่  4  ตําบลบานเสี้ยว  อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ รหัสไปรษณีย 53160 

เบอรโทรศัพท 087-204-8519 

 

สถานการณของพื้นที่: ศพก.อําเภอฟากทา ต้ังอยูหมูที่ 4 ตําบลบานเส้ียว ตั้งอยูริมถนนทางหลวงหมายเลข 

1047 ซึ่งสวนใหญอยูทางฝงดานตะวันออก หางจากจังหวัดอุตรดิตถ ประมาณ 104 กิโลเมตร และหางจากอําเภอ

ฟากทาทางดานทิศใตประมาณ 14 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 102 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขา ที่ราบลุมเชิง

เขาเปนที่ทําการเพาะปลูกและที่อยูอาศัย มีแมนํ้าปาดไหลผาน บานหวยลึก บานวังออ บานหัวทุง และบานลุม

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตร  ทําสวนมะขามหวาน  

แนวทางการพฒันา: สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือสรางความเขมแข็ง การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม

ผลผลิตตอไร การแปรรูปมะขามหวาน 

เทคโนโลยเีดนของศนูยฯ :  การทําเกษตรอินทรีย การผลิต และการนอมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการเกษตร/การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

การนําไปใชประโยชน: การลดการใชสารเคมี การเพ่ิมผลผลิตตอไร การแปรรูป 

 

 

ศพก. ฟากท่า 
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หลักสูตรการเรียนรู:  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะขามหวาน 

2. เกษตรอินทรีย/ทฤษฎีใหม 

3.ลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู: 

1. การแปรรูปมะขาม 

  

 
 

2. การปรับปรงุบํารุงดิน 

  

 

3. การเลี้ยงหอยขม/การเลี้ยงกบนา 
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4. การปลูกผักหวานปา 

  

 

 

 

 

 

5. การขยายพันธุไมผล 

   

6. ดานปศุสัตว 
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เครือขายของศูนยฯ 

ที่ ชื่อศูนยเครือขาย 
ประเภท/กิจกรรมหลัก ที่ตั้งศนูย พิกัดที่ตั้งศูนย ชื่อ-นามสกุล 

ของศูนยเครือขาย หมู ตําบล X Y ประธานศนูยเครอืขาย 

1 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตรวจวิเคราะหดิน 4 สองหอง 
69005

6 
1978810 นายชัยสิทธิ์  ไชยโย   

2 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน พืชผัก 3 บานเส้ียว 
69400

6 
1981742 นางประนอม สีเนียม 

3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน พืชผัก 4 ฟากทา 
70199

0 
1996331 นางเสวี่ยง  พิมพนอย 

4 ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว โคเนื้อ 7 สองคอน 
69776

4 
1987452 นายเกียรติศักด์ิ   สีกา 

5 ศูนยเรียนรูดานประมง ปลากินพืช 1 ฟากทา 
69958

0 
1991106 นางทิพสุมล  แกวมูล 

6 ศูนยเรียนรูดานประมง ปลากินพืช 4 ฟากทา 
69795

9 
1992719 นายกสิณ  พรมพันธุ 

7 ศูนยเรียนรูดานประมง ปลากินพืช 9 รวมจิต 
70183

7 
1995198 นายฉลอง  มาปด 

8 กลุมวิสาหกิจชุมชนผลไมแปรรูปบานเส้ียว มะขามและผลไมแปรรูปฯ 1 บานเส้ียว 
69312

1 
1979977 นางกมลรัตน ทาวนอย 

9 มะขามแปลงใหญ ลดตนทุนการผลิต 1 บานเส้ียว 
68909

6 
1979201 นายอมร ศรีคํา 

10 ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน 5 บานเส้ียว 
69328

8 
1981395 นายประเสริฐ ระวังภัย  

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ: 

 นางสาวนงนุช  มีมา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เบอรติดตอ 081-9734-4238 

 

28



 

 

                      ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มะขาม) ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ  

สินคาหลัก : มะขามหวาน  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 10,244 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 1,330 ราย  

สถานทีต้ั่ง : บานนาขุม หมู 1 ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ  

พิกัด : 47 Q X 714171 Y 1991065  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 
 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : ด.ต.ชนะ ผาทอง  
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                            อายุ 72 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 35304 00039 346  

ที่อยู : บานเลขที่ 51 หมูที ่1 ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 53180  

เบอรโทรศัพท : 089-5630483, 081-3797457  

 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ในตําบลนาขุม สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร

โดยเฉพาะ การทําสวนมะขาม ซึ่งมทีั้งมะขามเปรี้ยว และมะขามหวาน เปนไมผลหลักที่นิยมปลูกกันมาก

ที่สุด โดยสรางรายไดใหแกเกษตรกรในพ้ืนทีเ่ปนอยางมากในแตละป และปญหาของเกษตรกรผูปลูก

มะขามสวนใหญของตําบลนาขุม ยังไมคอยมีความรูในเรื่องการจัดการดูแลรักษาแปลงมะขาม 

โดยเฉพาะในเรื่องของการลดตนทุนการผลติตางๆ  ยังมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช การใชปุยไมถูกตอง การซื้อตนพันธุมะขามในราคาแพง ทําใหมตีนทุนการผลิตสูง และผลผลติ

ตกตํ่า 

แนวทางการพฒันา : จัดอบรมถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลดตนทุนการผลิตโดยเนนใน

เรื่องการขยายพันธุพืช(มะขาม) การนําเอาสารชีวภัณฑที่ผลิตขึ้นเองมาใชในสวนมะขาม ซึ่งจะชวยใน

การดูแลและปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชตางๆในสวนมะขาม ตลอดจนการถายทอดความรูใน

เรื่องการตรวจวิเคราะหดิน เพ่ือใสปุยตามคาวิเคราะห ตางๆเหลาน้ี เพ่ือจะชวยใหลดตนทุนการผลิตที่

คาดวา จะเห็นผลดีตอไปในอนาคต  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชภายในสวนมะขาม โดยการใช

สารชีวภัณฑที่ผลิตขึ้นเอง  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตมะขาม  

 

หลักสูตรเรียนรู : หลักสูตรการเรยีนรู ของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพผลิตสนิคา

เกษตรตําบลนาขุม  มีดังน้ี 

หลักสูตรที่ 1 ดินและปุย 

หลักสูตรที่ 2 การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

หลักสูตรที่ 3 การขยายพันธุพืช(มะขาม) 

หลักสูตรที่ 4 สมุนไพรไลแมลง ฮอรโมนพืชชนิดตางๆ 

หลักสูตรที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง  

หลักสูตรที่ 6 การใชนํ้าอยางรูคุณคา 
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ฐานการเรียนรู :  

 

ฐานการใชน้าํอยางรูคณุคา  

การใชนํ้าอยางรูคุณคาของศพก.นาขุม เชนการทําระบบนํ้าหยดจากวัสดุเหลือใช เชน ขวด

พลาสติก เพ่ือเปนการลดตนทุนในแปลงปลูกมะขาม  

 
 

ฐานการขยายพันธุพืช (มะขาม) 

การขยายพันธุมะขามโดยการทาบกิ่ง การเสียบกิ่ง และการเพาะเมล็ดของมะขาม พรอมทั้ง

ช้ีใหเห็นถึงขอดี และขอเสียของแตละวิธี เพ่ือใหผูเรียนรูไดสามารถนําไปปรับใช ใหเหมาะสมกับสวนของ

ตนเองตอไปได 

 
 

ฐานดินและปุย 

การวิเคราะหธาตุอาหารในดินเพ่ือใชปุยตามคาวิเคราะห และมีการสาธิตการจัดทําปุยหมักแหง 

และปุยนํ้าหมกัชีวภาพ โดยเจาของศูนยเปนผูศึกษาทดลองดวยตนเอง และสามารถนํามาใชในการทาํ

การเกษตร ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตได 
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ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

การใชชีวิตแบบ มีความพอเพียง มีเหตุผล และมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงตางๆ เศรษฐกจิพอเพียง จึงเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุล และย่ังยืน  

 

 

 

 

 

 

ฐานการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพชื 

การใชเช้ือราชนิดตางๆในการปองกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงการทําสารไลแมลง

จากพืชสมุนไพร  และการทําฮอรโมนพืชชนิดตางๆ  เชน ฮอรโมนไข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32



เครือขาย 

 

ที่ ช่ือศูนยเครือขาย หมูที ่ ตําบล ช่ือ-สกุล ประธานศูนย 

1. ศูนย ศจช.หมูที1่ตําบลนาขุม 1 นาขุม นายบุญเฮือง อินออน 

2. ศูนย ศจช.หมูที2่ตําบลบอเบ้ีย 2 นาขุม นางสานิตย มีสุข 

3. ศูนย ศดปช.หมูที่1ตําบลนาขมุ 1 นาขุม นายบุญเฮือง อินออน 

4. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง(ปศุสัตว) 2 นาขุม นางจีรภา คําสีทิพย 

5. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 2 นาขุม นายพรมมา คาํบานฝาย 

6. ศูนยไรนาสวนผสม 5 นาขุม นางรุจิรัตน ทอนแสง 

7. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 4 มวงเจ็ดตน นายอาจ เกตุหลู 

8. ศูนยไรนาสวนผสม 1 มวงเจ็ดตน นางสาวภิรานันท ระดี 

9. ศูนย ศดปช.หมูที่1ตําบลมวงเจ็ดตน 1 มวงเจ็ดตน นายกิ่งเพ็ชร โยธาสอน 

  10. ศูนยไรนาสวนผสม 7 บานโคก นายโอฬาร ลอสินคํา 

11. ศูนยเกษตรทฤษฎีใหม 5 บานโคก นางภิญญาดา ดาแวน 

12. ศูนยไรนาสวนผสม 6 บานโคก นางบุญตอม มากรม 

13. ศูนยเกษตรทฤษฎีใหม 2 บอเบ้ีย นางสานิตย มีสุข 

14. ศูนยไรนาสวนผสม 2 บอเบ้ีย นางชลพินทุ พิมพนอย 

15. ศูนยเกษตรทฤษฎีใหม 2 มวงเจ็ดตน นายสิทธา จําปาทอง 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางสาวประกายดาว  แจมใส ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ    เบอรโทรศพัท 0๘0 – 1157599 
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