
ประเด็นการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564            
จังหวัดพิษณุโลก ประเด็น “การต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 

1. ประวัติความเป็นมา 
1.1 เกษตรกรต้นแบบ 

นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ (อาจารย์แจ็ค)  
อายุ 35 ปี 
ที่อยู่ 119 หมู่ 4 ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า  
จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ 094-610-9933 

เริ่มแรกเดิมที ประกอบอาชีพรับราชการครู สอนวิชาศิลปะ อยู่ที่โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 เริ่มสนใจทางด้านการเกษตร เพราะมี
พ้ืนที่ของครอบครัวที่ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง จึงคิดอยากท่ีจะพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นสวน
เกษตรแบบผสมผสาน ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพรับราชการครู ในระหว่างที่เริ่มศึกษาทางด้านการเกษตรว่า
จะออกแบบสวนออกมาในรูปแบบไหน ก็ได้ไปเจอกับพืชชนิดหนึ่ง โดยบังเอิญระหว่างที่ไปเดินงานเกษตรแฟร์แห่ง
หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก นั่นคือ หม่อน หรือที่เรียกว่า มัลเบอร์รี่ หลังจากท่ีได้ชิมรสชาติ ก็รู้สึกว่ามีความอร่อย มีรส
เปรี้ยว หวาน และมีความประทับใจ เพราะต้นหม่อนที่เห็นในงานนั้นเป็นต้นที่ปลูกในกระถาง ก็สามารถให้ผลผลิต
ได้ ไม่ต้องลงดิน และเล็งเห็นว่าพืชชนิดนี้ ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในขณะนั้น จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลว่าพืชชนิด
นี้ มีพันธุ์เป็นแบบไหน มีก่ีชนิด พันธุ์ที่เหมาะสมในสภาพภูมิประเทศ หลังจากนั้นจึงเริ่มน าเข้าพันธุ์ต่างๆ จาก
ต่างประเทศ มากกว่า 250 สายพันธุ์ (เป็นรายแรกๆของประเทศไทย) มาทดลองปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง เมื่อ
ได้ผลดีจึงเริ่มขยายพันธุ์เพ่ือการจ าหน่าย มีทั้งรูปแบบขายที่หน้าสวน ทางออนไลน์ และไปตามงานสถานที่ต่างๆ 
เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักได้ระดับหนึ่ง เริ่มมีสื่อต่างๆ เข้ามาถ่ายท ารายการ เช่น รายการข่าว รายการเกษตร สกู๊ปข่าว
พิเศษ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้มีคนรู้จักมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงมองเห็นว่าการประกอบอาชีพเกษตร
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ แถมยังมีรูปแบบที่เป็นอิสระ ไม่ต้องเข้าออกงานเป็นเวลาที่ตายตัว จึง
ตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการครูแม่พิมพ์ของชาติ ออกมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว 

1.2 ความเป็นมาของ ศพก.อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ในปี 2560 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า ได้

มองเห็นถึงศักยภาพของตัวเกษตรกรต้นแบบที่มีความสามารถ
หลากหลาย ทั้งการถ่ายทอดความรู้ แนวคิดในการท าการเกษตรแบบ
ใหม่ๆ การผลิต การขยายพันธุ์พืชโดยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่น่าสนใจ 
การแปรรูปผลผลิต รวมถึงการท าการตลาดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่และเกษตรทั่วไป จึงได้เชิญเข้ามาร่วม
กิจกรรมทางการเกษตรกับส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า โดยเป็นจุด
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ต่อมาจึงได้เข้ามาร่วมเป็น
เครือข่าย ศพก. และด าเนินกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด จนถึงปี 2562 
ไดม้ีการปรับเปลี่ยนที่ตั้ง ศพก.หลัก จึงได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็น ศพก.อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพืชหลักได้แก่ “หม่อนหรือมัลเบอรี่” จากนั้นจึงได้พัฒนาการ
ด าเนินงานของ ศพก. อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 



2. แรงจูงใจในการด าเนินการต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

โดยเริ่มมีแนวคิดมาตั้งแต่ท่ีมีเกษตรกร และคนทั่วไปให้ความสนใจเข้ามาที่สวน เพ่ือเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 
เข้ามารับการอบรม หรือเข้ามาเป็นลูกค้าซื้อต้นพันธุ์หม่อน มีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับโดยลักษณะนิสัย
ส่วนตัว เป็นคนที่ชอบพูดคุย ชอบให้การต้อนรับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จึงให้การดูแลคนที่
เข้ามาที่สวนอย่างเป็นกันเอง จนลูกค้าหลายๆ คนประทับใจ และหาโอกาสกลับมาอีกหลายครั้ง รวมถึงมีหลายคน
เสนอแนะว่าน่าจะมีอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจ าหน่าย เพราะมีคนเข้ามาที่สวนเป็นจ านวนมาก แต่
เมื่อเสร็จภารกิจ ก็จะต้องออกไปรับประทานอาหารที่อ่ืน ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 จึงได้กลับมาคิดทบทวนว่าไม่ควร
ทิ้งโอกาสตรงนี้ไป แต่ควรที่จะหาวิธีพัฒนาเพื่อจะไดใ้ห้บริการลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ประกอบกับได้
ด าเนินการสร้างบ้าน และอาคารรับรองบางส่วน เสร็จเรียบร้อยพอดี จึงได้ต่อยอดในการท าอาหารเมนูที่ถนัดและมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเน้นใช้วัตถุดิบที่มีในสวนมาใช้ในการปรุง จึงออกมาเป็นเมนู “ก๋วยเตี๋ยวไก่ใบหม่อน 
และข้าวคลุกกะป”ิ ซึ่งเป็นอาหารจานเดียวที่ง่าย และสะดวกในการรับประทานเป็นที่ชื่นชอบทุกเพศ ทุกวัย 
นอกจากนั้นยังพัฒนาเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนส าหรับผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟที่ไม่ธรรมดา  ได้แก่ 
“กาแฟมัลเบอร์รี่” และส าหรับผู้ที่ไม่ดิ่มกาแฟก็จะมีเมนู “มัลเบอร์รี่โซดา” ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะไม่พลาดที่
จะต้องสั่งเมนูนี้เกือบทุกคน  

    

นอกนั้นการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับบริการผู้ที่เข้ามาชมสวน ยังได้ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสวนที่ความร่มรื่นอยู่แล้ว ให้สามารถเดินเที่ยวชมได้รอบๆ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ ของวิถีชีวิตเกษตรกร
รูปแบบการท าการเกษตรที่ได้ท าอยู่ และได้ท าการปรับปรุงห้องน้ า สถานที่จอดรถ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือรองรับคนที่เข้ามาเที่ยว โดยเริ่มเปิดให้บริการเป็นประจ า ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 
เท่านั้น เพ่ือในวันธรรมดา จันทร์-พฤหัส จะได้ประกอบกิจกรรมการเกษตรของตนเอง 

 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใน ศพก. ออกแบบและวางแผนใน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นเส้นทางการเดิน ที่จอดรถ ห้องน้ า ยังให้ความส าคัญไป
ถึงการให้ความรู้แกเ่กษตรกร และบุคคลทั่วไป โดยท าการติดป้ายไว้ตามต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ภายในสวนเพื่อให้เป็น
การเรียนรู้ภายในตัว เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และยังมีการร่วมมือกับชุมชน และศพก.เครือข่ายอ าเภอบางระก า 



ในการน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เข้ามาร่วมจ าหน่ายด้วย ถือเป็นการดึงดูดความสนใจให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ และเป็นการ
สร้างรายได้ภายในชุมชนอีกด้วย 

   

3.2 การสร้างอัตลักษณ์ให้มีความย่ังยืน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนก็จะมีหลากหลายประเภท 
เช่น ชอบความเป็นกระแสนิยม อยากให้มีการท าสกายวอล์ค ท าบ้านต้นไม้ ท าน้ าตกภายในสวนเพื่อเป็นจุดถ่ายรูป
และเช็คอิน และบางส่วนก็ชอบในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องปรุงแต่งมากมาย ในส่วนของอาจารย์แจ๊คก็มองว่า 
ในรูปแบบที่เป็นธรรมชาตินั้นมีความยั่งยืนมากกว่า ไม่บดบังทัศนียภาพที่ควรจะเป็น ไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ไม่
ต้องหวือหวาให้เป็นกระแส แต่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และ
กลับมาใช้บริการอีก   

   

3.3 การประชาสัมพันธ์ ท าการศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะท าให้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป โดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วม นั่นคือ การโฆษณาผ่าน Facebook ให้
ผู้คนที่อยู่ในบริเวณรอบๆ ได้เห็นโพสต์ที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ามาใช้บริการ โดยท าการซ้ือโฆษณาในเฟสบุ
คเดือนละ 4 ครั้ง เป็นอย่างน้อยเพ่ือให้มีคนเห็นอยู่เสมอๆ จึงท าให้ที่สวนมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

   

3.4 การติดตามกระแสความนิยมในสังคม การติดตามเทรนด์หรือความสนใจของคนทั่วไปในช่วงนั้นๆ 
สามารถน ามาปรับใช้กับการท าการเกษตรเชิงท่องเที่ยวของของตนเองให้มีความทันสมัย และทันกับกระแส
การตลาด นับเป็นสิ่งที่เกษตรกรที่ท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรให้ความส าคัญ เช่น กระแสความใส่ใจสุขภาพของ
คนรุ่นใหม่ เพื่อน ามาต่อยอดในการสร้างเมนูอาหารสุขภาพใหม่ๆ ตลอดจนการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัย 



กระแสการปลูกต้นไมซ่ึ้งกลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมือง เป็นเทรนด์มาแรง และราคาก็แรงไม่แพ้กัน หรือคน
เมืองก าลังโหยหาธรรมชาติ การปลูกต้นไม้เลยเป็นทางออก เอาธรรมชาติเข้ามาอยู่ในบ้าน ในคอนโด ต้นไมท้ีป่ลูก
ในบ้านบางชนิดนอกจะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ ดูดสารพิษได้อีกด้วย บวกกับเมื่อมีการ
พูดถึงการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน Sustainablity รวมทั้งกระแสโลกร้อน ก็ยิ่งท าให้ความนิยมในการปลูกต้นไม้มาก
ขึ้น และยังมีงานวิจัยมากมายหลายชิ้น สนับสนุนว่าการปลกูต้นไม้ช่วยคลายเครียด นอกจากสุขภาพจิตจะดี 
สุขภาพกายก็ดีข้ึน ต้นไม้ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ มอนสเตร่า (Monstera) เขยีวหมื่นปี (Chinese Evergreen) ซานาดู 
(Xanadu) เดหลี (Peace Lily) เสน่ห์จันทร์แดง (Araceae) เฟิร์นบอสตัน (Boston Fern) ยางอินเดีย (Rubber 
Plant) เป็นต้น นอกจากนั้นที่เป็นกระแสมาแรงในปัจจุบันก็คือ กล้วยด่าง กล้วยลายหินอ่อน เรดฮาวาย หน้ากาก
ฟาโรห์ ซึ่งทาง ศพก.อ าเภอบางกระก า ไดน้ าเข้ามาปลูกที่สวน โดยปลูกประดับอยู่บริเวณรอบๆ และได้ใช้องค์
ความรู้ทางการเกษตรน ามาขยายพันธุ์ โดยการผ่าหน่อ พร้อมขายให้คนที่สนใจ ซ่ึงเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่สร้างรายได้ค่อนข้างดี ท าให้เป็นที่รู้จัก และมีคนสนใจเข้ามาเท่ียวชมเพ่ิมขึ้น ทั้งทางออนไลน์ และนัด
เข้ามาที่สวนด้วยตนเอง   

       

 3.5 การก าหนดเวลาในการให้บริการ เนื่องจากอาชีพเกษตรกรยังเป็นรายได้หลักของครอบครัว จึงต้อง
แบง่เวลาในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ให้กระทบกับกิจกรรมการเกษตรซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือน 2-3 คน 
โดยก าหนดเปิดให้บริการท่องเที่ยวเฉพาะวันศุกร ์เสาร์ และอาทิตย์ เพียง 3 วัน เพ่ือทีจ่ะมีเวลา และสามารถ
จัดการงานอ่ืนๆ ได ้รวมถึงมีเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมส าหรับผู้เข้ามา
เยี่ยมเยียนต่อไป 

4. ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างาน 
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ 
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
4.2 หน่วยงาน อบจ. เข้ามาท าข่าว ถ่ายวีดีทัศน์ ท าวรสาร ระดับจังหวัด และระดับภาคเหนือ 
4.3 รายการ Mss cable เข้ามาท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
4.4 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ในการน าเด็กที่โรงเรียนเข้ามาทัศนศึกษาภายในสวน 
4.5 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาขอท าวิจัยเกี่ยวกับมัลเบอร์รี่ 
4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้ามาวิจัยในการหาคุณค่าทางอาหารของมัลเบอร์รี่ 
4.7 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายในหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่เสมอ 
4.8 พัฒนาชุมชน ขอเข้ามาใช้สถานที่ในการอบรม และเป็นวิทยากร 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ท าให้ ศพก.อ าเภอบางระก า เป็นที่รู้จักมากข้ึน หลังจากที่เริ่มท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองมีให้แก่ผู้อ่ืน นอกจากจะมาใช้บริการในส่วนของร้านอาหารแล้ว ยังได้

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับลูกค้าที่มีความสนใจในการท าการเกษตร ซึ่งตรงวัตถุสงคแ์ละเป้าหมาย ของการเป็น 
ศพก. อีกด้วย 



 มีเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน ท าให้รู้จักพันธุ์ไม้ที่ก าลังเป็นกระแสในปัจจุบันจากลูกค้า เช่น กล้วยด่าง 
กล้วยลายหินอ่อน เรดฮาวาย หน้ากากฟาโรห์ ก็น าเข้ามาปลูกที่สวน เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีก
ทางหนึ่งด้วย 

6. เป้าหมายการพัฒนาล าดับถัดไป 
 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของ ศพก.เครือข่ายอ าเภอบางระก า โดยออกแบบเส้นทางให้สามารถ

บูรณาการร่วมกันให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี 
เป็นต้น  

 จัดหลักสูตรเพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจวิถีชีวิตแบบเกษตรกร โดยให้มาเรียนรู้
แบบทดลองปฏิบัติจริง ในระยะสั้น 

7. ปัจจัยความส าเร็จ 
มีความคิดที่แตกต่างจากผู้อ่ืน ยังคงไว้สไตล์บ้านสวนธรรมชาติ และน าพันธุ์ไม้ที่เป็นกระแสเข้ามาปลูกไว้ที่

สวนเป็นการดึงดูดลูกค้า และใส่ความชอบตนเองในตั้งแต่เริ่มแรกการท าสวน คือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ใบหม่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่
แปลกใหม่ ท าให้เป็นสิ่งที่ดงึดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมีจุดขายที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ จากที่ได้ยินลูกค้าพูดอยู่
บ่อยๆ ว่าทางเข้ามาที่สวนดูไม่น่ามีอะไรเลย แต่พอเข้ามาถึงสวนกลับพบว่าเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ที่มี
ร้านอาหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อย่างครบวงจร 

8. สิ่งดีดีที่คาดไม่ถึง 
หลังจากท่ีได้เริ่มท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเต็มตัว ท าให้ได้ได้รู้จักเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน ได้

แลกเปลี่ยนความรู้กับลูกค้า ได้เจอเพ่ือนเก่าๆ ที่ไม่เคยเจอกันมานาน มีมิตรที่ดี ได้มีกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายมาก
ขึ้น การตั้งใจท าร้านก็ไม่ได้มุ่งหวังตรงก าไรอย่างมากมาย เน้นไปในทางที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

9. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
หากเป็นในช่วงเวลาเร่งด่วน คนที่จะเข้ามาใช้บริการ พบว่าสถานที่ยังคับแคบ เพราะไม่สามารถรองรับทุก

คนได้อย่างทั่วถึง บางทีมีลูกค้าเข้ามา แล้วเห็นว่าคนเยอะ ก็จะเลี้ยวรถกลับเลย ก็เป็นการเสียโอกาสที่จะได้ต้อนรับ
ลูกค้า 

เมื่อพูดถึงอุปสรรค ในบางครั้งก็จะได้ยินตามข่าวอยู่บ่อยๆ ว่าลูกค้านั่งนาน ไม่ยอมลุก ท าให้เสียโอกาสที่
จะได้ต้อนรับลูกค้าท่ีรออยู่ได้ แต่ทางสวนกลับไม่พบปัญหานี้สักเท่าไร เพราะเมื่อใช้บริการเสร็จ ลูกค้าส่วนใหญ่จะ
ลุกโดยอัตโนมัติ เพราะรู้ว่ามีลูกค้าท่านอ่ืนมารอใช้บริการอยู่ 

ในบางช่วงของเวลาเร่งด่วน บางครั้งก็ดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง เพราะขาดแรงงานที่จะคอยช่วยต้อนรับลูกค้า 
สถานการณ์ Covid – 19 ก็มีผลให้คนไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการ 

แนวทางการแก้ไข คือ ในอนาคตมองไว้ว่า หากสถานการณ์ Covid – 19 ดีขึ้น จะมีการต่อเติมในส่วนของ
อาคารให้ลูกค้าได้นั่งรอ และอาคารรองรับลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน  

10. การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 
10.1 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูปธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาการเกษตร ตามโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์อยู่เสมอๆ 

10.3 เชื่อมโยง ศพก.เครือข่ายอื่นๆ ให้เริ่มต้นด าเนินการ เพ่ือพัฒนาให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของ
อ าเภอบางระก า  



10.4 เชื่อมโยงคนสูงอายุในชุมชนเข้ามาร่วมด าเนินการ โดยน าเสนอ วิถีชีวิตรูปแบบดั้งเดิม โดยน าผลผลิต
ทางเกษตรมาขาย กิจกรรมการท าขนมครก และอาหารพ้ืนถิ่นบางชนิด เป็นต้น 

11. สถานที่ถอดบทเรียน 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

12. ทีมงานผู้ถอดบทเรียน 
 นางสาวโศรยา เส็งชื่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
 นางปฏิญญา ทองสนิท  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
 นายณัฏฐ์ ชื่นสวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า 
 นางสาวอลิสา สิทธิศักดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า 

13. ผู้รับการถอดบทเรียน 
 นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

*************************** 


