
ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สินค้าหลัก: เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย :    750     ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย:    520    ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านเขายางโปร่ง  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกปรง  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัด:Latitude 15.757946  Longitude 101.184460 x 734109 y 1743342  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายวิสุทธิเทพ  ปานนิล 
บ้านเลขท่ี  83  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกปรง  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์:  086-2111222 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 

- เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 55 ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ร้อยละ 45  
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ผลผลิตมีคุณภาพต่ า ปุ๋ยเคมีราคาสูง 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
- ผลิตสารชีวภัณฑ์(ราเขียว,ราขาว) เพ่ือลดต้นทุน ปลอดภัย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น   ปุ๋ยพืชสด  ด้านปศุสัตว์  ด้านประมง ด้านการพัฒนา
ที่ดิน การเกษตรผสมผสาน  แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้ : ลดต้นทุนการผลิตและการเสริมรายได้ 
ฐานการเรียนรู:้    
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การป้องกันโรคและแมลงโดยการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา และเชื้อบิวเวอร์เรีย 
 
 
 



ฐานการเรียนรู้ที ่2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
การท าปุ๋ยพืชสดเพ่ือเกื้อกูลกัน เพ่ือลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ย  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมัก 

 
 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อการค้า เช่น ข่า ผักหวานป่า ชะอม  
ตะไคร้ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพ และการใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างระมัดระวังตาม 
ฉลากทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยกับผู้บริโภค  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง 
การผลิตพืชแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก  
เหลือกินมีแจก เหลือแจกมีจ าหน่าย 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงสุกรชีวภาพ 
เป็นฐานเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์(สุกร) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยท าการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี
และมีการศึกษาเรียนรู้วิธีการน าเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง ช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงพืชผัก  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายกิตติธัช มะโนสา    ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๖-๖๖๙๗๔๙๗ 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงกระจับ    
สินค้าหลัก: มะม่วง     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๕ ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๒๔๑๗๐ Y=๑๗๔๔๒๕๕  
      
 

    
 เกษตรกรต้นแบบ นายค าภีร์ หงษ์ค า 

      เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๓๐๓-๙๘๐๗ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตปุ๋ยหมัก  
   ๒. การปลูกฝรั่ง 
   ๓. การปลูกมะม่วง 
   ๔. การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์  
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตปุ๋ยหมัก  
   - ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังตามธรรมชาติ ของวัสดุที่ได้จากพ้ืนที่การเกษตร เช่น ใบไม้ 
หญ้า ฟาง มูลสัตว์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย  

      
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การปลูกฝรั่ง 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของการตัดแต่งก่ิง การดูแล และการเก็บผลผลิต ให้กับกลุ่มของ
เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

  
 
 
 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การปลูกมะม่วง 
    - ให้ความรู้ในเรื่องของการตัดแต่งก่ิง การดูแล และการเก็บผลผลิต ให้กับกลุ่มของ
เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

      
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยไม่ใช้สารเคมี เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยในการบริโภค และวิธีการการลดต้นทุนในการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

                    

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 

 

 

 

 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การปลูกอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ สวนคุณไข่    
สินค้าหลัก: อินทผลัม     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๕ ต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๒๐๑๙๒ Y=๑๗๒๘๗๒๙  
      

 
 
 

   เกษตรกรต้นแบบ นายอภิชาญ สิงหเสนี 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๔๙-๕๑๐๙ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การปลูกอินทผลัม และการผสมเกสร 
   ๒. การเก็บเกสรตัวผู้อินทผลัม 
   ๓. การให้ปุ๋ย และผลิตน้้าหมักชีวภาพ 
   ๔. การแปรรูปผลผลิต และคัดคุณภาพ 
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การปลูกอินทผลัม และการผสมเกสร 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการปลูก การดูแลต้นอินทผลัมในช่วงอายุต่างๆ และการผสม
เกสร  

      
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การเก็บเกสรตัวผู้อินทผลัม 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการเก็บเกสรตัวผู้ไว้ใช้ผสมเกสรตัวเมีย  

      

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การให้ปุ๋ย และผลิตน้้าหมัก 
    - เทคนิคการให้ปุ๋ยอินทผลัม และการผลิตน้ าหมัก โดยการให้ปุ๋ยผ่านทางระบบน้ า เพ่ือให้
พืชได้น าใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 



      
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การแปลรูปผลผลิต และการคัดคุณภาพ 
   - การแปลรูปอินทผลัม และการคัดเกรดอินทผลัม เผื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า เช่น สบู่ และ
กาแฟ จากเมล็ดอินทผลัม 

        

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักเพ่ือการค้า    
สินค้าหลัก: ผักชีฝรั่ง     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๕ ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๓๖๕๒๖ Y=๑๗๔๖๖๓๙  
      
 
 

   เกษตรกรต้นแบบ นางก าจัด ก้อนค า 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๖๑๕-๒๙๐๕ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตปุ๋ยหมัก 
   ๒. การปลูกผักชีฝรั่ง 
   ๓. การเพาะกล้าผัก 
   ๔. การคัดคุณภาพ    
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตปุ๋ยหมัก 
   - โดยน้ามาใช้ในแปลงผัก เป็นการลดต้นทุนการผลิต 

     
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การปลูกผักชีฝรั่ง 
   - วิธีการปลูก และดูแลผักชีฝรั่ง  

     
 
 
 
 
 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การเพาะกล้าผัก 
    - การเพาะกล้าผัก เพ่ือจ าหน่ายให้กับเครือข่าย และเกษตรกรที่มีความต้องการปลูกผักเพ่ือ
ส่งขายตามท้องตลาด 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การคัดคุณภาพ 
   - เพ่ือจ าหน่าย เป็นฐานที่ให้ความรู้ได้เรื่องของการตัดแต่งผัก การท าความสะอาดเศษดินที่
ติดมากับการเก็บ และการบรรจุเพื่อเตรียมจ าหน่าย 

     

แปลงเรียนรู้ 

     
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 

 

 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านล าเพียร   
สินค้าหลัก: มะพร้าวน้ าหอมอินทรีย์     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๓๑๖๕๒ Y=๑๗๔๕๑๗๕  
      
 

   เกษตรกรต้นแบบ นายส ารวย กล่อมวงษ์ 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๒๕๐-๔๔๐๒ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
     
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
   ๒. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
   ๓. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
   ๔ การปลูกมะพร้าวน้้าหอมอินทรีย์ 
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ  
   - เพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี 

    
  
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
   - การขยายเชื้อ และการน าไปใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

    

 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    - เลี้ยงปลาดุก ปลานิล การท าอาหารปลาด้วยตัวเอง 

    

ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การปลูกมะพร้าน้ าหอมอินทรีย์ 
   - เทคนิคการปลูกท่ีให้ผลผลิตเร็ว การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต 

    

แปลงเรียนรู้ 

    

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคล้า   
สินค้าหลัก: ฮอร์โมนรกหมู     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๘ ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๑๔๙๐๒ Y=๑๗๒๕๘๒๒  
      
 

   เกษตรกรต้นแบบ นายล าดวน เรียมปิติ 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๒๗๓-๕๓๗๒ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
      
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้้าชีวภาพ 
   ๒. การเลี้ยงไส้เดือน 
   ๓. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
   ๔. การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ด และสุกร 
   ๕. การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 
   ๖. การเกษตรผสมผสาน 
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้้าชีวภาพ 
   - การผลิตฮอร์โมนรกหมู และการท้าปุ๋ยหมักกลับกอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

    
  
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงไส้เดือน 
   - วิธีการเลี้ยงไส้เดือน และการใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือน 

    



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    - วิธีการเลี้ยงปลาดุก และปลาหมอชุมพร การตลาด  

 

ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ด และสุกร 
   - วิธีการเลี้ยง การป้องกันและรักษาโรค 

     
  

ฐานเรียนรู้ที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 
   - การดูแล และการเก็บผลผลิต การตลาด 

    

 

 

 

 



ฐานเรียนรู้ที่ ๖ การเกษตรผสมผสาน 
   - การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภค และจ าหน่ายในท้องถิ่น 

    

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่ครูราม   
สินค้าหลัก: ไผ่ตรงลืมแล้ง     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๔ ต าบลยางสาว อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๔๐๐๗๕ Y=๑๗๔๓๒๘๑  
      
 

   เกษตรกรต้นแบบ นายราม ชาพรหมมา 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๒๕-๒๐๖๗ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
      
 

หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การปลูก และขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอน 
   ๒. การเลี้ยงจิ้งหรีด 
   ๓. การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
   ๔. การปลูกอินทผลัม    
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การปลูก และขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอน 
   - การปลูก และดูแลรักษา ไผ่ตรงลืมแล้ง และการตอนกิ่งเพ่ือขยายพันธุ์ 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงจิ้งหรีด 
    - วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด และการตลาด  

    

 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
   - เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมผลิตพืช 

  
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การปลูกอินทผลัม 
   - การดูแล การเก็บผลผลิต และการวางระบบน้ า 

    

แปลงเรียนรู้ 

    
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
สินค้าหลัก: ข้าวโพดข้าวเหนียว     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๗ ต าบลบ่อรัง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X=๗๒๔๐๕๔ Y=๑๗๒๓๕๒๒  
     
 

   เกษตรกรต้นแบบ นางสาวฐิติรัตน์ พรมนอก 
      เบอร์โทรศัพท์ 0947398149 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
      
 

หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การปลูกผักกูด 
   ๒. การท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 
   ๓. การผลิตปุ๋ยหมัก และฮอร์โมน 
   ๔. การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว    

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การปลูกผักกูด 
   - การปลูก และดูแลรักษา ผักกูด 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 
    - .ใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ี  

    



 

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตปุ๋ยหมัก และฮอร์โมน 
   - เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมผลิตพืช ลดการใช้สารเคมี 

     
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว 
   - การปลูก ดูแล และการเก็บผลผลิต 

    

แปลงเรียนรู้ 

    
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะลูกผสมบอร์  
สินค้าหลัก: แพะลูกผสมบอร์     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๑๐ ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= 726618 Y= 1734480  
     
 

   เกษตรกรต้นแบบ นางแววตา จ าปาบุรี 
      เบอร์โทรศัพท์ 0652903056 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
      
 

หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การปลูกหญ้าเนเปียร์ 
   ๒. การเลี้ยงแพะลูกผสมบอร์ 
   ๓. การเลี้ยงวัว 
   ๔. การหมักหญ้าอาหารสัตว์    

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การปลูกหญ้าเนเปียร์ 
   - การปลูก และเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงแพะลูกผสมบอร์ 
    - การเลี้ยง และดูแลแพะลูกผสมบอร์ 

    



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การหมักหญ้าอาหารสัตว์ 
   - เพ่ือเพ่ิมโปรตีน ของพืชอาหารสัตว์ 

     
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การเลี้ยงวัวลกูผสม 
   - การเลี้ยง และดูแลวัวลูกผสม 

    

แปลงเรียนรู้ 

    
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การปลูกอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ สวนภผูาลมั   
สินค้าหลัก: อินทผลัม     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๘ ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= 725139 Y= 1747085  
 
       
    เกษตรกรต้นแบบ นายอภิชน วรรณี 
    เบอร์โทรศัพท์ 0813567199 
    การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีทางการเกษตรให้เกิด 
    ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การดูแลต้นกล้าอินทผลัม 
   ๒. การปลูกอินทผลัม 
   ๓. การผสมเกสร และดูแลช่วงให้ผลผลิต 
   ๔. การขยายพันธุ์อินทผลัมด้วยการใช้หน่อ 

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การดูแลต้นกล้าอินทผลัม 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการดูแลต้นกล้าอินทผลัม 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การปลูกอินทผลัม 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการปลูกอินทผลัม  

     



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การผสมเกสร และดูแลอินทผลัมช่วงให้ผลผลิต 
    - ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการผสมเกสร และดูแลอินทผลัมช่วงให้ผลผลิต 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การขยายพันธุ์อินทผลัมด้วยการใช้หน่อ 
   - ให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ด้วยการใช้หน่อ  

     

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านเขายางโปร่ง   
สินค้าหลัก: ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= ๗๓๓๖๕๓ Y= ๑๗๔๓๕๔๗  
       
 
        เกษตรกรต้นแบบ นายชัยมงคล เกชิต 
        เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘๗๘๕๘๒๐๐ 
        การน าไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร 
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตฮอร์โมนน้้าหมักชีวภาพ 
   ๒. การหมักปุ๋ย 
   ๓. การผสม และอัดเม็ดปุ๋ย 
   ๔. การเตรียม และเก็บบรรจุ 

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตฮอร์โมนน้้าหมักชีวภาพ 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของการท้าน้้าหมักชีวภาพ เพื่อน้าไปใช้เป็นส่วนผสมในการอัดเม็ดปุ๋ย 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การหมักปุ๋ย 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท้ากองปุ๋ยหมัก  

    

 

 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การผสม และอัดเม็ดปุ๋ย 
    - ให้ความรู้ในเรื่องของการผสมผสมปุ๋ย เพ่ือน าไปอัดเม็ด 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การเตรียม และเก็บบรรจุ 
   - ให้ความรู้ในการเตรียม และจัดเก็บปุ๋ยอัดเม็ด  

     

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์จัดการศัตรูพืช และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน   
สินค้าหลัก: -     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๘ ต าบลสามแยก อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= ๗๑๖๗๓๓ Y= ๑๗๓๗๑๓๘  
       
 
      เกษตรกรต้นแบบ นายพลกฤษณ์ เฉยทอง 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕๖๕๙๔๙๘๗ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารก าจัด 
      แมลงศัตรูพืช 
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตน้้าส้มควันไม้ 
   ๒. การเลี้ยงแมลงหางหนีบ 
   ๓. การผลิตถ่านไบโอชาร์ 
   ๔. การผลิตปุ๋ยหมัก และน้้าหมักชีวภาพ  

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตน้้าส้มควันไม้ 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของการท้าน้้าส้มควันไม้ และการน้าไปใช้ประโยชน์ 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงแมลงหางหนีบ 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงแมลงหางหนีบ และการน้าไปใช้จัดการศัตรูพืช  

    

 



 

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตถ่านไบโอชาร์ 
    - ให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตถ่านไบโอชาร์ และการน้าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การผลิตปุ๋ยหมัก และน้้าหมักชีวภาพ 
   - ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  

     

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวบ้านนาสามัคคี   
สินค้าหลัก: ข้าว     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๘ ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= ๗๓๓๑๙๑ Y= ๑๗๔๒๘๙๐  
       
 
      เกษตรกรต้นแบบ นายวิสุทธิ์ กองดี 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๗๙๑๐๖๓๙ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การผลิตปุ๋ยหมัก และน้้าหมักชีวภาพ 
   ๒. สารชวีภันฑ์ 
   ๓. การปลูก และการดูแลข้าว 
   ๔. การเก็บผลผลิต และคัดเลือกไว้ท้าเมล็ดพันธุ์  

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตปุ๋ยหมัก และน้้าหมักชีวภาพ 
   - ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ สารชีวภัณฑ์ 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายเชื้อ และการน้าสารชีวภัณฑ์ไปใช้  

    

 



 

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การปลูก และการดูแลข้าว 
    - ให้ความรู้ในการปลูก แลดูแลข้าว 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การผลิตปุ๋ยหมัก และน้้าหมักชีวภาพ 
   - ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  

     

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้มันส าปะหลังแปลงใหญ่ภูน้ าหยด   
สินค้าหลัก: มันส าปะหลัง     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๑๒ ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= ๗๐๗๘๐๓ Y= ๑๗๑๗๐๔๗  
       
 
      เกษตรกรต้นแบบ นายมงคล ปันทวาย 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘๑๗๖๙๒๓๑ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การท้าระบบน้้าหยดในไร่มันส้าปะหลัง 
   ๒. การผลิตน้้าหมักชีวภาพ 
   ๓. การปลูกมันส้าปะหลังพันธุ์แว็กซ่ี 
   ๔. การเตรียมท่อนพันธ์  

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตปุ๋ยหมัก และน้้าหมักชีวภาพ 
   - ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 
    
 
 
 
 
 
 
  
 

ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การผลิตน้้าหมักชีวภาพ 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายเชื้อ และการน้าสารชีวภัณฑ์ไปใช้  

       



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การปลูก และดูแลมันส้าปะหลังพันธุ์แว็กซี่ 
    - ให้ความรู้ในการปลูก และดูแลมันส้าปะหลังพันธุ์แว๊กซี่ 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การเตรียมท่อนพันธ์ 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมท่อนพันธ์  

     

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 
 
 
 
 
 



ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง   
สินค้าหลัก: ปลานิล ปลาตะเพียน     
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัดที่ตั้งแปลง: X= ๗๓๑๕๒๒ Y= ๑๗๔๕๒๒๕  
       
 
      เกษตรกรต้นแบบ นายส าลี กล่อมวงษ์ 
      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘๑๕๐๕๔๘ 
      การน าไปใช้ประโยชน์ การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้:  ๑. การเลี้ยงกบคอนโด 
   ๒. การอนุบาลลูกปลา 
   ๓. การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน 
   ๔. การท้าฟางหมักเพ่ือใช้เป็นอาหารปลา  

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การเลี้ยงกบคอนโด 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงกบ โดยใช้ยางรถ 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การอนุบาลลูกปลา 
   - ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนุบาลลูกปลา  

       

 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน 
    - ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลานิล และปลาตะเพียนในบ่อดิน 

    
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การท้าฟางหมักเพ่ือใช้เป็นอาหารปลา 
   - ให้ความรู้ในเรื่องของการท าฟางหมักเพ่ือใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลา 

      

แปลงเรียนรู้ 

    
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติธัช มะโนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๖๙-๗๔๙๗ 

 


