
 

 

 

 

เพชรบุรี 



 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกข้าว 100,414 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 5,469 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 2 บ้านดอนคู่นอก ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   
พิกัด :  Latitude : 13.02035246   Longitude : 100.0123608 
 X : 609777  Y : 1439604  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ระดับ A 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมพงษ์  หล าทอง   
บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 2 ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 080136409 
สถานการณ์ของพื้นที่: อ าเภอเมืองเพชรบุรี มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 100,414 ไร่ เกษตรกร 5,469 ราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว พ้ืนที่ต าบลหนองขนานเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม (S1 + S2) ส าหรับการปลูกข้าวและเกษตรกร
เกือบทั้งหมดท าการปลูกข้าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนคู่ พ้ืนที่ส่วนมากท าการเพาะปลูกข้าว และเป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริม
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จึงได้จัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการผลิตข้าว เพ่ือ
ใช้ในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ าเภอเมืองและต่างพ้ืนที่  
แนวทางการพัฒนา: ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
  2. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
  3. การท าบัญชีครัวเรือน 
 

เทศบาลหนองขนาน 

ม. ราชภฏัเพชรบุรี 

ต.หาดเจ้าส าราญ 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ 

คลองชลประทาน คลองชลประทาน 

ต.ดอนยาง ต.หาดเจ้าส าราญ 
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ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก –   การเก็บเกี่ยว โดยเน้น 

ระยะกล้า ได้แก่ การก าจัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
การตรวจแมลง 
 
 
 
 
 
 

ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืช และ แมลง 
ระยะตั้งท้อง  ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืช และ แมลง 
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 วัน  

เอาน้ าออกจากนา ประสานผู้รับซื้อ 

 
ระยะเก็บเก่ียว  ได้แก่ ถอนต้นพันธุ์ป่น การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง  

ฐานการเรียนรู้ที ่2 ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ และใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 
ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน  โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดีและก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 
ฐานการเรียนรู ้4 การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี ซึ่งปรับ
ประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นเรื่องการวางแผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ 
การผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยตามระบบการผลิตและ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี 
เครือข่าย : … จ านวน 7 ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุธิดา ฐิติทศพร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 2075 1926, 0 3242 5969 
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 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกข้าว 61,824 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 2,613 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านบางเค็ม หมู่ที ่2 ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
พิกัด :  Latitude : 13.2925326 Longitude : 99.83298573  
 X : 590225   Y : 1469636  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ระดับ A 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายไพโรจน์ พ่วงทอง อายุ 59 ปี    
บ้านเลขท่ี 101 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9260-6567  
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอเขาย้อยมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 61,824 ไร่ เกษตรกร 2,613 ราย พ้ืนที่ต าบลบางเค็มเขตพ้ืนที่
ที่เหมาะสม (S1+S2) ส าหรับปลูกข้าว เกษตรกรส่วนมากปลูกข้าว ในสถานการณ์ปัจจุบันราคาผลผลิตข้าวตกต่ า 
ไม่สอดคล้องกับต้นทุน เกษตรกรยังมีต้นทุนในการผลิตข้าวสูง จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตรขึ้น เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตดี มีคุณภาพ  
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปัจจุบันเกษตรกรใช้ต้นทุนในการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ  

          4,445 บาท โดยมี เป้าหมายในการลดต้นทุนหารผลิตลงไร่ละ 397 บาท  
      2. พัฒนาคุณภาพ ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ  
      3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิตในรูปของข้าวขาว ข้าวกล้อง  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตข้าว  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ 397 บาท 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1.  การลดต้นทุนการผลิตข้าว เช่น ใช้พืชสมุนไพรป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยหมัก  

ชีวภาพ ปุ๋ยน้ าหมักสูตรต่างๆ  
 2. การผลิตน้ าสกัดชีวภาพ สมุนไพรไล่แมลง และการผลิตน้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้ขับไลแ่มลง  
 3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปข้าวสารขาว ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่  

ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 ขั้นตอนการเตรียม  
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ฐานการเรียนรู้ที ่2 ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ข้าวพันธุ์ดี ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคและแมลงและผลผลิตต่อไร่สูง 

 
 
  
 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวท่ีเหมาะสม เพ่ือลดต้นทุน โดยเลือกการเพาะปลูกข้าว ให้เหมาะสม  
กับสภาพพ้ืนที่ และการก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการเพาะปลูก  
 
 
 
 
 

 

ฐานการเรียนรู้ที ่๔ ใช้พืชสมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารขับไล่แมลง  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปข้าวสารขาว ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ บรรจุถุงจ าหน่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แปลงเรียนรู้  
 
 
 
 
 
เครือข่าย : … จ านวน 15  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวผุสดี จันทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 09 1780 1329 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
สินค้าหลัก : ไม้ผล/สับปะรด 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 15,622 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 1,143 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
พิกัด :  Latitude : 13.13545484  Longitude : 99.71777587 
 X : 577726  Y : 1476458  Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายรัตนพงศ์  นิ่มวาด อายุ 34 ปี 
บ้านเลขท่ี 144 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง   
จงัหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5808 6515 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอหนองหญ้าปล้อง มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล 15,622 ไร่ 
เกษตรกร 1,143 ราย ส าหรับพ้ืนที่ต าบลหนองหญ้าปล้อง เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนไม้ผลร้อยละ 97  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน การผลิตพืชในพื้นที่เป็นไม้ผล เช่น มะม่วง 
มะนาว กล้วยไข่ มะละกอ สับปะรด เป็นต้น ประสบปัญหาด้านการผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพ มีปัจจัยการผลิตสูง  
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมสภาพลง โรคและแมลงระบาด ปุ๋ยและสารเคมีมีราคาแพง การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
ให้ออกสู่ตลาดยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร การคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกและใกล้จุดรับซื้อผลผลิต  
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ (ไม้ผล) 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การน าเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตไม้ผลมาประยุกต์ใช้ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตไม้ผล, การขยายพันธุ์พืช การปลูกและการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
หลักสตูรการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิต   2. การเพ่ิมผลผลิต   3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
   
 

ถ.เ
พช

รเก
ษม

 

ไป
เพ

ชร
บุร

ี 
กท

ม.
 

วัดหนองควง 

อ.หนองหญ้าปล้อง 23 กม. 

รพ.หนองหญ้าปล้อง 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
รร.หนองหญ้าปล้อง 

วิทยา ที่ว่าการอ าเภอ ออ
กบ

าย
พา

ส 
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ฐานการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การบ ารุงปรับปรุงดิน  
เน้นการใช้ปุ๋ยหมัก ซ่ึงเกษตรกรผลิตใช้เอง 
เพ่ือลดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ และใส่ปุ๋ยตามค่า 
วิเคราะห์ดนิ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การใช้สารชีวภัณฑ์ สมาชิกมีการผลิตสารชีวภัณฑ์
ใช้เอง เช่น เศษผักที่เหลือและคัดท้ิงน ามาท าน้ าหมัก ผลิตเชื้อราไตรโคเดอม าใช้
ราดโคนต้น เพ่ือป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียใช้พ่นป้องกัน
เพลี้ยต่าง ๆ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและรักษาสมดุลในธรรมชาติของแมลง 
 

 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การขยายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่การ
คัดเลือกสายพันธุ์ มีการใช้ต้นตอที่มีระบบราก
แข็งแรงและทนต่อโรค มีการใช้เทคนิคการเสริมราก
โดยใช้ระบบรากคู่เพ่ือให้ต้นมีรากแก้วที่แข็งแรง
เจริญเติบโตได้เรว็ ป้องกันลม ไม่กลายพันธุ์ ให้ผลดกและใหญ่ และรสชาติไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี  
 

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งทรงต้นและตัดแต่งก่ิง เป็นการ
บังคับและจัดการต้นไม่ให้สูงหรือหนาจนเกินไป เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา  
เมื่อล าต้นโปร่ง โรคและแมลงที่สะสมอยู่จะลดจ านวนลง ลดการระบาดของ
โรคได้ดี ผลผลิตที่ได้จะผลใหญข่ึ้น เพราะมีอาหารเพียงพอต่อการพัฒนาของผล 

ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ผลดีและประหยัด 
 

 

แปลงเรียนรู้  
 

เครือข่าย : … จ านวน 12  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอ านาจ เหล็งบ ารุง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 06 2251 1886 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 24,692 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,015 ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านนาบัว หมู่ 6  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด :  Latitude : 13.11832892 Longitude : 100.0250752 
 X : 0611113    Y : 1450447   Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ระดับ A 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอ่อน  ชูทอง อายุ 58 ปี  

เลขที่ 30 หมู่ 6 ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ :   08 6609 4923 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอบ้านแหลม มพ้ืีนทีป่ลูกข้าว 24,692 ไร ่เกษตรกร 1,015 ราย เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบางแก้ว 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) เกษตรกร 178 ราย พ้ืนที่ 4,148 ไร่ 
เขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 + N) ส าหรับสินค้าข้าว 2,211 ไร่ แต่เหมาะสมส าหรับสินค้าเกลือสมุทร พื้นที่ 1,391 ไร่ 
เกษตรกร 38 ราย แต่ประสบปัญหาการผลิตข้าว ได้แก่ ใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปุ๋ยและสารเคมี 
ราคาสูง โรคแมลงระบาด เกษตรกรจึงต้องลดต้นทุนการผลิต 
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,410 บาท  
                           โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ 500 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การเตรียมดิน    2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
  3. การท าปุ๋ยหมักและฮอร์โมน   4. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 
  5. การส ารวจระบบนิเวศน์และการบ ารุงรักษา 6 .การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ 
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที ่1 วิเคราะห์สภาพดิน และการเตรียมดิน  
 
การตรวจวิเคราะห์ดิน 
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การท าเทือกนา  
(เตรียมดินส าหรับหว่านเมล็ดพันธุ์) 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์  ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี  ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที ่

 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การท าปุ๋ยหมักและฮอร์โมน  
เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยหมักและฮอร์โมนไว้ใช้ 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี
 

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์  
ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง ลดการใช้
สารเคมี ลดต้นทุนแก่เกษตรกรในการซื้อสารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่5 การส ารวจระบบนิเวศน์และการ
บ ารุงรักษา เน้นการส ารวจในทุกระยะของการ
เจริญเติบโตของข้าว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ
ระบาดของโรคและแมลง 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่6 การแปรรูปและการบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกร
ผลิตนอกเหนือจากในรูปของข้าวเปลือก น ามา 
แปรรูปในรูปของข้าวสาร และน้ าข้าวกล้อง 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์  :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว เดิมเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 4,410 บาท ปัจจุบันใช้ต้นทุน 
การผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 2,970 บาท สามารถลดต้นทุนได้เฉลี่ยไร่ละ 1,440 บาท 
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สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต :  ผลผลิตข้าว 600 กิโลกรัม  แปรรูปเป็นข้าวสารได้ 360 กิโลกรัม จ าหน่ายราคากิโลกรัมละ 
70 บาท  เป็นเงิน 25,200 บาท  ต้นทุนการแปรรูปกิโลกรัมละ 23 บาท คิดต้นทุนต่อไร่ทั้งหมดถึงการแปรรูปเป็นเงิน  
8.280 บาท  คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ  16,920 บาท/ไร่ 
เครือข่าย : … จ านวน 9  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าศูนย์ : นางปุณยาพร รัตนส าลี ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 0654 9071 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
ที่ตั้ง  222  หมู่ 2 บ้านนายาง  ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

พิกัด Latitude  12.80801   Longlittude  99.94237    

แผนที่ศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ 

 พลตรีสมปอง พราหมณี อายุ 76  ปี 
 บ้านเลขท่ี 222  หมู่ 2 บ้านนายาง ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

เบอร์โทรศัพท์  08 6128 5283 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ 

 ปัจจุบันการท าเกษตรในพ้ืนที่ของอ าเภอชะอ าเป็นพืชเชิงเดี่ยว มีการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
เน้นผลผลิตต่อไร่สูงสุด ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ผลผลิตราคาตกต่ า ท าให้เกษตรกร
ขาดทุน เกิดหนี้สิน ท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา เช่น สุขภาพของเกษตรกรแย่ลงเนื่องจากสารเคมี  พื้นที่
การเกษตรลดลง เนื่องจากเกษตรกรขายใช้  และคุณภาพชีวิตในครอบครัวเกษตรกร 
 
แนวทางการพัฒนา 

เน้นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายหลายชนิด ลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคและ
แมลง  ลดการใช้สารเคมี  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ 

การเกษตรแบบผสมผสาน ศาสตร์พระราชา 
การน าไปใช้ประโยชน์  ลดต้นทุนการผลิต 
 
หลักสูตรการเรียนรู้   

1. การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การลดต้นทุนการผลิต 

 
ฐานการเรียนรู ้

ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การลดต้นทุน 
เน้นการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ มาใช้เป็นปุ๋ยหมัก  เช่น ต้นกล้วย หัวเชื้อน้ าหมัก   
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มูลสัตว์  กากน้ าตาล เพื่อแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  การใช้สารไล่แมลงตามธรรมชาติ ป้องกันการระบาดของแมลง
ศัตรพืูช 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. เพิ่มผลผลิต 
 มีการจัดการระบบน้ า   มีระบบสปริงเกอร์เหนือต้นพืช  การจัดการดิน  การปลูกหญ้าแฝก 

รักษาความชื้นให้กับดิน การจัดการระบบนิเวศน์  มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงา  

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. พัฒนาคุณภาพ 

 การใช้ฮอร์โมนประเภทต่างๆที่ท าจากวัตถุดิบธรรมชาติ  มาใช้กับพืช  ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ  มี
มาตรฐาน   

                                      
 
เครือข่าย : … จ านวน 11  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 

  ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  นายสันติ  จอมจิต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  เบอร์โทรศัพท์  09 8256 1192, 08 7032 5419 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกข้าว 55,553 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 4,174 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าไม้รวก  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด :  Latitude : 12.885   Longitude : 99.823   

X : 589330,   Y : 1424614  Zone : 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
  

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสรนันท์ ทนทาน อายุ 48 ป ี 
เลขประจ าตัวประชาชน 3-7605-00858-40-1 
เลขรหัสประจ าบ้าน  7605-036752-3  
รหัสทะเบียนเกษตรกร 760506-0190-1-1 
บ้านเลขท่ี 11 หมู่ที ่2 ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7073 8799        
สถานการณ์ของพื้นที ่: อ าเภอท่ายางมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 55,553 ไร่ เกษตรกร 4,174 ราย พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 
S1 จ านวน 47,254 ไร่ S2 จ านวน 6,538 ไร่ S3 จ านวน 9,940 ไร่ และ N จ านวน 4,324 ไร่ ต าบลท่าไม้รวกมี
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวน 36,659 ไร ่จ านวนเกษตรกร 1,641 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 3,876 ไร่ เกษตรกร 
จ านวน 228 ครัวเรือน พ้ืนที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวต าบลท่าไม้รวก S2 จ านวน 1,786 ไร่ S3 จ านวน 77 ไร่ 
และพ้ืนที่ N จ านวน 2,213 ไร่  ส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นข้าวเปลือกและจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ แต่การผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ และต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการผลิต และอุปกรณ์ในการ
ผลิตอีกหลายประเภท และต้องจ่ายค่าน้ าในการท านา 400-500 บาท/ไร่เนื่องจากต้องสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก 
แนวทางการพัฒนา 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 5,455 บาท  

        โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตให้เหลือไร่ละ 4,176 บาท คิดเป็น 23 % 
      2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน 
   3. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 
   4. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

ฐานการเรียนรู ้ 1. การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน 
 

 
 

 
เป็นแปลงต้นแบบโดยการ หว่านข้าวด้วยวิธีหยอ ดเมล็ดพันธุ์ /การปักด า จ านวน  8 กิโลกรัมต่อไร่  
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2. ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2.1 การดูแลรักษาตั้งแต่เตรียมดิน –  การเก็บเกี่ยวและขนส่ง  โดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การก าจัด

วัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  การตรว จการระบาดของศตรูพืชอย่าง
สม่ าเสมอ ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง การให้น้ าแบบแห้งสลับเปียก ระยะตั้งท้อง 
ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรคแมลง ระยะออกรวง  ได้แก่ การถอนตัด พันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจ
แมลง ก่อนการเก็บเก่ียว 20 วันเอาน้ าออกจากนาประสานผู้รับซื้อ ระยะเก็บเก่ียว  ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน การก าจัด
วัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

 

 
 
 

    
   2.2 การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุน และให้ได้คุณภาพดี  ซึ่งปรับประยุกต์

กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการ ผลิต การวางแผนการปลูก และการจัดการคุณภาพของการผลิต ได้แก่ 
การผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือจ าหน่ายให้โรงสี 

การผลิตสารชีวภัณฑ์ สมุนไพรป้องกันจ ากัดแมลง และการผลิตฮอร์โมนเพ่ือใช้ในนาข้าว  
 
 
 
 
การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ 

 
 
 

  

 
 
เครือข่าย : … จ านวน 19  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายประชา ปิ่นทอง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6161 1693 , 0 3246 1507 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกข้าว 81756 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 7085 ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขที ่-   หมู่ที่  5 บ้านดอนตะโก ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด :  Latitude : 13.013620 Longitude : 99.926222  
 X : 600440  Y : 1438826  Zone : 47P 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ระดับ A 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบรรพต  มามาก  อายุ  ๕4 ปี 
บ้านเลขท่ี ๖๑/๑ หมู่ ๕ ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ :  ๐๘ ๔๕๗๐ ๕๐๕๙, 09 3067 6371, 09 4345 5199 
สถานการณ์ของพื้นที ่:  อ าเภอบ้านลาดมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 81,756 ไร ่เกษตรกร 7085 ราย 
พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว S1 จ านวน 66,990 ไร่ S2 จ านวน 2,904 ไร่ S3 จ านวน 8,393 ไร่ และ N จ านวน 
21,506 ไร่ พ้ืนที่ต าบลไร่มะขาม ส่วนใหญ่กว่า ๘๐% ปลูกข้าวและพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว  
( S1 ) ร้อยละ ๙๗.๒๕ โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย ประสบปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตต้นทุนสูง  
โรคแมลงระบาด ปุ๋ยและสารเคมีราคาสูง มีคลองส่งน้ าจากโครงการชลประทานเพชรบุรี การคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ ๔,๙๙๑ บาท  
มีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ ๔๕๐ บาท 
                         2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  การใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ ๔๕๐ บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :  ๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
                      ๒. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู ้ :   
ฐานการเรียนรู้ที ่๑ การดูแลรักษาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
  ระยะกล้า  :  มีการก าจัดวัชพืช การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก  
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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   ระยะแตกกอ : มีการถอนตัดพันธุ์ปน  การก าจัดวัชพืช  การตรวจแมลง 
  ระยะตั้งท้อง : การถอนตัดพันธุ์ปน การส ารวจโรคแมลง 
  ระยะออกรวง : การถอนตัดพันธุ์ปน การส ารวจโรคแมลง การก าจัดวัชพืช 
  ระยะเก็บเก่ียว : เก็บเก่ียวในระยะพลับพลึง 
 
 
ฐานการเรียนรูท้ี ่๒ การใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ด ี: ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่เป็นที่ต้องการของตลาด 
 
 
 
 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่๓ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างปราณีตและการลดต้นทุน   
  
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่๔ การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน และผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดีซึ่งปรับ
ประยุกต์กับหลัก  TPS  โดยเน้นการวางแผนการผลิต การปลูก การจัดการคุณภาพ และการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย
โดยใช้ระบบการผลิตแบบ  GAP Grain  ซ่ึงด าเนนิการอยู่  ๒๗๔  ไร่ 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่๕ การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกเวลา  ถูกอัตรา โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใชปุ้๋ยคอก ปุ๋ย
หมักเพ่ือปรับปรุงดิน พร้อมทั้งส่งดินตรวจสอบหาค่าวิเคราะห์ดิน 
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แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : … จ านวน 11  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายไพร สว่างรุ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 06 3689 0226 
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ศูนย์เรียนรู ้

ถนนทางเข้าวัดห้วยกวางจริง ทิศเหนอื 

อ.แก่งกระจาน ไป อ.ท่ายาง 

ป้อมต ารวจบ้านสระยายนนท์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
สินค้าหลัก : ไม้ผล/สับปะรด 
พื้นที่เป้าหมาย : พ้ืนที่ปลูกพืช  8,786 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 1,364 ราย 
สถานทีต่ั้ง : เลขที่ -  ถนนหน้าวัดห้วยกวางจริง หมู่ 6 บ้านในคลอง  ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
พิกัด :   Latitude : 12.99852532   Longitude : 99.74874963 
 X : 581196 Y : 1437091 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ระดับ A 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายค ารณ ศรีแจ้  อายุ 46 ปี                             

บ้านเลขที่ 93 ม.3 บ้านมะขามโพรง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 06 1457 0175 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  
 เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลพุสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกมะนาว ผัก และในฤดูการลูกข้าว เกษตรกรจะปลูกข้าว ร้อย
ละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 97.58 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้
จ าหน่าย แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคา
ปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองส่งน้ า การคมนาคมสะดวก 

ปัจจุบัน นายค ารณ  ศรีแจ้  เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี   เป็นผู้ที่ใฝ่รู้  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง (Learning by doing) หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติและการด าเนินงานก็จะสอบถามศึกษาค้นคว้า จาก
เจ้าหน้าที่ เอกสารวิชาการ ตลอดจนคู่มือต่างๆ จนรู้จริงทุกขั้นตอน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาที่ ได้จากการ
ทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง  
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แนวทางการพัฒนา :   การลดต้นทุนการผลิตพืช  โดยใช้ปุ๋ยหมักและใช้สารชีวภัณฑ์ 
แนวทางการพัฒนา :  

                   พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยมีสนับสนุนและการถ่ายทอดความ รู้ด้านการผลิต  เช่น การน า
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดูทรงพุ่ม, การเสียบกิ่ง เพื่อผลิตพันธุ์ดี, วิธีการบังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล เป็น
ต้น แก่เกษตรกรให้สามารถน าความรูที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได้  เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นตน
แบบและมีความพร้อมในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม  
และมีระบบการผลิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  มะนาวในวงบ่อซีเมนต์, การเลี้ยงกบ, การเลี้ยงหมู 
การน าไปใช้ประโยชน์ :   เกษตรกรทั่วไปสามารถน าไปเป็นตัวอย่างในการผลิตได้  
หลักสูตรการเรียนรู้ :  
      1. การลดต้นทุนการผลิตมะนาว,พืชผัก 
                2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานเรียนรู้ต่างๆ 

1. ฐานเรียนรู้การปลูกมะนาววงบ่อซีเมนต์ 
 

 
 

1. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ 

 
 

2. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกร 
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3. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 
แปลงเรียนรู้ 
 

 
 

ผลลัพท์ :        
                เป็นแหล่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรในชุมชน  ในอ าเภอแก่งกระจาน และเป็นที่ปรึกษาแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยได้เรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีหลักสูตรการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ 
และบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่ง อ าเภอแก่งกระจานเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการปลูก
พืชผักและมะนาว เกษตรกรส่วนใหญ่ท าสวนมะนาวเป็นหลัก    แต่พบว่าปัญหาการผลิตมะนาวในพ้ืนที่นี้คือ ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลพุสวรรค์ ทุกครัวเรือนจะปลูกมะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักโดยปลูก
เพ่ือจ าหน่ายส่วนมากเป็นการผลิตมะนาวนอกฤดู  แต่ประสบปัญหาการผลิตล าไยไม่ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาด การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง ท าให้การมี ศพก .ในพ้ืนที่อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่า งถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ นอกจากความรู้ด้านการเกษตรแล้วยังมีความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง เกิดความสามัคคีกันและแบ่งปันกันด้านความรู้และปัจจัยการผลิต 
 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต :  ผลผลิตข้าว 600 กิโลกรัม แปรรูปเป็นข้าวสารได้ 450 กิโลกรัม ใช้มีเครื่องสีข้าวของกลุ่มท่ี
ได้รับงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ปีงบประมาณ 2561 
ได้ทั้งข้าวสาร ปลายข้าวและร า  และข้าวสารจ าหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชม และร้านค้าชุมชน ในราคากิโลกรัมละ 15 
บาท   คงเหลือเป็นรายได้สุทธิ 6,750 บาท/ไร่ 

 
เครือข่าย : … จ านวน 8  ศูนย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายธรรมนูญ สังข์สน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  08 1778 6174 
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