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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
สินค้าหลัก :   ๑. กล้วยไม้  ๒. มะนาว 
พื้นที่เป้าหมาย:  ๑. กล้วยไม้ ๕๒ ไร่   ๒. มะนาว ๙.๒๖ ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย:  ๑. กล้วยไม้ ๒๐ ราย      ๒. มะนาว ๑๘ ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10๒หมู่ ๒ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
พิกัด : Latitude 13.74889Longitude 100.41346   x 0652819  y 1520404 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์:  
 แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายไวพจน์ นิตทิม    อายุ ๔๙ ปี        
บ้านเลขท่ี 10๒หมู่ ๒ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 
เบอร์โทรศัพท์: ๐๘๖ ๗๕๗ ๘๐๕๒  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเช่น กล้วยไม้และพืชผักสวนครัว 

- มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก  
- พ้ืนที่การเกษตรจะรับผลกระทบจากน้้าทะเลหนุนสูงในช่วงหน้าแล้ง 
น้้าในคลองมีความเค็ม 

แนวทางการพัฒนา: - การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้สารชีวภัณฑ์ในการก้าจัดศัตรูพืช 
- การท้าปุ๋ยหมักคุณภาพสูงและการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง 

ลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การปลูกพืชเสริมเพ่ิมรายได้ การลดต้นทุนการผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์ :ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า เพ่ิมรายได้ 
หลักสูตรการเรียนรู้ : ๑. การพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ 

๒. การปลูกมะนาวนอกฤดู 
๓. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือผลิตปุ๋ย 

ศูนย์เรียนรู้
ฯ
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ถนนบรมราชชนน ี

ถนนบางระมาด 

ถนนบางพรม 
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ฐานการเรียนรู้ : ๑. การพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้โดยเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ทั้ง ๘ ข้อ 

๒. การปลูกมะนาวนอกฤดู เน้นการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ซึ่งจะสามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ง่ายซึ่งปัจจัยส้าคัญก็คือปริมาณธาตุอาหารที่จ้าเป็นและสภาพความชื้นในดิน 

๓. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือผลิตปุ๋ยโดยน้าไส้เดือนมาเลี้ยงในภาชนะ เช่น ถังพลาสติก 
หลังจากการเลี้ยงเราจะได้มูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: -  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาววราภรณ์ รอดทองเติม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์: 09 44984108 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
สินค้าหลัก : พืชผัก 
พื้นที่เป้าหมาย: ๕๗ ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย: ๔๐ ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๕ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
พิกัด :  Latitude 13.74064Longitude 100.41655   zone ๔๗  x ๖๕๓๑๕๙y๑๕๑๙๔๙๓ 
ระดับการพัฒนาของศูนย์: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

 ถนนบรมราชชนนี 

ถนนบางแวก 

 สวนอาหารซุ้มไผ่ 

ถนนกาญจนาภิเษก    ถนนพุทธมณฑลสาย ๑        

        ศูนย์เรียนรู้ 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้: นายวินัย  แก้วค้า  อายุ  ๖๗ ปี  
บ้านเลขท่ี ๕ หมู่ที่ ๕ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 
เบอร์โทรศัพท์: ๐๘ ๙๗๖๐ ๘๘๓๘ 
สถานการณ์ของพื้นที่: - พ้ืนที่เกษตรร้อยละ ๑๐ เกษตรกรปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลและพืชผัก 

- ปุ๋ยเคมีราคาแพง 
- โรคแมลงระบาด 

แนวทางการพัฒนา : - การลดต้นทุนการผลิตพืช 
- ปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
-การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: การปลูกพืชผสมผสานแบบลดต้นทุนการผลิต 
การน าไปใช้ประโยชน์: ลดต้นทุนการผลิตปลูกพืชผสมผสานเพื่อเพ่ิมรายได้ 
หลักสูตรการเรียนรู้: การปลูกพืชแบบผสมผสาน 
: การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชต่างๆ 
: การผลิตปุ๋ยน้้าและสารชีวภณัฑ์ป้องกันและก้าจัดแมลงศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู:้   
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิดในร่องเดียวกันทั้งไม้ผล ไม้ประดับ และพืชผัก เป็นการลด
ความเสี่ยงเรื่องการตลาด เนื่องจากเกษตรกรสามารถมีผลผลิตหมุนเวียนกันออกจ้าหน่ายอย่างต่อเนื่อง และการปลูก
พืชแบบผสมผสานยังลดการรบกวนของแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีโดยใช้เศษพืช ฟางข้าว ผักตบชวา ที่มีในพ้ืนที่มาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเพ่ือน้ามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึงร้อยละ ๕๐ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตน้้าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ทดแทนสารเคมีป้องกันและก้าจัดโรคพืชโดยใช้
วัสดุในพื้นที่ เช่น ผักตบชวา ต้นกล้วย มาเป็นวัตถุดิบ 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายสาคร ทองสลับ ต้าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์: ๐๙ ๑๓๐๓ ๘๐๖๖  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย:๑๒,๒๐๐ ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย: ๖๙๓ ราย 
สถานที่ตั้ง: เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๑ แขวงคลองสิงสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
พิกัด: Latitude 13.93681 Longitude 100.86235 
ระดับการพัฒนาของศูนย์: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายวิวฒัน์ นุ่มก้าเนิด อายุ  ๖๓  ปี 
บ้านเลขท่ี ๘ หมู่ที่ ๑ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. 
เบอร์โทรศัพท์: ๐๘ ๑๕๘๐ ๙๙๙๓ 

สถานการณ์ของพื้นที่: - เกษตรกรในพ้ืนที่แขวงคลองสิบสอง ร้อยละ ๙๕ ปลูกข้าวเป็นหลัก 
       - สภาพพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทานมีคลองสิบสองเป็นแหล่งน้้าหลักในพื้นที่ 
       - ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก้าจัดแมลง 

แนวทางการพัฒนา:   - การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน 
       - การปลูกพืชเสริมรายได้ 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง 
การน าไปใช้ประโยชน์: ลดต้นทุนการผลิตข้าว และการปลูกพืชเสริมรายได้ 
หลักสูตรเรียนรู้: ๑. การตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยสั่งตัด 

๒. การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
๓. การปลูกไผ่กิมซุงเสริมรายได้ 

ถนนเลียบ
วารี 

ถนนสุวินท
วงศ ์

ถนนมิตรไมตรี 

ถนนเชื่อม
สัมพันธ์

ถนนประชาส้าราญ 

วัดพระยาปลา 

ศูนย์เรียนรู้
ฯ 

ส้านักงานเขตหนอง
จอก 
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ฐานการเรียนรู:้ 

ฐานการเรียนรู้ที ่๑ ฐานดิน-ปุ๋ย มีการตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ทราบปริมาณของธาตุอาหารในดิน และท้าการการ
ผสมปุ๋ยใช้เอง โดยน้าแม่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยว เช่นปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส หรือปุ๋ยโพแทสเซียม มาผสมกันตาม
อัตราส่วนท้าให้ได้ปุ๋ยเชิงผสมตามสูตรที่ต้องการซึ่งจะมีต้นทุนค่าปุ๋ยถูกกว่า 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ ฐานการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ โดยผลิตเชื้อราไตรโคเดอมาเพ่ือป้องกันก้าจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรา และเชื้อราบิวเวอเรียเพ่ือป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู้ที ่๓ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไผ่กิมซุง) เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมหลายได้ 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวธนาภรณ์ แช่มเย็น ต้าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์: ๐๘ ๑๓๔๙ ๖๐๙๖ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :7,๙๙๐ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: ๗๘ ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 345   แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พิกัด : Latitude 13.72877 Longitude100.85403 
ระดับการพัฒนาของศูนย์: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายประเมิน  สวนสมุทร 
บ้านเลขท่ี 345 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
เบอร์โทรศัพท์: 08 9510 4505 
สถานการณ์ของพื้นที่: - สภาพพ้ืนที่เหมาะสมกับการท้าอาชีพการเกษตรท้านา ท้าสวนไม้ผล ประมง และปศุสัตว์   

- น้้าที่ประกอบการเกษตรใช้น้้าคลองชลประทานรวมทั้งชุดดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว 
- เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว ปุ๋ยเคมีราคาแพงท้าให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น

รวมทั้งราคาข้าวที่ตกต่้า  
แนวทางการพัฒนา: 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. เพ่ิมผลผลิตในการผลิตข้าว
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์: ลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพ่ิมผลผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยวิธกีารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู:้  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การสุ่มตรวจแมลงในแปลงติดตามสถานการณ์ 
การระบาดศัตรูพืชชุมชน โดยจะสุ่มตรวจแมลงเป็นระยะทุกช่วงอายุของข้าว 
เพ่ือส้ารวจแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติท้าให้สามารถคาดการณ์การระบาดได้ 

ถนนสุวินทวงศ์ 

ถนนลาดกระบัง  -  อ่อนนุช 

วัดราชโกษา 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ส านักงานขนส่งพื้นที่ ๔ 
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ฐานการเรียนรู้ที2่ ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ช่วยให้สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ก้าจัดศัตรูพืช  
จ้านวนหนอน เพลี้ยและอ่ืน ๆ โดยเน้นที่สารชีวภัณฑ์ก้าจัดเชื้อราพวกไตรโครเดอมาและสารชีวภัณฑ์ก้าจัดแมลง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานการเรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพเน้นการใช้วัตถุดิบในการผลิต 
ในท้องถิ่นซึ่งหาง่ายซึ่งนอกจากจะช่วยบ้ารุงดินลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 
ยังใช้ในการหมักตอซังข้าวช่วยให้ย่อยสลายเร็วท้าให้เกษตรกรไม่ต้องเผาตอซัง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดิน/การใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างดินก่อนเริ่มฤดูการท้านาเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารที่มีในดินโดยเฉพาะ ธาตุ NPK ซึ่งธาตุอาหารที่จ้าเป็น
ส้าหรับพืชซึ่งท้าให้เราสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืชหรือที่ดินขาดแคลนธาตุอาหารนั้น ๆ 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย:ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์  ต้าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์: ๐8 5220 4232 
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