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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย : 42,687 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,708 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองตาพุก หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด:  Latitude 14.18545  Longitude 99.49612  

X : 553533 Y : 1568293 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญมาก พุ่มศรี  อายุ 61 ปี 
บ้านเลขท่ี 22 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 087-0260545 
สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหนองกุ่ม ส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังร้อยละ 21 และพ้ืนที่ปลูกมีความ
เหมาะสมมาก (S1) ร้อยละ 19 เหมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 32.4 และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ร้อยละ 45.4  
โดยปลูกมันส าปะหลังเพ่ือขายหัวมันสดให้กับลานมันในพ้ืนที่ทั้งหมด 
- แต่ประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นเวลานาน  
- ใช้พันธุ์มันส าปะหลังไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหาภัยแล้ง  
- การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  
- ต้นทุนการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
แนวทางการพัฒนา : 1.ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มข้ึนจาก 4,000 กก./ไร่ เป็น 4,500 – 5,000 กก./ไร่ 

2.ลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของต้นทุนเดิม
3.มันส าปะหลังมีคุณภาพ

เทคโนโลยเีด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตมันส าปะหลังมีการเลือกใช้ท่อนพันธุ์ และการปรับปรุง
บ ารุงดิน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพมันส าปะหลัง 
หลักสูตรการเรียนรู้: 1.การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังด้วยหลัก 5 ต 5 ตัน และ เพิ่ม 2 ต 
2.การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง
ฐานการเรียนรู:้ 1.พันธุ์มันส าปะหลัง ใช้ท่อน 
มันส าปะหลังไม่มีคุณภาพท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกและความ
แข็งแรงต่ า ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ต้นพันธุ์ที่ดีควรมีอายุ 
8-12 เดือน ตัดทิ้งไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใช้ท่อนพันธุ์ยาว 20-25  
ซม.อย่าใช้ส่วนปลายและโคนล าต้นท าพันธุ์ พันธุ์ที่แนะน าขณะนี้ คือ พันธุ์ห้วยบง 60 ห้วยบง 80เกษตรศาสตร์ 50 

โลตัสลาดหญ้า 

วัดลาดหญ้า (วัดหลวงพ่อล าไย) 

ไปอ าเภอบ่อพลอย 

อ.ศรีสวสัดิ ์

รพ.ค่ายสุรสีห์ 
รพสต.บ้านลาดหญ้า 

กองพล 9 ค่ายสุรสีห์ 

ตลาดค่ายสุรสีห์ 

วัดทุ่งมะสังฆ ์

ไปอ าเภอบ่อพลอย 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
สี่แยกแก่งเสี้ยน ไป อ.ไทรโยค 

อ.เมอืงกาญจนบุรี

ไป อบต.ลาดหญ้า 

ส านักสงฆ ์
หนองตาพุก 
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ระยอง 5ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 และระยอง 72 
2. การท าน้ าหมักชีวภาพโดยสาธิตการท าจากเศษวัสดุเหลือใช้ขั้นตอนวิธีท า การน ามาผลิต
การน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง เร่งการงอก ปรับปรุงบ ารุงดิน
การผลิตสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง เช่น สารสกัดสะเดาบดผสมยาสบู เพ่ือช่วย 

ป้องกันก าจัดแมลงในไร่มันส าปะหลังและในพืชผักชนิดต่างๆ 
3. การใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยแนะน าความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา
เน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยหมักปรับปรุงบ ารุงดินและช่วยลดต้นทุนการผลิตโดย
ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 

4. การเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส เพ่ือควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง เน้นการฝึกปฏิบัติการส ารวจแปลง
และเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใสแบบง่าย 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังด้วยหลัก 5 ต 5 ตัน และเพิ่ม 2 ต คือ เตรียมพันธุ์ดี มีการแช่ท่อน
พันธุ์ด้วยสารเคมี มีการปรับปรุงบ ารุงดิน การก าจัดวัชพืช การตรวจแปลง การเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมกันวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิต และท าให้มันส าปะหลังมีคุณภาพ 

6. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เน้นการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้น้ าอย่างประหยัด สอดคล้องต่อความต้องการของพืช

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพนมทวน อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอไทรโยค 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:นางบุณยลักษณ์  ก าเลิศทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 086-0281937 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 113,363 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,685 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานปากชัฏหนองบัว หมูท่ี 2 ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี
พิกัด : Latitude 14.67257  Longitude 99.65102  
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ ป 2560  : ระดับ  B 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสวอง  เหมกุล 
บานเลขท่ี  12/2 หมูท่ี 8 ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอรโทรศัพท : 084-8937740 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองฝาย สวนใหญปลูกมันสําปะหลังคิดเปนรอยละ 63 

- พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1)  
- ประสบปญหาในเรื่องของแหลงน้ํา  
- การใชปจจัยการผลิตสูง  
- การใชปุยและสารเคมีติดตอกันเปนระยะเวลานานจึงทําใหเกิดชั้นดินดาน ทําใหดินมีความสมบูรณต่ํา 
- มีแหลงรับซ้ือผลผลิตในพ้ืนท่ี ท้ังลานมัน และโรงงานแปง 

แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังตอไรใหสูงข้ึน 40% 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยการไถระเบิดดินดาน 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู : 1. เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยการไถระเบิดดินดาน 

2. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี
ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูท่ี 1 : การใชพันธุมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
18- เลือกใชตนพันธุท่ีสมบูรณ0  ควรเปนตนพันธุท่ีมีอายุไมนอยกวา 8 เดือน แต

ไมควรมีอายุมากกวา  
14 เดือน การคัดทอนพันธุท่ีสมบูรณปลูก ทําใหไดตนท่ีแข็งแรง พุมใบใหญ โตเร็ว และ
ไมควรใชสารใด ๆ เรงราก 

18- เลือกใชมันสําปะหลังพันธุดีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก0 ซ่ึงเกษตรกร
สามารถปฏิบัติได คือ ไมควรลงทุนในการซ้ือตนพันธุราคาแพง และมันสําปะหลัง
ขยายพันธุดวยลําตน ดังนั้นการรอใหมีตนพันธุเพ่ิมข้ึน ราคาตนพันธุยอมจะถูกลง 

อําเภอเลาขวัญ  

ไปอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปมนํ้ามันหลอด 

ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
สะพาน 

ไปบานหวยรวก หมู 6 ต.หนองฝาย 

ตลาดหนองฝาย 

ไปอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ไปอําเภออูทอง 

ไปกาญจนบุรี 

ไปตําบลหนองฝาย 

แยกไฟแดง สนง.เกษตร 

ศูนยเรียนรูฯ 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 : การไถระเบิดดินดานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
เกษตรกรไทยปลูกมันสําปะหลังเปนเวลานานเกือบ 50 ปมาแลว มีการไถพรวนท่ีระดับความลึกเดียวกันอยางตอเนื่อง

มาเปนเวลานาน ทําใหโครงสรางของดินถูกทําลายลง เม็ดดินแตกละเอียด เม่ือฝนตกอนุภาคของดินเหนียว ทรายแปง 
รวมท้ังอินทรียวัตถุถูกชะลางลงมาสะสมกันใตชั้นไถพรวน นอกจากนี้  ยังมีแรงกดทับจากรถแทรคเตอรในการเตรียมดิน
จนถึงการเก็บเก่ียว และรถบรรทุกขนสงหัวไปยังโรงงาน ทําใหเกิดชั้นดินดานไถพรวนข้ึนในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง การไถ
ระเบิดชั้นดินดานจึงไมใชเปนการแกปญหาการเกิดชั้นดินดานอยางถาวร  ชั้นดินดานก็จะกลับมาเกิดข้ึนใหมไดอีก ถาหาก
ไมมีการจัดดินท่ีถูกตองและเหมาะสม  

ฐานเรียนรูท่ี 3 : การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน คือ การใชปุยเทาท่ีจําเปน (พอดี) ตามความตองการ

ของพืช หากดินมีปญหาตองมีการจัดการท่ีถูกตอง เหมาะสม โดยมีการประเมินหรือวิเคราะห
ความอุดมสมบูรณของดินกอนการปลูกพืช ซ่ึงสามารถตรวจสอบจาก โปรแกรมดินไทยและธาตุ
อาหารพืช หรือเก็บตัวอยางดินวิเคราะห เพ่ือใหทราบถึงปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดิน สภาพ
ความเปนกรด-เปนดางแลวนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการธาตุอาหารของพืชท่ีปลูกใน
แตละฤดู จากนั้นจึงคํานวณปริมาณธาตุอาหารหลัก (N-P-K) เพ่ิมตามคําแนะนํา ซ่ึงอาจเลือกปุย
สูตรท่ีมีสัดสวนใกลเคียงกับคําแนะนําการใชปุยใหมากท่ีสุด (ถามี) ซ่ึงปจจุบันมีสูตรปุยท่ีหลากหลายใหเลือกใช หากไมมี
ปุยสูตรท่ีแนะนํา ใหใชแมปุยมาผสมแลวใสใหกับพืช ”ปุยสั่งตัด” ถาดินมีปญหา เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อมโทรม 
ตองปรับปรุงแกไขกอนการปลูกพืช/กอนการใสปุย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย 

ฐานเรียนรูท่ี 4 : เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
2การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย มีประโยชนชวยเพ่ิมผลผลิตพืช ความอุดมสมบูรณของดิน 

และสรางรายไดใหเกษตรกรเพ่ิมข้ึน แตเกษตรกรตองใชใหถูกตอง ในดินบางชุดและในการปลูกพืช
บางชนิด เชน ยางพาราและออย จะชวยใหเกษตรกรเพ่ิมท้ังผลผลิตและรายได ท้ังนี้เพราะการใชปุย
อินทรียและปุยเคมีรวมกัน ชวยใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนและตนทุนคาปุยเคมีลดลง2 ดังนั้น การสงเสริมให
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเอง มีแนวโนมวาจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนคาปุยท่ีเคยซ้ือ เพราะ
การใชวัสดุอินทรียท่ีไมไดหมักมีตนทุนสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนคาขนสง และไมเหมาะสมในการ 
ใสใหกับพืชท่ีปลูกแลว เพราะจะทําใหพืชมีอาการขาดไนโตรเจนชัว่คราว การสงเสริมใหมีการหมักวัสดุอินทรียในพ้ืนท่ี
เกษตรกรเองจนไดปุยหมักท่ีสมบูรณแลวผสมกับปุยเคมีใสใหกับพืชในอัตราท่ีเหมาะสม จะทําใหเกษตรกรมีตนทุน 
คาปุยลดลง มีความคุมคาในทางเศรษฐกิจ 

แปลงเรียนรู : มันสําปะหลัง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายจําเริญ  กาญจนพลี  ตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท : 085-8210557      
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นแบบ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พื้นที่เป้าหมาย : 50,475 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,524 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านท่าสนุ่น หมู่ที่ 4 ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด : Latitude 14.32408  Longitude 99.10144    

X : 510939 Y : 1583570 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายค านวณ ข าสุวรรณ  
บ้านเลขท่ี 30/1 หมู่ที่ 4ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 081-8575463 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลด่านแม่แฉลบ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 90  

- พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (S1) ร้อยละ 
57.58 
- ปลูกโดยอาศัยน้ าฝนในช่วงฤดูฝน   
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
- ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5,198 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 385.50 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การเตรียมดินเพ่ือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

2. การใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบ ารุงดิน
3. การใช้เมล็ดพันธุ์
4. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
5. การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน
6. การเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเก่ียว

แปลงสาธิต 

แปลงสาธิต 
ศนูย์เรียนรู้ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน

ไปอ าเภอเมืองกาญจนบรีุ ไปอ าเภอศรีสวสัดิ ์

ทางสาธารณะในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 4 

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3099 
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ฐานการเรียนรู:้  

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมดิน– การเก็บเกี่ยว โดยเน้นในระยะเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ในการปรับปรุงบ ารุง
ดิน 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การใช้เมล็ดพันธุ์ดี ราคาถูกในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ในอัตราที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่ง
ดิน  ตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่ และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ต่อแปลง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวกาญจนา จันท้าว ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0686889 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เป้าหมาย : 17,000 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 309 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านห้วยมาลัย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด : Latitude 15.18122 Longitude 98.36813 

X 432126    Y 1678468 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสุทิน ใจส ารวม  บ้านเลขท่ี  139/13 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8992399 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่นดิบในพ้ืนที่ค่อนข้างขาดคุณภาพ และไม่ตรงต่อความต้องการ
ของตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่ล้วนแต่ยังขาดความรู้และทักษะด้านการแปรรูปการท ายางแผ่นที่ดี ซึ่งท าให้ผลผลิตที่
แปรรูปออกมานั้นไม่ตรงต่อความต้องการของท้องตลาด  
แนวทางพัฒนา : ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ท ายางพาราแผ่นให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการท ายางพาราแผ่นดิบให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของท้องตลาด ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสวนยางพาราเพ่ือลดปัจจัยการเกิดโรคและ
แมลง ส่งเสริมให้เกษตรกรท าปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสวนยางพาราเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และให้เกษตรกรถ่ายทอดความรู้สู่
เกษตรกรแปลงข้างเคียงต่อไป  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้ : การผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ    
ฐานการเรียนรู้ : 1. การผลิตยางพาราแผ่นคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาทักษะการผลิตยางพาราแผ่นที่มี
คุณภาพ    ( ชั้น 3 ) ตรงต่อความต้องการของตลาด โดยเน้นย้ าที่วิธีการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้จะมีการ
สาธิต(ภาคปฏิบัติ) ให้กับเกษตรกร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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2.การดูแลรักษาสวนยางพาราให้ยั่งยืน และการดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการ
ป้องกันโรคและแมลงศัตรู เพ่ือลดการสูญเสีย โดยเริ่มจากการส ารวจและผลิตสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้ในสวนของตนเอง 
รวมถึงการดูแลรักษาสวนยางพาราให้มีความยั่งยืนในพ้ืนที่เหมาะสมตามการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม (ยางพารา)  

3.การผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือลดใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในพ้ืน
ที่มาใช้ท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี 

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1603750 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : สับปะรด 
พื้นที่เป้าหมาย : 6,957 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 602 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด : Latitude 14.59228  Longitude 99.49822  

X : 553663 Y : 1613289 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

  วัดหนองหูช้าง

       อ าเภอเลาขวัญ

ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ม.12 บ้านหนองหูช้าง ต.หนองปรือ 

ปั้มน้ ามัน ปตท. 

อ.ด่านช้าง ทางไปอ าเภอบ่อพลอย 

สนง.เกษตรอ าเภอหนองปรือ 

 อ าเภอหนองปรือ ที่ว่าการอ าเภอหนองปรือ  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมนึก แซ่เตียน อายุ 38 ปี 
บ้านเลขท่ี 79 หมู่ที่ 12 บ้านหนองหูช้าง ต าบลหนองปรือ  
อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220  
เบอร์โทรศัพท์ : 0895189327 
สถานการณ์ของพื้นที่ : สภาวะการสับปะรดในพ้ืนที่ต าบลหนองปรือพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกสับปะรด ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า 

- ต้นทุนการผลิตสับปะรดมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง   
- มาจากราคาสับปะรดแปรปรวนไม่คงที่  
- สภาพดินที่ปลูกเสื่อมโทรมเกษตรกรใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินไป 

แนวทางการพัฒนา : การวางแผนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ ชี้แจงหลักการเหตุผล ร่วมวิเคราะห์ จุดอ่อน จุด
แข็ง ให้ชุมชนทราบ จึงเป็นการวางแผนการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น ตลอดจนจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติต่อยอดขยายผลหมู่บ้านใกล้เคียงในโอกาสต่อไปแบบยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลด
ต้นทุนการผลิตจากเดิม 4.68 บาท/กิโลกรัม ให้เหลือ 4 บาท/กิโลกรัม 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 

ศนูย์เรียนรู้ ฯ 

ศาลาประชมุหมูบ้่าน 
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ฐานการเรียนรู ้ มี 3 ฐานการเรียนรู้ 
1. การดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยเน้นการก าจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก การบริหาร

การจัดการระบบน้ า (กรณีแปลงที่มีระบบน้ า) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแปลง การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรภายในพ้ืนที่ และเกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมวางแผนการผลิต แผนการปลูก
และการจัดการ 

2. การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ จัดหาวัสดุคงเหลือในพื้นที่ๆไม่ได้ประโยชน์  น ามาท าปุ๋ยหมัก โดย
ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอหนองปรือ สถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ สารสมุนไพรป้องกันก าจัด
แมลง น ามาผลิตใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. การลดต้นทุนการผลิต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ถูกต้องตามอัตรา ถูกต้องระยะเวลา ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและหันกับมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมขึ้น ทดแทนปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาสูงขึ้น มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด มี
การจดบันทึกค่าใช้จ่าย จัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ทราบต้นทุนการผลิต  

แปลงเรียนรู้ 

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในแปลงจริงให้ชุมชน เข้ามาศึกษาทดลอง ทั้งในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง มีการรวมกลุ่มก่อให้เกิดความเข็มแข็งมีเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
เครือข่าย : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวพนิชญา  แจดนาลาว ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอรโทรศัพท์ : 094-8982695 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย : 26,691 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,067 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านหินแด้นหมู่ที่3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด : Latitude 13.77672  Longitude 99.40774  

X : 544074 Y : 1523070 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้: 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายอนุวัฒน์วรวงษ์ อายุ 42 ปี  
บ้านเลขท่ี 386 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 087-1592059 
สถานการณ์ของพื้นที่: ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกมันส าปะหลังอยู่ในเขตพ้ืนที่
ความเหมาะสมสูง(S1) จ านวน 519 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.34 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด เขตพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง
(S2) จ านวน 3,938 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.91 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3–3.5 ตันต่อไร่ ต้นทุน
รวมอยู่ที่ 1,300 - 1,500บาทต่อตัน 
- ผลผลิตต่อไร่ยังต่ ากว่าเป้าหมายของการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังของประเทศ(5 ตันต่อไร่)  
- ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต่ ากว่าภาพรวมของประเทศ ( 1,798 บาทต่อตัน ) 
- สาเหตุที่ท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจาก เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงดิน ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง ดิน 

ปุ๋ย ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เทคนิควิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
แนวทางการพัฒนา: - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
- การเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันส าปะหลัง 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: มีทีมงานของศูนย์เรียนรู้ฯที่สามารถถ่ายทอดความรู้และเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้น า
ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ได้การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
หลักสูตรการเรียนรู้: 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 

2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
3. การผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตพืช
4.การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ศูนย์เรียนรู้ฯ วัดหินแท่นล าภาช ี

อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 

ถน
นห

มา
ยเ

ลข
 3

20
9 

ป้อมสายตรวจสี่แยกหนองไผ ่

ทางเข้าวัดหินแทน่ล าภาช ี ทางเข้าวัดถ้ าเขาชะอางค์ 

1.5 กิโลเมตร 
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ฐานการเรียนรู ้: 
ฐานการเรียนรู้ที1่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินน าเอาการด าเนินงานในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ใน
พ้ืนทีเ่รื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ที่ผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน คน พ้ืนที่ สินค้า มาน าเสนอ รวมถึง เทคนิคการปลูกการเพ่ิม 
ผลิตมันส าปะหลังที่ประสบความส าเร็จในพื้นที่และแลกเปลี่ยนความรู้ 
แก่ผู้เรียนได้ 

ฐานการเรียนรู้ที2่ การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
ให้ความรู้และสาธิตการผสมปุ๋ยเคมีจากแม่ปุ๋ยตามสูตรต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถน าไปปฏิบัติ เป็นการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฐานการเรียนรู้ที่๓การผลิตปุย๋หมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช 

สาธิตการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพของดิน เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
โดยทีมงานของศูนย์เรียนรู้ฯที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองไผ่ 

ฐานการเรียนรู้ที4่ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองไผ่สาธิต 

และฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
โดยน าองค์ความรู้การผลิตน้ าหมักก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ 
มาประยุกต์เป็นสูตรของศูนย์เรียนรู้ฯที่น าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอมาและบิวเวอเรียใช้ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองไผ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองไผ่ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: น.ส.สุธีวรรณ  ณ เชียงใหม่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์: 086-4617144 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย : 30,487 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 986 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 12 หมู่ที่ 8 บ้านรางยอม ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด : Latitude 14.18262  Longitude 99.62085  

X : 566993 Y : 1568012 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายประทิน  อ่อนน้อย อายุ 43 ปี 
บ้านเลขท่ี 12 หมู่ที่ 8 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3154079 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลหนองโรงมีพ้ืนที่ทั้งหมด 95,931 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 11,350 ไร่ 
อยู่ในเขตพ้ืนที่เหมาะสม (S1) ร้อยละ 80เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตตกต่ า 

- เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
- มีแมลงศัตรูพืชเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดอย่างรุนแรง จึงหาแนวทางพัฒนาให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปรับปรุงบ ารุงดิน 
และการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช ท าให้พืชแข็งแรง และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมไร่ละ 3 ตัน  
เป็นไร่ละ 6 ตัน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการผลิตแมลงและสมุนไพรเพ่ือควบคุม 
ศัตรูพืช 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

2. การผลิตผลิตสมุนไพรเพื่อควบคุมศัตรูพืช
3. การผลิตน้ าหมักชีวภาพและฮอร์โมนพืช
4. การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ

ถนนกาญจนบุรี – สุพรรณบรีุ 

แยกไฟแดง 
พนมทวน-
ก าแพงแสน 

สนง.เกษตรอ าเภอพนมทวน 

โรงเรียน 
บ้านรางยอม 

ศูนย์เรียนรู้ 

แยกไฟแดง 
บ้านห้วยสะพาน 

อบต.หนองโรง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
  ก่อนการปลูกพืชเพ่ือให้ดินมีความอุดม 
  สมบูรณ์ท าให้พืชแข็งแรงสามารถเพ่ิมผลผลิตได ้

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช 
ท าให้ผลผลิตปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าและฮอร์โมนพืช 
ฉีดพ่นทางใบท าให้ต้นพืชแข็งแรง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ 
   ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืชท าให้ได้ผลผลิต 

เพ่ิมข้ึนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง บ้านหนองตาพุก หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายธเนศ  ธนวรรณ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ :  061 - 4133608 
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เทศบาลต าบลลิ่นถ่ิน 

ซอยนัดพบ 
ทองผาภูม ิ

โรงงานมิตรรัก 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : กล้วยไข่ 
พื้นที่เป้าหมาย : 385 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 49 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านพุถ่อง หมู่ 1 ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด :  Latitude 14.55885  Longitude 98.74905  

X : 472966 Y : 1609548 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวีระ  โซวเซ็ง 
บ้านเลขท่ี 30/4 หมู่ 1 ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 089 258 5825 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

- พืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ต าบลลิ่นถิ่น นอกจากยางพารา มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ กล้วยไข่ โดยเกษตรกรปลูกเพ่ือการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ 

มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1,000 ไร่ 
- เกษตรกรยังประสบปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตสูง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ซึ่งในปัจจุบันมีราคาแพง 

แนวทางการพัฒนา : 1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี 
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก)  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตกล้วยไข่ และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
หลักสูตรการเรียนรู้:  1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2. เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่
ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่มีความส าคัญต่อการปรับปรุงดิน และให้แร่ธาตุอาหาร
แก่พืช เพราะประกอบด้วยอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จะท าให้ดินมีสภาพดีขึ้น พร้อมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้
อย่างเหมาะสม  
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ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก) กล้วยไข่ เป็นผลไม้ที่นิยมผู้บริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมี
รสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบันส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศมากขึ้น ตลาดที่ส าคัญ 
คือ จีน และฮ่องกง ซึ่งในฐานการเรียนรู้จะประกอบด้วย  

- วิธีการปลูกคัดเลือกหน่อพันธ์สมบูรณ์ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. รองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ยคอก 
- การปฏิบัติดูแลรักษาการพรวนดิน ภายหลังปลูกกล้วยไข่ประมาณ 1 เดือน ควรรีบท าการพลิกดินให้ทั่วทั้ง

แปลงปลูก เพ่ือให้ดินเก็บความชื้นจากน้ าฝนไว้ให้มากที่สุด และเป็นการก าจัดวัชพืชไปด้วย ขณะที่รากกล้วยยังขยายไปไม่
มากนัก 

- การก าจัดวัชพืชควรก าจัดวัชพืชปีละ 3 ครั้ง ครั้งแรกพร้อม ๆ กับการพลิกดิน ส่วนครั้งที่ 2 และ 3 ให้
พิจารณา จากปริมาณวัชพืช แต่จะท าก่อนที่ต้นกล้วยตกเครือ 

- การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั้งก่อนปลูกอัตรา 3-5 กิโลกรัม/หลุม ใส่ปุ๋ยเคม ี4ครั้ง ครั้งที่1 และ2 ใส่ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 หรือ 46-0-0 + 16-20-0 อัตรา 125-250 กรัม/ต้น/ครั้ง หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่
กล้วยมีการเจริญเติบโตทางล าต้น ครั้งที ่3 จะให้ปุ๋ยเคมีภายหลังจากปลูก 5 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 
8-24-24อัตรา 125-250 กรัม/ต้น/ครั้ง ครั้งที ่4 จะให้ปุ๋ยในช่วงที่กล้วยอายุได้ 7 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-
21 อัตรา125-250 กรัม/ต้น/ครั้ง 

เทคนิคที่ควรทราบ 
- การพูนโคนโดยการโกยดินเข้าสุมโคนกล้วย ช่วยลดปัญหาการโค่นล้มของต้นกล้วยเมื่อมีลมแรง โดยเฉพาะ 

ต้นตอท่ีเกิดข้ึนระยะหลังโคนจะลอยขึ้นท าให้กล้วยโค่นล้มลงได้ง่าย  
- การแต่งหน่อหลังปลูกกล้วยประมาณ 5 เดือน ท าการปาดหน่อ ทุก 20-30 วัน ครั้งแรก ปาดเฉียงตัดขวาง 

ล าต้นเอียงท ามุม 45 องศา สูงจากโคนต้นประมาณ 4-5 นิ้ว ครั้งต่อไปให้รอยปาดครั้งใหม่อยู่ทิศทางตรงข้าม กับรอย
ปาดครั้งแรก หลังจากนั้นอีกประมาณ 20-30 วัน จึงเฉือนหน่อครั้งที่ 2 ให้รอบ เฉือนครั้งใหม่อยู่ทิศทางตรงข้าม กับ
รอยเฉือนครั้งก่อน และให้รอยเฉือน มุมล่างสุดครั้งใหม่อยู่สูงจากรอยเฉือนมุมบนครั้งก่อน 4-5 นิ้ว ท าการแต่งหน่อ
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่า จะถึงกล้วยตอต่อไป หรืออาจขุดหน่อไว้ส าหรับปลูกใหม่หรือขายก็ตาม  

แปลงเรียนรู้: 

เครือข่าย : ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนต าบลลิ่นถิ่น 
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร : นางสาวลักขณา  สุบิน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 583 5111 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 9,986 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 739 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านยาง หมู่ที่ 4  ต าบลท่ามะขามอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด :  Latitude 14.02186  Longitude 99.49972  

X : 553960 Y : 1550200 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายมานพ  ทศพร อายุ 66 ปี 
บ้านเลขท่ี 63/2 หมู่ที่ 4 ต าบลท่ามะขามอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 081-4318362 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลท่ามะขาม มีแม่น้ าแควไหลผ่านกลางพ้ืนที่ ท าให้แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งแม่น้ า โดยฝั่งหนึ่ง
เป็นชุมชนเมือง และ อีกฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวก 

- เป็นพ้ืนที่ไมเ่หมาะสมกับการปลูกข้าว (N) 
- มีการท าการเกษตรนี้มานานตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีกลุ่มโรงเรียนชาวนาสมาชิกประมาณ 27 คน  
- เริ่มสนใจการปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย แทนการขายให้โรงสี และราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  
- ทางกลุ่มเกษตรกรจึงได้ริเริ่มท าข้าวพันธุ์จ าหน่าย เป็นจุดรวบรวมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ใช้ในกลุ่ม และจ าหน่าย

ให้เกษตรกรใกล้เคียง 
แนวทางการพัฒนา : ๑. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 

๒. การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน 

สวนกล้วย-ใบเตย 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวเพ่ือจ าหน่าย 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ าหน่ายและการแปรรูปข้าวสาร 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ์ ที่ใช้ส าหรับนาข้าว
3. การเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ฐานการเรียนรู:้  
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่ายและการแปรรูปข้าวสาร 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการดูแลตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ในแต่ระยะ เช่น ระยะกล้าได้แก่ การจ ากัดวัชพืช 
การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์
ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง การให้น้ าแบบแห้งสลับเปียกระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจ
โรคแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปนก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 วัน เอาน้ าออกจากนา ประสาน
ผู้รับซื้อและระยะเก็บเกีย่ว ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

การผลิตข้าวสารแปรรูป เพื่อจ าหน่ายการคิดค านวณราคาจ าหน่ายจากผลผลิตที่มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย 
การบรรจุ และ บรรจุภัณฑ์ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒การบริหารจัดการศัตรูพืช และการผลิตสารชีวภัณฑ์ส าหรับนาข้าว 
เรียนรู้การส ารวจแปลงนา การส ารวจแมลง การจ าแนกมิตร-ศัตรูข้าวที่ส าคัญ การประเมินสถานการณ์และเตือน

ภัยชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ส าคัญส าหรับใช้ใน
นาข้าว เช่น การขยายเชื้อจุลินทรีย์ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอมา สารสะเดา บิวเวอเรีย เป็นต้น 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓การเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
การเก็บดิน และการวิเคราะห์ดินการประเมินระดับความสมบูรณ์ของดินนาจากค่าวิเคราะห์ดินการจัดการ

ธาตุอาหารพืชในนาข้าวการใช้ปุ๋ย N-P-K ตามช่วงเวลาระยะการเติบโตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวมัทนา  อยู่วัง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:081-2906375 
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วัดรางกระตาย
วัดตะคร้ําเอน

ตลาดทาเรือ

แยกไฟแดงทาเรือ

วัดพระแทนดงรัง

ศูนยเรียนรูฯ

ไป จ.กาญจนบุร ี

อ.ทามะกา

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย จาํกัด

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร          
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 66,493 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,769 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองงู  หมูท่ี 11 ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี    
พิกัด : Latitude 14.00848  Longitude 99.77446 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ ป 2560 : ระดับ  A 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมชาย  อาจปกษา  อายุ 44 ป         
บานเลขท่ี 16 หมูท่ี 11 ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี          
เบอรโทรศัพท : 098-6649166 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 
 - เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพระแทน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 70 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูก

ขาว (S1 และS2) รอยละ 94.50 
- เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ซ่ึงใหผลผลิตสูงแตมีขอเสียคือไมตานทานโรคและแมลง 
- ตนทุนการผลิตขาวสูง เฉลี่ยไรละ 5,680 บาท เนื่องจากการใชปจจัยการผลิตมาก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  
- สภาพพ้ืนท่ีมีจุดเดนคือมีคลองสงน้ําการคมนาคมสะดวก และมีแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรอยูภายในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิต โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 568 บาท 
- การผลิตขาวคุณภาพ ปลอดสารเคมี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู: 1. วิเคราะหตนทุนการผลิตขาว 4. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา

2. การเรียนรูโรคและศัตรูขาวท่ีสําคัญ 5. การผลิตสารชีวภัณฑใชในนาขาว
3. วิธีการสํารวจสถานการณการระบาด 6. การคัดเมล็ดพันธุขาวผานน้ําเกลือ
7. การสกัดสารสะเดาจากแอลกอฮอล 8. การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือลดตนทุน
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ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การทําปุยหมัก 
วิทยากรหลัก นายยศ  พวงมาลัย 
วิทยากรสนับสนุนนายวเิชียร  ชินเจริญทรัพย   
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เวลาในการเรียนรู 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ประเด็น - ธาตุอาหารในดิน 

- ประโยชนการใชปุยหมัก 
- ข้ันตอนในการทําปุยหมัก 

ฐานการเรียนรูท่ี 2. การสกัดสารสะเดา 
วิทยากรหลัก นายปรีชา   ตัวมูล 
วิทยากรสนับสนุน  นายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย    
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เวลาในการเรียนรู1 ชั่วโมง 30 นาที 
ประเด็น - การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

- ประโยชนการใชสารสกัดสะเดา 
- ข้ันตอนในการทําสารสกัดสะเดา 

ฐานการเรียนรูท่ี 3. การทําสารชีวภัณฑ 
วิทยากรหลัก นายปรีชา   ตัวมูล 
วิทยากรสนับสนุนนายวเิชียร  ชินเจริญทรัพย 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เวลาในการเรียนรู 2 ชั่วโมง 
ประเด็น - การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

- ประโยชนการใชสารชีวภัณฑ 
- ข้ันตอนในการทําสารชีวภัณฑ 

แปลงเรียนรูเกษตรกรตนแบบ: เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวเจาไมไวแสง (พันธุขาวปทุมธานี1) พ้ืนท่ีปลูก 2 ไร 
2 งาน  ตําแหนงพิกัดทางตะวันออก :  583608  ตําแหนงพิกัดทางเหนือ :  1548937 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
    ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุนชน ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 085-1716132    
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง 
พื้นที่เป้าหมาย : 88,822 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,552 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์ ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด:  Latitude 14.07857  Longitude 99.22893 

X : 524713 Y : 1556427 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายยอด อ่ิมพลับ หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์ ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 086-6137462 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ประชากรในชุมชนต าบลสิงห์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มัน
ส าปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวอ้อยโรงงานยางพาราพืชผักสวนครัว และไม้ผลต่างๆ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ประชากรทั้งหมดที่ผ่านมาประสบปัญหา  
- ผลผลติต่อไร่ต่ าต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ า 
- การปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม มีสารพิษตกค้างในดินท าโครงสร้างดินเสีย ท าให้มีการใช้ปัจจัยการ

ผลิตเพ่ิมมากข้ึน ต้นทุนก็เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
แนวทางการพัฒนา :การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง เฉลี่ยไร่ละ 7,130
บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตจ านวน 1,869บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. ชุดดินกลุ่มดินและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลสิงห์ 

2. การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เป็นปุ๋ยให้กับพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประโยชน์ของน้ าหมักชีวภาพมูลสุกรและหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย
5. การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
7. การฝึกผลิต/ขยายเชื้อสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืช
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ฐานการเรียนรู:้  
ฐานการเรียนรู้ที1่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 

เรื่องประโยชน์ของการปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเดิมเกษตรกรมักจะเผาท าลายและท าให้เกิดมลพิษ 
หมอกควัน โดยสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ของเศษวัสดุทางการเกษตรที่สามารถน ามาท า 
เป็นปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังได้และร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมัก 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมัก เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้แก่สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองและการท าปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง โดยเกษตรกรได้ร่วมกันลงมือท าปุ๋ยดังกล่าวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อปุ๋ยสามารถน าไปใช้ได้แล้ว
ทางกลุ่มได้น ากลับไปทดลองใช้ในแปลงของตนเอง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3การจัดท าแปลงเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนจัดท า 
แปลงเปรียบเทียบเป็นสองแปลงแปลงละ 1 ไร่เพื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยหมัก 
ร่วมกับเคมีกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การฝึกผลิต/ขยายเชื้อสารชีวภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการป้องกัน 
ก าจัดโรคและศัตรูพืช 
 - การใช้เชื้อราไตรโคเดอมาแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังก่อนปลูก 
- การใช้เชื้อราบิวเวอเรียก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:นายจักรพงษ ์บริสุทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:081-3659091 
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ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 76,309 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,616 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด :  Latitude 14.30519  Longitude 99.80008  

X 586288    Y 1581628 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพนม  ขุนพรหม 
บ้านเลขท่ี 295/2 หมู่ที่ 7 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2116436 
สถานการณ์ของพ้ืนที่ : ต าบลดอนแสลบมีพ้ืนที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน ประมาณ 18,540 ไร่  
     - พ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 88.75 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าวเพ่ือส่งขายโรงสี 
และเก็บไว้ท าพันธุ์บางส่วน  

- แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  
- ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพาะปลูกข้าว  
- เรื่องอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ที่เกินความจ าเป็น 
- ขาดความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีฟาร์ม 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว ซ่ึง
เกษตรกร       มีต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,650 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 850 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว โดยร่วมกลุ่มเป็น”โรงเรียน
ชาวนา” 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : ใช้การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว จ านวน 14 ครั้ง (ตลอดฤดูการผลิตข้าว) 
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ฐานการเรียนรู ้: 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 อบรมและเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว เน้นการอบรมด้วยการปฏิบัติจริงใน
แปลงนา สร้างความรู้ความเข้าใจการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่การวางแผนก่อนการท านาจนไปถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ให้เกษตรกรสามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจและถูกต้อง โดยใช้หลักวิชาการ 3 ลด 1 เพ่ิม 2 ปฏิบัติ 
เป็นแนวทางในการลดต้นทุน โดยให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในอัตราที่เหมาะสม ให้เกษตรกรรู้จักแปลงนา
ข้าวของตนเองด้วยการเรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูข้าว และลักษณะอาการของโรคข้าว 
ด้วยการส ารวจแปลงนาข้าวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการจัดการ และส่งเสริมการ
ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนสารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว การให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่องการปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารหลักที่จ าเป็นส าหรับข้าว การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา และส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยพืชสดหลังการเก็บเกี่ยว   

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การจัดท าบัญชีฟาร์ม มุ่งเน้นให้เกษตรกรรู้จักการจดบันทึกบัญชีฟาร์มเพ่ือเป็นข้อมูล 
ประกอบการท านาในแต่ละฤดูกาลผลิตข้าว รู้ถึงต้นทุน รายได้ รายจ่าย และก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการท านา 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน นอกเหนือจากการสร้างรู้ความเข้าใจในเรื่องของปุ๋ย ธาตุ
อาหารหลักที่จ าเป็นส าหรับข้าว การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา แล้วนั้น การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินจะเป็น
แนวทางใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และตรงความต้องการของข้าว ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยอย่าง
แท้จริง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย :โรงเรียนชาวนาบ้านหนองปลิง โรงเรียนชาวนาบ้านวังนาค โรงเรียนชาวนาบ้านเขารักษ์ โรงเรียนชาวนา
บ้านกรับดอนแสลบ โรงเรียนชาวนาบ้านวังข้าวใหม่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขารักษ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังนาค ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนบ้านวังนาค ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน
กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอห้วยกระเจา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนบ้านหนองปลิง ต าบลดอนแสลบ กศน.อ าเภอห้วยกระเจา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเอนก  ชื่นอารมณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7048455 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 55,390 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,307 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง:บ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด :  Longitude 99.63694 Latitude 13.94168 

X : 568802 Y : 1541368 Zone : 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นายสมพร  ตั้งมั่น อายุ 50 ปี 
บ้านเลขท่ี 75/1 หมู่ที่ 1ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
เบอร์โทรศัพท์:  061-304-3026 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 89 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 98.56 
- โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่ายข้าวเปลือก เก็บไว้ท าพันธุ์ และการบริโภค  
- แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง (เมล็ดพันธุ์, ปุ๋ยเคมี, ยาเคมี) 
แนวทางการพัฒนา :ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 5,223 บาท โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 680 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้:  • ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี (ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)
• ลดการใช้ยาเคมี • เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
• ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • ปฏิบัติโดยการท าบัญชีครัวเรือน

ฐานการเรียนรู้:  1. ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม โดยลดจาก 25 – 30 กิโลกรัม เหลือ 
15 – 20 กิโลกรัม แต่ผลผลิตไม่แตกต่าง เนื่องจากข้าวสามารถแตกกอดี 

รูปเกษตรกรต้นแบบ

26



2. การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเน้นการใช้ปุ๋ยสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สูตรต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 

3. การท าสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมี ได้แก่ เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ได้แก่ เชื้อราไตรโครเดอร์
ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย ฮอร์โมนชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  

4. การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อรู ้ถึงสมรรถนะของดินและการ
บ ารุงรักษาให้ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกข้าว 

5. การเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยการศึกษา/ส ารวจระบบนิเวศน์แล้ววิเคราะห์
สถานการณ์การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี 

6. การปรับปรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบ จะท าให้ดิน
ร่วนซุย สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่ง 
แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: 1. นายวรรณะ  นิตย์ประเสริฐ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :     081- 0066055 
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