
จังหวัดสมุทรสาคร
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
สินค้าหลัก : ไม้ผล 
พื้นที่เป้าหมาย : 
เกษตรกรเป้าหมาย :  
สถานที่ตั้ง: บ้านอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พิกัด : Latitude 13.57538682 Longitude 100.1862317  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายวิชัย กอนดี  อายุ 68 ปี 
บ้านเลขท่ี 138 หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1996908 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรในต าบลบ้านเกาะ ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล  
ไม้ยืนต้น ได้แก่ ฝรั่ง มะขามเทศ พุทรา และมะพร้าว  

- เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมะพร้าว (S2) ร้อยละ 71.34  
- พ้ืนที่ประสบปัญหาน้ าเค็มรุกพ้ืนที่ในฤดูแล้ง และเป็นพื้นที่ในลุ่มแม่น้ า

เจ้าพระยา 

แนวทางการพัฒนา : ๑. การปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนเริ่มฤดูกาลผลิตพุทรา ฤดูแล้งเริ่มการผลิต 
 มะขามเทศเป็นต้น  
๒. การลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกัน 

โรคแมลง 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :การผลิตสารชีวภัณฑ์ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู้: 1.การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
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ฐานการเรียนรู้ : 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอมา 

ฐานการเรียนรู้ที2่ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์บีที 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

แปลงเรียนรู้

เครือข่าย :ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านเกาะ ศูนย์ถ่ายทอดการพัฒนาที่ดินต าบลบ้านเกาะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :นางสาวจิณัฐตา วุฒามนตรี ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :081 – 9459194 
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ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร                 

สินคาหลัก : ฝรั่ง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๓๐๖.๕๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๓๗ ราย 

สถานท่ีตั้งศูนยเรียนรู : เลขท่ี ๑๘ หมู ๘ ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

พิกัดศูนย : X ๔๗p๐๖๒๗๔๙๘  Y ๑๕๑๒๑๒๐                         

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

   

                                            

                                                                 

 

 

 

 

                                                    

 

  

  

 

                                                                

 

 

 

 

 

                                   

                               ช่ือเกษตรกรตนแบบ :   นายขวญัชัย อุทัย อายุ   ๔๑ ป 

                               บานเลขท่ี ๑๘ หมูท่ี ๘ ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร          

                      เบอรโทรศพัท : ๐๘๑-๔๓๓๗๐๔๐ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลหนองนกไข สวนใหญมีอาชีพทําสวน ไดแก สวนไมผล เชน ฝรั่ง มะนาว 

มะพราว มะมวง ชมพู ฯ และสวนกลวยไม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกฝรั่งท้ังตําบล รวม ๙๓๒ ไร เกษตรกร ๑๘๙ ราย 

ลักษณะดินตําบลหนองนกไขเปนกลุมชุดดินท่ี ๓และ๘ มีความเหมาะสมกับการปลูกไมผล แตเกษตรกรยังขาด

การรวมกลุมการผลิตและทําการตลาด 

แนวทางการพัฒนา : รวมกลุมผูปลูกฝรั่งเพ่ือการลดตนทุนการผลิต จากตนทุนเฉลี่ยไรละ ๒๒,๙๐๐ บาท        

ใหลดลงเหลือไรละ ๑๙,๙๐๐ บาท (รอยละ ๑๓ ) /เพ่ิมผลผลิตตอไรเปาหมายจากเฉลี่ยไรละ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม 

เพ่ิมเปน ๗,๘๐๐ กิโลกรัม/ไร (รอยละ ๑๒.๒๕) และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน GAP 

ไปอําเภอสามพราน 

วดัหนองนกไข ่

อบต.หนองนกไข ่

อําเภอกระทุม่แบน 

รร.บ้านวงันกไข ่

  ศพก 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตฝรั่ง โดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี และ

เทคโนโลยีการผลิตขยายและการใชสารชีวภัณฑควบคุมโรค/แมลงศัตรูพืช 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง โดยเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : 

   ๑. การลดตนทุนการผลิตฝรั่ง 

   ๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพฝรั่ง 

ฐานการเรียนรู : 

  ๑. การเก็บตัวอยางดิน และการวิเคราะหดิน 

  ๒. การผสมปุยเคมีใชเอง ตามคาวิเคราะหดิน  

  ๓. การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี โดยมีแปลงเรียนรูใหเกษตรกรผูสนใจไดศึกษาประเด็นการปรับโครงสราง 

ดิน ความอุดมสมบูรณของดินและการเจริญเติบโตของฝรั่ง 

  ๔. การผลิต-ขยาย และการใชสารชีวภัณฑ เชนไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรียและบีที เพ่ือลดการใชสารเคมี 

สุขภาพผูผลิตผูบริโภคและสิ่งแวดลอมปลอดภัย 

  ๕. เปรียบเทียบตนทุนการผลิตฝรั่ง และการเตรียมความพรอมเพ่ือการรับรองการผลิตฝรั่งมาตรฐาน GAP  

 

แปลงเรียนรู : 

    

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ๑. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลหนองนกไข 

     ๒. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลหนองนกไข 

     ๓. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานวังนกไข 

     ๔. อาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Yung Smart Farmer ต.หนองนกไข 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวขวัญตา ธานีประเสร็ฐ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 098-2860935 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
สินคาหลัก : มะพราวน้ําหอม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 
เกษตรกรเปาหมาย :  
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี  ๕๖/๑  หมู ๕   ตําบลบานแพว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
พิกัด : Latitude 13.61612549 Longtitude 100.113486747 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ: 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  
 

 

 

 รานนําสิน 

                                                             ประมาณ 2 กโิลเมตร 

 

                                                                                                                    คลองตาปลั่ง 
  

 

รพ.บานแพว ที่วาการอําเภอบานแพว 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายบุญลอย  ทรัพยมา       

ท่ีอยู : เลขท่ี  ๕๖/๑  หมู ๕   ตําบลบานแพว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

เบอรโทรศัพท : 089-4932622 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรในพ้ืนท่ีตําบลบานแพว  มีเกษตรกรผูปลูกมะพราวน้ําหอมรอยละ 80 และพ้ืนท่ีปลูก

เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมะพราวน้ําหอมพันธุดี ปจจุบนัเกิดปญหาตางๆ มากมาย 

- ตนทุนการผลิตสูง  

- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอยและคุณภาพต่ํา   

แนวทางการพัฒนา : ใหความสําคัญกับเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม โดยจัดทําเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรหรือแปลงสาธิต เพ่ือใหเปนจุด 

ดูงานของเกษตรกร เพ่ือเปนการพัฒนาเกษตรกรใหมีความม่ันคง เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปลูกมะพราวน้ําหอมพันธุดี 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิตในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพราวน้ําหอม การเพาะพันธุมะพราว   

                     2. การผลิตแตนเบียนกําจัดหนอนหัวดํามะพราว การผลิตสารชีวภัณฑ  

เชน เชื้อไตรโคเดอมา เชื้อราบิวเวอเรีย การขยายเชื้อบีที 

                     3. ระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การจัดทําแปลงพันธุมะพราว  โดยเริ่มตั้งแตการ คัดเลือกสวนพันธุ การคัดเลือกผลพันธุ การ

เตรียมพันธุการเพาะ การเตรียมแปลงเพาะ และวิธีการเพาะ 

 

           

 

 

                     

 ฐานการเรียนรู 2 การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูมะพราว  

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

      

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวาสิฏฐ วรวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-6130098 
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