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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 122,201 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 6,458 ราย 
สถานที่ตั้ง :บ้านจรเข้สามพัน  หมู่ 5 ต าบลจรเข้สามพัน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
พิกัดศูนย์ฯ :Latitude 14.33423367 Longitude 99.86556966,X 0593340   Y 1584866 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้: 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายปัญญา  ใคร่ครวญ  อายุ 62 ปี 
บ้านเลขท่ี 355/1 หมู่ที่ 5 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ :0804322003 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลจรเข้สามพัน  มีพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 24 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด
และพ้ืนที่การปลูกข้าว เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว(S1)ร้อยละ 80.45   โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่ายโรงสีข้าว
และผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและจ าหน่ายบางส่วน แต่ประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัย
การผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  โรคและแมลงระบาด    มีจุดเด่นคือมีน้ าชลประทาน
ใช้ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่การปลูกข้าวทั้งหมด 
แนวทางการพัฒนา :  - การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวให้เป็นข้าวอินทรีย์เพ่ือการบริโภค และจ าหน่าย 

 - การผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ และปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต2,575 บาท/ไร่ ซึ่งลด
ต้นทุนลงเป็น2,025 บาท/ไร่ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ฯ : เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ 
การน าไปใช้ประโยชน์: การลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้:การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

- การลดต้นทุนการผลิต 3:1:2  
- การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 

ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิต 

- โดยใช้หลัก 3:1:2 
3 หมายถึง 3 ลด ได้แก่ การลดอัตราเมล็ดพันธุ์ การลดปุ๋ยเคมี การลดสารเคมี 
1 เพ่ิม หมายถึง 1 เพ่ิม ได้แก่ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การไม่เผาฟาง การไถกลบตอซัง หรือ

การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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2 หมายถึง2 ปฏิบัติ ได้แก่ การท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม 

- ปลูกข้าวโดยใช้วีธีการโยนกล้า  หยอดเมล็ด เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในกลุ่มสมาชิกศูนย์ข้าวฯ และชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง 
- การผลิตฮอร์โมนจากรกหมู สมุนไพรไล่แมลง การใช้อีเอ็มบอล(ลูกเบญจคุณ) ฯลฯ เพ่ือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
- การใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพต่างๆ เช่น ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพท่ี ผลิตจากปลา หอยเชอรี่ 

ฐานการเรียนรู้2 การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 

ฐานการเรียนรู3้ การผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากเศษปลา หอยเชอรี่ พืชผัก สมุนไพรไล่แมลง ฯลฯ 
ฐานการเรียนรู้4 การแปรรูปข้าวเพ่ือบริโภค และจ าหน่าย 
ฐานการเรียนรู้5เศรษฐกิจพอเพียงโดยการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม – ท านาข้าวอินทรีย์ พ้ืนที่ 17 ไร่ ปลูกผักสวนครัว พื้นที่ 4 ไร่ เลี้ยงปลา พ้ืนที่ 1 ไร่ เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ห่าน 
แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย :ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเจดีย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองโอ่งศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ต าบลดอนคา และศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางบุญเชียง  ทัพมณเฑียร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 086-7090726 
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นายอนุสรณ์ สุพรรณ

โรจน์ทางเข้าวดัโพธาราม 

1.8 กิโลเมตร

อบต. ต าบลบาง

งาม

ไปอ าเภอดอน

แม่น า้ท่าจนี

ที่ว่าการ 

อ าเภอศรี
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท 340 

N 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 80,029 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,970 ราย 
สถานที่ตั้ง  :บ้านท่าคอย  หมู่ที่  4  ต าบลบางงาม  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด  :Latitude 14.355157  Longitude 100.031564 แบบXY: X 613548 Y 1614090 โซน 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้: 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ:นายอนุสรณ์  สุพรรณโรจน์   อายุ 42 ปี 
ที่อยู่  :บ้านเลขท่ี  24/1 หมู่ที่ 4 ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ :089 - 0665085 
สถานการณ์ของพ้ืนที่  :เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบางงาม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 โดยจะมีเกษตรกรในหมู่ที่ 4 
บ้านท่าคอย จะปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่ายและส่วนหนึ่งแปรรูปเป็นข้าวอินทรีย์ 
แนวทางการการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าวและผลิตข้าวคุณภาพดี  โดยมีเป้าหมายลดลงไร่ละไม่น้อยกว่า  
300  บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ:การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้สารชีวภัณฑ์และการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การด าเนินกิจกรรม 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรสามมารน าหลักสูตรไปใช้ประโยชน์และลดต้นทุนการผลิต 
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หลักสูตรการเรียนรู้ : การท านาลดต้นทุนการผลิตข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การเตรียมพันธุ์
ข้าวการเตรียมดินการปลูก (ด า / หว่าน)การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมีการดูแลรักษาวิทยาการก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว 
การเชื่อมโยงการตลาดการจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และการแปรรูป 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1  การลดต้นทุนการผลิต 

-  3 ลด  1 เพ่ิม  2 ปฏิบัติ 
-  การใช้น้ าหมักและสารชีวภัณฑ์ เช่น น้ าหมักจาก พ.ด. ต่าง ๆ เชื้อราบิวเวอเรีย 

        เชื้อราไตรโครเดอมา สารสกัดสะเดาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และมูลไส้เดือน 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตข้าว 

-  เมล็ดพันธุ์ข้าว 
-  การท าแปลงพันธุ์ข้าว 
-  การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
-  การดูแลรักษา 
-  วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 แปลงเรียนรู้ (ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) 
-  ระบบนิเวศวิทยา 
-  เกษตรอินทรีย์ 
-  เกษตรผสมผสาน 
-  เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การตลาดและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การแปรรูปข้าว 
- การท าปลาร้า(น าผลิตผลการเลี้ยงปลามาแปรรูป) 
- ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย  : ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านท่าคอย  ต าบลบางงาม  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  : นายวัชรินทร์   ยอดปราง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์  :089 – 9515156 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 127,603 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  7,733 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านพระแก้ว หมู่ที่ 114  หมู่ที่ 4  ต าบลสวนแตง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด : Latitude 14.42953141 Longitude 100.0049442  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสวัสดิ์  ชพีนุรัตน์  อายุ 58 ปี 
บ้านเลขท่ี 144 หมู่ที่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6549275 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสวนแตง ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเหมาะสมกับ
การปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 98.32 โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่ายให้กับโรงสี  

- ประสบปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ต่ า  
- ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด 
- มีคลองส่งน้ า การคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา :  ๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 5,300 บาท โดย
มีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท 

๒. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนได้ไร่ละ 1,000 บาท  
หลักสูตรเรียนรู้ : การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้
สารชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ และสมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู้  

ฐานการเรียนรู้ที ่1 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   - เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในดินโดยการจัดการฟางที่เหมาะสม 
         - ให้ความรู้เรื่องปุ๋ย, ธาตุอาหารพืช และการปรับปรุงบ ารุงดิน 
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ฐานการเรียนรู้ที ่2 การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 

1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าแปลงพันธุ์
2) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดท าแปลง เน้นการปลูกเป็นแถว เพื่อความสะดวกในการก าจัดพันธุ์ปน
3) ใช้เมล็ดพันธุ์ขยาย เพ่ือให้มีความม่ันใจในด้านมาตรฐานของแปลง และการควบคุมคุณภาพ
4) ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกพืชปุ๋ยสด ไถกลบตอฟาง ปลูกพืชหมุนเวียน
5) ตัดพันธุ์ปน
6) การบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์
7) การท าความสะอาดเครื่องเกี่ยวนวด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่น
8) การลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าชีวภาพ สารสกัด สมุนไพรไล่แมลง
ฐานการเรียนรู ้3 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

เก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ เพ่ือประเมินปริมาณธาตุอาหารในดิน และใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องตามความ
ต้องการของข้าวทั้งด้านชนิด อัตราและเวลาที่ข้าวต้องการ  
ฐานการเรียนรู้ 4 การใช้สารชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ และสมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายไพฑูรย์  ต๋องาม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์:  085-2168979 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) ตําบลดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย 
       จ.สุพรรณบุรี 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองหลอด หมูท่ี  6 ตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี 
พิกัด : X : 602304 Y : 1619919 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง อายุ 38 ป 
บานเลขท่ี  217 ม. 6 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี 
เบอรโทรศัพท : 085 – 4919007 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีของอําเภอดอนเจดียมี  2 สวน คือ พ้ืนท่ีใน
เขตชลประทาน และพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน อาชีพของ เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไรและเลี้ยงสัตว เกษตรกรสวนใหญใน
พ้ืนท่ีจะทําการเพาะปลูกขาวเปนพืชหลัก และขายขาวเขาสูโรงสีขาว ซ่ึง
ปญหาท่ีมีคือ ราคาขาวหรือผลิตคอนขางต่ํา แตตนทุนในการผลิตหรือเพราะปลูกขาวคอนขางสูง และสภาวะ
ความแหงแลงขาดแคลนน้ําและแหลงน้ําในการทําการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต และพัฒนาแหลงน้ําทําการเกษตร 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู: การลดตนการผลิตขาว และเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกร 
ฐานการเรียนรู: 

ฐานท่ี 1 การจัดการดินและปุย และการจัดการศัตรูพืชตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

ศนูย์เรียนรุ้ฯอ.ดอนเจดีย์ คล
อง

มะ
ขา

มเ
ฆ

่า 
-อ

ูท่อ
ง 

วดัหนองหลอด 

ดอนเจดย์ี- สระกระโจม 

ดอนเจดีย์ –

ทะเลบก-หนอง

หญ้าไซ 
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ฐานท่ี 2 การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 

ฐานท่ี 3 การลดตนทุนการผลิตขาวตามกระบวนการ 3:1:2 

ฐานท่ี 4 การปลูกพืชทางเลือกและการปลูกพืชใชน้ํานอยและมันสําปะหลังคุณภาพดี 

แปลงเรียนรู: 

เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนกรุปรักษดอนเจดีย วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงวัวเนื้อบานหนองหลอด วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมผูปลูกมะมวงรักษดอนเจดีย วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานหนองหลอด(รักษดอนเจดีย) และ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวรักษดอนเจดีย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร   : นายวสันต จี้ปูคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 081-8361570 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกระเสียว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
สินคาหลัก : ขาว 
สถานท่ีตั้ง : บานทามะกรูด หมูท่ี 3 ตําบลกระเสียว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

   พิกัด X 609044    Y 1638621 
แผนท่ี 

 ศูนยเรียนรู 

ถนนสายโปงแดง            ถนนสายหัวเขา 
   ถนนคันคลอง 7 

   ถนนสายสามชุก         
 ไปเดิมบางนางบวช 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายอํานวย  นุมจันทร อายุ 64 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 44/1 หมู 3 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
โทรศัพท : 063-6765922 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในเขตของอําเภอสามชุก สวนใหญปลูกขาวซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลัก รอยละ 
90 และพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวเพ่ือจําหนายใหกับโรงสีในทองถ่ิน และโรงสีในพ้ืนท่ี
อําเภอใกลเคียง รวมท้ังผลิตเปนเมล็ดพันธุจําหนายใหกับเกษตรกรท่ัวไปแตประสบปญหาในการผลิตขาวท่ียัง
ไมไดคุณภาพท่ีดี เมล็ดพันธยังไมมีคุณภาพ การใชปจจัยในการผลิตรวมท้ังตนทุนตางๆ สูง ดินขาดความอุดม
สมบูรณ ราคาปจจัยการผลิตมีราคาแพง โรคและแมลงระบาดในบางฤดูกาล 
แนวทางในการพัฒนา : การผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 
4,800 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 800 บาท การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
จุดเดนของศูนยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การแปรรูปจําหนายเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑขาว
ฐานการเรียนรู :     
1. การเตรียมดิน มีการไถกลบตอซังขาวโดยไมเผาฟาง ท้ิงไว 15 วัน จึงปลอยนํ้าเขานาใชนํ้าหมักชีวภาพในอัตรา 5 ลิตร/ไร
สาดใหท่ัวแปลงนาย้าํหมักดินท้ิงไวอีก 7 วัน 

- เตรียมดินทําเทือก ปรับสภาพพ้ืนนาใหราบเลียบเพ่ือควบคุมระดับนํ้าและวัชพืช 
- ชักรองระบายนํ้าความกวางรองละ 3 เมตร เพ่ือระบายนํ้าตอนหวานเมล็ดขาว 

วดัโคกหมอ้ 
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2. อัตราการใชเมล็ดพันธุขาว 15 กิโลกรัมตอไร
- วิธีการแชเมล็ดพันธุขาวปลูกในภาชนะโดยผานนํ้าเกลือความเขมขนเทากับไขไกลอยนํ้าเทาเหรียญบาทจึงเทเมล็ด

พันธุขาวปลูกลงไป 
คัดเมล็ดขาวท่ีลอยนํ้าท้ิงไป เหลือแตเมล็ดท่ีจมนํ้าแลวนําไปลางนํ้าสะอาดอีกครั้ง แชเมล็ดพันธุในภาชนะ 1 คืน หุม

เมล็ดพันธุไว 36 ช่ัวโมง จึงนําไปหวานในแปลงนาท่ีเตรียมดินไวเรียบรอยแลว ปลอยนํ้าในแปลงนาใหแหงสนิท 

3. หลังจากหวานขาวได 4 วัน จึงทําการพนสารเคมี คุมเปยกโดยใชบิวทาคลอโพรพานิล 10 ซีซี/นํ้า 100 ลิตร ใชอัตรา 20
ซีซี/นํ้า 200 ลิตร/ไร ฉีดพนใหท่ัวแปลงนาเพ่ือควบคุมวัชพืช 
4. หลังจากหวานเมล็ดขาวได 12 วัน จึงทําการฉีดพนสารเคมีคุมแหงอีก 1 ครั้ง โดยใชสารเคมีโคลมาโซน + โพรพานิล ใน
อัตรา 10 ซีซี/นํ้า 10 ลิตร/ไร ในอัตรา 200 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร ฉีดพนใหท่ัวแปลงนา หลังจากฉีดพนไปแลว 3 วัน จึงปลอย
นํ้าเขานา ระดับสูงประมาณ 5 เซนติเมตร 

5. อายุขาว ประมาณ 20 – 25 วัน ใสปุยครั้งแรก โดยใชปุยสูตร 16-20-0 ในอัตรา 30 กก./ไร โดยผสมกับปุยอินทรีย
อัดเม็ด 50 กิโลกรัม/ไร 

6. ควบคุมระดับนํ้าในแปลงนา สํารวจตรวจนับแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนา รวมท้ังระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ กําจัดวัชพืชรวมท้ังขาวปน กําจัดโรคแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญ การใชนํ้าอยางรูคุณคาแบบเปยกสลับแหง สํารวจตรวจ
นับแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืช 7 วันตอครั้ง 

7. เมื่อขาวอายุได 55 วัน จึงทําการใสปุยครั้งท่ี 2 โดยใชปุยสูตร 46 – 0 – 0 ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร สํารวจตรวจนับ
แมลงศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติ ระบบนิเวศในนาขาวควบคุมระดับนํ้าในแปลงนาใชนํ้าหมักชีวภาพในอัตราไรละ 5 ลิตร สาด
กระจายใหท่ัวแปลงนา 

8. เมื่อขาวอายุได 70 วัน จึงทําการหวานปุยแตงหนาโดยใชสูตร 46-0-0 ในอัตรา 5-8 กิโลกรัม/ไร สํารวจตรวจนับระบบ
นิเวศในนาขาว ควบคุมระดับนํ้าในนาขาว ใชนํ้าหมักชีวภาพสาดกระจายใหท่ัวแปลงนาในอัตรา 5 ลิตร/ไร 
9. เมื่อขาวอายุ 80 – 90 วัน ฉีดพนดวยสารเคมีอาโมเล ควบคุมเช้ือราในอัตรา 2 – 5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร พนได 1 ไร
10. ทําความสะอาดแปลงนาขาว กําจัดขาวดีดขาวปนเก็บเก่ียวขาวในระยะพลับพลึงสงจําหนายใหกับโรงสีในทองถ่ินหรือเก็บ
ไวสีขายใหกับชุมชนในทองถ่ิน เปนการเพ่ิมมูลคาของขาวใหเพ่ิมมากข้ึน 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมการผลิตขาวนาแปลงใหญ ตําบลหนองผักนาก, ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาว
ชุมชนตําบลกระเสียว, ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลบานสระ และศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 
ช่ือเจาหนาท่ี : นายสมเกียรติ อินทรกลัด ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
โทร : 089-2305532 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี 
สถานที่ตั้ง : บ้านโคกโก หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด :  X 615008  Y 1588545 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  :  นายศักดิ์ศิลป์ วงษ์พันธุ์ 
ที่อยู่  :  49 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์  :  08-4318-0212 

สถานการณ์ของพื้นที่  :  เกษตรกรในพื้นที่ของตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวร้อยละ  90 และพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว แต่ประสบปัญหาการผลิตเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่
ได้คุณภาพ ปัจจัยและต้นทุนในการผลิตสูง ราคาปุ๋ย ราคาสารเคมี ราคาสารเคมีกำจัดโรคและแมลง มีราคาค่อนข้างสูง 
ในพื้นที่มีระบบชลประทานทุกแปลง การคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา  :  การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม มีต้นทุนข้าวเฉลี่ย 4,892 
บาทต่อไร่ เป้าหมายของการลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 750 บาท 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามแนวคิด 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ 

หลักสูตรเรียนรู้  :  การส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
“ตามแนวคิด 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ” 
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1. แนวทาง 3 ลด (ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการลดใช้สารเคมี)
2. แนวทาง 1 เพิ่ม (เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน) การเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ทำได้ 2 วิธีการ คือ ไถกลบฟางข้าว
และการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงดิน 
3. แนวทาง 2 ปฏิบัติ (ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการทำบัญชีครัวเรือน)

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย 
1. โรงเรียนชาวนาบ้านดอนกลางใต้
2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางปลาม้า
3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกฤษณา
4. มูลนิธิชัยพัฒนา
5. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแขยง
6. วิสาหกิจชุมชนรวมหุ้นเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 ตำบลบางใหญ่
7. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่มุ้ง
8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลตะค่า
9. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลวัดโบสถ์
10. นายเฉลิมชัย โถแพ
11. ศูนย์จัดการกินปุ๋ยชุมชนมะขามล้ม
12. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ
13. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 80,300 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 5,170 ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ าขุ่น ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 
พิกัด : Latitude 14.74891403 Longitude 99.97827435  
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ: 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ  อายุ 48 ปี 
บ้านเลขท่ี 18 หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ าขุ่น ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7454203 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรในพ้ืนที่ต าบลหนองราชวัตร ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90พืชที่เพาะปลูก 
มีหลากหลายชนิดทั้งเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่และตามความต้องการของเกษตรกรเอง 

- เกิดปัญหาการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่ได้รับตามที่คาดไว้ 
- มีการใช้ปัจจัยการผลิตสูง 
- ขาดความรู้อย่างแท้จริงในการผลิตทางการเกษตร
- พ้ืนที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งอยู่เป็นประจ า

แนวทางการพัฒนา :มุ่งหวังให้ความรู้เพ่ีอเป็นแนวทางให้เกษตรให้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่และของครอบครัวและเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ก าหนดเป็นแนวทางไว้อย่างน้อยเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ผ่านการเรียนรู้ศูนย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์  
- ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน 
- น้ าหมักชีวภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ปรับปรุงบ ารุงดินในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืช 
- การลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ 
- ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
หลักสูตรการเรียนรู้: ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 เรื่องดิน (โครงสร้างของดินการวิเคราะห์ดิน 
หลุมดิน)หลักสูตรที่ 2 เรื่องน้ า  หลักสูตรที่ 3 เรื่องพืชและสัตว์  หลักสูตรที่ 4 เรื่องธาตุอาหาร/สารเคมี และ 
หลักสูตรที่ 5 รู้ตัวเอง/การบริหารจัดการ 
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ฐานการเรียนรู้: 
ฐานที่ 1 เรื่องดิน 
ฐานที่ 2 เรื่องน้ า 
ฐานที่ 3 เรื่องพืชและสัตว์ 
ฐานที่ 4 เรื่องธาตุอาหาร/สารเคมี 
ฐานที่ 5 รู้ตัวเอง/การบริหารจัดการ 

6. แปลงเรียนรู้

เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอรรถพล ทองเชื้อ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์:  092-2474509 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานท่ีตั้ง : บานทาเตียน หมูท่ี 11 ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด : X 617502   Y 1648193 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นางสวณีย  โพธิ์รัง  อายุ  39  ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 77  หมู 4 ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี  
เบอรโทรศัพท : 087-8055479 
 
 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลเดิมบางตั้งอยูในเขตชลประทาน มีเกษตรกรสวนใหญมากกวารอยละ 90 ประกอบอาชีพ
ทํานา มีพ้ืนท่ีทํานา 15,485.25 ไร  โดยหมูท่ี 11 ตําบลเดิมบาง มีพ้ืนท่ีทํานามากท่ีสุดของตําบล จํานวน 4,477 ไร 
(ขอมูลจาการข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวป 59/60) การผลิตของเกษตรกรเนนจําหนายใหโรงสีในพ้ืนท่ีเปนหลัก ท่ีผานมา
ประสบปญหาตนทุนการผลิตสูงจากการใชปุยเคมีและสารเคมี 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูขาว 

หลักสูตรการเรียนรู  : การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู :  
1. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ  
 
 
2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  
 
 
 

3. การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ 
 
 
 
 
4.การผลิตและใชน้ําหมักชวีภาพ 
 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

ศูนยเครือขาย : 

1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเดิมบาง 
2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนเดิมบาง 
3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมมะมวงบานทาทอง ตําบลปากน้ํา 
5. กลุมผูปลูกผักหลากหลาย หมู 8 ตําบลนางบวช 
6. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเขาพระ 
7. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองกระทุม 
8. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหัวนา 
9. ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานขุยโพธิ์ 
10. เกษตรทฤษฏีใหม 
11. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑผักตบชวาบานหวยหวาย ตําบลโคกชาง 
12. ศูนยเรียนรูการเลี้ยงโคเนื้อ 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางปุญชรัสม์ิ  ปลั่งดี ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 092-2474503 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย: 182,606 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 6,176 ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด:Latitude14.22294596 Longitude99.97892768,   X = 611326 Y = 1573159  โซน 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้: 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายสมหวัง ใจเอ้ือย 
บ้านเลขท่ี 302 หมู่ 5 บ้านขื่อชนก ต. ศรีส าราญ อ. สองพ่ีน้อง จ. สุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 089-8076400 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลศรีส าราญ ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าว ร้อยละ 95 และพ้ืนที่อ่ืนเป็นพืชผัก 
เกษตรกร 

- ประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและการจัดการพ้ืนที่  
- การเขตกรรม จึงท าให้ราคาต้นทุนการผลิตสูง ในพ้ืนที่ 
- มีคลองชลประทาน การขนส่งน้ าสะดวก 

แนวทางการพัฒนา: การลดต้นทุนการผลิตข้าว ลดการใช้สารเคมี การตรวจสภาพดินก่อนใส่ปุ๋ย เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพ
และลดต้นทุน  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การตรวจวิเคราะห์ดิน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
หลักสูตรการเรียนรู้:1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การตรวจวิเคราะห์ดิน

อบต. ศรีส าราญ   ศนูย์เรียนรู้ฯ  

วดัใหมเ่พชรรัตน์

วดัเนินพระปรางค์ 

ถน
น 
บา
งล
ี-่ห
นอ
งว
ลัย์
เป
รีย
ง 
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ฐานการเรียนรู ้
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

มีการหมักฟาง ลดการเผาฟาง หว่านเมล็ดพันธุ์ให้น้อยกว่าเดิม มีการตรวจแมลงศัตรูพืชก่อนการใช้สารเคมี 
ใช้น้ าหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี 

ฐานการเรียนรู้ที่2 การตรวจวิเคราะห์ดิน 
วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ มีการให้ค าแนะน าและสอนวิธีการตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดินท าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกชนิด 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวพิกุลแก้ว วงศ์สุวรรณ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทร: 085-9712802 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   
สถานท่ีตั้งศูนยฯ : หมู 11 ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

พิกัด X 578463 Y 1645144  
สถานท่ีตั้งแปลงเรียนรู : หมู 11 ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

พิกัด X 578542 Y 1645245 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุรศักดิ์  ธัญญเจริญ  อายุ 38  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 56 หมู 11 ตําบลหนองมะคาโมงอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองมะคาโมง สวนใหญปลูกออยรอยละ 90 
และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกออย (S1) รอยละ 97.58 โดยเปนพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร 100 % ผลผลิตตอไรตํ่าขาดแคลนพันธุออยท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี ตนทุนผลิตสูง 
ราคาปุยและสารเคมีแพง  

แนวทางการพัฒนา : จัดทําแปลงระบบน้ําหยด จัดหาแหลงพันธุออยพันธุ พันธุขอนแกน 80 ตัดออยสดสงโรงงาน            
ลดการเผาโดยรณรงค วิธีเก็บตัวอยางดินท่ีถูกตอง เก็บตัวอยางดินวิเคราะห ใสปุยตามคาวิเคราะหใชปุยเคมี ปุยอินทรีย
ชีวภาพตนทุนการผลิตลดลง 500บาท/ไร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : แปลงออยระบบน้ําหยด 

หลักสูตรเรียนรู :  1. ระบบน้าํหยด 
2. ลดการเผา ตัดออยสดสงโรงงาน
3. น้ําหมักชีวภาพ
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กิจกรรมท่ี 1     กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 

แปลงเรียนรู 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมานะ จิวสิทธิประไพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 081-3743450  
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