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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
สินคาหลัก : ขาว (เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี) 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  120,000 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  3,800 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 58 บานโพธิ์เจริญ หมู 10 ตําบลทาชัย อําเภอเมืองชัยนาท 
พิกัด : X617181 Y1677428 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  A    
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายวินัย จีนจัน 
ท่ีอยู : เลขท่ี 58 บานโพธิ์เจริญ หมู 10 ตําบลทาชัย อําเภอเมืองชัยนาท 
เบอรโทรศัพท : 087-197-8133 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : - เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญปลูกขาวรอยละ 90.83 และเปนพ้ืนท่ีโซน S1 เหมาะสม
สูงกับการปลูกขาว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี 

- มีการใชบอบาดาลในชวงฤดูแลงสามารถทํานาขาวไดตลอดป 
- เกษตรกรประสบปญหาโรคแมลง วัชพืช 
- ตนทุนการผลิตสูง ปุยและสารเคมี มีราคาแพง 

แนวทางการพัฒนา :  - การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชสารชีวภัณฑชวยทนแทนการใชสารเคมี 
- ตองการมีอาชีพเสริม ควบคูไปกับการทํานา 

หลักสูตรการเรียนรู : - การลดตนทุนการผลิตขาว 
- การประมง 
- ปศุสัตว 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรรูจักการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพท่ีดีไวใชเองลดปญหาขาว
วัชพืชและเมล็ดพันธุปน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ถนน 

ขา้ว 

ปลูก 

ศูนย ์ศพก.ฯ   ตลาดนดั       

หนองตาดาํ 

นางลือ 
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ดานการลดตนทุนการผลิตขาว 

ฐานเรียนรู 2 เรื่อง ดานการประมง 

 ฐานเรียนรู 3 เรื่อง ดานการปศุสัตว 

ฐานเรียนรู 4 เรื่อง ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานเรียนรู 5 เรื่อง ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

แปลงเรียนรู : การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 
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เครือขาย :  
ที ่ ช่ือศูนยเรียนรูเครือขาย ประเภท/กิจกรรมหลกั

ของศูนยเครือขาย 
หมู ตําบล X Y ช่ือประธานศนูย เบอรโทรศัพท 

1 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
บานหนองคันปลัก 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 14 เสือโฮก 632788 1685229 นายธนกร กลิ่นนาค o831665457 

2 
ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบาน
หนองแค 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
(ศดปช.) 3 นางลือ 615422 1676507 นายลําพอง ภูวงษ o871943101 

3 วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจ 
ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนย
ขาวชุมชน 5 ทาชัย 619669 1679508 นายถวัลย ฟกขาว o846248265 

4 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม/เกษตรผสมผสาน 2 ชัยนาท 622890 1673275 นางเพ็ญศรี โพธิ์แหน o945532091 

5 
วิสาหกิจชุมชนบานทา
ขาวโพด 

ศูนยเรียนรูดานการแปรรูป
ผลิตผลดานการเกษตร 2 บานกลวย 625570 1675834 

นางสาวจินตนา พุม
หนุน o801165759 

6 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
บานสาริกา 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 2 เสือโฮก 636999 1683926 นางอรัญญา หม่ันมาก o818871523 

7 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม/เกษตรผสมผสาน 3 ธรรมามูล 616271 1687990 นายธวัชชัย เอ่ียมจิตร o898579964 

8 สวนสมโอพวงฉัตร ศูนยเรียนรูดานไมผล 8 เขาทาพระ 625065 1684879 นายเสรี กล่ํานอย o819871983 
9 สวนสมโอโชคชัย ศูนยเรียนรูดานไมผล 8 นางลือ 614438 1677090 นายชัชชัย ทับทอง o813799166 

10 
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทา
ลาภ 

ศูนยเรียนรูดานการแปรรูป
ผลิตผลดานการเกษตร 7 ธรรมามูล 616634 1683837 นางอัมพร เผาพงษศักด์ิ o862072128 

11 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
บานหาดกองสิน 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 5 ทาชัย 620030 1683021 นายไพฑูรย พรหมจาด o817172553 

1 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
บานหนองคันปลัก 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 14 เสือโฮก 632788 1685229 นายธนกร กลิ่นนาค o831665457 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูประสานงาน : นางสาววนัเพ็ญ นอยเกิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท : 081 596 1364 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 82,637 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,700 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านหางแขยง หมู่ 2 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
พิกัด: Latitude 15.28933  Longitude 100.16299  x 0624868 y 1690662 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ:  นายสมศักดิ์  แตงโพธิ์ อายุ 42 ปี บ้านเลขท่ี 116 หมู่ที่ 2 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
เบอร์โทรศัพท์ :  083-0949295 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

  - เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหางน้ าสาคร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 87.4 มีระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือท าการเกษตร 

- พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ การแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
  - ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณและคุณภาพที่ต่ า เกษตรกรจึงประสบกับภาวะขาดทุน เกิดปัญหาหนี้สิน 

แนวทางการพัฒนา :   
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,695 บาท โดยมี

เป้าหมายลดต้นทุนอย่างน้อยไร่ละ 500 บาท 
   - การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ :  การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้อย่างน้อยไร่ละ 500 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้:  

- การลดต้นทุนการผลิตข้าว (ใช้เมล็ดพันธุ์หว่าน 5 กก./ไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เทคโนโลยีการท านาแบบเปียกสลับแห้ง) 

- การลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารชีวภัณฑ์ สารสมุนไพรป้องกันโรคแมลง 
ศัตรูพืช และการผลิตฮอร์โมน น้ าหมักต่าง ๆ 

- เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู้ : 

 การวางแผนการท านาและก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดีคือ 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การเตรียมดิน ที่ไม่เผาฟางข้าว เพราะเป็นการท าลายสภาพดิน แก้ปัญหาฟางและ 

ตอซังข้าวเป็นปัญหาเตรียมดินไม่ได้ด้วยการหมักฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย เพียงใช้เวลาหมักฟางข้าวอย่าง
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น้อย 2 สัปดาห์ ก่อนท าเทือก ปรับพ้ืนที่นาให้เรียบสม่ าเสมอ จัดระบบพ้ืนที่แปลงนาให้สามารถระบายน้ าเข้าออกได้ง่ายโดย
ขุดร่องรอบแปลงนา 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การปลูกและการเลือกเมล็ดพันธุ์ การใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เลือก
เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมต่อฤดูที่ปลูก เมล็ดพันธุ์มีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 อัตราที่ใช้นาหว่านไม่เกิน 20 ก.ก./ไร่  
นาปักด าไม่เกิน 7 ก.ก./ไร่ นาโยนกล้าไม่เกิน 5 ก.ก./ไร่ ส าหรับ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การใช้ปุย๋เคมี ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน คือช่วงที่ 1 ปักด า 10–15 วัน หรือ
หว่านน้ าตาม 20–25 วัน ใช้แม่ปุ๋ยสูตร 18–46–0 อัตรา 9 กิโลกรัม/ไร่ ปุย๋สูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร ่และปุ๋ย
สูตร 46–0–0 อัตรา 1 กิโลกรมั/ไร่ ช่วงที่ 2 ระยะก าเนิดช่อดอกหรือ 50–55 วัน ข้าวอายุสั้น 45–50 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 
46–0–0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ และช่วงที่ 3 ระยะตั้งท้องถึงเริ่มออกรวง พิจารณาว่าควรจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ สังเกตจาก
ใบข้าว ถ้าจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 ก.ก./ไร่ เป็นปริมาณ
ที่น้อยกว่าที่ผ่านมา 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การการป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว ใช้เชื้อราไตรโครเดอมา เริ่มตั้งแต่แช่
เมล็ดพันธุ์ ในนาด าใช้เชื้อไตรโครเดอมา ฉีดพ่นพร้อมยาคุมเลน ในช่วงที่ 2 ใช้ผสมปุ๋ยหว่านหรือปล่อยตามน้ าขณะเปิดน้ าเข้า
นา ร่วมกับการใช้น้ าแบบเปียกสลับแห้ง คือขังน้ าไว้ในแปลงจนกว่าใบจะชนกัน ปล่อยทิ้งไว้จนถึงระยะก าเนิดช่อดอกให้
เปิดน้ าเข้า ศัตรูข้าวระบาดในช่วงนี้จึงควรใช้ระบบน้ าผ่าน ระบายน้ าออก 7 วัน เปิดน้ าเข้าขังน้ าไว้ 2 วัน ให้ไขน้ าออก 
ท าสลับกันจนกระทั่งก่อนวันเก็บเกี่ยว 10 วัน สิ่งที่ละเลยไม่ได้คือ เกษตรกรจะต้องหมั่นส ารวจแมลงศัตรูพืชทุก ๆ 7 วัน เมื่อ
พบแมลงศัตรูพืชให้ใช้สมุนไพร หรือน้ าส้มควันไม้ในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อรักษาระบบนิเวศในแปลง
นา 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง (หลังข้าวออกดอก 30 วัน) เท่านั้น โดย
ระบายน้ าออกจากนาข้าวเมื่อข้าวออกดอกแล้ว 15 วัน ช่วงเก็บเก่ียวดินในนาจะแห้ง สิ่งที่ไม่ควรละเลยคือ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การท าบญัชีฟาร์ม ควรท าการบันทึกบัญชีฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ ทุกฤดูการปลูก
ข้าว เพ่ือจะได้รู้ว่าตนเองสามารถลดต้นทุนอะไรได้บ้าง  

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กรมการข้าว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร 
ด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวสุภาวดี บุญประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 092-2816673 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ  :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 127,019 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,619 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง  : บ้านท่านจั่น  หมู่ที่ 3  ต าบลหนองขุ่น  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท   
พิกัด  : Latitude 15.27574  Longitude 100.00109  x 0607491 y 1689072  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  :   นายชัยวัฒน์  ไพรหนู  อายุ  50 ปี  
บ้านเลขท่ี  107 หมู่ที่  3  ต าบลหนองขุ่น  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  17120 
เบอร์โทรศัพท์  :  08-9765-1274 
สถานการณ์ของพื้นที่ :   - เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) 

ร้อยละ 79.58  ปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวก 
- เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้คุณภาพ   
- ต้นทุนการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง โรคแมลงระบาด   
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า   

แนวท  แนวทางการพัฒนา  :   - การลดต้นทุนการผลิตข้าวซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 3,860 บาท/ไร่   
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนลงไร่ละ  430 บาท/ไร่ 

- การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราไตรโคเดอมาเพ่ือใช้แทนสารเคมี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 430 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้  : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

2. การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราไตรโคเดอมา

ถนนทางเขา้ชยันาท ถนนทางเขา้อุทยั 
วงเวยีน
วดัสิงห์ 

ศูนยเ์รียนรู้ ฯ

ตลาดวดัสิงห์

ถนนไป
 อ.หนองมะโมง 
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ฐานการเรียนรู้  : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การจัดท าแปลงเปรียบเทียบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ ในปัจจุบันได้มีการท านาโดยใช้อัตรา

เมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัม/ไร่ เปรยีบเทียบกับแปลงที่ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัม/ไร่ ผลปรากฏว่าแปลงที่ใช้อัตรา
เมล็ดพันธุ์  12 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 816 กิโลกรัม/ไร่ สว่นแปลงที่ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 
796 กิโลกรัม/ไร่   

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชใช้เชื้อราไตรโคเดอมา ในการ
ป้องกันก าจัดเชื้อราและสามารถท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้ไร่ละ 1,260 บาท 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดท าเวทีตามกระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว การคัดเลือกข้าว และการใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การใช้น้ าหมักชีวภาพและสารสมุนไพรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย :  ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองแก  ต าบลหนองขุ่น 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  :  นายสุนทร  เพ็งสิงห์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์  :  092-2817833 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
สินค้าหลัก :  ข้าว 
พื้นที่การเกษตร : 109,867 ไร่ 
เป้าหมายเกษตรกร : 5,650 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านโพนางด าออก หมู่ 3 ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
พิกัด: Latitude 15.05687  Longitude 100.17531   X  638851  Y  1669240  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้          

 อ.อินทร์บุรี 

  ศูนย์เรียนรู้ ฯ   ที่ว่าการอ าเภอสรรพยา 

 เขื่อนเจ้าพระยา 

  อ.สรรคบุรี 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ:  นายสมศักดิ์  สีหะ   
บ้านโพนางด าออก หมู่ 3 ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
เบอร์โทรศัพท์ :  089 4389955 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

- พ้ืนที่มีความเหมาะสมมาก (S๑) กับการปลูกข้าว 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ผลผลิตต่ าคุณภาพผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 

แนวทางการพัฒนา :   1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยมีเป้าหมายเฉลี่ยไร่ละ 450 บาท 
2. เพิ่มผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 800 กก

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 

1. การใช้น้ าหมักชีวภาพในการย่อยสลายฟางข้าว วิทยากรเกษตรกร : นายสมศักดิ์  สีหะ
ประกอบด้วย 

- การผลิตและการใช้น้ าหมักชีวภาพในการย่อยสลายฟางข้าว 
- การท าจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 

2. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  วิทยากรเกษตรกร  : นายสมศักดิ์  สีหะ
- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครั้งที่ 1 เมื่อเตรียมดินเสร็จ ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 9 กก./ไร่ 
- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 25 วันใส่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 10 กก./ไร่ 

สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่ 
- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครั้งที่ 3 เมื่อข้าวอายุ 70 วันใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  9 กก./ไร ่
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3. แปลงเรียนรู้การใช้เมล็ดพันธุ์และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ วิทยากรเกษตรกร: นายสมศักดิ์  สีหะ
การจัดท าแปลงเปรียบเทียบ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  กข 41 เรียนรู้จากแปลงนาสาธิต 

 แปลงที่ 1 อัตราเมล็ดพันธุ์   5 กิโลกรัม/ไร่  ได้ผลผลิต จ านวน  823 กก./ไร่ 
 แปลงที่ 2 อัตราเมล็ดพันธุ์  10 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน  915 กก./ไร่ 
 แปลงที่ 3 อัตราเมล็ดพันธุ์  15 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน  1,027 กก./ไร่   
 แปลงที่ 4 อัตราเมล็ดพันธุ์  25 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน  851 กก./ไร่     

4. การใช้สารชีวภัณฑ์ สมุนไพร และฮอร์โมนสูตรต่างๆวิทยากรเกษตรกร: นายสมศักดิ์  สีหะ
ประกอบด้วย 

- การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีใช้สารสะเดา การใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุด และขมิ้นชัน 
- การท าฮอร์โมนจากหัวปลี       

ฐานการเรียนรู้ : 
การวางแผนการท านาและก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดีคือ 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การเตรียมดิน ที่ไม่เผาฟางข้าว เพราะเป็นการท าลายสภาพดิน แก้ปัญหาฟางและตอซัง

ข้าวเป็นปัญหาเตรียมดินไม่ได้ด้วยการหมักฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย เพียงใช้เวลาหมักฟางข้าวอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ ก่อนท าเทือก ปรับพื้นที่นาให้เรียบสม่ าเสมอ จัดระบบพื้นที่แปลงนาให้สามารถระบายน้ าเข้าออกได้ง่ายโดย
ขุดร่องรอบแปลงนา อีกทั้ง ปักด าพร้อมหว่านแหนแดง 20 กก./ไร่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การปลูกและการเลือกเมล็ดพันธุ์ การใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เลือกเมล็ด
พันธุ์ให้เหมาะสมต่อฤดูท่ีปลูกอัตราที่ใช้ นาปักด าไม่เกิน 7 ก.ก./ไร่ หว่าน อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การใช้ปุย๋เคมี จะใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว ใช้เชื้อราไตรโครเดอมา ร่วมกับการใช้น้ าแบบเปียก

สลับแห้ง เมื่อพบแมลงศัตรูพืชให้ใช้สมุนไพร หรือน้ าส้มควันไม้ในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช เสริมเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต ด้วยน้ าหมักชีวภาพหมักเอง เป็นระยะ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การเก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง (หลังข้าวออกดอก 30 วัน) เท่านั้น 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กรมการข้าว  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
เกษตร ด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านักชลประทานชัยนาท 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายเจนวิทย์  สมอคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์:  089 4090608 
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รพ.ชัยนาท สวนนกชัยนาท 

ศาลากลาง 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ไป อ.สรรค
บุรี 

ถนนทางเข้าชัยนาท 

สะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา 

อ.วัดสิงห ์ ไปสิงห์บรุ ี

ถนน
สาย
เอเชีย 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 176,505 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 7,938 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านพระแก้ว หมู่ที่ 10  ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
พิกัด : Latitude 15.05142  Longitude 100.11432   X 619004   Y 1661245 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายบุญฤทธิ์  หอมจันทร์  อายุ 43 ปี และ พจท.เฉลียว  น้อยแสงอายุ 56 ปี 
       บ้านเลขท่ี 16 หมู่ที่ 10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

เบอร์โทรศัพท์ : 086-8692243 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  - เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแพรกศรีราชา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) ร้อยละ 97.58 ปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวก 

- เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา :    - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,552 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างน้อยไร่ละ 460 บาท 

-การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนข้าวอย่างน้อยไร่ละ 460 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การจ ากัด
วัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง  

ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง การให้น้ าแบบแห้งสลับเปียก 
ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 วัน เอาน้ าออกจาก

นา ประสานผู้รับซื้อและ 
ระยะเก็บเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 
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ฐานการเรียนรู้ที ่2 ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยเน้นการเลือกพันธุ์
ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน  โดยเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดินการคัดเลือก พันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดี และก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี
ซึ่งปรับประยุกต์กับหลัก TPS โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการ
คุณภาพของผลผลิต ได้แก่ การผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain 
การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี  

ฐานการเรียนรู้ที ่5 สมุนไพรป้องกันจ ากัดแมลง และการท าฮอร์โมนไข่ส าหรับเร่งดอก เร่งผลการท าน้ า
หมักชีวภาพ โดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีท า การน ามาผลิตใช้ และประโยชน์ 

ฐานการเรียนรู้ที ่6 การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
ได้แก่ การส่งดินตรวจหา ผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่  และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อ
แปลง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นางลือ-ท่าชัย  ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนวัดสิงห์ 
       ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว ส านักชลประทานชัยนาท 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นายเชน  กรณ์ผึ้ง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์:  082-1639022
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 163,857 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,873 ครัวเรือน   
สถานที่ตั้ง :  บ้านทับใต้ หมู่ 9 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
พิกัด :  Latitude 15.07676  Longitude 100.02506  X  610168      Y   1667073  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ถนนสามง่าม – นางลือ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :   นายขวัญชัย  แตงทอง อายุ 48 ปี 
ที่อยู่  :  25  หมู่ 9 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
เบอร์โทรศัพท์ :  081 – 7279604 
สถานการณ์ของพื้นที่ :    

- เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสามง่ามท่าโบสถ ์ส่วนใหญ่ปลูกข้าว รอ้ย
ละ 50 ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ด ี

- ต้นทุนการผลติสูง 
- โรคแมลงศัตรูพืชระบาด   

แนวทางการพัฒนา : การท านาแบบไม่เผาฟางเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ฐานการเรียนรู้  : การท านาแบบลดต้นทุน 

       ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การท านาแบบไม่เผาฟาง การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก–การเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยเน้น 
ระยะกล้า ได้แก่ การจ ากัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียกการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง  
ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง การให้น้ า
แบบแห้งสลับเปียก 
ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 
วัน เอาน้ าออกจากนา  
ระยะเก็บเก่ียว ได้แก่ เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

- ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าว
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 

- การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน โดยเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือก พันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดี และก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 

ศาลเจา้พอ่ทบัใต้

ศูนยเ์รียนรู้บา้นทบัใต้

วดัใหม่วงเดือน
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- การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
     ฐานการเรียนรู้ที2่. การสกัดสมุนไพรป้องกันจ ากัดแมลงจากหม้อพลังแสงอาทิตย์ และการท าฮอร์โมนไข่

ส าหรับเร่งดอก เร่งผล การท าน้ าหมักชีวภาพ โดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีท า การน ามาผลิตใช้ และประโยชน์ 
ฐานการเรียนรู้ที ่3 การท าปุ๋ยปั้นเม็ด      

ฐานการเรียนรู้ที4่. การผลิตและต่อเชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราไตรโคเดอมา 

แปลงเรียนรู้        

เครือข่าย : ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัด 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  น.ส.พรทิพย์  นิลวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ : 089  -  9592931 081 – 8869378 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
สินค้าหลัก : ข้าว  ถั่วเขียว 
พื้นที่การเกษตร : 84,767 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,946 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
พิกัด : Latitude 15.20725  Longitude 99.86621  x 0593037 y  1681434  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
 แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ถนนเขาตะพาบ – วัดสิงห์      N 

      สามแยกทุ่งโป่ง 

  ที่ว่าการอ าเภอหนองมะโมง 12 กิโลเมตร 

     ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชือ่เกษตรกรต้นแบบ : นายสวอง  สระเสริม 
บ้านเลขท่ี 83/2 ม.1 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
เบอร์โทรศัพท์ :  090 424 8562         
สถานการณ์ของพื้นที่ :  - เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา 

- เกษตรกรมีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง คือ การปลูกถั่วเขียวหลังนา 
แนวทางการพัฒนา :    - ถ่ายทอดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียวหลังนาแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง  

- การจัดท าแปลงพันธุ์เพ่ือขายเมล็ดพันธุ์ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เกษตรกรต้นแบบมีความช านาญในการปลูกถ่ัวเขียวหลังนา 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
หลักสูตรเรียนรู้ :  

1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
2. การเตรียมดิน
3. การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับถ่ัวเขียว
4. การถอนพันธุ์ปน
5. การเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวโดยใช้เชื้อไรโซเบียม
6. การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับถ่ัวเขียว
7. ปริมาณธาตุอาหารที่ถั่วเขียวปลดปล่อยเมื่อมีการไถกลบลงดิน
8. การป้องกันก าจัดโรค/แมลง/วัชพืช และศัตรูธรรมชาติโดยวิธีผสมผสาน
9. การเพิ่มผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมนไข่ /ฮอร์โมนนมสด/วิธีการท า/วิธีการใช้
10. ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
11. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ พืชสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การใช้และการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์  
ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ ฮอร์โมนและน้ าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนลูกตาล ฮอร์โมนไข่ น้ าหมักชีวภาพสูตร พด.2 

พด.7 การเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง ถั่วเขยีว) การใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่อ าเภอหนองมะโมง จ านวน 9 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางเทวี  ดีอ่วม 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 971 1933 
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 อ.สรรคบุรี
 ที่ว่าการอ้าเภอ

อ.เนินขาม  อ.หันคา

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
สินค้าหลัก : อ้อยโรงงาน, มันส าปะหลัง, ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 102,409,  30,096 , 10800 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,266 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท. 
พิกัด : Latitude 14.94142  Longitude 99.83541  x 0589841 y 1652016  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :   
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้                         แม่น้ าเจ้าพระยา 

              ชัยนาท 

 ศูนย์เรียนรู้ฯ บา้นบ่อม่วง 
      จ.สุพรรณบุรี 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายทนงค์  สิงห์สม 
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 8 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
เบอร์โทรศัพท์ :  080 8858650 061 8207707       
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

- พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน 
- เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีต้นทุนในการผลิตที่สูง 
- ราคาปุ๋ยเคมีเพ่ิมสูง/โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดมากโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
- เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่

ถูกต้อง  
แนวทางการพัฒนา :  -   ลดต้นทุนการผลิตข้าวปลอดภัย 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพ่ือความปลอดในการบริโภค 
การน าไปใช้ประโยชน์  :  ลดต้นทุนการผลิต การจัดการโรคแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 
หลักสูตรเรียนรู้ :  

1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวปลอดภัย   วิทยากร : นายทนงค์ สิงห์สม
ประเด็นถ่ายทอดความรู้ : 1) การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวด้วยสารสกัดสาบเสือ 

2) การกระตุ้นให้ข้าวออกสุดรวง เมล็ดข้าวเต็ม ด้วยฮอร์โมนหัวไชเท้า
2. การผลิตขยายและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราธรรมชาติ วิทยากร : นายวุฒิชัย สีวันนา
ประเด็นถ่ายทอดความรู้ :  1) จุลินทรีย์ท้องถิ่นหรือเชื้อราขาว (Indigenous Micro – organisms : IMOs) 

2) จุลินทรีย์จาวปลวก

สะพาน 
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ฐานการเรียนรู้ : 
การวางแผนการท านาและก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดีคือ 
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การเตรียมดิน ที่ไม่เผาฟางข้าว เพราะเป็นการท าลายสภาพดิน แก้ปัญหาฟาง

และตอซังข้าวเป็นปัญหาเตรียมดินไม่ได้ด้วยการหมักฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย เพียงใช้เวลาหมักฟางข้าว
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนท าเทือกปรับพื้นที่นาให้เรียบสม่ าเสมอ จัดระบบพ้ืนที่แปลงนาให้สามารถระบายน้ าเข้าออก
ได้ง่ายโดยขุดร่องรอบแปลงนา  

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การปลูกและการเลือกเมล็ดพันธุ์ การใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ 
เลือกเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมต่อฤดูท่ีปลูก ค านึงถึงความต้านทานของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อฤดูที่ปลูก และเมล็ดพันธุ์มีความ
งอกไม่ต่ ากว่า 80% อัตราที่ใช้ นาหว่านไม่เกิน 20 ก.ก./ไร่  

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การใช้ปุย๋เคมี จะใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน 
ฐานการเรียนรู้ที ่4 การการป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  

ใช้เชื้อราไตรโครเดอมา เริ่มตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ ในนาด าใช้เชื้อไตรโครเดอมา ฉีดพ่น 
พร้อมยาคุมเลน ในช่วงที่ 2 ใช้ผสมปุ๋ยหว่านหรือปล่อยตามน้ าขณะเปิดน้ าเข้านา   
มีการส ารวจก าจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อรักษาระบบนิเวศในแปลงนาไว้ไม่ให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช เสริมเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต ด้วยน้ าหมักชีวภาพหมักเอง เป็นระยะคือ ระยะที่ข้าวเล็กใช้ฮอร์โมนน้ าหมักปลา 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
ช่วงติดตาดอกใช้ฮอร์โมนไข่ 80 – 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ช่วงข้าวเริ่มออกรวงใช้ฮอร์โมนผงชูรส + ฮอร์โมนลูกตาล 
อัตราส่วน 125 ซีซี + 100 ซีซี น้ า 20 ลิตร   

ฐานการเรียนรู้ที ่5 การเก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง (หลังข้าวออกดอก 30 วัน) เท่านั้น โดย
ระบายน้ าออกจากนาข้าวเมื่อข้าวออกดอกแล้ว 15 วัน ช่วงเก็บเกี่ยวดินในนาจะแห้ง 
แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย :  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมเกษตร ด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:   นายฐิติพงษ์  เสือสมิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์: 092 2821407 
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