
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 99,122 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,986 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านแพรกวิหารแก้ว หมู่ที่ 11 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด : Latitude 13.71054394 Longitude 101.0031576 
พิกัด :     X : 716630                         Y : 1516613 
ระดับชั้นของการพัฒนาศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายวินัย  ไชยมโน  อายุ 65 ปี        
บ้านเลขท่ี 37 หมู่ที่ 11 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา              
เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 8651963        
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบางเตย ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 90 ปลูกข้าว พื้นที่เป็นพื้นทีท่ี่เหมาะสมมากส าหรับการปลูกข้าว (S1)  
นิยมปลูกเพ่ือจ าหน่าย ปัญหาที่พบ คือ 

- ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะปุ๋ยมีราคาแพง 
- ศัตรูพืชระบาด 

แนวทางการพัฒนา : - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรในต าบลบางเตยมีต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ย 4,500 
บาทต่อไร่ โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงกว่าเดิมไร่ละ 600 บาท        

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ 600 บาท 
หลักสูตรเรียนรู้ :   1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
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ฐานการเรียนรู ้

ฐานการเรียนรู้ที ่1 การใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีความงอก 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ตามค าแนะน าของ 
กรมวิชาการเกษตร แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอมา การเตรียมดิน 
อย่างพิถีพิถันไม่เผาตอซังฟางข้าว หมักฟางด้วยน้ าหมักชีวภาพอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่  
การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์  
การจัดการน้ าอย่างเหมาะสมแบบแห้งสลับเปียก การก าจัดพันธุ์ปนตามระยะเวลา  
และการเก็บเก่ียวที่ถูกวิธี 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การท าและการใช้น้ าหมักชีวภาพสมุนไพรป้องกันก าจัด 
แมลง การท าฮอร์โมนไข่ใช้ในนาข้าว มีการสาธิตวิธีการท าและการใช้น้ าหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเผาถ่านและน้ าส้มควันไม้ มีการสาธิตการเผาถ่าน 
และเก็บน้ าส้มควันไม้เป็นสารไล่แมลงในนาข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 

แปลงเรียนรู้  : 

เครือข่าย :  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จ านวน 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
บ้านดอนกา  บ้านบางกะโหลก  บางปลานัก  บ้านแพรกวิหารแก้ว  บ้านแพรกชุมรุม 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายสมปอง  จันทร์กุบ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  08 9642 5779 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : มะม่วง 
พื้นที่เป้าหมาย : 8,808  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,606  ราย 
สถานที่ตั้ง : 84/1 ถนนราษฎรอุทิศ 1 ต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด : Latitude 13.71408987 Longitude 101.2180995 
ระดับชั้นของการพัฒนาศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมศักดิ์  วัลลานนท์  อายุ 54 ปี  
บ้านเลขท่ี 84/1 ถนนราษฎรอุทิศ 1 ต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์ :  089-9313902 
สถานการณ์ของพื้นที่ : มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอบางคล้า  
โดยมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากมะม่วงที่ผลิตจากแหล่งอ่ืน ๆ จึงท าให้ผลผลิตมะม่วงของอ าเภอบางคล้าเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคท่ัวไป  

- ความรู้ในการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต การจัดการโรคและแมลงที่ดีและเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิต และพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ฯ :  เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิต และพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ส ำนกังำนท่ีดินอ.บำงคล้ำ 

เทศบำลบำงคล้ำ

ประปำ อ.บำงล้ำอ.พนมสำรคำม

อ 
ที่วำ่กำรอ ำเภอบำงคล้ำ

ศนูย์

เรียนรู้ฯ

สนง.กษอ.บำงคล้ำ 
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หลักสูตร :  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง 
2. การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
3. การเกษตรที่ดีเหมาะสมส าหรับพืช

ฐานการเรียนรู้   
1. ฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง มีรายละเอียดดังนี้ เตรียมพ้ืนที่ การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก

การดูแลรักษาก่อนและหลังการเก็บเก่ียว การตลาด 
2. การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช
3. เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง การผสมปุ๋ยใช้เอง

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อ าเภอบางคล้า จ านวน 81 ราย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางณัฐญามน กาญจนะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4548781 
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ไปลำดกระบงั 

ไปฉะเชิงเทรำ 

เท
พร
ำช
 

เทศบำลต ำบลพิมพำ 
ที่ท ำกำรศนูย์ข้ำว

ชมุชน ถนนเทพรำช – บำงนำ - ตรำด 

แปลงผลติเมลด็พนัธุ์

ข้ำว

คลองนิยม

ยำตรำ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย :   18,833  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :    543  ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด : Latitude 13.5697194 Longitude 100.9433539 
ระดับชั้นของการพัฒนาศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวินัย  นาคศิริ 
ที่อยู ่ : บ้านเลขท่ี 13 หมู่ที่ 3 ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา        
เบอร์โทรศัพท์ :  - 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลพิมพา เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของพ้ืนที่ทาง
การเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตข้าวเพ่ือจ าหน่ายและใช้บริโภค  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง  
- โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตขายได้ราคาต่ า 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว และลดการใช้สารเคมี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว และลดการใช้สารเคมี 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจ าหน่ายเมล็ด  

2. ศัตรูพืชในนาข้าวและไม้ผล
3. การท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์  
4. การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธผีสมผสาน
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ฐานการเรียนรู ้:  การท านาแบบเคมีกับอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิต 

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย  : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลพิมพา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายช านาญ หมีรักษา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  : 086 054 0747 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 244,609  ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 7,700 ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ 4 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด : Latitude 13.91768846   Longitude 101.0006173 
พิกัด :  x : 716164   y : 1539532 
ระดับชั้นของการพัฒนาศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

ชือ่เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุภาพ โนรีวงศ์  
บ้านเลขท่ี 31/1 หมู่ที่ 4 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา      
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6147 1868 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลดอนเกาะกา เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  
คิดเป็นร้อยละ 97.6 ของพื้นที่ทางการเกษตร และเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมมากส าหรับ 
การปลูกข้าว (S1) ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายสด แปรรูป และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ไว้จ าหน่ายบ้าง โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ปัญหาที่พบ คือ 

- ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะปุ๋ยมีราคาแพง 
- ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตขายได้ราคาต่ า 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยการท านา
แบบเปียกสลับแห้ง การไถกลบตอซังข้าว การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การแปรรูปผลผลิต     
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การท านาแบบเปียกสลับแห้ง 

2. การผลิตปุ๋ยหมัก
3. การตรวจวิเคราะห์ดิน
4. การท าบัญชีครัวเรือน
5. การผลิตข้าวเพ่ือบริโภคและแปรรูป
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยเน้นใน ระยะกล้า ได้แก่ การ

ก าจัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบเปียกสลับแห้ง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ 
ได้แก่ การตัดพันธุ์ปน การก าจัดวัชพืชและแมลง การให้น้ าแบบเปียกสลับแห้ง  ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การตัดพันธุ์ปน
และก าจัดวัชพืช  ส ารวจโรคและแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 
วัน เอาน้ าออกจากนา ระยะเก็บเก่ียว เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ขา้วพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธุ์
ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุนการผลิต โดยการท า
นาโยน เปียกสลับแห้ง และการใช้ปุ๋ยตามค่าการตรวจวิเคราะห์ดินหรือที่เรียกว่า ปุ๋ยสั่งตัด  

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ 
การส่งดินตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่ และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อแปลง 

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย : กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
    ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  พัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนิยม ขันแก้ว  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  08 9922 2249 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองบัว  อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  20,380  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 990 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 62/1  ม.1  ต.หนองบัว  อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

พิกัด : X 727458  Y 1507978  โซน ๔๗ 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมยศ  นวมรศัมี 
ท่ีอยู  : 62/1  ม.1  ต.หนองบัว  อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอรโทรศัพท : 081-5893008 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  อําเภอบานโพธิ์มีการปลูกขาวเปนสวนมาก คิดเปนรอยละ 45 ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมดใน
อําเภอ (พืช,ประมง,ปศุสัตว)  เกษตรกรสวนมากปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย บางสวนเก็บไวทําเมล็ดพันธุ  แตปญหา 
ท่ีเกษตรกรพบมากคือ การระบาดของโรคและแมลงทําใหผลผลิตลดลงและไมไดคุณภาพ อีกท้ังปจจัยการผลิตยังมีราคา
สูงอีกดวย 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมคุณภาพผลผลิต    
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การใชสารชีวภัณฑเพ่ือลดตนทุนการผลิตและลดการใชสารเคมี 
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หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตเมล็ดพันธุขาว (การใชสารชีวภัณฑ/การผลิตน้ําหมักชีวภาพ) 
                      2. เศรษฐกิจพอเพียง  

                      3. บัญชีครัวเรือน 

            4. การเลี้ยงสัตวเพ่ือสรางรายได (ประมง/ปศุสัตว) 

            5. การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ฐานการเรียนรู :  
1. ฐานน้ําหมักชีวภาพ  เพ่ือใชลดตนทุนในข้ันตอน 

ของการเตรียมดินและการดูแลรักษา 

 

 

๒. ฐานเชื้อราไตรโคเดอรมา  เพ่ือลดตนทุน 

    ในการกําจัดโรคและแมลงในนาขาว  

 

 

 

3. เศรษฐกิจพอเพียง  มีการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาปรับใชในการทําการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรรูจัก 

การวางแผนการทําการเกษตรอยางพอเพียง 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

   

 

เครือขาย : ๑. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองบัว 

     ๒. อาสาสมัครเกษตรหมูบานตําบลหนองบัว 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางพักตรนดา  จงเจริญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-1701803  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 105,629 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,116 ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด  Latitude 13.72432955 Longitude 101.353486 
ระดับชั้นของการพัฒนาศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายไพรินทร์  นพกัณฑ์  
บ้านเลขท่ี 74/4 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา        
เบอร์โทรศัพท์ : - 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลท่าถ่าน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว คิดเป็น 
ร้อยละ 73.72 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตสด  
และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีการถ่ายทอความรู้ให้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม 
รวมถึงการจัดตั้งกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพ่ือร่วมกันเรียนรู้ และลดต้นทุนในการผลิต  

- ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง 
- โรคแมลงศัตรูพืชระบาด  
- ผลผลิตขายได้ราคาต่ า 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้การเรียนรู้ตามโรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการ 
ลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

ไปฉะเชิงเทรา 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ท่าถ่าน 

เทศบาล ต.ท่าถ่าน สถานีต ารวจ 
อ.พนมสารคาม 

ที่ว่าการอ าเภอพนมสารคาม 

สนง.กษอ.พนมสารคาม 
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หลักสูตรเรียนรู้ : 1. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร
3. การลดต้นทุนการผลิต

ฐานการเรียนรู ้  1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. แปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านข้าว

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าถ่าน  ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลท่าถ่าน 
    สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสมรัตน์ ประสิทธิ์เสริฐ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : - 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานหนองปรือไมแกว  
สินคาหลัก : พืชสวน (มะนาว) 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 2,849 
เกษตรกรเปาหมาย : 326 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองปรือไมแกว หมูท่ี 6 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด   Zone 47  X = 749968                 Y = 1499048 
                   Long = 101.309719     Lat = 13.549167 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายทองพูล โฉมสะอาด 
บานเลขท่ี 18/1 หมูท่ี 6 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เบอรโทรศัพท : 085-2843002 

สถานการณของพ้ืนท่ี : บานหนองปรือไมแกว หมูท่ี 6 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราเปนแหลงผลิต
พืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญหลายชนิด เชน มันสําปะหลัง และขาว แตสภาพพ้ืนท่ีอยูนอกเขตชลประทาน ประกอบกับใน
ปจจุบันราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเปนหลักในพ้ืนท่ีประสบปญหาราคาตกต่ํา เกษตรกรสวนใหญจึงหันมาปลูกพืชสวน เชน 
มะนาว พริกข้ีหนู มะมวง เปนตน เพ่ือสรางรายไดมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหนองปรือไมแกว หมูท่ี 6 ตําบลวังเย็น 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเปนศูนยท่ีสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรดานพืชสวน โดยเฉพาะมะนาว ซ่ึงเปนพืช
เปาหมายในการพัฒนาสงเสริมใหเกษตรกรนอกเหนือจากพืชหลักของอําเภอ นอกจากนั้นศูนยยังมีการดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย จึงเหมาะสมตอการเปนศูนยเรียนรูท่ีจะถายทอดความรูใหกับเกษตรกรภายในพ้ืนท่ีไดเขามา
ศึกษาเรียนรู 

เทคโนโลยีเดนของศูนย : เปนสถานท่ีเรียนรูการผลิตมะนาวและก่ิงมะนาวพันธุดี  

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตมะนาวโดยเนนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและผูบริโภค 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การปรับปรุงบํารุงดิน  
      2. การผลิตสารชีวภัณฑ 
      3. การขยายพันธุมะนาว 
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ฐานการเรียนรู 
 ฐานท่ี 1 การจัดการดินและปุย เปนการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยคอก ปุยหมัก รวมกับปุยเคมีเพ่ือลดตนทุน
การผลิต และการปลูกถ่ัวลิสงคลุมดินระหวางแถวมะนาวเพ่ือชวยในการควบคุมวัชพืช  
 
 
 
 
 
 ฐานท่ี 2 การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตดวยน้ําหมักชีวภาพและฮอรโมนไข 
 
 
 
 
  

ฐานท่ี 3 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา  
 
 
 
 
  

ฐานท่ี 4 การผลิตเชื้อราเมตาไรเซียม  
 

 
 
 
 
 ฐานท่ี 5 การขยายพันธุมะนาว และการดูแลรักษา  
 
  
 
 
 
 
เครือขาย : สํานักงานเกษตรอําเภอแปลงยาว 
ช่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยฯ : นายวิรัต ตันศรี ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 087-1444864 สํานักงานเกษตรอําเภอแปลงยาว 
 
หมายเหตุ : พืชหลักของอําเภอ คือ มันสําปะหลัง พ้ืนท่ี 27,129 ไร เกษตรกร 1,001 ราย 
      ขาว 24,382 ไร เกษตรกร 1,383 ราย  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

สถานท่ีตั้ง  : บานหวยหิน  หมูท่ี ๑ ตําบลลาดกระทิง  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พิกัด  : Zone 47    X  762479    Y 1506803   

          long 101.425967      lat 13.618131 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  

 

 

  

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมชาย สมาน   อายุ 59 ป   
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 19/1  หมูท่ี ๑ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอรโทรศัพท  : ๐89-2448929 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลลาดกระทิง สวนใหญปลูกมันสําปะหลังรอยละ 70 และพ้ืนท่ี
ปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S๒) เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาดิน เสื่อมคุณภาพ ดิน
มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ราคาปุยและสารเคมีแพง โรคและแมลง
ระบาด  สภาพภูมิอากาศ  แหงแลง (ภาวะฝนท้ิงชวงยาวนาน)  
 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง เพ่ิมผลผลิตตอไรรอยละ ๒๐ ผลิตทอนพันธุ           
มันสําปะหลังคุณภาพดี สงเสริมการใชปุยน้ําหมักชีวภาพ ผลิตฮอรโมนไวใชเอง การปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจน
การแปรรูปการทํามันเสนสดสะอาดและใบมันหมัก 
 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
 

หลักสูตรการเรียนรู :   
๑. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง   
๒. การผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังคุณภาพดี 
3. การประยุกตใชเทคโนโลยีในการผลิตมันสําปะหลัง     
4. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
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ฐานเรียนรู : 
1. ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิต แลผลิตทอนพันธุคุณภาพ 

  
 

2. ฐานเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยี 

  
 

3. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

  
 
แปลงเรียนรู : 

  
 
เครือขาย : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลาดกระทิง  

    วิสาหกิจชุมชนผูปลูกมันสาํปะหลังตําบลลาดกระทิง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางอรพรรณ จันทึก  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 083-9569729 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชือ่ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : มะนาว 
พื้นที่เป้าหมาย : 500 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,100 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านบางพุทรา หมู"ที ่8 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด : Latitude 13.7515437  Longitude 101.2964785  

47P X 0748322  Y 1521432 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวัฒนา โพธา อายุ 50 ป ี
บ้านเลขท่ี 51 หมู" 8 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เบอรโ์ทรศัพท์ : 085-4311310 
สถานการณ์ของพ้ืนที่ : อ าเภอราชสาส์น ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร ซึ่งมีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
และปลูกมะนาวเป็นพืชที่สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรใหด้ีขึ้น โดยมีพ้ืนที่ปลูกมะนาว ประมาณ
รอ้ยละ 50 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ในการจัดท าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจึงได้
ก าหนดมะนาวเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ 
แนวทางการพัฒนา : ต้องการใหเ้กษตรกรลดต้นทุนการผลิตมะนาวใหล้ดลงกว่าเดิมไรล่ะ 3,000 บาท จากเดิมไรล่ะ
10,000 บาท เหลือไรล่ะ 7,000 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เป็นศูนย์ในการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตมะนาว 
หลักสูตรเรียนรู  : 1. หลักสูตรการปลูกมะนาว 

2. หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะนาว
3. การขยายพันธุ์มะนาว
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ฐานเรียนรู ้ : 1. การปลูกมะนาวพันธุ์ดี 
2. การขยายพันธุ์มะนาว
3. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูมะนาว

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสมนึก สายพนัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๘๙-๕๓๕๗๗๗๐ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 24,060 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,930 ราย 
สถานที่ตั้ง   บ้านเกาะลอย หมู่ 3 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด  Latitude 13.3810662  Longitude 101.7054821  

X 0793030     Y 1480279  Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนยเ์รียนรู้ 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้   นายสว่าง พรสี่ 
บ้านเลขท่ี 197/1 หมู่ที่ 3 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา        
เบอร์โทรศัพท์    - 
สถานการณ์ของพื้นที่   พ้ืนที่ต าบลคลองตะเกรา มีเกษตรกรปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ และปลูกข้าวก็เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน ปัญหาที่พบในการปลูกข้าว คือ 
ต้นทุนในการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตขายได้ราคาต่ า 
แนวทางการพัฒนา  การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน 
และการผลิตสารชีวภัณฑ์ ไว้ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง ช่วยในการลดต้นทุนค่าปุ๋ยและสารเคมี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ 1. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

2. การผลิตน้ าหมักชีวภาพ
3. การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน

ไปสระแก้ว 

ไปฉะเชิงเทรา 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.คลองตะเกรา 

แยกบ้านหนองคอก 

รพ. อ.ท่าตะเกียบ 

ค่ายทหารพราน 

วัดหนองคอก 
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ฐานการเรียนรู ้ 1. โรงสีข้าวชุมชน 
2. การท าน้ าหมักชีวภาพ
3. เศรษฐกิจพอเพียง

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย    ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคลองตะเกรา 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  :  นายชัชวาลย์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  :  098 254 7153 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 33,879 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  1,154 ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านหัวล าพู หมู่ที่ ๔ ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด : Latitude 13.77278893  Longitude 101.1674719 
พิกัด : x 734345   y 1523655 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

   อบต. คลองเขื่อน 

ศูนย์เรียนรู้ ฯ 

      รพ. คลองเขื่อน 

   ถนนเลียบ คลองชลประทาน ฉะเชิงเทรา- บ้านสร้าง 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสุชาติ เสน่หา อายุ  45 ปี 
ที่อยู่ : 47 หมู่ที่ 4 ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์: 081 590 4909 

สถานการณ์ของพื้นที่ :. เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแคลองเขื่อน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 
80 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1)ร้อยละ 75 โดยปลูกข้าวเพ่ือส่งออกต่างประเทศ แต่ประสบ
ปัญหาการผลิตข้าวยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง และ
โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา :การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 5,800 บาท โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท 

การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้:เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

หลักสูตรเรียนรู้:  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี

ฐานการเรียนรู:้ 1. การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก – การเก็บเกี่ยว 
โดยเน้นใน 

ระยะกล้า ได้แก่ การจ ากัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบ 
เปียกสลับแห้ง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง  
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ระยะแตกกอ ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง 
การให้น้ าแบบเปียกสลับแห้ง 

ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว 20 วัน 
ระยะเก็บเก่ียว ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

2. ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม
โดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่  
การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 

3. . การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุน โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดีและ
ก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยสั่งตัด และการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบ ารุงดิน

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวล าพู ต าบลคลองเขื่อน ,ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กรมการข้าว  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายณรงค์ ภัทรขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 099 165 1694 
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