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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

สินคาหลัก : ปลานิล 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 200 ไร   

เกษตรกรเปาหมาย :  30 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 3498 หมูท่ี 3 ตําบลบางปู  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ1  

พิกัด :  Latitude 13.50289, Longitude 100.76030/ X 690524.557932,Y1493433.057350, 47 N 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประหยัด  จันดา  อายุ 55  ป1 

3บานเลขท่ี  498 หมูท่ี 3 ซอยเทศบาล 119 ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
3จังหวัดสมุทรปราการ1  
3เบอรโทรศัพท0 : 081-934-8859 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  อําเภอเมืองสมุทรปราการมีสภาพพ้ืนท่ีราบลุม มีแหลงน้ําทางการเกษตร 
3เปนคลองท่ีอยูในเขตชลประทาน เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปลูกไมผลบนคันบอ 
3และบริเวณบาน สินคาหลักของเกษตรกรเปนสัตวน้ํา เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก 
3ปลาจีน กุงขาว ฯลฯ นอกจากนี้มีการปลูกพืชบนคันบอและบริเวณบาน เชน มะมวง กลวย ขา 
3ตะไคร พืชผักสวนครัว ท้ังนี้ปญหาหลักในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร 
3คือ ยังขาดความรู เทคนิคในการผลิต ปญหาทางดานการตลาด  สงผลใหกระทบกับรายไดของเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลานิลใหมีคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู 3:  เทคนิคการเลี้ยงปลานิลใหมีคุณภาพดีและมีผลผลิตตอไรสูง1 

3การนําไปใชประโยชน0 : ปลานิลมีผลผลิตเพ่ิม คุณภาพดี 1 รายไดสูง 
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หลักสูตรเรียนรู : 
1. พันธุและการคัดเลือกพันธุปลานิล
2. การเตรียมบอเลี้ยงปลานิล
33. การปฏิบัติดูแลรักษาปลานิล
4. การวางแผนการผลิตและการตลาดปลานิล

3ฐานการเรียนรู0 : 
3 1. พันธุและการคัดเลือกพันธุปลานิล

32. การเตรียมบอเลี้ยงปลานิล
4. การใหอาหาร
35. การปรับสภาพน้ําในบอเลี้ยง
36. การปรับปรุงบํารุงดิน
7. การผลิตมะมวงใหมีคุณภาพดี
8. การเลี้ยงกุงขาวในบอปลานิล

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบางปู 1, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแพรกษา, ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางปู, วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูรวมพัฒนา, กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนคลองบางปู,    

กลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลบางปู  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : 

1. นางสาวเมธินี  เพียงอภิชาติ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
12. นางสาวอัญชลี  บุญเจริญ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

3 เบอรโทรศัพท0 : 092-262-9057, 084-082-0885 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

สินคาหลัก : มะมวง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 500 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 37 หมู 10 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 

พิกัด :  Lat 6.186536, Long 108.095456, X 1510423, Y 692523 N 47 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายสมชาย อนุพันธ อาย ุ55 ป          

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 37 หมู 10 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ           

เบอรโทรศัพท : 085 1350998 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลบางโฉลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการปลูกมะมวงเปนจํานวนมาก แตเกษตรกรสวนมาก 
ยังขาดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผลผลิตท่ีไดคุณภาพไมคอยดีเทาท่ีควร ท้ังท่ีตลาด 
ในทองถ่ินรองรับผลผลิตไดตลอด  

แนวทางการพัฒนา : ใชศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงศึกษาและเรียนรูของเกษตรกร 

และประชาชนท่ีสนใจ โดยเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบ โดยเนนการผลิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  การผลิตมะมวงใหไดคุณภาพและไดมาตรฐาน 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตมะมวงใหไดคุณภาพและไดมาตรฐาน 

หลักสูตรเรียนรู :  

 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวง 
 2. การผลิตมะมวงใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน GAP  
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1  การจัดการดิน          

ฐานการเรียนรูท่ี 2  การปลูกและดูแลมะมวง 

ฐานการเรียนรูท่ี 3  การจัดการศัตรูมะมวง 

ฐานการเรียนรูท่ี 4  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ฐานการเรียนรูท่ี 5  การผลิตมะมวงใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน GAP  

 

แปลงเรียนรู : 

 

      
 

        
 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,  

       ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวมณวิภา  เพ็ชรักษ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 02-3126244, 092-2629340 
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ทางเข้าตลาดน้า้บางน้้าผึ้ง

สะพานลดัโพธ์ิ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ถนนนครเขื่อนขันธ ์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
สินค้าหลัก : ไม้ประดับ (หมากผู้หมากเมีย) 
พื้นที่เป้าหมาย : 355 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 65 ราย 
สถานที่ตั้ง: 39/1 ม.6 ต.บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง 
พิกัด :  Latitude 13.6703407, Longitude 100.5719054 / X 670009.544701, Y 
1511819.374075, 47 N 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายณรงค์ ส าลีรัตน์ อายุ 73 ปี 

บ้านเลขท่ี 39/1 ม.6 ต.บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

สถานการณ์ของพื้นที่ : การเกษตรในพ้ืนที่อ าเภอพระประแดงในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม เนือ่งจากเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น 
บวกกับเด็กรุ่นใหม่ๆหนัไปท างานบริษัท โรงงาน กันหมด แต่พ้ืนที่ในพระประแดงยังคงููกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว และ
ููกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เกษตรกรที่ยังพอเหลืออยู่ก็จะเป็นเกษตรกรที่ปลกูไม้ประดับ ซึ่งไม้ประดับนั้นให้
ราคาดีกับเกษตรกร บวกกับเมื่อพระประแดงกลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยว จงึท าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะซ้ือไม้ประดับมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา : เพ่ือให้เกษตรกรท าการผลิตพืชเศรษฐกิจได้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ตามเขตความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช สามารูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตและขยายพันธุ์ไม้ประดับ 

การน าไปใช้ประโยชน์ : เกิดสายพันธุ์ใหม่จากการผสมของหมากผู้หมากเมีย 10 พันธุ์/ปี 

หลักสูตรเรียนรู้ :  
1. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพ่ือให้ได้พ่อแม่
พันธุ์ที่ดี 
2. เทคนิคการผสมพันธุ์หมากผู้หมากเมีย
3. การดูแลรักษา

สวนสุขภาพลัดโพธิ ์
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ฐานการเรียนรู้ : 
1. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพ่ือให้ได้ลูกผสมใหม่ที่ดี
2. เทคนิคการผสมพันธุ์

3. การปลูกดูแลรักษา

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : กลุ่มไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี, กลุ่มไม้ประดับจังหวัดชลบุรี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายพรเทพ  แจ้งแสงทอง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-765-1102 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

สินคาหลัก : การทําประมง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 5,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 600 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 200 หมูท่ี 13 ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

พิกัด : Latitude 13.550598, Longitude 100.53620/ X 666230.586005, Y1498547.816717, 47 N 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุรกิจ ละเอียดดี อายุ 48 ป     

บานเลขท่ี  200 หมูท่ี 13 ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย  

จังหวัดสมุทรปราการ 

เบอรโทรศัพท  : 081–558-0731 

สถานการณของพ้ืนท่ี : สวนใหญเกษตรกรในพ้ืนท่ีรอยละ 95 ประกอบอาชีพดาน 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สินคาประมงไดรับผลกระทบจากหลากหลายปจจัย เชน น้ําเสีย 

ภาวะเปนพิษทางน้ํา ทําใหผลผลิตต่ําและไมไดคุณภาพ จึงควรสงเสริมและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีคุณภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิตใหสูงข้ึน 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสูมาตรฐาน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสูมาตรฐาน 
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หลักสูตรการเรียนรู  : 

1. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําปลอดภัยไดมาตรฐาน
2. การปรบัปรุงคุณภาพน้าํ
3. การแปรรูปอาหารทะเล

ฐานการเรียนรู : 

1. การผลิตหอยแครงใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน

๒. การผลิตกุงกุลาดําใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน 

3. การผลิตปูทะเลใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน

4. การผลิตสารปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน ปม.บอล

5. การแปรรูปอาหารทะเล

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย  :  กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอพระสมุทรเจดีย และศูนยเรียนรูฯ ในพ้ืนท่ีอําเภอพระสมุทรเจดีย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายฉัตรมงคล ออนสัมพันธ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท  ๐๘๑-๒๕๑๙๔๗๖ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,457 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 237 ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขที่10/1 หมู่ที่ 8 ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
พิกัด :   Latitude 13.624211 , Longitude 100.806756 / X 695454.85682, Y1506892.63058, 
47 N 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุรชัย แซ่จิว อายุ 53 ปี 
บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 8 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-397-9397, 089-996-7296 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอบางเสาธงเป็นแหล่งผลิตข้าวอันดับ 2 ของจังหวัด โดยพ้ืนที่ของต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวอยู่ในระดับเหมาะสมมาก S1 

แนวทางการพัฒนา: ลดต้นทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว จาก 4,500 บาท/ไร่ เป็น 3,315 บาท/ไร่ 

หลักสูตรเรียนรู้ :  
1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. การคัดเลือกและใช้เมล็ดพันธุ์ดี
3. การปรับปรุงดิน
4. การใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูข้าว
5. การแปรรูปข้าว

โรงพยาบาลบางนา 2

ถนนบางนา-ตราด

กม.23
ทางเข้าวัดบัวโรย

บริษัทไฟเบอร์พัฒ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ
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ฐานการเรียนรู้: 

1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. การคัดเลือกและใช้เมล็ดพันธุ์ดี
3. การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ที่เหมาะสม
4. การไูกลบตอซัง
5. การใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ
6. การใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูข้าว
7. การแปรรูปข้าว

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบัวโรย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอภิพล ทองค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-848 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 22,569 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 969 ราย 
สถานท่ีตั้ง : ม.7 ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

พิกัด :  Lat 12.84500 , Lon 101.31056 / X 750776.52778, Y1421119.54244, 47 N 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :   
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายถนอม ยังเจริญ อายุ 51 ป 
บานเลขท่ี 31 หมูท่ี 7 ตําบลคลองสวน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
เบอรโทรศัพท : 081 – 6536256 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลคลองสวนประกอบดวย 7 หมูบาน มีเกษตรกรท่ีทํานา
ปลูกขาวจํานวน 203 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีทํานารวมประมาณ 4,583 ไร โดยมีพ้ืนท่ี
ราบสมํ่าเสมอ สภาพดินชุดดินท่ี 3 มีความเหมาะสมกับการทํานา และมีระบบ
ชลประทานท่ีใชในการเกษตร จากคลองประเวศบุรีรมย และคลองยอยตางๆ มีพ้ืนท่ีในการปลูกขาวระดับเหมาะสม
มาก S1 เกษตรกรปลูกขาวนาหวานน้ําตม พันธุขาวท่ีนิยมปลูก ไดแก กข 47 พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี60 กข 41 
ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกขาวประสบปญหาขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ราคาผลผลิตลด
ต่ําลง ไมมีความแนนอน 16ในขณะท่ีราคาปจจัยการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา : ใชศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงศึกษาและเรียนรูของ
เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบ เนนการผลิตท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ลด
ตนทุนการผลิต พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช16 ประสานการทํางานกับภาคีเครือขายและ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี  
โดยกําหนดกิจกรรมลดตนทุนการผลิตขาวในดานตางๆ16 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว จาก 6,112 บาท/ไร เปน 5,195 บาท/ไร 

หลักสูตรเรียนรู : 

1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

2. การคัดเลือกและใชเมล็ดพันธุดี

ตลาด 100 ป

คลองสวน 

เทศบาล

ตําบล 

คลองสวน 

สวนสุข    

รีสอรท 

 ไปลาดกระบัง     ถนนเทพราช-ลาดกระบัง   ไปฉะเชิงเทรา 

ศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติ

สินคาเกษตร ต. คลองสวน 
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3. การปรับปรุงดิน

4. การใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูขาว

ฐานการเรียนรู : 

1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

2. การคัดเลือกและใชเมล็ดพันธุดี

3. การใชอัตราเมล็ดพันธุตอไรท่ีเหมาะสม

4. การไถกลบตอซัง

5. การใชปุยพืชสด

6. การใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูขาว

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : ศูนยผลิตเมล็ดพันธุและแปรรูปขาวตําบลคลองสวน, ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวตําบลคลองนิยม
ยาตรา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมนึก อิงขนร ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท : 081-561-2109 
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