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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานวังหยวก อ.เมือง จ.นครสวรรค 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๑๑,๕๐๐ ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : ๔๑๔ ราย 
สถานท่ีตั้ง : ๙๘/๑ ม.๒ ตําบลบานแกง  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
พิกัด : X = ๖๑๒๔๑๑  Y = ๑๗๔๕๖๗๙  
ระดับการพัฒนาของศูนย  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายพิพัฒน  สิงหลอ 
ท่ีอยู บานเลขท่ี ๙๘/๑ ม.๒ ต.บานแกง อ.เมือง จ.นครสวรรค 
เบอรโทรศัพท ๐๘๒-๗๗๒๔๔๕๙ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ี ตําบลบานแกง สวนใหญปลูกขาว รอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ีแตการ
เพาะปลูกขาวประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรจึงหันมาปลูกขาวแบบลด
ตนทุนการผลิตโดยใชสารชีวภาพเขามาชวยในการลดตนทุน 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครสวรรคไดจัดตั้งศูนยศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร ท่ี ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานการใชสารชีวภาพในการลดตนทุนการผลิตขาวและสามารถถายทอดวิชาความรูใหกับ
เกษตรกรท่ัวไปไดและในการดําเนินการของศูนยนั้นไดอบรมเกษตรกรไปแลวทําใหเกษตรกรไดรับความรูใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวและพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาอยางมีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :  ๑. การผลติและใชสารชีวภัณฑ  ๒.การปรับปรุงบํารุงดิน ๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู  
ฐานท่ี ๑ ฐานการผลิตและใชสารชีวภัณฑ โดยเนนการผลิตและการใชปุยน้ําหมักชีวภาพ 

 

 

ฐานท่ี ๒ การปรับปรุงบํารุงดิน โดยเนนการใชปุยหมักชีวภาพ 

 

ฐานท่ี ๓ เศรษฐกิจพอเพียง เนนปลูกทุกอยางท่ีสามารถกินไดและกินทุกอยางท่ีปลูกเองเพ่ือลดรายจาย

ภายในครัวเรือน 

 

 

เครือขาย : กลุมปุยอินทรียชีวภาพ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวจุฬาลักษณ  แพงไทย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท ๐๙๔-๘๓๐๘๓๓๙ 
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ไป อ.โกรกพระ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :          99,058             ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :       2,123          ราย     
สถานทีต่ัง้  : บ้านท่ารวก หมู่ 5 ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั  : Latitude = 15.54433  Longitude = 99.95768  

 X 602531 Y 1714563  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ฯ : 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายสามารถ  คําหลาบ  อายุ  39  ปี 
บ้านเลขท่ี 9/2 หมู ่5 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท ์ :   08-5736-7306 
สถานการณ์ของพื้นที่  : เกษตรกรส่วนใหญ่ในอําเภอโกรกพระมีอาชีพทํานาเป็นหลัก 
แต่ประสบกับภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง, ฝนทิ้งช่วง, หรือนํ้าท่วมแล้ว เกษตรกรยังประสบ กบัปัญหาต่าง ๆ ในการทํา
นา เช่น ต้นทุนการผลิตสูง, การระบาดของโรคและแมลงศตัรูข้าว เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินและไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และต้องการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
แนวทางการพฒันา    : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยลดการใช้การเขตกรรม, การใช้ปุ๋ยพืชสด และ 

การใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคม ี
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้สารชีวภาพชนิดต่าง ๆ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าวและการไถกลบตอซัง
3 . การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน
4 . การผลิตน้ําหมักชีวภาพ
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การผลติจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง 
โดยเน้นการลดเผาตอซังข้าว เพ่ือรักษาโครงสร้างของดิน 
และไม่ทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ทีม่ปีระโยชน์ในดิน  
โดยการใช้วิธีการหมักตอซัง เน้นประโยชน์ของฟางข้าวและ 
ธาตุอาหารของพืชจากฟางข้าว, การผลิตและวิธีการใช้ 
จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง 

ฐานการเรียนรู้ : 2. การผลติฮอร์โมนจากรกหมูและการผลติน้ําหมักชวีภาพ 
ประโยชน์ของรกหมู เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ฮอร์โมนจากรกหม ู
เพ่ือให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง, ข้าวแตกกอได้ดีขึ้น ช่วยให้ข้าวผสมเกสรได้ดีขึ้น 
 ได้ข้าวเต็มเมล็ดและผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 

ประโยชน์ของนํ้าหมักชีวภาพ เป็นการใช้สารเคมีสกัดจากนํ้าหมักชีวภาพ 
 เพ่ือป้องกันกําจัดแมลงศัตรขู้าว เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 
โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมีทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
ในฐานการเรียนรู้น้ีประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับ 

        : วัตถุดิบและวิธีการทํา 
        : วิธีการใช้/อัตราส่วนการใช้ต่อระยะการเจริญเติบโตของข้าว 

: ประโยชน์ของฮอร์โมนและนํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้ : 3. การใชปุ้๋ยพชืสด โดยการไถกลบปุ๋ยพืชสดเพ่ือเป็นการปรับปรุงบํารุงดิน 
 และเพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดินโดยปฏิบัติเป็นประจําทุกปี ทาํให้โครงสร้างของดินดี 

แปลงเรียนรู้ : 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร  :  นางนันทิยา  วาสุกรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 08-1953-2567 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :     162,377    ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :   4,734   ราย     
สถานทีต่ัง้ : บ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude = 15.87795  Longitude = 100.28314  

 X = 638134     Y = 1761691  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้:  

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายอิทธิชัย  จันทร์แจ้ง  อายุ 40 ปี 
บ้านเลขท่ี 45 หมู่ 6 บ้านวังแตงโม ตําบลฆะมัง  
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
เบอร์โทร  086-9391059 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลฆะมัง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่เหมาะสมแก่การปลูก
ข้าว ร้อยละ 95 ของการทํานาเพ่ือขายผลผลิตให้โรงส ีจงึประสบปัญหาราคาที่ขาย ไม่สามารถควบคุมได้ประกอบกับ
ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เพราะในรอบ 1 ปี ทํานา 2-3 ครั้งไม่มีการพักดิน ทําให้ระบบ
นิเวศเสียหาย พ้ืนที่ส่วนใหญม่ีแหล่งนํ้าจากคลองชลประทาน/สถานนีสูบนํ้า ด้วยพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพฒันา : 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 4,000-4,700 บาท 
เป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ไร่ละ 1,000 บาท  

2. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : องค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน ์: เป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ไร่ละ 1,000 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู้ :    1. ทํานาแบบลดต้นทุน 

2. การทําและการใช้สารสกัดสมุนไพร
3. การเรียนรู้โรค/แมลงศัตรูพืช

ฐานการเรียนรู้ :   
ฐานการเรียนรู้ที่ :  1.  การปรับโครงสร้างของดิน  
ได้แก่การทําปุ๋ยนํ้าชีวภาพย่อยสลายฟาง  
ในนาข้าวการจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง  
การเรียนรู้ธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกับกลุ่มดิน 
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ฐานการเรียนรู้ที่ :  2 การใช้สารสกัดสมุนไพรขับไล่แมลง 
แทนการใช้สารเคมี สาธิต/ฝกึปฎิบัติ/ขั้นตอน/ 
เทคนิคในการนํามาใช้ประโยชน์ 

ฐานการเรียนรู้ที่ :  3 การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  
ได้แก่ เช่ือราบิวเวอร์เรีย เช่ือราไตรโคเดอร์ม่า (สาธิต/ฝึกปฎิบัติ/ขั้นตอน/เทคนิคการใช้) 

แปลงเรียนรู้ :  การทํานาแบบย่ังยืน มีวิธีสู่เป้าหมายกําหนด 3 ระยะ คือ 
        - ระยะที่ 1 ต้องลดต้นทุนการผลิต 

1. ปัจจัยการผลิต 
2. ต้นทุนการผลิต 

        - ระยะที่ 2 ต้องเพ่ิมผลผลิต 

        - ระยะที่ 3 ต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าว 

เครือข่าย : ศนูย์ข้าวชุมชนบ้านฆะมังด้วน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางวันนา เล็กวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-212-1933 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  

สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :       280, 399             ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :       5,093          ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเนินขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

พกิดั : Latitude =15.91973   Longitude =100.59714   

X 670410     Y 1755233  ZONE 47   

ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  

แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ฯ  : 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายสุนทร  ท้วมเทศ  อายุ 55 ปี 

บ้านเลขท่ี 121/1 บ้านเนินขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

เบอร์โทรศพัท ์: 089-9065898 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองกลับ ส่วนใหญ่ปลกูข้าวร้อยละ 91 และพ้ืนทีป่ลูกเป็นพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมกับการปลูกข้าว(S1)ร้อยละ 95 โดยดําเนินการผลิตเพ่ือการจําหน่ายข้าวเปลือกสู่ตลาดร้อยละ 80 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 จะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน  เก็บไว้ทําเมล็ดพันธ์ุในปีต่อไป และบางส่วนก็จําหน่ายเป็นเมล็ด

พันธ์ุดีให้กับเกษตรกรทั่วไปด้วย แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มกีารใช้ปัจจัยการผลิตใน

ปริมาณท่ีมากขึ้น เกิดโรคและแมลงระบาด ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตมีราคาแพง แหล่งนํ้าไม่เพียงพอ ทําให้มี

ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน  

แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวซึ่งเกษตรใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 

4,750 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนลงไร่ละ 400 บาท พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือใหไ้ด้คุณภาพดีขึ้น

ทั้งในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลกัสตูรการเรียนรู้  : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
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ฐานการเรียนรู้ :  

ฐานการเรียนรู้ที่ : 1  การปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักต่างๆ การใช้พืชปุ๋ยสดเช่น ปอเทือง ตลอดจนการฉีดพ่นนํ้า

หมักแล้วไถกลบตอซังฟางข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที ่ : 2  การใช้เมล็ดพันธ์ุดีและเหมาะสมโดยการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุดีไว้ใช้เอง และใช้เมล็ดพันธ์ุ

ในอัตราที่เหมาะสม 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 4  คุณภาพของผลผลิตขา้ว 

แปลงเรียนรู้ : พ้ืนที่ดําเนินการ จํานวน  40 ไร่ พิกัดแปลง  ZONE  47   X 671941  Y 1756858 

เครือข่าย :  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินขี้เหล็ก  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินพลวง  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินขวาง             

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์กรมการข้าว 

ชื่อเจ้าหนาทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายธนวรรธน์  ท้วมเทศ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 093-3192268 

9



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  291,039   ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  3,879   ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านห้วยโรงหมู่ 4 ตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั : Latitude =16.06733   Longitude =100.06394 

X 615291    Y 1775786  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพิชัย  โสทะ อายุ 56 ปี 
     บ้านเลขท่ี 378/1 หมู ่4 ตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 090-4971997 , 093-2761561 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณ รอ้ยละ90 และเป็น เกษตรกรท่ีประกอบ
อาชีพทํานา ร้อยละ 80 ของผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว 
(S1)   เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้เพ่ือจําหน่ายให้กับพ่อค้าทั่วไป ไม่ได้ทําเป็นเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกรโดยท่ัวไปจึง
มุ่งเน้นที่ผลผลติสูงสุด โดยไม่คํานึงถึงต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน ทั้งจากการใช้เมล็ดพันธ์ุในปริมาณท่ีมาก (ทําให้เกิด
ภาวะการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุ) การใช้ปุ๋ยเคมีที่สูงเกินความจําเป็น ตลอดจนการใช้สารเคมีทั้งที่ไม่จําเป็น  ผลกระทบ
ที่ตามมาคือต้นทุนการผลิตสงู ดินเสื่อมสภาพ ผลผลิตไม่มคีุณภาพ เกิดโรคแมลงระบาด อยู่ในเขตชลประทานมีระบบ
ส่งนํ้าที่ดี การคมนาคมสะดวก มีตลาดรับซือ้ผลผลิตอยู่ในเขตใกล้เคียง  
แนวทางการพฒันา :  ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยเป็นผู้ผลติเมล็ดพันธ์ุขา้วไว้ใช้เอง และส่งให้ศูนย์เมลด็พันธ์ุข้าว 
ร้านค้าในท้องถิ่น และเกษตรกรในชุมชน ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีให้น้อยลงในอัตรา
ที่ถูกต้อง เวลาที่เหมาะสมโดยจะลดต้นทุนจาก 4,750 บาท ให้เหลือ 4,200 บาท  

    : เพ่ิมคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนจาก 4,750 บาท ให้เหลือ 4,200 บาท 
หลกัสตูรการเรียนรู ้ : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

              : การผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคม ี
              : การเฝ้าระวังเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล 
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ฐานการเรียนรู้ที ่: 1  การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 

 -  การเตรียมดิน 

             -  การเตรียมเมล็ดพันธ์ุและการปักดํา 

            -   การดูแลรักษาและการคัดพันธ์ุปน 

            -   การเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อ 

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2   การปลูกพืชใช้น้ําน้อยอย่างรู้คุณค่า (ระบบนํ้าหยด) 

ฐานการเรียนรู้ที ่: 3   เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4  การจัดระบบการปลูกพืช 

แปลงเรียนรู้ :  

เครือข่าย : ศนูย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนในเขตอําเภอบรรพตพิสัย และในเขตอําเภอต่างๆ 
             ของจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค ์

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางนพสร  เพชรรัตน์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-9721850 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อาํเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก : ออยโรงงาน  

พิกัด :  X 643234 Y 1694532   Zone : 47   X : 643316  Y : 1695006 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายปรีชา คงขาว      

ท่ีอยู : เลขท่ี 74 หมูท่ี 2 บานเขาภูคา ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

ประเด็น : การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตออยโรงงาน  

ภาพถาย  

 เกษตรกรต้นแบบ         แปลงเรียนรู้ 

กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน 

กิจกรรม  การเพาะเลีย้งแมลงหางหนีบ กิจกรรม  การเพาะเลีย้งแมลงหางหนีบ

 กิจกรรม  :  การเพาะเลีย้งแมลงหางหนีบ         กิจกรรม  : การทํานํา้หมกัชีวภาพ
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              กิจกรรม : การทํานํา้หมกัชีวภาพ                                              กิจกรรม :การทํานํา้หมกัชีวภาพ  

                                                 

                 กิจกรรม : การทําปุ๋ ยหมกั                                                          กิจกรรม : การจดัทําแปลงลดต้นทนุการผลติอ้อย 

                                                    

กิจกรรม : การจดัทําแปลงลดต้นทนุการผลติอ้อย                           กิจกรรม : การจดัทําแปลงลดต้นทนุการผลติอ้อย 

                                                            

    กิจกรรม : การอบรมถา่ยทอดความรู้                                                      กิจกรรม : การอบรมถา่ยทอดความรู้ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุรพันธ วรรณโกฏิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 088 - 279 1656 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก :  ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  3,142 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  80 ราย 

สถานท่ีตั้งแปลง :  บานทุงสวาง หมูท่ี 7 ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด :  X : 647760  Y : 1746332 

ระดับการพัฒนาศูนยเรียนรู : 

แผนท่ี 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : 

1. นายสุรชยั  รวมทรพัย

ท่ีอยู : 58 บานทุงสวาง หมู 7 ตําบลวังใหญ 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

โทรศัพท : 08 8173 9616 

2. นายบรรลือ  นุชมา

ท่ีอยู : 29/1 บานหนองสระ หมู 3 ตําบลวังใหญ 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

โทรศัพท : 09 6542 5585 
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สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรพ้ืนท่ีตําบลวังใหญ สวนใหญปลูกขาว รอยละ 80 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมในการ 

ปลูกขาวในระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) แตเกษตรกรยังประสบปญหาผลผลิต

ตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา  :  สํานกังานเกษตรอําเภอทาตะโก จึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สินคาเกษตร (ขาว) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรในชุมชน ในการลดตนทุนการ

ผลิตขาวและสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมแปรรูปขาวสารถุง คุณภาพดี จําหนาย

เปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ขาวอินทรีย เพ่ือจําหนายตอไป 

เทคโนโลยีเดนของศูนย : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพโดย

ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตขาวตามระบบมาตรฐาน GAP สูเกษตรอินทรีย 

2. การปรับปรุงบํารุงดิน

3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ

4. การปลกูพืชระบบน้ําหยด (เกษตรผสมผสาน)

5. ผลิตภัณฑจากขาว (ขาวสารบรรจุถุง , จมูกขาว, น้ําขาวกลองงอก)

ฐานเรียนรู 

ฐานท่ี 1 การผลิตขาวตามระบบมาตรฐาน GAP สูเกษตรอินทรีย 

ฐานท่ี 2 การปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานท่ี 3 การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

ฐานท่ี 4 การปลูกพืชระบบน้ําหยด 

ฐานท่ี 5 ผลิตภัณฑจากขาว(ขาวสารบรรจุถุง จมูกขาว น้ําขาวกลองงอก)  

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานทุงสวาง หมู 7 ต.วังใหญ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางจันทรา  บายเมือง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 9814 9959 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

สินคา :  ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  122,382 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  2,617 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานทาโก หมูท่ี 7 ตําบลยางขาว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด : Latitude   Longitude  x =  617867  Y = 1715060 (Zone 47) 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมเด็จ  กรีมิน  อายุ 47  ป                  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 59/2 หมูท่ี 7 ตําบลยางขาว อําเภอพยุหะคีร ี จังหวัดนครสวรรค   

เบอรโทรศัพท : 087-845541 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลยางขาวมีลักษณะพ้ืนท่ีราบลุมติดแมน้ําเจาพระยา เกษตรกรสวนใหญจึงประกอบอาชีพทํานา คิด
เปนท่ีปลูกขาวรอยละ 75 ซ่ึงใชแหลงน้ําจากแมน้ําเจาพระยา แหลงน้ําใตดิน และบางพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน ซ่ึงวัตถุประสงคในการ
ผลิตขาวของเกษตรกรสวนใหญ เพ่ือจําหนายใหกับโรงสีเปนหลัก  และมีเกษตรกรท้ังรายกลุมและรายยอย มีการปลูกขาว                
เพ่ือจําหนายเปนเมล็ดพันธุ   พบวา การตนทุนผลิตคอนขางสูง  เนื่องจากมาจากสาเหตุตนทุนปจจัยการผลิตสูง (เมล็ดพันธุ 
ปุยเคมี ยาปองกันกําจัดศัตรูพืช และวัชพืช) ดินขาดความอุดมสมบูรณ  และโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ทําใหตนทุนในการผลิตขาว
สูงถึงไรละ 4,000 – 5,000 บาท แตขาวท่ัวไปขายไดในราคาเกวียนละ 6,300 - 6,700 บาท เม่ือเทียบกับตนทุนแลวขาดทุน 
ทําใหเกษตรกรเริ่มหันมาใหความสําคัญในการหาวิธีลดตนทุนการผลิตดวยการปรับปรุงคุณภาพดิน ใชสารชีวภัณฑและน้ําหมัก
ชีวภาพปองกันกําจัดแมลง การใชระบบการผลิตขาวแบบ “เปยกสลับแหง แกลงขาว” และเริ่มผลิตขาวจําหนายเปนเมล็ดพันธุ 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอพยุหะคีรี ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ขาว) เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนทีอําเภอพยุหะคีรี โดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยท่ีตําบลยางขาว ซ่ึงศูนยดังกลาวเปน
ศูนยท่ีเกษตรกรประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตร (ขาว)                 
สู เกษตรกรท่ัวไปได  และในการดําเนินการของศูนยไดอบรมเกษตรกรไปแลวตั้งแตป 2557 จนถึงปปจจุบัน                
ทําใหเกษตรกรไดรับความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

 2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู :  
ฐานท่ี 1 การผลิตและใชสารชีวภัณฑ  และการผลิตน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง การผลิตและใชบิวเวอรเรีย (ราขาว) 

เชื้อราไตรโครเดอรมา (ราเขียว)  วิทยากรประจําฐาน นายสมเด็จ  กรีมิน 

                                     

ฐานท่ี 2 การปรับปรุงดิน โดยการใชน้ําหมักจุลินทรียหนอกลวย การใชจุลินทรียสังเคราะหแสง และการผลิตปุยน้ํา
หมักชีวภาพ โดยใชสารเรง พด. ตาง ๆ เพ่ือใชชวงการเตรียมดิน บํารุงขาวในชวงการเจริญเติบโตกอนใหผลผลิต วิทยากร
ประจําฐาน นางตรุม  ทับทวี 

   

ฐานท่ี 3 การใชระบบผลิตขาวแบบ “เปยกสลับแหง แกลงขาว” เพ่ือลดการใชน้ําและเปนการเพ่ิมความแกรงตน
ขาวดวยวิธีธรรมชาต ิโดยแกลงขาวตั้งแตอายุได 25 วันเปนตนไปกอนขาวตั้งทอง สามารถแกลง 2-3 ครั้งตอรอบการผลิต

ข้ึนกับพันธุขาวท่ีปลูก วิทยากรประจําฐาน นายประยูร  แตงทรัพย  

 

ฐานท่ี 4 การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี โดยการวางแผนการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว ตั้งแตการเตรียมดนิ เพาะกลา 
ดูแลใสปุย กําจัดวัชพืช กําจัดพันธุปน จนถึงข้ันตอนการเก็บเก่ียว วิทยากรประจําฐาน นายทองหลอ  แตงทรัพย  

                
แปลงเรียนรู 

  
เครือขาย : ศูนยสงเสริมเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน สามัคคีพันธุขาวบานยางขาว หมูท่ี 6 , ศูนยสงเสริมเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

หมู 4 ตําบลยางขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชัยยุทธ  พวงสมบัติ  ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 086-775 0388 17



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  253,968   ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  8,276   ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ที่ ๓  ตําบลวังนํ้าลัด  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั :  Latitude 15.68033   Longitude 100.64417    
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางทองเม็ด พรมพิทักษ์      
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี ๑๕๑ หมูท่ี่ ๓ ต.วังนํ้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์   
เบอร์โทรศพัท ์: ๐๘๐-๕๐๕๕๘๐๐ 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  
          - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังนํ้าลัด ส่วนใหญ่ปลูกข้าว เป็นพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝนในการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยปลูก
ข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้จําหน่าย  
           - ประสบปัญหาต้นทนุการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมแีพง อีกท้ังบาง
ฤดูกาลยังประสบปัญหาโรคและแมลงระบาด  
แนวทางการพฒันา : ๑) การทํานาโยน และการทําปุ๋ยหมักใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลติข้าว โดยมีเป้าหมายลด
ต้นทุนไร่ละ ๕๐0 บาท  

๒) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการ
จัดต้ังกลุ่มผู้ผลติข้าวปลอดสาร กลุ่มไข่เค็มใบเตย และกลุม่นํ้าพริกแกง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตจากการทํานาโยน และการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร ได้แก่ การผลติข้าวกล้องปลอดสาร การทําไข่เค็มใบเตย และการทํานํ้าพริกแกง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตจากการทํานาโยน และการแปรรูปผลผลติ 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1. การทํานาโยน 

2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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ฐานการเรียนรู ้: 
๑. การทํานาโยน การเพาะกล้า  
    ๑) ใส่ดินในถาดหลุมประมาณครึ่งหน่ึงของหลุม  
    ๒)ใส่เมล็ดข้าวงอกลงในหลุม โดยใช้อัตรา ๓-๔ กก. ต่อ ๖๐-๗๐ถาด ต่อไร่  
    ๓) ใส่ดินปิดเมล็ดข้าว ระวังอย่าให้ดินลน้ออกมานอกหลุม เพราะจะทาํให้ 

รากข้าวที่งอกออกมาพันกัน ทาํให้เวลาหว่านต้นข้าวจะไม่กระจายตัว  
    ๔) หาวัสดุ เช่น กระสอบป่านคลุมถาดหลุม เพ่ือเวลารดนํ้าจะได้ไม่กระเด็น รดนํ้าเช้า-เย็น ประมาณ  

๓-๔ วัน ต้นข้าวจะงอกทะลุกระสอบป่าน ให้นํากระสอบป่านออก แล้วรดนํ้าต่อจนต้นกล้าอายุได้ ๑๕ วัน  การโยนกล้า 
นําต้นกล้าที่ได้ไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ให้สม่ําเสมอ การตกกล้า ๑ คน สามารถตกกล้าได้ ๒ ไร่ (๑๔๐ ถาด ต่อวัน) 

๒. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่  
๒.๑ การผลิตข้าวกล้องปลอดสาร 

๒.๒ การทําไข่เค็มใบเตย การล้างไข่  แช่ไข่เป็ดในนํ้าส้มสายชู ๑๐-๑๕ นาที เพ่ือให้คราบสกปรกที่ติด
เปลือกไข่ล้างออกได้ง่าย นําไข่ไปล้างคราบสกปรกออก แล้วนําไข่ไปล้างด้วยนํ้าที่ละลายสารส้ม เพ่ือให้เปลือกไข่นุ่ม 
ล้างด้วยน้ําสะอาด แล้วผึ่งไข่ไว้ให้แห้ง การต้มนํ้าเกลือใบเตย นําเกลือใส่หม้อที่มีนํ้าสะอาด ต้มพร้อมกับใบเตยจนเกลือ
ละลายจนหมด แล้วกรองทิ้งไว้ให้เย็น การดองไข่ นําไข่ที่เตรียมไว้มาใส่ภาชนะสําหรับดอง เทนํ้าเกลือให้ท่วมไข่  
นํานํ้าเกลือที่เหลือใส่ถุงแล้ววางทับบนไข่เพ่ือกันไม่ให้ไข่ลอย ดองทิ้งไว้ ๗-๑๐ วัน สามารถนํามาทอดเป็นไข่ดาว  
๑๐-๑๕ วัน ต้มสุกได้ 

๒.๓ การทํานํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผาปลาย่าง ส่วนผสมประกอบด้วย พริกมันใหญ่ ๒กิโลกรัม กระเทียม  
๓ กก. หอมแดง ๔ กก. กุ้งแห้ง ๒ ขีด ปลาย่าง ๔ มัดมะขาม ๒ ขีด นํ้าตาลป๊ีบ ๒ กก. นํ้ามันพืช ๑ ขวด นํ้าตาลทราย 
๑ กก. เกลือ ๑ ช้อนโต๊ะ กะปิหวาน ๓ กิโลกรัม ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนําไปบดละเอียด จะได้นํ้าพริกเผา  
๘-๑๐ กก. นํ้าพริกแกงเผ็ด ส่วนผสมประกอบด้วย พริกมันใหญ่ ๑ กก. พริกข้ีหนู ๑ กก. กระเทียม ๒ กก. หอมแดง  
๘ ขีด ข่า ๓ กก. ตะไคร้ ๑.๕ กก. มะกรูด ๖ ขีด กระชาย ๘ ขีด นํ้ามันพืช ๑ ขวด เกลือ ๓ ขีด กะปิหวาน ๓ กิโลกรัม 
ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนําไปบดละเอียด จะได้นํ้าพริกแกงเผ็ด ๑๒ กก. 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวมานิตา จันทร์เศรษฐี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: ๐๘๖-๑๙๘๗๖๒๔ 
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ไป
ตา

คล
ี 

วัดพุนาค ม.๕ ศูนยเรียนรู 

ไป
ลพ

บุร
ี 

ตลาดลําพยนต 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๑๖,๙๔๐ ไร 
เกษตรกรปาหมาย : ๙๓๗ ราย 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี ๔๕ บานพุนาค หมูท่ี ๕ ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
พิกัด : (Zone ๔๗)  พิกัดX= ๖๗๐๒๙๗  พิกัดY= ๑๖๙๖๑๕๙ 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

 

 

        ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุธีร เทียนชัย อายุ ๕๒ ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๔๕ บานพุนาคหมูท่ี ๕ ต.ลําพยนต อ.ตากฟา จ.นครสวรรค ๖๐๑๙๐ 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๒-๓๙๐-๐๔๖๗ , ๐๘๙-๙๕๘-๔๔๓๐ 
พ้ืนท่ีดําเนินการ : ๑๕ ไร 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญมักทําพืชไรชนิดเดียวในรอบป เชน มันสําปะหลัง
,ขาวโพด และจะปลูกพืชตามได อีกถาฝนตกตามฤดูกาล เชน ทานตะวัน ขาวฟาง ถ่ัวเขียว และ
ปอเทือง ซ่ึงเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมักจะประสบปญหาจากภัยแลงซ่ึงจะทําใหผลผลิต
ตกต่ําคุณภาพไมดีขายไดราคาผลิตท่ีต่ํา และยังมีภัยพิบัติตางๆเชนภัยแลง การระบาดศัตรูพืชท่ี
ไมสามารถควบคุมได 
แนวทางการพัฒนา : จัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจะทําใหมีผลิตผลขายได
ตอเนื่อง การจัดการตามหลักวิชาการและหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหลดตนทุนการผลิตและ

ลดการใชสารเคมี ดวยวิธีการใชสารชีภาพ สารชีภัณฑ และใชศัตรูพืชควบคุมการระบาดศัตรูพืชทําใหสินคาเกษตรเปนท่ี
ตองการของตลาด มีคุณภาพปลอดภัยขายไดราคาดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนย : การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังดวยการลดการใชสารเคมี, การปรับปรุงบํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ, การใชสารชีวภัณฑ, การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
ชวยลดความเสี่ยงตอราคาผลิตผลท่ีไมแนนอน ดวยการจัดการท่ีเหมาะสม สรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งดวยการ
จัดการปลูกพืชท่ีมีความหลากหลาย มีการผลิตและจําหนายแบบเกษตรอินทรียอินทรีย สรางความยั่งยืนแกครอบครัว
และชุมชน 
หลักสูตรการเรียนรู : ๑.การปลูกมันสําปะหลังดวยระบบน้ําหยด  ๒.การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ  
                           ๓.การปลูกพืชแบบผสมผสาน                ๔.การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

ถนนหมายเลข ๑๑ อินทรบุรี - เขาทราย 

ถน
นพ

หล
โย

ธิน
 

ท่ีวาการอําเภอตากฟา 
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1. การปลูกมันสําปะหลังดวยระบบน้ําหยด การใหน้ํามันสําปะหลังโดยใชระบบน้ําหยดทอลงท่ีตน ทําใหตนมัน
สําปะหลังไดรับอยางน้ําสมํ่าเสมอ การเจริญเติบโตดี การดูแลรักษางาย ใสปุยสะดวกท้ังทางสายทอน้ําหยดและในแปลง 
สามารถปลูกไดกอนฤดูฝนทําใหไดมันสําปะหลังท่ีมีอายุเก็บเก่ียวท่ีนานกวา ๘ เดือนข้ึนไปทําใหไดมันสําปะหลังท่ีมี
คุณภาพแปงดีขายไดในราคาท่ีสูงข้ึน เกษตรกรเขารวม   ๘ ราย 
 

 

 

2. การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ มีการประสานหนวยงานพัฒนาท่ีดินรวมจัดทําและฝกอบรมความรูเรื่องดิน
และการวิเคราะหธาตุอาหาร,การผลิตปุยอินทรียจากเศษวัสดุ ๒๔ ตัน การผลิตปุยน้ําชีวภาพและฮอรโมนจากพืชและสัตว 
 

 

 

3. การปลูกพืชแบบผสมผสาน  พ้ืนท่ี ๑๕ ไร มีกิจกรรมตางๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ ๑.การปลูกหนอไมฝรั่ง
พ้ืนท่ี ๒ ไร รายได ๒๑,๐๐๐ บาท/เดือน ขยายพ้ืนท่ีอีก ๑ ไร ๒ งาน ๒.การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต ๑๐๖ ตน รายได
จากการขายผล ๑๐๖,๐๐๐ บาท/ป ๓.การปลูกขาวฟางหางกระรอก ๖ ไรมีรายได ๒๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ๔.การปลูก
ขาวโพดหวาน ๒ งานรายได ๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง ๕.การปลูกมันสําปะหลัง ๕ ไรผลผลิตเฉลี่ย ๕,๗๐๐ กก./ไร นอกจากนั้น
ยังแบงพ้ืนท่ีทํานาปลูกขาวและเลี้ยงปลาในนา 
 

 

 

4. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ จัดประชุมสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังบรรยายเก่ียวกับโรคแมลงศัตรูมันสําปะหลัง 
รวมถึงศัตรูธรรมชาติท่ีมีอยูในระบบนิเวศ ไดแกแตนเบียน แมลงชางปกใส ท่ีเปนแมลงตัวห้ําทําลายเพ้ียแปงสีชมพู 
แนะนําการตรวจแปลงและจัดแบงเปนกลุมเฝาระวังการระบาด หากพบการระบาดมากระดับเศรษฐกิจท่ีทําใหพืชเสียหาย 
ใหทําการฉีดพนสารชีวภัณฑจําพวกเชื้อราบิวเวอเรีย และปลอยแตนเบียน แมลงชางปกใส หากระบาดมากจนไมสามารถ
ควบคุมไดใหใชสารเคมี และแจงการระบาดตอสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ เกษตรกรเขารวม ๓๐ รายจัดประชุม
บรรยายและสาธิตฝกปฏิบัติการผลิตและใชสารชีวภัณฑท่ีใชควบคุมศัตรูพืชไดแก ผลิตเชื้อราไตโคเดอมา โดยใชขาวหุงก่ึง
สุกดิบ สําหรับใชปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุของโรคพืช ฝกผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย โดยใชแปงขาวโพด นํามาใชสําหรับ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยตางๆ และไรแดง 

- การผลิตน้ําหมักสกัดจากสมุนไพร ใชในการขับไลแมลงศัตรูพืช 
- การเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส ใชสําหรับปลอยในแปลงมันสําปะหลังกําจัดเพ้ียแปงสีชมพู เกษตรกรเขารวม ๓๐ ราย 

 

 

 

 
เครือขาย : ศพก.อุดมธัญญา , ศจช.สุขสําราญ, ศจช.ลําพยนต 
ช่ือเจาหนาท่ีรับผิดชอบศูนย : นายลือชัย โยธาสอน ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๔๔๖๑๖๑๑๐, ๐๙๓๓๑๙๒๑๙๒ สํานกังานเกษตรอําเภอตากฟา   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาเล้ียว จังหวดันครสวรรค 
สินคาหลัก  ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย 106,283  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย 3,276  ราย 
สถานท่ีต้ัง บานคลองทาวัว  หมูที่  4  ตําบลหัวดง  อําเภอเกาเล้ียว  จังหวัดนครสวรรค 
พิกัด :  Latitude =  15.86776  Longitude  =  100.06300 

X  613812    Y  1754597  Zone  =  47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีต้ังศูนยเรียนรู : 

ชื่อ เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรยีนรู : นายเสริมศักดิ ์ เหมพิจิตร  อายุ  63  ป 
บานเลขท่ี  59/3  หมูท่ี  4  ตาํบลหัวดง  อําเภอเกาเล้ียว   
จังหวดันครสวรรค  เบอรโทรศัพท  081 – 0374612 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหวัดง  สวนใหญปลูกขาว รอยละ  90   
และพ้ืนท่ีเหมาะสมแกการปลูกขาว รอยละ 65  ของการทํานา  เพ่ือขายผลผลิตใหโรงสี  จึงประสบปญหา
ราคาท่ีขายไมสามารถควบคมุไดประกอบกับปจจัยการผลิตมีราคาแพง  ดนิมีความอดุมสมบูรณต่ํา  เพราะใน
รอบ 1 ป การทํานา 2 – 3  ครัง้  ไมมีการพักดนิ  ไมมกีารปรับปรุงบาํรุงดนิ  ทําใหระบบนิเวศเสียหาย  
พ้ืนที่สวนใหญมแีหลงน้าํจากคลองชลประทาน / สถานสูีบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  การคมนาคมสะดวก   

สนง. เกษตรอาํเภอเกา้

โรงงานนํ้าตาลรวมผล 

ถนนเสน้พิษณุโลก – นครสวรรค ์

     ถน
น

เกา้เลี้ยว - บ
รรพ

ตพ
ิส

ัย 

          ถนนเกา้เล้ียว – ยางใหญ่                          อาํเภอเกา้เล้ียว 

ป้อมตํารวจ 

หวัดง - อําเภอบรรพตพิสยั

ศนูย์เรียนรู้  

ศาลารม
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แนวทางการพัฒนา: -    การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวและการลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใช
ตนทุนการผลิตขาวไรละ  4,500 – 5,000  บาท  เปาหมายลดตนทุนลงใหไดไรละ  1,500  บาท    

- การปรับปรุงบาํรุงดนิ โดยใชปุยพืชสด , น้ําหมกัชีวภาพและไมเผาฟางและตอซังขาว 
เทคโนโลยเีดนของศูนยเรยีนรู:  เทคโนโลยีการลดตนทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เปนมติรกบั  
ส่ิงแวดลอม 
การนําไปใชประโยชน   การลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู -    การลดตนทุนการผลิตขาวและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

- การปรับปรุงบาํรุงดนิ
ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรูท่ี  1  การปรับปรงุบํารุงดินโดยการใชปุยพืชสด  การใชน้าํหมกัชวีภาพ  การไมเผาฟางและ
ตอซงัขาว 

ฐานการเรียนรูท่ี  2 การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว  โดยการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว พรอมจําหนาย 
ปละ  30  ตัน 

ฐานการเรียนรูท่ี  3 การทําน้ําหมักชวีภาพและปุยหมกั 

ฐานการเรียนรูท่ี  4 เศรษฐกิจพอเพียง 

เครือขาย  ศูนยขาวชุมชนบานคลองทาวัว, สภาเกษตรกร 
แปลงเรยีนรู  พ้ืนที่ดําเนินการ  5  ไร 
รางวัลแหงความภาคภูมิใจมากมาย อาทิเชน  รางวัล  แทนคุณแผนดิน  ป  2555 , 77  ตนแบบคนดีสู 60 ลาน
คนดีทวีไทย  รับเม่ือ  15  พฤศจิกายน  2555 , ปราชญเกษตร 72 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รับเม่ือ  19  
ธันวาคม  2557 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค ์
สินค้าหลกั : มนัสําปะหลัง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  160,659 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,733  ไร่ 
สถานทีต่ัง้ : บ้านถังแดง  หมูท่ี่ 4  ตําบลแมว่งก์  อําเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
พกิดั :  Latitude 15.74938  Longitude 99.53412    

X ………………….   Y …………………….  (Zone …)
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเสถียร   เทพสนธิ  อายุ  60  ปี 
ที่อยู : บ้านเลขท่ี 81  บานถังแดง หมู่ ที่ 4  ตําบลแม่วงก์  อําเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท ์:   084 493-4776 
สถานการณ์ของพ้ืนท่ี :   เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแม่ วงก์ ส่ วนใหญ่ปลูกมันสําปะหลังร้อยละ 80 และพ้ืนท่ีปลูก
เป็น พื้นท่ีเหมาะกับการปลูกมันสําปะหลัง โดยพันธ์ุที่ใชค้ือพันธ์ุ  ระยอง 5 ระยอง 9  เพราะมีความต้านทานโรค แต ่
เกษตรกรประสบปัญหาเร่ืองดินเส่ือมโทรม และน้ ําท่ีไม่เพียงพอในการผลิต เพราะต้องอาศัยนํ้าฝนประกอบกับ
ฤดูกาล ทางธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลง  ทําให้ เกษตรกรมีความเส่ียงและมีโอกาสเกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลา 
แนวทางการพฒันา :  - การใช้ พันธ์ุที่ได้รับการรับรองจากทางราชการและส่งเสริม ได้แกพ่ันธ์ุ ระยอง 11   
และพันธ์ุระยอง 13  มาปลูกทดแทน ทําเป็นแปลงทดลองและขยายผล 

                 - ใช้วิธีปลูกแบบไม่ยกร่อง และใช้ระบบนํ้าหยดเข้ามาช่วยในการผลิต   
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติมันสําปะหลัง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
หลกัสตูรเรียนรู้ : การใช้นํ้าอย่างคุ้มค่าด้วยระบบนํ้าหยดมันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู้ : 
         ฐานที ่1  การเตรียมดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน 
         ฐานที ่2  พันธ์ุและการเตรียมพันธ์ุ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
         ฐานที ่3  ระบบการใช้นํ้าหยด  โดยเกษตรกรต้นแบบ 
         ฐานที ่4  บัญชีฟาร์ม   โดย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครสวรรค์ 
         ฐานที ่5  เศรษฐกิจพอเพียง    โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 

แปลงเรียนรู ้

เครือขาย   : ศูนยเรียนรูเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลวังซ ่าน หมู ่ที ่ 10  บานธารมะยม 

                 :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลติสนิคาเกษตรตําบลแม ่เล่ยหมู่ที�1 บานหินดาด 

ชื�อเจาหนาที�ส่งเสริมการเกษตร :  นางสุกัญญา  ขนุอินทร ตาํแหน ่ง  เจาพนกังานเคหกิจการเกษตรชาํนาญงาน 

เบอรโทรศัพท    085-725 1864
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรกรเปาหมาย :  
สถานท่ีตั้ง : 16 หมูท่ี 10  ตาํบลวังเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
พิกัด :  X 590832  Y 1729253 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายฐิติโชค  คําไทย อายุ 42 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 16  หมูท่ี 10 ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
โทรศัพท : 0-8464-9914-5 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค สวนใหญปลูกขาว รอลละ 90 ของ
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีโซนนิ่ง S2 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว โดยเกษตรกรปลูกขาวพันธุขาวไมไว
แสงเปนสวนใหญ ปญหาของเกษตรกรคือ ตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะการใชเมล็ดพันธุ การใชปุยเคมีท่ีมาก 
การใชสารเคมี และปญหาภัยแลง 
   แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเดิมเกษตรกรใชตนทุนในการผลิตขาว 5,775 บาท/ไร 
(กรณีเชานา) โดยมีเปาหมายลดตนทุนคงเหลือ 4,115 บาท/ไร และไดผลผลิต 800 กก./ไร 
จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

2. เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

นครสวรรค์ - ลาดยาว

ไฟแดง 

ไป อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี

วดัวงัม้า 

อําเภอสว่างอารมณ์ จ.อทุยัธานี

เข้าศพก.หนอง

ศพก. 

บ้าน

พิกัด X 590832  

Y 1729253

ท่ีว่าการอําเภอลาดยาว 

ป้อมตาํรวจ
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หลักสูตรการเรียนรู : 
1. การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 10-15 กก./ไร การใชปุยสั่งตัด และการใชสารชีวภัณฑ 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. การปลูกพืชใชน้ํานอย 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 10-15 กก./ไร การใชปุยสั่งตัด และการใช
สารชีวภัณฑ 
ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว เปนการเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาว จะลดตนทุนปจจัยการ
ผลิตไดแก ลดเมล็ดพันธ ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมี  จะเห็นวาเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต
ขาวได  

 

การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสูตรปลา โดยการใชสารเรง พด.2 ของกรมพัฒนาท่ีดิน  โดยใชอัตราสวนดังน้ี 
         - เศษปลา  30 กิโลกรัม 
         - กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม 
         - สับปะรด  10  กิโลกรมั 
         -  นํ้า  10 กิโลกรัม  
         - สารเรงซุปเปอร พด.2  1 ซอง 
วิธีการทํา  
         - นําสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซองผสมนํ้า 10-15 ลติร คนใหเขากัน นาน 5 นาที 
         - ผสมเศษปลากับกากนํ้าตาล ลงในถังหมัก แลวเทสารละลาย พด.2 ผสมลงในถังหมัก 
         - คลุกเคลาคนสวนผสมใหเขากันอีกครั้ง แลวตั้งในท่ีรม 
         - กรณีทํานํ้าหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรรี่ใหคนหรือกวนทุก 7 วัน เพ่ือระบายกาซคารบอนไดออกไซด 
         - ปดฝาไมตองสนิท หมักไว 1 เดือน 
อัตราและวิธีใช 
          ผสมนํ้าหมักชีวภาพ 1 สวนกับนํ้า 500 สวน หรือ 4 ชอนแกง 
ตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนท่ีใบและลําตน หรือรดลงดิน 10 วันตอครั้ง  
การใชสารชีวภัณฑ  การผลติเช้ือราบิวเวอรเรีย (beauveriabassiana)  
วัสดุอุปกรณดังน้ี 
        1. ขาวสารชัยนาท 1 (ใชขาวพันธุไมไวแสง ขาวแข็งมาก) 
        2. หมอหุงขาว 
        3. ถุงพลาสติกขนาด 8 X 12 น้ิว 
        4. ตะเกียงแอลกอรฮอร 

       5. หวัเชื้อราบิวเวอรเรียบริสุทธิ์ 
       6. ยางวง 
       7. เข็ม 
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอรเรียจากขาวสาร 
         1. หุงขาวโดยใชขาวสาร 3 ถวยนํ้า 2 ถวย 
         2. ตักขาวท่ีหุงแลว ใสถุงประมาณ 0.5 กก./ถุง รอจนเย็น 
         3. นอค เช้ือราบิวเวอรเรียลงในถุงขาวสุก 
         4. เขยาถุงใหเช้ือราท่ัวถุง 
         5. ใชเข็มเจาะปากถุงเพ่ือใหอากาศระบายได 
         6. ท้ิงไว 7 วัน สามารถนําไปใชได (สังเกตดูเช้ือราสีขาวเดินในถุงท่ัวถุงขาว) 
วิธีการใช 
         1.  นําเช้ือราบิวเวอรเรยีจาํนวน 1 ถุง มาผสมนํ้า 20 ลิตร ขยี้เศษขาวออกและนํานํ้าเช้ือราบิวเวอรเรีย มาฉีดพนขาว 
         2. นําเช้ือราบิวเวอรเรยี มาใสกระบอกไมไผเพ่ือใหเช้ือรากระจายไปตามลม 27



 
ฐานเรียนรูท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียง  
             เปนการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาดุก การ
เลี้ยงกบ การเลี้ยงปลานิล การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงไก การเพาะเห็ด  การปลูกขาวปลอดสารพิษ 
เปนตน จะเห็นวาเกษตรกรสามารถดํารงชีพไดในชวงฤดูแลงและสามารถเปนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
เปนอยางดี 

 

 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การปลูกพืชหลังนา/การปลูกพืชใชน้ํานอย  

การทําการเกษตรหลังการทํานา โดยการปลูกผัก มะเขือ พริก ชะอม เพ่ือใหเกิดรายไดในชวงฤดูแลง 
เปนการเรียนรูดานการปรับเปลี่ยนการทํานาปรังเพ่ือมาปลูกพืชใชน้ํานอย เนื่องจากสถานการณปจจุบัน
ปริมาณน้ําไดลดลง สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางดี 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ช ื่อ :  ศ ูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการผล ิตส ินค ้าเกษตร อำเภอแม่เปิน  จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 32,550  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  1,097  ราย 
สถานท ี่ต ั้ง : บ้านเขาแหลม  หมู่ท ี่ 7 ตําบลแม่เปิน  อำเภอแม่เปิน จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
พ ิก ัด :  Latitude  15.66494  Longitude  99.41564   
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

              ศ ูนย์เรียนรู ้ฯ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้: นายส ุด ลาภา 
ท ี่อย ู่  : หมู่ท ี่ 7 บ้านเขาแหลม  ตำบลแม่เปิน  อำเภอแม่เปิน  จ ังหว ัดนครสวรรค ์ 
เบอร ์โทรศพัท ์ : 087- 8409328 
สถานการณข์องพ ื้นท ี่ : เกษตรกรในพ้ืนท ี่ตําบลแม่เปินส ่วนใหญ ่ปล ูกพ ืชไร่ และปล ูกข ้าวสำหร ับใช ้ในการอ ุปโภคใน 
คร ัวเร ือน โดยปล ูกข ้าวในช ่วงเด ือน ม ิ.ย.-ส.ค. ปัจจุบันมีสถานการณ์การปลูกข้าว ดังน้ี 

- พ ันธ ุ ์ข ้าวท ี่น ิยมปล ูกส ่วนใหญ ่เป ็นพ ันธ ุ ์ข ้าวเหน ียว  
- ประสบปัญหาการผล ิตเมล ็ดพ ันธ ุ ์ยังไม่ได ้ค ุณภาพ  
- การใช ้ปัจจ ัยการผล ิตส ูง  
- ด ินม ีความอ ุดมสมบ ูรณ ์ตํ่า ราคาปุ ๋ยและ สารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด 

แนวทางการพ ัฒนา : การเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการผล ิตข้าว (GAP) และการแปรร ูปผลผล ิตข้าว 
เทคโนโลยีเด ่นของศนูย ์เร ียนร ู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว (GAP)  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว การแปรรูปผลผลติข้าว 
หลกัสตูรเร ียนร ู้ : 1. การทาปุ๋ยหมัก 

2. การทาสารไล ่แมลงและสารกาจ ัดศ ัตรูพ ืช
3. การทาผล ิตภัณฑ ์ของใช ้ในครัวเรือน
4. การแปรร ูปผลผล ิตจากข้าว
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ฐานการเรียนร ู้ : 

1. การทําปุ๋ยหมัก มีการสอนว ิธ ีการทำปุ๋ยหมักและน ฎ้หมักช ีวภาพ โดยในการใช ้ปุ๋ยน้ันจะม ีการใช ้ปุ ๋ย ให ้ถ ูก
ชน ิด ถ ูก อ ัตรา ถูกเวลา โดยเน ้นการใช ้ปุ ๋ยตามค ่าการว ิเคราะห์ด ิน ได ้แก ่ การส ่งด ินตรวจหาผลกา รว ิเคราะห ์ด ิน ใช ้ปุ ๋ย
ตาม ค ่า ว ิเคราะห ์ด ินต ่อไร่ 

2. การปล ูกสมนุไพร โดยทางกล ุ่มได ้ให้สมาช ิกกล ุ่มปล ูกสมุนไพรเพื่อส ่งจำหน ่ายให้ก ับทางกล ุ่ม เช ่น ชันขมิ้น
ใบย่านาง อ ัญช ัน มะหาด เป ็นต ้น เพ่ือใช ้ในการผล ิตเวชสำอาง ทำสารไล ่แมลงและสารกำจ ัดศัตรูพ ืช 

3. การทำผล ิตภัณฑ ์เพื ่อจำหน ่ายส ินค ้าต ่างๆ เช ่น ปุ ๋ยหม ักช ีวภาพ น ฎ้ยาอเนกประสงค ์ การทำข ้าวปลอด
สารพ ิษ ผล ิตภัณฑ ์ของใช ้ในครัวเรือน เช ่น แชมพ ูสระผม น ฎ้ยาล ้างจาน ผล ิตภัณฑ ์ด ับกล ิ่น สารไล ่ยุงและแมลง เป ็น
ต ้น ใหก้ ับหลายพื้นท ี่ท ั้งในพืน้ท ี่กรุงเทพมหานคร นครสวรรค ์ ลำปาง และสมุทรปราการ เป ็นต ้น 

4. การปล ูกข้าวปลอดสารพ ิษ ซ ึ่งทางกล ุ่มได ้ให้สมาช ิกและเครือข่ายปล ูกข้าวปลอดสารพ ิษ โดยรับซ ื้อต ันละ
15, 000 บาท และการทำโรงส ีข้าวช ุมชน เพ่ือใช ้ในการช่วยผล ิตข้าวอ ินทรีย์ขายในตลาด 

แปลงเร ียนร ู้ 

เคร ือข ่าย : สำน ักงานพัฒนาเศรษฐก ิจจากฐานช ีวภาพ (BEDO)  

ช ื่อเจ ้าหน ้าท ี่สง่เสริมการเกษตร : นางสาวชมพ ู่  บุญรอดกล ับ 

เบอร ์โทรศพัท ์:093- 3192230 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค ์
สินค้าหลกั :  ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  13,000 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  600 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านชุมม่วง หมู่ 4 ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค ์
พกิดั : Latitude 15.65210  Longitude 99.58558  
 X ………………….   Y …………………….  (Zone …) 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

ทางไปอําเภอลาดยาว 

ทางไปอําเภอชุมตาบง 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางเตือนใจ   ใบไพศาล              
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 4 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค ์
โทรศพัท์ : 081-9735187  
สถานการณ์ของพืน้ที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชุมตาบง ส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา โดยอาศัยทั้งนํ้าฝนและบ่อบาดาล 
สถานการณ์ปัจจุบัน มีดังน้ี 

- พ้ืนที่มคีวามเหมาะสมกับการปลูกข้าว  
- การคมนาคมขนส่งสะดวก ในอําเภอชุมตาบงไม่มีโรงสีขนาดใหญ่ แต่อําเภอที่อยู่ใกล้เคยีง เช่นอําเภอ

ลาดยาว และอําเภอสว่างอารมณ์ ก็มีโรงสขีนาดใหญ่อยู่พอสมควร  
- เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือจําหน่าย มิได้เก็บไว้บริโภค  
- เกษตรกรต้นแบบเล็งเห็นถึงการทํานาแบบเดิมทําให้มีต้นทุนในการผลิตสูง จึงคิดหาวิธีการต่างๆในการลด

ต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนในการผลิตข้าว โดยไม่พ่ึงพาสารเคมี 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าว และการแปรรูป
ผลผลิต 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าว 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
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หลกัสตูรเรียนรู้:  
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยไม่เผาตอซัง
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูข้าว
3. การควบคุมหญ้าวัชพืชและลดอัตราการใส่ปุ๋ยโดยใช้แหนแดง
4. การทํานาเปียกสลับแห้ง
5. การปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาวให้ได้ผลผลติสูง
6. การแปรรูปผลผลิตข้าว

ฐานการเรียนรู ้

1) การปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเริ่มต้ังแต่การเตรียมดินโดยไม่เผาฟาง แต่ใช้วิธีกระจายฟางใช้ฟางทํา
ปุ๋ยหมักในนา โดยใช้สารชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วยร่วมกับเช้ือไตรโคเดอร์ม่า ฉีดเพ่ือย่อยสลายฟางให้กลายเป็นปุ๋ย 
และยังเป็นผลพลอยได้โดยกําจัดข้าวดีด ข้าวปน เมล็ดหญา้บางชนิด 

วิธีการ 
1. หลังการเก็บเก่ียว กระจายฟางโดยใช้รถไถเล็ก ติดเคร่ืองกระจายฟางพ่วงท้ายรถไถ
2. ฉีดพ่นทับตอซังด้วยสารชีวภาพสูตร

2.1. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร
2.2. ไตโคเดอร์ม่า 10 ลติร (ที่ขยายแลว้)
2.3. โดยสามารถฉีดพ่นได้ 1 ไร่

3. ปล่อยนํ้าเข้าพอคลุกคลิก ประมาณ 5 ซ.ม. แล้วยํ่าหมักไว้ 7 วัน หลังจาก 7 วัน หน้าดินแห้งไม่มีนํ้าแล้ว
ให้ฉีดพ่นไตรโคเดอร์ม่า 20 ลิตร/ ไร่ เว้นไว้ 4-7 วัน แลว้ถึงปล่อยนํ้าเข้าแล้วทําเทือกเลย 

2) การใช้เมลด็พันธ์ุข้าวในอัตราที่เหมาะสม
นาหว่านน้ําตรม 10-15 ก.ก.ไร่ แล้วแต่ฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงฤดูฝน ใช้แค่ 10  กก /ไร่ แต่ทั้งน้ีเมล็ดพันธ์ุ

ต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี มีการทดสอบความงอก เช่น ของศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
3) การใช้แหนแดง เป็นการควบคุมวัชพืช และมีผลต่อการตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศ ลงสู่ดิน ให้พืช

สามารถนําไปใช้ได้ด้วย โดยการปล่อยไปกับนํ้า หลังหว่านข้าว 10-15 วัน 
แปลงเรียนรู้ :  

เครือข่าย : 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางณัฐนันทภัทร   ศรชัย  
เบอร์โทรศพัท ์: 093-3192185 
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