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สี่แยกไฟแดง ถนนสิงห์บุรี 

วัดศรัทธาภิรมย์ ศูนย์เรียนรู้ ฯ 

ลพบุร ี

แม่น ้ำลพบุรี 
อำคำรส้ำหรับประชุมวำงแผนของศูนย์เรียนรู ้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 36,589  ไร่    
เกษตรกรเป้าหมาย: 2,109  ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านม่วงหมู่ หมู่ที่ 3  ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัด :   Latitude 14.861813   Longitude   100.429248  X 0653767  Y 1643534  Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นางสาวยุภา  มีสมบัติ 
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี 64 หมู่ที่ 3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี 
เบอร์โทรศัพท์: 089 - 5238504 
สถานการณ์ของพื้นที่ :   

 เกษตรกรส่วนใหญ่ในพืน้ที่ปลูกข้าว
 พื้นที่ปลูกขา้วที่มีความเหมาะสมในการปลูกขา้ว (S1)
 เป็นการปลูกข้าวเพื่อจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง
 ประสบปัญหา คือ ได้ขา้วราคาถูก ต้นทุนสงู สารเคมีและปัจจยัการ

ผลิตที่มีราคาแพง
 มีการปนของวัชพืช
 มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องไม่มีการเว้นช่วงการท านา

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิต 
ข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,950 บาท/ไร่  
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ :  การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้: 1. การลดตน้ทุนการปลูกข้าว 

2. การผลิตข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพ

ทางเลี่ยงเมือง 

ทางแยกเข้าหมู่บ้านม่วงหมู ่
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ฐานการเรียนรู:้ 1. การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ ใช้ในช่วงหมักดินก่อนท าเทือก 
 เพ่ือช่วยสลายตอซังและก าจัดพวกวัชพืชท าคัดข้าวเด่นได้ 

ฐานการเรียนรู:้ 2. การท าฮอร์โมนนม เพื่อน าไปใช้ในช่วงตั้งแต่ข้าวอายุ 12 – 45 วัน ขา้วเริ่มตั้งท้องจะท าให้ข้าวมี
คุณภาพ  ผลผลิตสูง มีท้องไข่น้อย เมล็ดข้าวใหญ่    

ฐานการเรียนรู:้ 3. การท าสมุนไพรไล่แมลงเชื้อรา เพ่ือใช้ในการป้องกันและก าจัดศัตรู           

ในแปลงนาข้าวและเชื้อราพืชสดจากแปลงนา 

ฐานการเรียนรู:้ 4. การท าปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการเตรียมดินครั้งแรกในการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการหว่านข้าว 

ฐานการเรียนรู:้ 5. การปลูกปุ๋ยพืชสด เป็นการปลูกหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือใช้เป็น
ปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน พร้อมทั้งตัดช่วงการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าวได้อีกด้วย  

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางส าเริง   หมื่นระย้า   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 0871133 
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ไป อ.สรรคบุรี
ไป 
ต.
พัก
ทัน

ไป อ. ค่าย
ฯบางระจัน

ไป สุพรรณบรุี ไป สิงห์บุรี

ไป บ.ชันสูตร

ซ.1ซ.2ซ.3ซ.4

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 76,778ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 4,296ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านดงยางโทน หมู่ที่ 10  ต าบลพักทัน  อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัด : Latitude 14.90797 Longitude 100.24073  Zone 47  X 633454    Y 1648519 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นางเชิงเชาว์  เพ็ชรักษ์ 
22/4 หมู่ 10  ต าบลพักทัน  อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5779213 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลพักทัน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1)ร้อยละ 90โดยปลูกข้าวเพ่ือส่งขายโรงสีและอีกร้อยละ 10 ปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้
จ าหน่าย มีคลองส่งน้ าการคมนาคมสะดวกแต่ประสบปัญหา 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่พอจ าหน่าย 
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
- ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา :ลดต้นทุนการผลิตข้าวการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1.การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน 

2. การเตรียมและการหว่านเมล็ดพันธุ์
3. การดูแลข้าวในช่วงเจริญเติบโต

ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน 

เรื่อง การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 
วิธีที่ 1ปลูกปุ๋ยพืชสดก่อนการท านา  
วิธีที่ 2ปลูกพืชปุ๋ยพืชสดหลังท านา 
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ฐานการเรียนรู้ที่2การเตรียมและการหว่านเมล็ดพันธุ์ 
เรื่อง การใช้เชื้อราไตรโคเดอมาในนาข้าว 
ครั้งที่ 1 ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ าเปล่า 1 คืน จากนั้นแช่ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมานาน 30 นาที ยกขึ้นบ่ม

ข้าวต่ออีก 1 คืน จึงน าไปหว่าน อัตราการใช้เชื้อราไตรโคเดอมา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 50-100 ลิตร 
ครั้งที่ 2 หลังหว่าน 30 วัน ใส่เชื้อราไตรโคเดอมา พร้อมกับการปล่อยน้ าเข้านา อัตราการใช้เชื้อราไตรโครเดอ

มา 
2 กิโลกรัมต่อไร ่

ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวอายุ 40-50 วัน ใส่เชื้อราไตรโคเดอมาพร้อมกับการปล่อยน้ าเข้านา อัตราการใช้เชื้อรา 
ไตรโคเดอมา 2 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อควบคุมโรคของข้าว เช่น โรคกาบใบเน่า 

ครั้งที่ 4 ช่วงข้าวอายุ 70-80 วันฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอมาให้ทั่วแปลง อัตราการใช้ เชื้อราไตรโคเดอมา1 
กิโลกรัมต่อน้ า 100-200 ลิตร เพื่อควบคุมโรคใบจุด โรคใบไหม้ 

ครั้งที่ 5 ช่วงข้าวเริ่มโผล่ออกจากใบธงได้ประมาณร้อยละ 5 ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอมา อัตราการใช้เชื้อรา 
ไตรโคเดอมา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาเพื่อควบคุมโรคใบขีดสีน้ าตาล โรคเมล็ดด่าง 

ฐานการเรียนรู้ที่3 การดูแลข้าวในช่วงเจริญเติบโต 
เรื่อง การส ารวจตรวจนับแมลงศัตรูในนาข้าว 
การส ารวจการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าวเพื่อลดความสูญเสียจากการระบาดของ 

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว มีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มนับแมลงด้วยตาเปล่าและการใช้สวิงโฉบ 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอรพรรณ  ศรีสวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5245371 
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ถนน
สาย
เอเชีย ไป อบต.ทองเอน

อบต. ทองเอน 

วัดดงยาง

ไป ต.ง้ิวราย

ไป ต.โพธิ์ชัย

วัดปรางค์สามยอด (ใหม่)

ศูนย์เรียนรู้ ฯ  ม.10 ต.ทองเอน N 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 137,463ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 4,842ราย 
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 10  ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัด :Latitude 15.03533 Longitude 100.37311 Zone 47 x 0647608   y 1662693 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นายอุทัย  บัวศรีตัน  บ้านเลขที่ 63/1   หมู่ที่ 10 ต าบลทองเอน   
อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   
เบอร์โทรศัพท์:  086-7995961 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลทองเอน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1)ร้อยละ 97.58 โดยปลูกข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้จ าหน่าย มีคลองส่งน้ าการคมนาคม
สะดวกแต่ประสบปัญหา 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง  
- โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 4,552.64 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 

2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้:1.การท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การลดต้นทุนการผลิตข้าว
3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
4.การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า
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ฐานการเรียนรู:้  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2การลดตน้ทุนการผลิต 
*การปรับปรุงบ ารุงดิน
*การท านาหยอด
*การท าน้ าหมักชีวภาพ
*การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย์ ไตรโคเดอร์ม่า

ฐานการเรียนรูฐ้านที่ 3การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
*การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์(ปุ๋ยสั่งตัด)
*การผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลัก GAP

ฐานการเรียนรูฐ้านที่ 4การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
*การปลูกพืชใช้น้ าน้อย
*การท านาแบบเปียกสลับแห้ง
แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย :  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายฐานันด์  ทองแจ่ม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0511159 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 30,637ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,156ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ต าบลหัวป่า  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัด : Latitude 14.82622   Longitude 100.43190   X  ๖๕๔๐๗๘ Y ๑๖๓๙๕๙๙  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นายธนพล  ศรีใส อายุ ๔๖ ป ี
๕๑/๑ หมู่ ๓ ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๒๐ 
เบอร์โทรศัพท์:๐๘๕ – ๔๒๗๑๓๕๗ 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหัวป่าอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ ๙๐ 
และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว(S1) ซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นได้ โดยปลูก
ข้าวไว้จ าหน่ายโรงสีและผู้ประกอบการทั่วไป แต่ประสบปัญหา 

- เกษตรกรยังมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ท าให้มีต้นทุนในการผลิตสูง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย  

แนวทางการพัฒนา :ปัจจุบันเกษตรกรทั่วไปมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากซึ่งเกษตรกรอ าเภอพรหมบุรีมีต้นทุนการผลิต
ข้าว (นาหว่านฤดูนาปี ๕๗/๕๘) เฉลี่ยไร่ละ ๔,๓๒๐ บาท ดังนั้นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้คือ การลด
ต้นทุนการผลิตและการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด ซึ่งหากเกษตรกรท าได้ก็จะท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การท าไร่นาสวนผสม การท าฮอร์โมนสูตรต่างๆ การท า
สมุนไพรไล่แมลง การปลูกมะนาวออกนอกฤดู การขยายพันธุ์พืชต่างๆ เช่น การขยายพันธุ์ไผ่ การขยายพันธุ์มะนาว 
เป็นต้น 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
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หลักสูตรเรียนรู้: 1.การบ ารุงดินก่อนการเพาะปลูก(การท านาไม่เผาฟางข้าว การท าน้ าหมักเพ่ือย่อยสลายฟางข้าว 
การท าปุ๋ยพืชสด) 

2. การบ ารุงข้าวและไล่แมลง (สมุนไพรไล่แมลงและวิธีใช้ฮอร์โมนบ ารุงพืชและน้ าหมักชีวภาพ)
3. การลดต้นทุนการผลิต (การท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง)

ฐานการเรียนรู้: 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1การบ ารุงดินก่อนการเพาะปลูก 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2การบ ารุงข้าวและไล่แมลง 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓การลดต้นทุนการผลิตระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี, ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี, ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพรหมบุรี  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวพัชรา  ยะค า ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๒-๒๔๗๔๔๓๖ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 13,654 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 921ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านเสมาทอง  หมู่ที่ ๕  ต าบลถอนสมอ  อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัด :Latitude 14.78018  Longitude 100.39933 Zone 47  X 0650605   Y 1634483 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ต
.ท
า่
ข
า้
ม

สะพานขา้มแมน้่านอ้ย

วดัพกิลุทอง

อ
.ท
า่
ช
า้
ง

รพ.ท่าชา้ง

ศนูยเรยีนรู ้ฯ

แ
ม
น่้
าน
อ้
ย

แ
ม
น่้
าน
อ้
ย

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นางจารุภา  อ่ าสมบูรณ์ 
บ้านเลขท่ี  ๙๑/๑  หมู่ที่ ๕  ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลถอนสมอ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ ๙๐ และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S๑) ร้อยละ ๙๗.๕๘ โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่าย มีคลองส่งน้ า อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน     
การคมนาคมสะดวก แต่ประสบปัญหา 

- การผลิตยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง 
- ดินมีความอุดมสมบรูณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง 
- โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา :การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ ๔,๕๕๐บาท โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ ๔๕๐ บาทและการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ : ๑. การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอมาในนาข้าว 

๒. การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
๓. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี 

ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอมาในนาข้าว โดยเน้นในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ 

แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ าเชื้อราไตรโคเดอมาการใช้เชื้อราไตรโคเดอมาพร้อมกับการปล่อยน้ าเข้านา   
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ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การ
จ ากัดวัชพืช การใช้การจัดการน้ าแบบแห้งสลับเปียก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ 
ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปน และการก าจัดวัชพืชแมลง การให้น้ าแบบแห้งสลับเปียก ระยะตั้งท้อง ได้แก่ การถอนตัด
พันธุ์ปน ก าจัดวัชพืช ส ารวจโรงแมลง ระยะออกรวง ได้แก่ การถอนตัดพันธุ์ปนก าจัดวัชพืช ส ารวจแมลงก่อนเกี่ยว ๒๐
วัน เอาน้ าออกจากนา ประสานผู้รับซื้อและระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน การก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะ
พลับพลึง 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ ใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ใช้อัตราที่เหมาะสม โดยเน้นการเลือกพันธุ์
ข้าว 
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการปลูก 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีตและการลดต้นทุนโดยเลือกเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุ์ข้าว 
ที่คุณภาพดีและก าหนดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิธีการปลูก 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การวางแผนการท านาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพ่ือลดต้นทุนและผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
โดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางแผนการปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ การผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยใช้ระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตข้าวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ การท าสมุนไพรป้องกันจ ากัดแมลงและการท าฮอร์โมนไข่ ส าหรับเร่งดอก เร่งผล การ
ท าน้ าหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๗การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ 
การส่งดินตรวจหาธาตุอาหาร ผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อ
แปลง  

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจ าปาทองศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลโพประจักษ์ 
ซื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางธัชกร อินทรพานิช ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :๐๘๖ - ๙๗๗๙๗๓๒ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
สินค้าหลัก: ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 39,742ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย: 1,509ราย 
สถานที่ตั้ง: 58/1  หมู่  5  ต าบลท่าข้าม  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
พิกัด : Latitude 14.82614  Longitude 100.36270 Zone 47   x  646631 y 1639543 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ไป อ.คา่ยบางระจนั

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :นายสนม  อวยชัยอายุ  50  ป ี
บ้านเลขท่ี  27/4  หมู่  8  ต าบลท่าข้าม  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  (ศูนย์เรียนรู้ฯ  หมู่ 5 ต.ท่าข้าม) 
เบอร์โทรศัพท์ :081-8512310 
สถานการณ์ของพื้นที่ :เกษตรกรต าบลท่าข้ามส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปลูกข้าวร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดและ
เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1)เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่ายแก่เกษตรกรต้นแบบที่ตั้งกลุ่มศูนย์
ข้าวชุมชนต าบลท่าข้าม เนื่องจากสาเหตุ 

- ราคาข้าวตกต่ า เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้คุณภาพ   
-ปัจจัยการเกษตรมีราคาแพง ความสมบูรณ์ของต้นมีคุณภาพต่ า  
- ผลิตแป้งเมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี โรคแมลงรบกวน 

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิต โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 15-20 กิโลกรัม 
2. การใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยน้ า ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
3. การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
4. การปฏิบัติดูแลรักษาใช้วิธีการเกษตรผสมผสาน

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ 1. การลดต้นทุนการผลิต

2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี
3. การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
4. การปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียงสลับกับการปลูกข้าว
5. สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ฐานการเรียนรู้   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 แปลงลดต้นทุนการผลิต 
โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
กิจกรรม 5 ขั้นตอนการผลิตข้าวพันธุ์ดี 

อบต.ทา่ข้าม 

*ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ไป จ.สงิห์บรีุ 

วดักลางทา่ข้าม 
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ฐานการเรียนรู้ที2่ แปลงปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดินสลับการปลูกข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที๓่ 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
โดยวิธีการเพาะกล้า 
เพ่ือปักด า 

แปลงเรียนรู้จุดสาธิตการปลูกพืชผักโรงเรือน นางสาวกอบกุล  สุดใจ 
1. แปลงเศรษฐกิจพอเพียง

2.การท าเชื้อราบิวเวอเรีย  3. การท าปุ๋ยธาตุอาหารเสริมแคลเซียมโบรอน
ป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

แปลงเรียนรู้ : -  
เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :นายสมศักดิ์  นิ่มสุพรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0922474428 
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