
จังหวัดอุทัยธานี
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 60,085 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,401 ราย 
สถานที่ต้ัง:  บ้านสะพานหิน  หมู่ท่ี  3  ต าบลหาดทนง  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
พิกัด :  Latitude  15.391869  Longitude  100.090763    
        X617055     Y 1701965  Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายฉลอง  ซังบิน   
บ้านเลขท่ี  9  หมู่ท่ี  3  ต าบลหาดทะนง  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000 
เบอร์โทรศัพท์  083 212 1428 , 091 769 8428 

สถานการณ์ของพื้นที่ พื้นท่ีปลูกข้าวของอ าเภอเมืองฯอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2)ปัญหาท่ีพบคือ ต้นทุนการ
ผลิตสูง ปัญหาน้ าท่วมช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า โรคแมลงศัตรูพืชระบาด 
แนวทางการพัฒนา 

- การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากเดิมให้ได้อย่างน้อย 1 บาท / กิโลกรัม โดยใช้วิธีการท านาแบบปักด า การท า
นาแบบประณีต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตในลักษณะแปลงใหญ่เพื่อการผลิตท่ียั่งยืนเข้มแข็ง การผลิต
และใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

- การเพิ่มมูลค่าผลผลิต จากเดิมอย่างน้อย 5 บาท / กิโลกรัม โดยการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ 
การท านาแบบประณีตและการรวมกลุ่มในลักษณะแปลงใหญ่ การท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่าย

การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว จากเดิมให้ได้อย่างน้อย 1 บาท / กิโลกรัม 

ศูนย์เรียนรู้ 
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หลักสูตรการเรียนรู้ 
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ 
- การแปรสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
- การปรับเปล่ียนช่วงเวลาการปลูกข้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม 
- การใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
- การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ 

- การดูแลแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้ังแต่ปลูกจนถึงเก็บ
เกี่ยว ประกอบด้วย การเตรียมแปลงพันธุ์ การใส่ปุ๋ย 
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การถอนตัดพันธุ์
ปน การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง   

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การแปรสภาพเมล็ดพันธุเ์พือ่เพิ่มมูลค่า 
- การแปรสภาพเมล็ดพันธุ์บรรจุถุงจ าหน่าย 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายทวีปกรณ  บุญวรนุช ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ 084 060 7573 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :   89,336.25 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 2,028 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านตาลแถว หมู่ที่ 8 ตําบลทพัทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.479469  Longitude  99.902338    
          X 596792     Y 1711562  Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ  

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสันทัด วัฒนกูล  
บ้านเลขท่ี 234  หมู่ที่ 1 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
เบอร์โทรศพัท ์: 0818883579 
สถานการณ์ของพื้นที ่: พ้ืนที่ปลูกข้าวของอําเภอทัพทันอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2)ปัญหาที่พบคือ การขาด
เมล็ดพันธ์ุดี ต้นทุนการผลิตสงู ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า โรคแมลงศัตรพืูชระบาด 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากไร่ละประมาณ 4500 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 
300 บาท โดยการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและนํ้าหมักชีวภาพ การนํานํ้าจากบ่อปลามาใช้ในการปลูกข้าว การ
คัดเลือกพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมและต้านทานโรคแมลง การทาํนาแบบปักดํา การป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยการ
ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การทํานาแบบปักดําและนําเทคโนโลยีแบบผสมผสานมาปรับใช้การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือลดรายจ่ายและการปลกูพืช เลี้ยงสัตว์แบบเก้ือกูล 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  ลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 300 บาท การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปข้าว 
หลกัสตูรการเรียนรู:้  1.เศรษฐกิจพอเพียง  

               2.การปรับปรุงบํารุงดิน 
3.การบริหารจัดการนํ้า 
4.การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
5. การแปรรูปข้าว
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การทํานาแบบปักดํา เพ่ือลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช 
พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และต้านทานโรค เป็นที่
ต้องการของตลาด 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2ปุ๋ยหมัก คอื ปุ๋ยที่ได้จากการนําเศษพืชที่ได้จากกิจกรรมในแปลง 
นําไปใช้ในการปรับปรุงดิน เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตและนําสิ่งเหลือใช้เช่นฟางข้าว หญ้าแหง้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการรณรงค์การ
ไม่เผาฟางข้าว 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 พืชปุ๋ยสด การปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง  
ถั่วเขียว ถั่วพร้า ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนแก่ดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วซึ่งมี
จุลินทรีย์ เมื่อไถกลบพืชพวกน้ีลงไปในดินก็จะได้ธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 หญ้าแฝก หญ้าแฝกถูกนํามาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
เน่ืองมาจากมีลักษณะเด่นหลายประการ มใีบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรงและทน
ต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มนํ้า 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น ปลาหมอชุมพร 1 การเลี้ยงปลาดุก 
ในนาข้าวเป็นกิจกรรมทีส่ร้างรายได้และยังนํานํ้าในบ่อเลี้ยงปลาหมุนเวียน
ใช้ในการปลูกข้าว รดพืชผัก ทําให้ลดต้นทนุเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน ช่วยกําจัดเศษอาหาร แมลง และวัชพืชนํ้า  

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย: ศูนย์ข้าวชุมชนสํานักโก 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายสุรียา โพธ์ิพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์ 0933192301 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 124,000 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 5,216 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.336357  Longitude  99.625185    

X 567107     Y 1695626   Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวิเชียร กีตา 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 4 หมู ่3 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท:์ 0828785458 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนที่การปลูกข้าวของอําเภอหนองฉางอยู่ใน Z0ning s1+s2 ปัญหาที่สําคัญคือการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และต้นทุนการผลิตสูง เฉลี่ยไร่ละ 4,650 บาท เน่ืองจากเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยและสารเคมีที่มีราคา
แพงจึงทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง 
แนวทางการพัฒนา : คือการป้องกันกําจัดโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลโดยการผลิตและสารชีวภัณฑ์ การจัดทํา
แปลงพยากรณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เรียนรู้จากไร่ละ 4,650 บาท เหลือ
ไร่ละ 4,000 บาท ( ลดลงไร่ละ 650 บาท) โดยการลดการใช้สารเคมีและการใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติใน
การต้านทานโรคแมลง 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
การนําไปใช้ประโยชน์ :  การป้องกันกําจัดศัตรูพืช และการลดต้นทุนการผลิต  
หลกัสตูรเรียนรู้: 1. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 

2.การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
3. การพยากรณ์สถานการณก์ารระบาดศัตรูพืช
4. วิธีการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
5. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุขา้วที่มีคุณภาพ

แปลงศูนยเ์รียนรู้

นายวิเชียร กีตา

ที่ต้ังศูนย์เรียนรู้
อาคารสภาตําบลเขาบาง

ถนนวังบ่าง-บ้านนํ้า

ถนนหนองฉาง-อําเภอ

ระยะทาง 10 
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ฐานการเรียนรู:้ 
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ไร่นาสวนผสม
3. ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
4. เกษตรอินทรีย์
5. การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: - ศนูย์ข้าวชุมชน 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายประวิทย์ เหล่าฤทธ์ิ 
เบอร์โทรศพัท ์: 0933192296 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 

สินคาหลัก : มันสําปะหลัง  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๑,๐๐๒ ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองสี่เหลี่ยม หมูท่ี ๑๑ ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 

พิกัด :  Latitude  ๑๕.๖๐๑๘๔๕  Longitude  ๙๙.๖๖๘๖๕๗ 

X  ๕๗๑๖๘๒    Y  ๑๗๒๕๐๐๗   Zone ๔๗ 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 

แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอํานวย ธูปบูชา อายุ ๕๔ ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๒๗๙ หมู ๑๑ ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๖-๐๙๗-๖๔๘๑ 

    

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังอยูในเขตความเหมาะสม (S๑+S๒) ปญหาท่ีพบคือ ตนทุน 

การผลิตสูงดินขาดความอุดมสมบูรณ ผลผลิตต่ํา โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  

แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังโดยการวางระบบน้ําหยดเพ่ือเพ่ิมผลผิตตอไร 

การลดตนทุนการผลิตดานการใชปุยเคมี โดยสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใชปุยอินทรี 

รวมกับปุยเคมี 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังโดยการวางระบบน้ําหยด เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การวางระบบน้ําหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 ๒. เรียนรูเรื่องดินปุยการใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 ๓. การคัดเลือกทอนพันธุและการปองกันโรคแมลงศัตรูพืช 

ฐานเรียนรู : ๑. การวางระบบน้ําหยดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง 

 ๒. เรียนรูเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพ 

 ๓. การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. การใชน้ําอยางรูคุณคา 

     
         การวางระบบน้ําหยด                  การใชน้ําอยางรูคุณคา                 การทําปุยหมักชีวภาพ 
     

    
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แปลงเรียนรู : การวางระบบน้ําหยดในแปลงมันสําปะหลัง และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

   

 

เครือขาย : ชมรมผูปลูกมันสําปะหลัง. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวราพงษ ตนมวง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๔-๑๖๖-๕๘๖๙     
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี   
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย:  5,365 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 276 ราย 
สถานทีต่ัง้:  เลขที่ 208 หมูท่ี่ 2  บ้านกกง้ิว  ต.สุขฤทัย  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี   
พกิดั :  Latitude  15.298362   Longitude  99.659339     
          X 570786    Y 1691434 Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ถนนสายอุทยั   -   บ้านไร ่  
แยกวังบ่าง 

ไป ทีว่่าการอําเภอห้วยคต 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :.นายวิเชียร  จบศรี 
ที่อยู่ :.เลขที่ 208 หมูท่ี่ 2  บ้านกกง้ิว  ต.สุขฤทัย  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท:์  086-2014385 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนที่การปลูกข้าวของอําเภอห้วยคตอยู่ในเขตความเหมาะสม (s1+s2) ปัญหาหลักคือเกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชทําให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี  
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูข้าว 
เพ่ิมผลผลิตจากฮอร์โมนธรรมชาติ และให้ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้: การผลิตสารชีวภัณฑ์ การทํานํ้าหมักจากมูลค้างคาว เศรษฐกิจพอเพียง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การนําสารชีวภัณฑ์ไปใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลติจากนํ้าหมักธรรมชาติ การ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
หลกัสตูรเรียนรู้:  

1. ผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ จากรกหมู  นํ้าหมกัจากมูลค้างคาว
2. การผลิตสารชีวภัณฑ์
3. การตรวจวิเคราะห์ดินและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. หลักเศรษฐกิจพอพียง

รานกาแฟเปน 

ศูนยเรียนรู
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ฐานการเรียนรู:้ 

           นํ้าหมักจากมูลค้างคาว      ผลิตสารชีวภัณฑ์         ตรวจวิเคราะห์ดิน     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : น.ส.นิพัทธา  ดอนละไพร ตําแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์: 098-2860628    
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย: 30,590 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 510 ราย 
สถานทีต่ัง้:  บ้านหนองปลาไหล หมูท่ี่ 10 ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.454843  Longitude  99.668174     
         X 571681   Y 1708746  Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางพิสมัย  ชูศักด์ิ  อายุ 52 ปี 
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 35 หมูท่ี่ 10 ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท:์ 081 – 7403307 
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  พ้ืนที่การปลูกข้าวของอําเภอลานสัก อยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม (s1+s2) ปัญหาที่พบคือต้นทุนการผลิต
สูงเน่ืองจากการใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุที่มากเกิน และเมล็ดพันธ์ุมีราคาแพง อีกทั้งดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว จาก 15-20 กก/ ไร ่เหลือ เพียง 5 
กก./ไร่ ซึ่งจะทาํให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลติข้าวไร่ละ 2,400 บาท พรอ้มทั้งปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว
โดยการผลิตฮอร์โมนธรรมชาติสูตรต่างๆตามหลักสูตรของโรงเรียนชาวนา เป้าหมายผลผลิต 760กก. /ไร่ 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดอัตราเมล็ดพันธ์ุข้าว 5กก./ไร่ และการผลิตฮอร์โมนจากธรรมชาติ โรงเรียน
ชาวนา   
การนําไปใชป้ระโยชน์ : สามารถลดต้นทนุการผลิตข้าว ไร่ละ 2,400 บาท  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
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หลกัสตูรเรียนรู้: 1.  การปรับปรุงดิน 
2. การปลูกข้าวโดยใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 5 กก./ไร่
3. การผลิตฮอร์โมนจากธรรมชาติ
4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ฐานการเรียนรู:้ 
1. การลดต้นทุนการปลูกข้าว การถ่ายทอดความรู้และจดัทําแปลงสาธิตการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวนา

หว่านนํ้าตมในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลติข้าวในแปลงสาธิตได้ 760 กิโลกรัม/ไร่ 
2. การถ่ายทอดความรู้และจัดทําแปลงสาธิตการทํานาต้นเดียวโดยใช้ระยะระหว่างแถว 20

เซนติเมตรระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ผลผลิตข้าวนาแปลงสาธิตได้ 775 กิโลกรัมต่อไร่ 
3. การใช้ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพคุณภาพที่ดีผลิตใช้เองโดยมีสูตรการผลิตทีม่ีการปรับเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ีในนาข้าวและใช้ได้ผลดี โดยมีต้นทุนการผลิตปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพในราคาลิตรละ 20 บาท ใช้ผสมนํ้าในอัตรา 
10 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร ทําให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 350 บาทต่อไร่ 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย: โรงเรียนชาวนา 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางจินตนา  เหล่าฤทธ์ิ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอร์โทรศพัท ์: 081 - 7854218 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
สินค้าหลกั : อ้อย 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย:  324,583 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 8,046 ราย 
สถานทีต่ัง้:  206 ม.5 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
พกิดั :  Latitude  15.030379  Longitude  99.627932   

X 567499    Y 1661782          Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายเกิน  ขันวิชัย  อายุ 51 ปี 
บ้านเลขท่ี 206 ม.5 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท ์: 088-8175871 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานของอําเภอบ้านไร่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม (s1, s2) ปัญหาที่พบคือ
การขาดแคลนนํ้าและสถานการณ์ภัยแล้งทําให้อ้อยเกิดอาการน่ังตอไม่เจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา :  นําระบบนํ้าหยดมาใช้ในไร่อ้อยเพ่ือประหยัดนํ้า และลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการ  ปลูกอ้อย
ร่องห่าง และปลูกถ่ัวเขียวสับหว่างร่องอ้อย วิธีการน้ีจะช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งระบบ ทั้งพันธ์ุอ้อย ยาฆ่าหญ้า และ
ปุ๋ยเคมี ผลิตอ้อยคุณภาพดี และฟื้นฟูบํารุงดิน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานด้วยการปลูกอ้อยร่องห่าง และหว่านถั่วเขียว 
สับหว่างร่องอ้อย และระบบน้ําหยดทั้งบนดินและใต้ดิน 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การนําระบบนํ้าหยดมาใช้เพ่ือประหยัดนํ้าและอ้อยสามารถเจริญเติบโตได้ดี และการหว่าน
ถั่วเขียวระหว่างร่องอ้อยช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งระบบ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

โรงงานอุตสาหกรรม

น้ําตาลบานไร
อ.ดานชาง 

จ.สุพรรณบุรี

อ.บานไร  
จ.อุทัยธานี
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หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1. การไถระเบิดดินดาน  2. การคัดเลือกพันธ์ุอ้อย  3. การปลูกอ้อยโรงงานแบบร่องห่างและหว่าน
ถั่วเขียวสบัหว่างร่องอ้อย  4. การปลูกอ้อยด้วยระบบนํ้าหยด 5. การรณรงค์ไม่เผาใบอ้อย 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ปรับแนวคิดการปลูกอ้อยร่องห่างสับหว่างถั่วเขียว  
อ้อยร่องห่างช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้ 2000 - 4000 บาท/ไร่ ดังน้ี  

- ลดการใช้พันธ์ุอ้อยใช้เพียง 800 กก./ไร่จากเดิม 1,000-1,500 กก./ไร่  
- ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าโดยใช้เพียงคร้ังเดียวและใช้ถัว่เขียวคุมหญ้าแทนการใช้สารเคมี  

โดยอัตราถั่วเขียวที่ใช้ 5-7 กก./ไร่ ไม่ต้องไถกลบถั่วเขียวให้ถั่วเขียวคลุมหญ้า  
 -สางใบคลุมรอ่งอ้อย ลดจํานวนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยได้ปุ๋ยเคมีส่วนหน่ึงจากถ่ัวเขียว  

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตนํ้าหมัก และใช้นํ้าหมัก   
การผลิตฮอร์โมนไข่ การผลิตนํ้าหมักจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในแปลงอ้อย ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  

- โดยฮอร์โมนไข่จะช่วยให้การเจริญเติบโตของอ้อยทดแทนการใช้ยูเรีย  
- นอกจากน้ียังมีนํ้าหมักกล้วย นํ้าหมักหยวกกล้วย ซึ่งผลิตเองไว้ใช้ในแปลงอ้อย 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. ระบบนํ้าในร่องอ้อย 
การจัดการนํ้าในแปลงอ้อยจะใช้ระบบนํ้าหยด ควบคู่ไปในช่วงฤดูแล้ง  

ซึ่งการใช้ระบบนํ้าหยดจะทําให้ปลูกอ้อยได้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  
ทําให้อ้อยเจริญเติบโตได้เต็มที่ก่อนการเก็บเก่ียว  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การใช้เคร่ืองจักรในแปลงอ้อย  

การใช้เทคนิคการปลูกอ้อยร่องห่างจําเป็นต้องอาศัยรถไถขนาดเล็ก  
เพ่ือเข้าไปจัดการในร่องอ้อย แม้เป็นการลงทุนมาก แต่เป็นการลงทุนระยะยาว 
เมื่อเทียบกับการต้องจ้างแรงงานคนในการจัดการวัชพืชในไร่  

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : ประชาคมอุทัยธานี ,โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่, ศวพ.อุทัยธานี,  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : น.ส.อัจฉรา  กร่ิงเกษมศรี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 089-9218910 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย:  47,376 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 833 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านหนองกาหลง  หมู่ที ่๔  ตําบลหลุมเข้า  อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
พกิดั  : Latitude 15.302625  Longitude 99.9746248  

X  ๖๐๔๖๓๕    Y  ๑๖๙๒๐๓๓  Zone ๔๗ 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นายอนันต์  เครือทอง  อายุ  ๔๒  ปี   
บ้านเลขท่ี  ๗/๑  หมู่ที่  ๔  ตําบลหลุมเข้า  อําเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์โทรศพัท ์: ๐๘-๘๔๒๖-๔๗๓๒ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหลุมเข้า  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ ๙๐ และพื้นท่ีที่เหมาะสมกับการ
ปลูกข้าว (S2)  ร้อยละ  ๙๐  โดยปลูกข้าวไว้เพ่ือจําหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง  แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  
พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  จึงประสบกับภาวะขาดทุน  
มีปัญหาหน้ีสิน 
แนวทางการพฒันา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว  ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว  เฉลี่ยไร่ละ  ๓,๕๓๒บาท  โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ  ๒๐๐  บาท 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  ปลูกพืชสดบํารุงดิน/ผลติสารชีวภัณฑ์และสมุนไพรป้องกันกําจัดแมลง 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว จากไร่ละ 3,532 บาท เหลือ 3,332 บาท  
หลกัสตูรเรียนรู้ :๑. การผลิตและใช้น้ําหมักสมุนไพรป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

          ๒. การผลิตขยายและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ 
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. การลดต้นทุนการปลูกข้าว
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ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ : การผลิตและใช้น้ําหมักสมุนไพรป้องกันกําจัดศัตรูพืช โดยเน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้  วิธีทํา  วิธีใช้ 
ส่วนผสม 

- หางไหล  บอระเพ็ด  กลอย  เปลือกแค  เปลือกมังคุด  เปลือกสะเดา  เปลือกมะขามเทศ       
อย่างละ  ๒.๕  กิโลกรัม 

- กากนํ้าตาล  ๕  กิโลกรมั 
- น้ําสะอาด  ๑๕  ลิตร 
- สารเร่ง  พด.๗  จํานวน  ๑  ซอง 

วิธีทํา 
นําส่วนผสมต่างๆ มาสับเป็นช้ินเล็กๆ  นํานํ้าสะอาดเทลงถังเติมด้วยสารเร่ง พด.๗  และกากนํ้าตาล  

แล้วคนให้เข้ากัน  หมักทิ้งไว้ประมาณ ๓ สปัดาห์ 
วิธีใช้ 

ใช้น้ําหมักสมุนไพรที่หมักไว้  ๑  ลิตร  ผสมนํ้าสะอาด  ๑๐๐  ลิตร  ฉีดพ่นพืชทุก ๑๕ วัน 

 ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ :  .  การผลิตขยายและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์  โดยเน้นสาธิตวิธีการทํา การนําไปใช้ประโยชน์   
การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา  และการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอร์เรีย   

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓:.  เศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเรียนรู ้

เครือข่าย : กลุ่มผู้ปลกูตะไคร้ตําบลดงขวาง 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายนิพัทธ์  สายสุม่  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: ๐๘-๐๖๓๓-๗๓๐๓ 
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