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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเทพนคร  

  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   34,469  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  1,322 ราย 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ ๒๙๙ หมูบานตลุกงาม  หมูที่ ๖  ตําบลเทพนคร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด :  Latitude  = 16.5133620   Longitude = 99.49935688  

Zone = 47  X = 553289    Y = 1825788 

 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายภิญโญ เทียนชัย  อายุ 53 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-6299-00212-54-1 

ที่อยู : บานเลขที่ ๒๙๙ หมูบานตลุกงาม  หมูที่ ๖  ตําบลเทพนคร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพท : 086-9251-998 

สถานการณของพื้นที่ : ตองการพัฒนาในประเด็นดานการลดตนทุนการผลิตขาว การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ

ดีเพ่ือรองรับมาตรฐานสินคาเกษตรรวมถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนารวมกัน 

แนวทางการพฒันา : 1. พัฒนาศูนยเรียนรูฯใหเปนแหลงศึกษาดูงานดานการลดตนทุนการผลิต 

   2. สงเสริมดานการผลิตเมลด็พันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

   3. การนําแนวพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวตามมาตรฐานของกรมการขาว 

   2. เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการลดตนทุนการผลิตขาวและการผลติเมล็ดพันธุขาว 
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   3. การทําเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลายทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตวและประมง 

ฐานการเรียนรู : จํานวน 6 ฐาน ประกอบดวย 

 

๓.๑ ฐานการเรียนรูการใชน้าํอยางรูคุณคา : เปนฐานการเรียนรูการใชน้ําอยางรูคณุคาในการทาํการเกษตร 

ประยุกตใชในเรื่องของการทํานาแบบเปยกสลับแหงแกลงขาว 

 

 
 

๓.๒ ฐานการจัดการศัตรพูชื : โดยฐานนีจ้ะสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ ประโยชนและวิธใีช เชน การผลิต

เชื้อราไตรโครเดอมาเพื่อปองกันกําจัดโรคพืช การผลิตเชื้อบิวเวอรเรยีเพื่อปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช 

เปนตน 
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๓.๓ ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว : วางแผนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหไดเมล็ด

ขาวพนัธุดี มีการหมักตอซังขาวเพื่อลดอัตราการใชปุยเคมี การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและ

แมลงศัตรพูืชทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรพูืช 

 

 
 

๓.๔ ฐานเรียนรูการจัดการดินและปุย : วางแผนการใชดินและการปรบัปรุงบาํรุงดิน การใชปุยและการให

ปุยที่ถูกเวลา ถูกอัตรา ถูกชนิด เชน การปรับปรุงบํารงุดินดวยการปลกูปอเทืองในนาขาวระหวางฤดูนา

ปรัง การไถกลบตอซัง การถายทอดการผสมปุยใชเอง (ปุยสั่งตัด)  

 

 
 

๓.๕ ฐานเรียนรูการทําบัญชคีรัวเรือน : นายภิญโญ เทียนชัย ไดรับการคัดเลือกเปนครูบัญชีอาสา จากกรม

ตรวจบัญชสีหกรณ และไดถายทอดวิธีการทําบัญชีใหแกเกษตรกร 

 

 
 

4



๓.๖ ฐานเรียนรูไรนาสวนผสม : โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในวิถีชีวิต 

โดยการทําเกษตรแบบไรนาสวนผสม เลี้ยงเปดในนาขาวเพื่อชวยกําจัดแมลงศัตรู เลี้ยงปลารวมกับกุงฝอยหอยขม

ปูนา ปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน เปนตน 

 

 
 

 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 18 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวทิพยสุดา มหาวงศ ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 061-270-2929 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลวังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   166,818  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  6,433 ราย 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 64 หมูบานหนองชางงาม  หมูที่ 8  ตําบลวังหามแห  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด : Latitude  =    -   Longitude = - Zone = 47 X =  561610  Y = 1773319 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสรรเสริญ สวรรคบรรพต อายุ 39 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3620400814802 

ที่อยู : บานเลขที่ 64 หมูบานหนองชางงาม  หมูที่ 8  ตําบลวังหามแห  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพท : 087-1999-589 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เปนอําเภอที่มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการ

ปลูกมันสําปะหลัง (S1, S2) โดยมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 219,041 ไร พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ ไดแก 

ตําบลวังชะพลู ตําบลปางมะคา ตําบลบอถ้ํา และตําบลวังหามแห ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 43.60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มี

ผลผลิตมันสําปะหลังแตละปของอําเภอขาณุวรลักษบุรีออกสูตลาดกวา 700,000 ตัน หรือมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3.23 

ตันตอไร โดยผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 3.54 ตันตอไร เมื่อเทียบกันแลวปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรในพ้ืนที่ยังตํ่า ได

ผลผลิตนอย สงผลใหเกษตรกรมีรายไดตกตํ่า 
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แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการผลิตมันสาํปะหลังใหมีประสิทธิภาพไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพ และเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตของพ้ืนที่บางสวนโดยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ตรงตามความตองการของตลาดเพ่ือทดแทนการ

ปลูกมันสําปะหลัง ชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรผูผลิตมนัสําปะหลังอยางยั่งยืน 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลัง  

 2. เพิ่มศักยภาพการผลิต ปรบัเปลี่ยนการปลูกมันสาํปะหลังเปนพืชตอบแทนสงู  

ฐานการเรียนรู : จํานวน 5 ฐาน ประกอบดวย 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดการดิน และปุย    ฐานการเรียนรูที่ 2 การใชพันธุดีและการผลิตทอนพันธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ระบบน้าํหยดเพือ่เพิ่มผลผลติ   ฐานการเรียนรูที่ 4 ปลูกพืชทดแทนมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การปลูกกลวยไขพันธุกําแพงเพชร แปลงเรียนรู :  
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เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 16 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุพัชรกิตต์ิ สังขยก ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 062-5419-987 
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แบบฟอรมจัดทําศนูยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานหนองกระทุม 

สถานทีต้ั่ง:.บานหนองกระทุม ตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด แกน X๕๖๔264  แกน Y ๑๘๐๐898  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางบังอร  สีมารัก 

ที่อยู : 104 หมูทึ่ 7 บานหนองกระทุม ตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง.จังหวัดกําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพท:..08-๖9322047 

สถานการณของพื้นที่ เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหัวถนน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 60 ของพ้ืนที่ทํานา โดยปลูกขาวเพ่ือไวจําหนาย

บางสวนเก็บไวเพ่ือการบริโภค แตผลผลิตตอไรตํ่าอยูที่ 6๕๐ – ๗๐๐ กิโลกรัม/ไร ตนทุนการผลิตตอไรสูงการใชปจจัยการผลิตสูง 

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด แหลงนํ้าเปนเขตทํานาอาศัยนํ้าฝนและบอตอกนํ้า

บาดาล 

 แนวทางการพัฒนา : แนวทางพัฒนาหลกั  

        ๑. กําหนดใหเกษตรกรจัดทําแปลงสาธิตของเกษตรกรพรอมเรียนรูอยางมีสวนรวม 

        ๒. เกษตรกรสามารถลดตนทุนที่ไมจําเปนออกได 

        ๓. กําหนดใหเกษตรกรจัดทําบันทึกตนทุนการผลิตและสามารถวางแผนการผลติที่เหมาะสมได 

แผนการดําเนนิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวในเขต Zoning (เขตเหมาะสม S๒m) 

      แนวทางการพัฒนาเชิงประจักษ 

   ๑. เพ่ิมความรูใหแกเกษตรกรเปาหมาย จํานวน ๖๐๐ ราย 

   ๒. เพ่ิมผลผลิตขาว  จาก ๗๐๐ กก./ไร เปน ๘๐๐ กก./ไร 

   ๓. ลดตนทนุการผลิตขาว จาก ๓,๘๗๐  บาท เปน ๒,๙๙๘ บาท 

   ๔. ผลิตขาวที่มีคุณภาพขาวและปลอดภัย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู เปนศูนยเรียนรูเรื่องการผลิตขาวโดยอาศัยองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับเทคโนโลยีการจาก

ภายนอกมาใชในการกระบวนการทํานาขาว โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลักสูตรเรียนรู: ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรประจําตําบลหัวถนน มีหลักสูตรการเรียนรู ๒ หลักสูตร 

ไดแก 

       ๑. หลักสูตรการเพ่ิมความอุคมสมบูรณใหกับดิน                      

       ๒. หลักสูตรการลดตนทุนการผลิต 

       ๓. หลักสูตรอาชีพเสริมรายไดตามแนวทาวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ฐานการเรียนรู: . ฐานการเรียนรู มี ๕ ฐาน ดังน้ี  

๑. ฐานเรียนรูหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูการจัดทําบัญชฟีารมตนทุนอาชีพทาํนา และเรียนรูเรื่องอาชีพทางอ่ืนๆ   เชน การ

เลี้ยงกบ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก การเลีย้งปลา การปลูกกลวยไขระบบน้าํหยด ภาชนะปลูกผักจากยางรถยนต  งานจัก

สาน  และทําไมกวาดดอกหญา  

 

 
2. ฐานเรียนรูปุยคอกจากมูลสกุร/น้ําหมักมูลสุกร/ฮอรโมนรกหมู 

 
 ๓. ฐานเรียนรูการปรบัปรุงบาํรุงดิน/ปุยพืชสด/ยอยสลายฟางขาว/การทําจุลินทรยีหนอกลวย 

 
 ๔. ฐานเรียนรูการขยายสารชีวภัณฑสูตรนํ้า เชนสารบิวเวอรเรีย ไตโคเดอรมา บีที บีเอส 
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แปลงเรียนรูการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินโดยการปลูกปอเทือง 

 

เครือขาย: ศูนยขาวชุมชนบานสามงาม ตําบลวังบัว อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

หมอดินตําบลหัวถนน นายสาคร วอแพง อกม. หมูทึ ่7 บานหนองกระทุม ตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : .นายลิขิต กลากสิกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง 

เบอรโทรศัพท ๐๘-๓๙๕๕๖๒๙๘  
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร   

 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกําแพงเพชร 

ชนดิสนิค้า : ข้าว 

สถานทีต่ัง้ :  หมู่ที่  3 บ้านหนองโสน ตําบลเขาคีริส  อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกําแพงเพชร 

พกิดั :  Latitude  16.557633 Longitude  99. 728665  X : 577745  Y : 1830763  Zone : 47 

แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายเล็ก  เกตุนาค 

ที่อยู่ : 70/3  หมู่ที ่ 3  บ้านหนองโสน  ตําบลเขาคีริส  อําเภอพรานกระต่าย   จังหวัดกําแพงเพชร  

เบอร์โทรศพัท ์: 061-6841969 

 

ฐานการเรียนรู้ : 

ฐานการเรียนรู้ที ่1 การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลอดภัย 

 

          

 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การปรับปรุงบํารุงดิน 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชวีภาพ 

 

 

            

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคม ี  

 

   

 

 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร  :  นายบุญส่ง  จอมดวง  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน                         

เบอร์โทรศพัท ์ : 086-9755842 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตรตําบลคลองนํ้าไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   101,922    ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  5,460     ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานคลองพล ูหมู 9 ตําบลคลองนํ้าไหล  อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด : X 534340  Y 1788577 

ระดับการพัฒนาของศนูย :  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : 

นายประสิทธ์ิ  พลายสังข 

บานเลขที่ 241 หมู 9 ต.คลองนํ้าไหล  

อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 

เบอรโทร : 09-3225-1991 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลคลองนํ้าไหลมีอาชีพ ปลูกมันสําปะหลัง ขาว เปนหลัก โดยมพ้ืีนที่ปลูกมัน

สําปะหลัง 30,738 ไร มีพ้ืนทีข่าว 18,202 ไร ในพ้ืนทีม่ีลานรับซื้ออยูในพ้ืนที่หลายแหงแตเกษตรกรมีตนทุนการผลิตสงู

เกษตรกรมีการใชปุยเคมี และสารเคมีในการบํารุงดินและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูมันสําปะหลังปริมาณมาก และเกษตรกร

ยังขาดแคลนพันธุดี 
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แนวทางพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตโดยการลดการใชปุยเคมี ดวยการใชปุยอินทรีย ปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ ทําแปลง

พันธุดีไวปลูกเอง โดยลดจาก5,625 บาท/ไร เหลือ 3,925 บาท/ไรและเพ่ิมประสิทธิการการผลิต มันสาํปะหลัง จาก 3.5 

ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการลดตนทุนมันสําปะหลัง โดยการใชปุยอินทรีย ปุยหมกั  

ปุยคอก  และนํ้าหมักชีวภาพ 

หลักการเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตมนัสําปะหลัง 

    : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

ฐานการเรียนรู : 1.เก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร 

การปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยคอก ปุยหมักในขั้นตอนการ 

เตรียมดิน  

     2.การเตรียมตนพันธุดี มีแปลงพันธุดีเพ่ือใชในการ 

ขยายพันธุ ไดแก หวยบง 80 ระยอง 11 โดยใชตนที่มีอายุ 8- 10 เดือน 

มีเปอรเซ็นตความงอกสูง ตรงกับสภาพพ้ืนที่ 

     3.การปลูกและดูและรักษา ปลูกที่ระยะ 1X1.5 เมตร 

และใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 1.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.สักงาม ต.คลองลานพัฒนา 

      2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ต.สักงาม 

      3.อาสาสมคัรเกษตรประจําหมูบานตําบลคลองลานพัฒนา 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายภูมิรพี  ขัดเกลา ตําแหนงนักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทร : 08-2163-4723 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลมหาชัย  อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 

สินคาหลัก ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย อําเภอไทรงาม202,979 ไร (เปาหมายตําบลมหาชัย 1,000 ไร) 

เกษตรกรเปาหมาย อําเภอไทรงาม6,804 ราย (เปาหมายตําบลมหาชัย 60 ราย) 

สถานทีต้ั่ง เลขที่  76  หมูที่ 8  บานศรีวิไล  ตําบลมหาชัย  อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด Long  99.773759006086249  Lat    16.490117713091166 

 UTM  Zone  47 Q X: 582583 Y:  1823309 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู 

 นายสมมาตร  บุญฤทธ์ิ 

 บานเลขที่ 76 หมูที่ 8 ตําบลมหาชัย 

 อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

 เบอรโทรศัพท:  086-2071285 

 

สถานการณของพื้นที่ 

:เกษตรกรอําเภอไทรงามมีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนที่

ทั้งหมด จํานวน 310,302ไร มีพ้ืนที่ปลูกขาว 202,979ไร รอยละ 65.4ของพ้ืนที่ทั้งหมด เปนพ้ืนที่ที่ราบลุมมีความเหมาะสม

สําหรับการเพาะปลูกขาว ในระดับ(S๑) จํานวน 68,894ไร รอยละ 33.94 ในระดับ(S๒) จํานวน 112,018ไร รอยละ 55.18 

(S3) จํานวน 17,275 ไร รอยละ 8.51พ้ืนที่อยูในเขตชลประทาน(วังบัว,ทอทองแดง) 
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: เกษตรกรตําบลมหาชัย มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนที่

ทั้งหมด จํานวน 38,651 ไร มีพ้ืนที่ปลูกขาว 25,120ไร รอยละ 64.9ของพ้ืนที่ทั้งหมด เปนพ้ืนที่ที่ราบลุมมีความเหมาะสม

สําหรับการเพาะปลูกขาว ในระดับ(S๑) จํานวน 604 ไร รอยละ2.40ในระดับ(S๒) จํานวน 18,856 ไร รอยละ 75 พ้ืนที่อยู

ในเขตชลประทาน(ทอทองแดง) แตเกษตรกรยังขาดความรูการรวมกลุม การใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสม การปรับปรุงบํารุงดิน

และปญหาการระบาดของโรคและศัตรูพืช อันมีผลทําใหตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรสูงขึ้น 

แนวทางการพฒันา : 

:เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเองและใชเมล็ดพันธุตามหลักวิชาการ(รายละ 2 ไรๆ ละ25กิโลกรมัตอไร) 

: ลดตนทุนการผลิตขาว จากตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ4,300บาท โดยมีเปาหมายลดลงไรละ2,881บาท  

: การเพ่ิมผลผลิตขาว จากคาเฉลี่ยผลผลิต750กิโลกรมัตอไร เพ่ิมขึ้นเปน850กิโลกรัมตอไร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว โดยการผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเอง การปรับปรุงบํารุง

ดินดวยปุยพืชสดแทนปุยเคมี การใชปุยอินทรีย การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือกําจัดโรคและแมลงในแปลงขาว การตลาดนําการ

ผลิตของเกษตรกรในการผลิตพืช(ขาว) 

การนําไปใชประโยชน :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

  ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว ๒. การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ๓. การเพ่ิมผลผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู : 

 ๑. การปรับปรุงบํารุงดิน เริ่มจากการไมเผาฟางขาว การใชปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดินโดยหวานปุยพืชสด

(ปอเทือง) 45วันแลวไถกลบ การใชปุยชีวภาพ การวิเคราะหดินกอนใชปุยเคมี  

๒. การผลิตพืชปลอดภัย(GAP) ผลิตขาวโดยการผลิตสารชีวภัณฑใชเอง เชน สารบิวเวอรเรีย ไตโคเดอมารใสเดือน

ฝอย การใชนํ้าสมควันไมในการขับไลแมลง การใชนํ้าจากมูลไสเดือนดินการใชปุยชีวภาพ การใชสารเคมีใหถูกตามหลัก

วิชาการ 

๓. อาชีพทางเลือก มแีหลงเรยีนรูอาชีพทางเลือกเพ่ือใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติเพ่ือเปนการลดรายจายในครัวเรือน

และเปนอาชีพทางเลือกหน่ึงที่เปนอาชีพหลักในอนาคต เชน การเลี้ยงและขยายพันธุกบนา การเลี้ยงจิ้งหรีดการเพาะเลี้ยง

เห็ดฟางในตะกรา เห็ดฟางกองเต้ีย การทํานํ้ายาเอนกประสงค 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 เครือขาย : 

 ๑. ศูนยขาวชุมชนบานศรีวิไล ๒.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลมหาชัย ๓. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลมหาชัย 

๔. อาสาสมัครเกษตรประจําหมูบาน ๕. ศนูยขาวชุมชนบานเนินกรอย ๖. .ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลพานทอง ๗. 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลพานทอง 

ผูดําเนนิการ 

นายรังสิต  เครือคําหลอ เกษตรอําเภอไทรงาม โทรศัพท :081-9723576 

นายสิทธิพงษ กองพันธ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ โทรศัพท :  086-2004544 

17



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 118,243 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,586 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานลํามะโกรก หมู 2 ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด : X = 578620  Y = 1834603  Zone 47Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

  

  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  

นายสําเนา นาคสวัสด์ิ  อายุ 48 ป 

85/1 หมูที่ 2 ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพท : 086-9315762 , 086-2166053 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอลานกระบือมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาวระดับปานกลาง (S2) จํานวน 142,299  ไร 

และมีการปลูกขาวในพ้ืนที่ (S2) จํานวน 85,344 ไร มีพ้ืนทีท่ี่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว (N) จํานวน 112,651 ไรและมี

การปลูกขาวในพ้ืนที่ (N) จํานวน 28,616 ไร  สวนเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองหลวง สวนใหญประกอบอาชีพทํานารอย

ละ 80 และพ้ืนที่ปลูกขาวเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลกูขาวระดับปานกลาง (S2) ใชนํ้าทําการเกษตรจากบึงลํามะโกรก 

บึงลาํมะโกรก         ที่ต้ังศูนยเรียนรูฯ 

ร.ร.บานหนองปากดง 

ร.ร.บานหนองมะเกาะ 

อบต. 

หนองหลวง 

 

ไปอ.พรานกระตาย 

ไปอําเภอลานกระบือ 

 

แทง็คน์ ํา้ประปาหมูบ่า้น 

วดัลาํมะโกรก 
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และบอบาดาล ไมคอยมีปญหาเรื่องขาดแคลนนํ้า โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนายทั่วไป และมีบางสวนผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว

เพ่ือไวใชเองและจําหนาย แตคุณภาพเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน ทําใหยังประสบปญหาขาดแคลนเมล็ด

พันธุขาวพันธุดี และมีตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากเกษตรกรใชปุยเคมี สารเคมี และเมล็ดพันธุในอัตราที่สูง 

แนวทางการพฒันา : 1. เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองและจําหนายในชุมชนไดรายละ 2 ไร 

        2. เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตขาวจาก 4,500 บาท/ไร เหลอื 3,200 บาท/ไร    
 
เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1.  การลดตนทุนคาเมล็ดพันธุดวยการทํานาโดยวิธีการโยนกลา  

 2. การทําปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง เพ่ือลดการใชปุยเคมี 

 3. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑเพ่ือลดการใชสารเคม ี

 4. การผลิตกลวยไขกําแพงเพชร 

ฐานการเรียนรู : 1.ฐานการทํานาโยน (ลดตนทุนคาเมล็ดพันธุขาว) 

1.1 เพาะกลา โดยนําดินละเอียดใสลงในถาดเพาะครึ่งหลุม แลวโรยเมลด็พันธุขาวงอกลงไปหลุมละ 3-5 เมล็ด  

จากน้ัน จากน้ันโรยดินกลบใหพอดีปากหลุม 

 

1.2 คลุมดวยกระสอบปานหรือซาแลน รดนํ้าเชา-เย็น จนกลาขาวมีอายุประมาณ 13-15 วัน 

 

  

 

1.3 นํากลาขาวไปโยนในแปลงนา โดยโยนใหสม่ําเสมอ ขณะโยนใหเดินถอยหลัง หลังกลาขาวฟนตัวตนขาวจะสูง  ใหนํา

นํ้าเขานาเพ่ือคุมหญา และขาววัชพืช ตนขาวจะแตกกอไดดี และแข็งแรงใหผลผลิตสูง การดูแลรักษาเหมือนการทํานา

ทั่วๆไป 

2. ฐานการทาํปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง (เพ่ือลดการใชปุยเคมี ลดการเผาตอซังฟางขาว) 

ปุยหมัก 1 ตัน วัสดุที่ใช 1.เศษพืช เชน ฟางขาว เศษใบไม ผักตบชวา 2.มูลสัตว เชน มูลวัว มูลไก 

วิธีทํา 1. ตวงเศษพืช 4 สวน : มูลสัตว 1 สวน วางกองเปนรูปสามเหลี่ยมโดยหนากวาง 2.5 เมตร สูง 1.5 เมตร  

ยาว 4 เมตร โดยทําเปนช้ันๆ จะไดประมาณ 16-17 ช้ัน 2.หลังทําเสร็จแตละช้ันตองรดนํ้าใหชุมกอนจะเริ่มวางช้ันถัดไป 

3.รักษาความช้ืนโดยรดนํ้ากองปุยทุกวัน และทุกๆ 10 วัน เจาะรูดวยไมไผแทงเฉียงในกองปุยหางกัน 40 เซนติเมตรกรอก

นํ้าใสรูใหเต็มปดรู ทําเชนน้ีไปประมาณ 60 วันโดยไมตองคลุมกองปุยหมักและไมตองพลิกกลับกอง จะไดปุยหมัก เพ่ือใช

ในไรนาลดการใชปุยเคมี 

3. ฐานการผลติและขยายสารชีวภัณฑเพือ่ลดการใชสารเคมี 

- การขยายเช้ือบิวเวอเรีย และเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือลดการใชสารเคมีกําจัด 

ศัตรูพืช และชวยอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติใหควบคุมแมลงศัตรูพืชดวย 
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4. ฐานการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- การเลี้ยงไกไข 

- การปลูกผักสวนครัว 

- การเลี้ยงกระบือ 

- การปลูกไมผล 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

  

 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน    14    ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวทัศนี  แซเหงา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 061-2702727,089-6719038 
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รง.น้ําตาลทิพย

 

วัดทุงทอง 
ถนนคลองขลุง-ขาณุวรลักษบุรี 

ไป ต.บึงบาน 

แมน้ําปง 

ศูนยราชการอ.ทรายทองวัฒนา 

ไป ต.เทพนิมิตร 

ศูนยเรียนรูฯ 
ถนนสายเอเชีย 

ไปกําแพงเพชร ไป ต.พานทอง 

ไปบานดงเจริญ 

ถนนทุงทราย-ทามะเขือ 

Lotus อบต.ทุงทอง 

ไปนครสวรรค 

ร.ร.ทุงทราย

 

ไปแยกปลวกสูง 

ไปจังหวัดกาํแพงเพชร 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานอุบลสามัคค ี

สินคาหลัก ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย 48,250 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย 500 ราย 

สถานทีต้ั่ง:.บานอุบลสามัคคี ตําบลทุงทอง อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด  X 595446  Y 1807771 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมาน  ลุนพงษ อายุ 56 ป 

ที่อยู : 88 หมูทึ่ 9 บานอุบลสามัคคี ตําบลทุงทอง อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพท : 08-7306-2279 

สถานการณของพื้นที่ บานอุบลสามัคค ีเดิมขึ้นกับบานทุงทองซึ่งเปนชุมชนขนาดใหญและไดแยกขยายหมูบานออก

มาถึง 4 หมูบานซึ่งเปนพ้ืนที่ชุมชนเดียวกัน คือบานใหมทุงทอง หมูที่ 5, บานทุงทอง(กลุมเดิม) หมูที ่6, บานอุบล

สามัคคี หมูที ่9 (แยกออกมาในป 2535), และบานทรายทอง หมูที่ 11  บานอุบลสามัคคีประชากรสวนใหญอพยพ

ถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร คือ ทําไร ทํานา ซึ่ง

เกษตรกรสวนใหญของชุมชน แหงน้ีจะทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียวและอาศัยการใชสารเคมีเปนหลัก จากการทํา

การเกษตรแบบเชิงเด่ียว และอาศัยการทําการเกษตรแบบการใชสารเคมีเปนหลัก ทําใหระบบนิเวศและ

สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ระบบหวงโซอาหารถูกทําลาย และทําใหตนทุนการผลิตสูง  

 แนวทางการพัฒนา :แนวทางพัฒนาหลกั  

        1. กําหนดใหเกษตรกรจัดทําแปลงสาธิตของเกษตรกรพรอมเรียนรูอยางมีสวนรวม 

 2. เกษตรกรสามารถลดตนทุนที่ไมจําเปนออกได และเนนการบริหารจัดการแบบอินทรีย 
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 3. กําหนดใหเกษตรกรจัดทําบันทึกตนทุนการผลิตและสามารถวางแผนการผลิตที่เหมาะสมได 

 แผนการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวในเขต Zoning (เขตเหมาะสม S1, S2) 

   แนวทางการพัฒนาเชิงประจักษ 

1. เพ่ิมความรูใหแกเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 500 ราย 

2. เพ่ิมผลผลิตขาว  จาก 600 กก./ไร เปน 700 กก./ไร 

3. ลดตนทุนการผลิตขาว จาก 3,224  บาท เปน 2,590 บาท 

4. ผลิตขาวทีม่คีุณภาพขาวและปลอดภัย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู เปนศูนยเรียนรูเรื่องการผลิตขาวโดยอาศัยองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับ

เทคโนโลยีการจากภายนอกมาใชในการกระบวนการทํานาขาว โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร

อินทรีย 

หลักสูตรเรียนรู : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรประจําตําบลหัวถนน มีหลักสูตรการเรียนรู 3 

หลักสูตร ไดแก 

     ๑ หลักสูตรการผลิตขาวแบบอินทรีย                      

     ๒ หลักสูตรการลดตนทุนการผลิต 

     3 หลกัสูตรการผลิตสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู: . ฐานการเรียนรู มี 4 ฐาน ดังน้ี  

๑ ลดตนทุนการผลิต                      ๒ การบริหารจัดการดิน และปุย                               

          

 

 

 

 

  

 

๓ การบริหารจัดการศัตรูพืช                         ๔ การสรางมูลคาผลผลิต 
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แปลงเรียนรู 

แปลงเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศดปช./ศจช./วสช. 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : .นายเสนาะ  ย้ิมสบาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา   

เบอรโทรศัพท 095-336-3375  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  45,589  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  6,490 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 17  หมูที ่9 ตําบลโพธ์ิทอง อําเภอปางศิลาทอง   จังหวัดกําแพงเพชร 

พิกัด : Latitude  =    -  Longitude = - Zone =47 X =556830Y =1781388 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิเชียร ขุนพิลึก 

ที่อยู: บานเลขที่ 17  หมูที่ 9 ตําบลโพธ์ิทอง อําเภอปางศิลาทอง   จังหวัดกําแพงเพชร 

สถานการณของพื้นที ่: อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  แบงการปกครอง  จํานวน 3 ตําบล  พ้ืนที่ปลูกขาว 

45,589  ไร  พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 38,103  ไร  พ้ืนที่ปลกูออย 13,825  ไร  ไมผล,ไมยืนตน พืชผัก  2,340 ไร ซึ่ง

เกษตรกรประสบปญหาภัยธรรมชาติ และ ราคาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกตํ่า ทําใหเกษตรกรประสบภาวะขาดทุน  

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอปางศิลาทอง จึงจัดทําหลักสูตรการเรียนรูในดาน

การลดตนทุนการผลิต  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ เพ่ิมมลูคาผลผลิต และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวอยาง

ย่ังยืน 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

๒.หลักสูตรการเรียนรู 

- การลดตนทุนการผลิตขาว 

- การใชสารชีวภัณฑ 

- การปรับปรุงบํารุงดิน 
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หลักสูตรบังคับ 

  1.เศรษฐกิจพอเพียง 

  2.ทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน 

หลักสูตรเสริม 

  1.บัญชีครัวเรือน 

  2.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

ฐานเรียนรู  

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปางศิลาทอง มีฐานเรียนรูจํานวน 6 ฐาน 

กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ศพก.อําเภอปางศิลาทอง และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล เพ่ือเปน

ฐานสําหรับเกษตรกรเขามาเรียนรูและนําไปปรับใชในแปลงของตนเองซึ่งทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต

ขาวได ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 1 : การลดตนทุนการผลิตขาว เนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและเนนการใชปุยอินทรีย

เปนหลัก โดยการทําปุยหมักชีวภาพ/ปุยอินทรียนํ้า และการวิเคราะหดิน รวมไปถึงการใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา 

ถูกเวลาโดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดินและใชปุยตาม

คาวิเคราะหการใชปุยพืชสด การใชจุรินทรยีสังเคราะหแสง การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  
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ฐานการเรียนรูที่ 2 : เศรษฐกิจพอเพียง เปนการนําแนวคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบทําการเกษตร โดย  

ยึดหลักและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนนําความรูที่ไดมาปรับใชในครัวเรือน และในชีวิตประจําวัน ของ

ตนเองกอน 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู ที่ 3 : การปรับปรุงบํารุงดิน เปนการเรียนรูในการนําดินในแปลงนาและไรของเกษตรกรมาทํา

การวิเคราะหหาธาตุอาหารของพืช  การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปุยพืชสด เชน การปลูกปอเทืองหลังการเก็บเก่ียวขาว 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 
สินค้าหลกั  :  การผลิตผักปลอดภัย 

สถานทีต่ัง้ :  หมู่ที่   2   ตําบลระหาน  อําเภอบึงสามัคคี   จังหวัดกําแพงเพชร 

พกิดั : Latitude 16.141036   Longitude 99.971812  Zone  47    X  603931    Y  1784750    

แผนทีต่ั้งศูนย์ : 
 

 

 

 

 

 

 

      

ชื่อประธานศนูย์ :  นายอํานาจ สุขกัลยา 

ที่อยู่ : หมูท่ี่ 2 ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 

เบอร์โทรศพัท ์: 095-4016269 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์ฯ : การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

การนําไปใชป้ระโยชน ์: 

  1 . ลดต้นทุนการผลิต         

  2 . ได้มาตรฐานความปลอดภัย GAP 

หลกัสตูรการเรียนรู ้: 
   1. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

   2 . การจัดการดินปุ๋ยชุมชน 

   3 . การผลิตขา้วตามมาตรฐานปลอดภัย GAP 

   4 . หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ฐานการเรียนรู้ที่  1.  การลดต้นทุนการผลติ 
ฐานการเรียนรู้ที่  2.  การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพ 
 

แปลงเรียนรู ้: การจัดการศัตรูพืชแบบปกติ/การจัดการแบบผสมผสาน IPM 

     
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร  : นายชัยยุทธ พุทธิจุน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 เบอร์โทรศพัท ์:  089-4788695 
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ฐานเรียนรูที่ 4 การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ  

การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสาร บิวเวอรเรีย ไตรโคเดอรมา ในการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช และจุรินทรียสังเคราะหแสง การใชนําสมสายชู เพ่ือใชในแปลงนาของตนเอง เพ่ือลดอัตราการใช

สารเคมีและเปนการลดตนทุนการผลิตอีกทางหน่ึงดวย 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 บัญชีครัวเรือน สงเสรมิใหเกษตรกรเรียนรูเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือใหทราบ

รายรับรายจายทีชั่ดเจน 

 ฐานการเรียนรูที่ 6 การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว  สงเสริมใหเกษตรกรผลติขาวใหไดมาตรฐาน 

เพ่ือเก็บไวบริโภค และแปรรปูขาย เปนรายไดและเพ่ือมูลสินคา  

 

 

 

 

 

 

เครือขายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปางศิลาทอง  จํานวน 11  ศูนยฯ  ดังนี้ 

      - ศูนยเรียนรูศูนยขาวชุมชนตะเคียนงาม หมูท่ี  6  ตําบลโพธ์ิทอง 

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน   หมูท่ี 14 ตําบลโพธิ์ทอง 

         - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน  หมูท่ี 6 ตําบลหินดาต 

     - ศูนยเรียนรูดานไมผล      หมูท่ี  8 ตําบลหินดาต 

       - ศูนยเรียนรูกลุมผลิตเห็ดบานไพรสวรรค หมูท่ี 1 ตําบลปางตาไว  

         - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)การวิเคราะหดิน/ การใชปุยฯ  หมูท่ี 6 ตําบลปางตาไว 

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี  6 ตําบลปางตาไว 

   - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี  8 ตําบลปางตาไว 

                 - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)การวิเคราะหดิน/การใชปุยฯ หมูท่ี 8 ตําบลปาง   ตาไว  

     - ศูนยเรียนรูการแปรรูปขาว  หมูท่ี 9  ตําบลโพธิ์ทอง 

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน  หมูท่ี 9 ตําบลโพธิ์ทอง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวชุลี เอ่ียมอน   

ตําแหนง : เจาพนักงานเคหกิจชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 085-007-8579 

 
 

 

 

28



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 10,401 ไร (เปาหมาย ตําบลลานดอกไมตก 500 ไร) 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,565 ราย (เปาหมายเกษตรกร 30 ราย) 

สถานทีต้ั่ง : บานอมฤต หมู 8 ตําบลลานดอกไมตก  อําเภอ โกสัมพีนคร  จังหวัด กําแพงเพชร 

 พิกัด :  X   0548329    Y   1833415 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :     

นายพิพัฒน  เพ่ิมพิพัฒน 

บานเลขที่ 107 หมูที่ 8 ต.ลานดอกไมตก 

อ.โกสัมพีนคร  จ.กําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพท : 083-8732235 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรอําเภอโกสัมพี นคร มีอาชีพเกษตรกรรมปลกูขาว, มัน

สําปะหลัง, ออย และขาวโพดเลี้ยงสัตว มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 108,946 ไร มีเกษตรกร 38,929 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกขาว 10,410 

ไร คิดเปนรอยละ 9.5 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด มีเกษตรกรผูปลูกขาวทั้งหมด 1,565 ราย ลักษณะพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ราบติดแมนํ้าปง 

และเปนพ้ืนทีน่อกเขตชลประทานทั้งหมด สภาพความเหมาะสม สําหรบัการปลูกขาวอยูในระดับ S2 จํานวน 17,975 ไร คิดเปนรอยละ 

16.4 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร โดยพ้ืนที่ทํานา S2 จะอยูบริเวณเลียบฝงแมนํ้าปง  
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แนวทางการพัฒนา : ผลิตขาวใหมีคุณภาพดี และลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,030 บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหเหลือ ไรละ 2,200 บาท ในหน่ึงฤดูกาลปลูก  

 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว ผานสถานีเรียนรู 5 สถานี พรอมแปลงเรียนรู 

จากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จ 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู :      1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

      2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

      3. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

      4. การผลิตสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู :  1. การลดตนทนุการผลิตขาว บูรณาการรวมกรมสงเสรมิการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอโกสัมพีนคร    

การดูแลรักษาต้ังแตปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนสง โดยเนนใน ระยะกลา ไดแก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ระยะแตกกอ ไดแก การ

ถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง ระยะต้ังทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลงกอนเกี่ยว 20 วัน 

เอานํ้าออกจากนา และระยะเก็บเกี่ยว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง และการทําบัญชีตนทุนการผลิต

ขาวใน 1 ฤดู 

  2. การผลิตเมล็ดและใชเมลด็ขาวพันธุดี บูรณาการรวมกรมการขาว โดยศูนยเมล็ดพันธุขาวกําแพงเพชร  ใชเมล็ดพันธุ

ขาวคุณภาพดี ใชอัตราที่เหมาะสม โดยเนนการเลือกพันธุขาวที่เหมาะสม กับพ้ืนที่ ไดแกการเลือกใชเมล็ดพันธุขาว ใชอัตราเมล็ดพันธุ

ตามวิธีการปลูก 

  3. การปรับปรงุบํารุงดิน บูรณาการรวมกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร การตรวจวิเคราะหดิน  

การเลือกพ้ืนที่ปลูกพืชใหเหมาะสมตามแผนที่ (Zoning) และการปรับปรุงบํารุงดินโดยสารนํ้าหมัก พด.ชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

และเพ่ิมผลผลติใหแกเกษตรกร 

  4. การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน บูรณาการรวมกรมสงเสริมการเกษตร โดยกลุมอารักขาพืช สํานักงาน

เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร การลดตนทุนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เนนการสํารวจ และพยากรณศัตรูพืช เพ่ือใชสารเคมีตรงตามชวง

การระบาด ใชสารเคมีใหถูกตองตามชนิดของโรคและแมลง  ลดตนทุนโดยการใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคม ี

  5. การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการรวมกรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 

พิษณุโลก ถายทอดเทคโนโลยีการใชปุยสั่งตัด เพ่ือลดตนทุนในการใชปุยใหถูกชวงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเกิดประโยชนสูงสุด ฟนฟูและ

ปรับปรุงบํารุงดินจากการใชปุยเคมีที่ไมไดมาตรฐาน 
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แปลงเรียนรู :  

                            
เครือขาย :  1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/ศูนย ศดปช. บานหนองบง 

  2. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานอมฤต 

  3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานแสงตะวัน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวพนิดา เปรมจิตติบันเทิง   

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-0356350 

31


	1.เมืองกำแพงเพชร
	2.ขาณุวรลักษบุรี
	3.คลองขลุง
	4.พรานกระต่าย
	5.คลองลาน
	6.ไทรงาม
	7.ลานกระบือ
	8.ทรายทองวัฒนา
	9.ปางศิลาทอง
	10.บึงสามัคคี
	11.โกสัมพีนคร
	พรานกระต่าย_ok



