
 

 

 

 

ชัยนาท 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  120,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  3,800 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :  เลขที่ 58 บานโพธ์ิเจริญ หมู 10 ตําบลทาชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

พิกัด :  Latitude 15.170065  Longitude 100.090789  X 617181  Y 1677428 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

ประธาน ศพก. 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายวินัย จีนจัน  อายุ 67 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3180100325177  

ที่อยู :  เลขที ่58 บานโพธ์ิเจริญ หมู 10 ตําบลทาชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

เบอรโทรศัพท :  08 7197 8133 

สถานการณของพื้นที ่:   1 เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90.83 

2 พ้ืนทีม่ีความเหมาะสมมาก (S1  กับการปลูกขาว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี 

3 มีการใชบอบาดาลในชวงฤดูแลงสามารถทํานาขาวไดตลอดป 

4 เกษตรกรประสบปญหาโรคแมลง วัชพืช 

5 ตนทุนการผลิตสูง ปุยและสารเคมี มรีาคาแพง 

แนวทางการพฒันา :   1 การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตขาว 

2 สงเสริมใหมอีาชีพเสริม ควบคูไปกับการทํานา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1 การจัดทําแปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว 

2 การจัดทํา แปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่ 1  การลดตนทุนการผลิตขาว โดยการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูขาว และการใชปุยตาม

คาวิเคราะหดิน 

ฐานเรียนรูที่ 2  ดาน

ประมง สงเสริม

ใหมีการเลี้ยงปลาในไรนาเพ่ือเปนอาชีพเสริมสรางรายได 

ฐานเรียนรูที่ 3  ดานการปศสุัตว สงเสริมใหมีการเลี้ยงไกไข และไกพ้ืนเมืองไวบริโภคและขายเพ่ือสรางรายได 

ฐานเรียนรูที่ 4  ดานเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชผักสวนผสม เพ่ือไวบริโภค และผลผลิตที่เหลือสามารถ 

นําไปขายสรางรายได 

ฐานเรียนรูที่ 5  การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินคาเกษตร 
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แปลงเรียนรู :  แปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว โดยวิธีการลดตนทุนการผลิตขาวดวยการใชสารชีวภัณฑ การ

ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการใช PGPR 2 ในการคลุกเมล็ดพันธุกอนเพาะปลูก 

 

เครือขาย :  วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญบานหนองตาดําโพธ์ิเจริญ จํานวน 13 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาววันเพ็ญ นอยเกิด ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  08 1596 1364 
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ทําเนียบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 16,750 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,035 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานบอมวง หมูที่ 8 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

พิกัด: X: 590002 y: 1651853 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นายทนงค สิงหสม อายุ 52 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 1806 00358 04 0  

ที่อยู บานเลขที่ 27 บานบอมวง หมูที่ 8 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

เบอรโทรศัพท : 08 0885 8650 

สถานการณของพื้นที่ :  

- เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวบริโภคภายในครัวเรือน 

- เกษตรกรมีตนทุนการผลิตสงู แตไดผลผลิตไมคุมคากับตนทุน ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

จึงตองลดตนทุนการผลิต รวมถึงสรางอาชีพเสริม 

- พ้ืนที่การเกษตรสวนใหญปลูกพืชไรเปนหลัก เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง 

- เปนพ้ืนที่ประสบปญหาภัยธรรมชาติซ้ําซาก สงผลใหเกบ็เกี่ยวผลผลิตไดไมเต็มที่ 

- เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ ดานการจัดการดิน การใชปุย และการจัดการโรคและแมลงศตัรูพืชที่ถูกตอง  

แนวทางการพฒันา :  1. ลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิตขาวปลอดภัย  

    2. สงเสริมใหมีความรูดานการเลี้ยงเปดเพ่ือสรางอาชีพเสริม 

    3. สงเสริมใหมีความรูดานการเลี้ยงโคเพ่ือสรางอาชีพเสริม 

    4. พัฒนาการผลิตออยคุณภาพดี 

    5. พัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง 

    6. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    7. สงเสริมใหมีความรูดานการเลี้ยงไกไขเพ่ือสรางอาชีพเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: 1. การลดตนทุนการผลิตขาวปลอดภัยเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 

                               2. มีศูนยเครือขาย จํานวน 12 ศูนย ทั้งดานพืช ดานปศุสัตว และประมง     

                                   ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอําเภอ  

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวปลอดภัย  
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 ลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชเช้ือราไตรโครเดอรมา  เช้ือราบิวเวอเรีย  สารสกัดจาก    

ใบสาบเสือสําหรับปองกันโรคและแมลงศัตรูขาว และผลิตฮอรโมนหัวไชเทาเพ่ือกระตุนใหขาวออกสุดรวง เมล็ดขาวเต็ม  

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2 เรื่องการเลีย้งเปดเชิงพานิชย 

สงเสริมการเลี้ยงเปดไขในโรงเรือนเพ่ือจําหนายภายในชุมชน และผลิตอาหารจากวัสดุภายในทองถิ่นเพ่ือลดตนทุน 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 เรื่องการเลีย้งโคเนื้อครบวงจร 

การเลี้ยงโคเน้ือขุนเปนอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเพาะปลูกพืช รวมกับการปลูกพืชอาหารสัตว เชน หญาเนเปยร  

 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 เรื่องการลดตนทุนและเพิม่ประสทิธิภาพการปลูกออยโรงงาน 

ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกออยโรงงาน โดยผลิตพันธุออยสะอาด ระบบการใหนํ้าหยด

เพ่ือใชนํ้าอยางรูคุณคา ประหยัดแรงงาน และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่องการลดตนทุนและเพิม่ประสทิธิภาพการปลูกมันสําปะหลัง 

ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลัง ต้ังแตการคัดเลือกพันธุมันสําปะหลัง              

ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ระบบการใหนํ้าหยดเพ่ือใชนํ้าอยางรูคุณคา ประหยัดแรงงาน และใชปุยตามคาวิเคราะห

ดินรวมกับปุยอินทรีย 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 6 เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม 

ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชตามหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม ดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เนนปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนที่เหลือจึงจําหนาย ลดการใชสารเคมีและปุยเคมี  
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ฐานเรียนรูที่ 7 เรื่องการเลี้ยงไกไขชีวภาพ 

สงเสริมการเลีย้งไกไขชีวภาพในโรงเรือนเพ่ือจําหนายภายในชุมชน และผลิตอาหารจากวัสดุภายใน

ทองถิ่นเพ่ือลดตนทุน 

 

 

แปลงเรียนรู:เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวปลอดภัย 

       แปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาวปลอดภัย เริ่มต้ังแตการลดเมล็ดพันธุ ลดการใชปุยเคมี   

โดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ลดการใชสารเคมีโดยสารชีวภัณฑ สารสกัดจากใบสาบเสือ และฮอรโมนหัวไชเทา  

 

 

 

เครือขาย: จํานวน 12 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวกรรณิการ กริมสวัสด์ิ 

เบอรโทรศัพท: 09 4249 9725 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 74,665 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,518 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: เลขที่ 116 บานหางแขยง หมูที่ 2 ตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย 

พิกัด: X 624867 Y 1690665 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมศักด์ิ แตงโพธ์ิ อายุ 51 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 1802 00238 57 8 

ที่อยู : บานเลขที่ 116 บานหางแขยง หมูที่ 2 ตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 

เบอรโทรศัพท : 08-3094-9295 

สถานการณของพื้นที่ :  

              พ้ืนที่ปลูกขาวในอําเภอมโนรมยสวนใหญเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1 เพ่ือ

จําหนายเมล็ดพันธุ และเพ่ือการบริโภค แตปญหาการผลิตขาวของเกษตรกรในพ้ืนที่น้ี คือ ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : 1 การลดตนทุนการผลิตขาว  

 2 การผลิตขาวใหไดคุณภาพ  

 3 การผลิตเมล็ดพันธุขาว  

 4 การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑขาว เชน การแปรรูปขาว  

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1 ทํานาหยอด โดยใชเครื่องจักรกล  

 2 ลดการใชเมล็ดพันธุขาวจาก 30 กิโลกรัม/ไร ลดเหลือ 5 กิโลกรัม/ไร  

 3 ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และใชสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานที่ 1 การวิเคราะหดินและใชปุยสั่งตัด มีการใหบริการตรวจวิเคราะหดินและคําแนะนําการใชปุยสั่งตัด 
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ฐานที่ 2 การทําปุยน้ําชีวภาพ มีตัวอยางสารชีวภัณฑ วิธีทํา และคําแนะนําในการใช 

 

 

 

ฐานที่  3 ฐ า น เ รี ย น รู

ดานขาว อธิบายการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาว การดูแล ปองกันกําจัด การลดตนทุนการปลูกขาว 

 

 

 

 

ฐานที่ 4 ฐานเรียนรูดานการเกษตรอ่ืนๆ มีคําแนะนําการทําการเกษตรอ่ืนๆ เชน การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา 

การเลี้ยงไก พรอมช่ือเกษตรกรตนแบบในแตละดาน 

 

 

 

 

ฐานที่ 5 การเรียนรูการจัดทําบัญชีและวิธีการสหกรณ มีคําแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือน และแสดงตนทุน

การผลิตของเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู 

 

 

  

 

 

แปลงเรียนรู:  

แปลงเรียนรูเรือ่ง การลดตนทุนการผลิตขาว โดยการทํานาหยอด ใชเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัม/ไร 

 

 
 
 
 
 
เครือขาย : แปลงใหญขาวบานหางแขยง, แปลงใหญขาวตําบลคุงสําเภา จํานวนศูนยเครือขาย 24 ศนูย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูประสานงาน: นางสาวอังคณา สุวานิช 

เบอรโทรศัพท: 08-1953-4890 
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ทําเนียบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวัดสิงห 

สินคาหลัก : ขาว,ถั่วเขียว,สมโอ,ไกพ้ืนเมือง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : (พ้ืนทีส่ินคาหลักทั้งอําเภอ  127,019 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : (ครัวเรือน ของเกษตรกรตามสินคาหลัก  3,270 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานทานจั่น..หมู..3.. ตําบล..หนองขุน.. อําเภอ..วัดสิงห.จังหวัด..ชัยนาท.. 

พิกัด: X..607490…Y…1689072….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นายชัยวัฒน  ไพรหนู  อายุ  53 ป  

                   บานเลขที่  107 หมูที ่ 3  ตําบลหนองขุน  อําเภอวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท  17120

เบอรโทรศัพท : ... 08-9765-1274... 

สถานการณของพื้นที่ : - เกษตรกรในพ้ืนทีส่วนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมกับการปลูกขาว 

(S1   รอยละ 79.58  ปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย มีคลองสงนํ้าการ

คมนาคมสะดวก  

      - เกษตรกรประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ   

    - ตนทุนการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมแีพง โรคแมลงระบาด   

     - ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า   

แนวทางการพฒันา :      1.การลดตนทุนการผลิตขาว เปาหมายลดตนทุนอยางนอยไรละ 520 บาท  

2.ตองการมีความรูเรื่องการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

3.ลดพ้ืนที่การทํานาเปนการปลูกสมโอแบบสวนหลังบานและสวนขนาดใหญ 

      4.ปลูกพืชใชนํ้านอยในชวงหนาแลง(ถั่วเขียว  

จุดเดนของศนูยเรียนรู: การผลิตเช้ือราบิวเวอรเรียและเช้ือราไตรโครเดอรมาเพ่ือใชแทนสารเคม ี

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

                               2. การผลิตเช้ือราบิวเวอเรียและเช้ือราไตรโคเดอรมา 

   3. การผลิตปุยอินทรีย  

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1  การลดตนทุนการผลิต  

ความรู : การใชอัตราเมล็ดพันธุ 10 กิโลกรัม/ไร  ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมี 
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ฐานการเรียนรูที่ 2  การใชสารชีวภัณฑ 

ความรู : การใชเช้ือราบิวเวอเรียและเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือเปนการลดการใชสารเคมีทําใหเกษตรกรลด

ตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่ 3  ปศุสัตว 

ความรู : การเลี้ยงไกพ้ืนบาน เพ่ือเปนการสรางอาชีพเสริมตลอดจน เปนการประหยัดคาใชจายในครัวเรือน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  พัฒนาที่ดิน 

ความรู : การใชนํ้าหมักชีวภาพและสารสมุนไพร เปนการใชวัสดุในทองถิ่น และเปนการรักษาสิ่งแวดลอม

ตลอดจนเกษตรผูใชปลอดภัย  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5  ประมง (การลี้ยงกบในกระชัง  

ความรู : การเลี้ยงกบคอนโด/กระชัง เพ่ือเปนการสรางอาชีพเสริม 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6  บัญชีครัวเรือน 

ความรู : การทาํบัญชีตนทุนการผลิต เพ่ือใหเกษตรกรไดรูถึงตนทุนคาใชจายในการผลิตสินคาแตละชนิดเพ่ือ

นําไปวางแผนในการลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 7 เพ่ิมมลูคาผลผลิต 
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ความรู : โรงสีขาวชุมชนและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ เปนการแปรรูปขาวจากขาวเปลือกเปนขาวสาร เพ่ือเพ่ิมมูลคา

หรือราคาสินคา กรณีขาวเปลือกราคาถูก 

 

 

 

แปลงเรียนรู: 

แปลงเรียนรูเรือ่ง....การใชอัตราเมล็ดพันธุ 10 กิโลกรมั/ไร และการใชปุยเคมตีามคาวิเคราะหดิน 

 

 
 
 
เครือขาย:ศจช.บานทานจั่น,ศจช.บานบอแร จํานวนศูนยเครือขาย 13 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายสุนทร เพ็งสิงห 

เบอรโทรศัพท:  088-2807573 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 107,729 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,368 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: เลขที่ 172 หมู  3  บานสวนมะมวง  ตําบลโพนางดําออก อําเภอสรรพยา  

              จังหวัดชัยนาท 

พิกัด: X 638848, Y 1669234 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นายสมศักด์ิ  สีหะ    อายุ 60 ป   เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1804-00027-12-1  

ที่อยู:  เลขที่ 172 บานสวนมะมวง  หมู 3 ตําบลโพนางดําออก อําเภอสรรพยา 

เบอรโทรศัพท : 0894389955 

สถานการณของพื้นที่ :  

              เกษตรกรผูปลูกขาวมีฐานะยากจนเน่ืองจากตนทุนการผลิตสงู และโรคแมลงศัตรูพืช รวมถึงราคา

ผลผลิตตกตํ่า ซึ่งในการรวมกลุมเพ่ือผลิตขาวไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วร ทําใหการแกปญหาของเกษตรกรใน

หมูบานไมเปนไปตามเปาหมาย 

แนวทางการพฒันา :   

   สงเสริมใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพ่ือผลิตขาวใหมีคณุภาพ โดยนําปญหาที่แตละ

ครัวเรือนพบ มาปรึกษากันเพ่ือชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การผลิตขาวคุณภาพโดยใชวิธีที่ดีตอสุขภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3. การเกษตรแบบทฤษฏีใหม 

4. การจัดทําบัญชีฟารม เพ่ือใหทราบถึงตนทุน กําไรในการผลิตพืช 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1:  การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชสารสกัดจากพริกแกง ใหความรูแกเกษตรกรเรื่องวิธีการนําพริกแกงมาใชในนา

ขาว โดยผสมน้ําแลวฉีดพน รวมถึงประโยชนของพริกแกงในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : ปศุสัตว โดยเลี้ยงไกไขเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ใหความรูแกเกษตรกรในการเลี้ยงไกไข ต้ังแตการจัดหาแมพันธุ 

การเลี้ยงดูตลอดจนการจําหนาย 

 

         

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 : ประมง โดยเลีย้งปลานิลและปลาตะเพียน โดยใชพืชผักผลไมในครัวเรือนเปนอาหาร ตลอดจนการดูแล 

  รักษาและจําหนาย  

 

        

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 : การเพาะเห็ด นางฟาภูฐาน ใหความรูแกเกษตรกรต้ังแตการจัดหากอนเชื้อเห็ด การทําโรงเรือน สภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมตอการเพาะเห็ด และความรูอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปจําหนายได 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 : บัญชีฟารม และบัญชีครัวเรือนตนทุนอาชีพ ใหความรูแกเกษตรกรถึงความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน โดย

ทําบันทึกเปนรายรับ รายจาย เพ่ือใหเห็นถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน 
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แปลงเรียนรู: 

แปลงเรียนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชสารสกัดจากพริกแกง สาธิตการสกัดพริกแกง การเก็บสารละลายไวใช และการฉีดพน

ในนาขาวใหแกเกษตรกร 

 

        

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวนศูนยเครือขายทั้งหมด 13 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวพจนีย รักเรืองรอง  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 084-4695141 
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ทําเนียบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองมะโมง  

สินคาหลัก : ถัว่เขียวหลังนา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  7,426 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  682 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: เลขที่ 83/2 บานสะพานหิน  หมู 1  ตําบลสะพานหิน  อําเภอหนองมะโมง 

พิกัด: X   593037         Y   1681434  

 

 
นายสวอง  สระเสริม 

ประธาน ศพก. 
                 
แผนที่ต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอหนองมะโมง 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นายสวอง  สระเสริม 

ที่อยู บานเลขที่ 83/2 บานสะพานหิน หมู 1  ตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

เบอรโทรศัพท : 083 096 8562 

สถานการณของพื้นที่ : เดิมน้ันศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองมะโมง 

จังหวัดชัยนาท เปนศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวชุมชน เน่ืองจากพ้ืนที่ทางการเกษตรในพ้ืนที่อําเภอ

หนองมะโมงอยูนอกเขตชลประทาน การทําการเกษตรอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก พ้ืนที่สวนใหญทํานาไดปละครั้ง 

ในชวงฤดูแลงเกษตรกรตองหารายไดเพ่ิม เกษตรกรบางสวนไดหันมาปลูกพืชหลังนา ซึ่งพืชที่นิยมปลูกไดแก 

ถั่วเขียว ขาวโพดเลี้ยงสัตว นอกจากสรางรายไดเสริมแกเกษตรกรแลว ยังเปนการกระจายรายไดสูชุมชนในการ

จางแรงงานเก็บผลผลิตดวย แตจากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวยังประสบปญหาตนทุนการผลิต

สูง และราคาผลผลิตที่ผันผวน   

แนวทางการพฒันา :   1. การลดตนทุนการผลิตถั่วเขียว 

          2. การผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวใหไดคุณภาพ 

          3. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู: 1. การใชถั่วเขียวผิวมันปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมรายไดหลังจากทํานา 

   2. นวัตกรรมเครื่องหยอดถั่วเขียวที่ลดอัตราเมล็ดพันธุตอไร 

   3. การลดตนทุนการผลิตถั่วเขียว โดยใชนํ้าสะเดาหมัก 

   4. การเพ่ิมผลผลิตถั่วเขียวโดยการใชเช้ือราไรโซเบียม ฮอรโมนไข ฮอรโมนนมสด 

   5. แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวพันธุดี 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่อง การเลี้ยงไกไข  เปนไกไขพันธุผสม เรยีกวา ไกไฮบริด ผสมระหวางพันธุแท 2 สายพันธุ 

ทําใหไดลูกไกพันธุดี มีลักษณะทนทานโรค และไขดก 
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 ฐานเรียนรูที ่2 เรื่อง การผลติปุยชีวภาพ มีการผลิตปุยหมกั โดยใชสารเรง พด.1 การผลิตปุยอินทรียนํ้า โดย

ใชสารเรง พด.2 และการผลติเช้ือจุลินทรียควบคุมสาเหตุของโรคพืช โดยใชสารเรง พด.3 

                                 
ฐานเรียนรูที่ 3 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาตนเองขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักทางสายกลาง คือ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี  ควบคูไปกับความรูคูคุณธรรม 

       
 ฐานเรียนรูที ่4 เรื่อง การลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตฮอรโมนไข ฮอรโมนลูกตาล และฮอรโมนนมสด 

ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว เปนแหลงเรียนรูการผลติถั่วเขียวทดแทนการปลูกขาวนาปรัง 

เน่ืองจากเปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน พัฒนาจากการปลูกขายใหเอกชน จนปจจุบันเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุ

ใหกับเกษตรกรในชุมชน และเปนจุดเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 

 

  
 

แปลงเรียนรู การผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพดี เริ่มต้ังแตการคัดเลือกพันธุดี จากแหลงที่เช่ือถือได เชน 

ศูนยวิจัยพืชไร อัตราการใชเมล็ดพันธุ 5-7 กก./ไร กรณีไมมีแหลงนํ้า ตองอาศัยความช้ืนในดินตลอดระยะเวลา

ปลูก โดยไถดวยผาล 7 เพียง 1 ครั้ง และปรบัระดับดินใหสม่ําเสมอ ปลูกแบบโรยเปนแถวคู บนสันรอง ระยะ

ระหวางแถว 50 ซม. ทําการโรยเมล็ดในรอง และเกลี่ยดินดานบนกลบตาม มีขอดีคือ ควบคุมพันธุปน และ

จัดการโรคแมลงวัชพืชไดงาย การดูแลรักษา คือ คลมุดินดวยฟางขาว เพ่ือลดการขาดนํ้า หลังหวาน 7 วัน ใช

นํ้าหมักสะเดาฉีดพนปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และหลังหวาน 15-30 วัน ฉีดฮอรโมนนมสด เพ่ือเรงการ

เจริญเติบโต และฉีดฮอรโมนไขกอนออกดอกเพ่ือเรงการสรางตาดอก ทําใหติดฝกดก เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

เก็บเกี่ยว โดยใชมือปลิดฝกแก หรือใชรถเกีย่วนวดสําหรับเก็บเกี่ยวทั้งตน และเก็บรักษาเมล็ดพันธุโดยการตาก

ใหแหงสนิท บรรจุในภาชนะใหมิดชิด ควรทําความสะอาดสถานที่เก็บใหดี เพ่ือปองกันการทําลายของแมลง 
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เครือขาย: ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวชุมชนบานหนองกระทะ ต.สะพานหิน,ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวชุมชน

บานใหมหินเรยีง ต.วังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จํานวนศูนยเครือขาย 12 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาววิษากรานต  ตุนทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 084 492 8993 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหันคา 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :    162,147    ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :    16,670    ครัวเรอืน 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่  25  บานทับใต  หมูที่  9  ตําบลสามงามทาโบสถ  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

พิกัด  X 610174   Y 1667056 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายขวัญชัย  แตงทอง  อายุ ๕๒  ป 

บานเลขที่  25  บานทับใต  หมู 9 ตําบลสามงามทาโบสถ  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

เบอรโทรศัพท  081-7279604 

          
สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ในอําเภอหันหาสวนใหญเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรอําเภอหันคาจะมีพ้ืนที่

ชลประทานและนอกเขตชลประทาน  ในเขตชลประทานสวนใหญ เกษตรกรทํานา  และสวนไมผล  นอกเขต

ชลประทานเกษตรกรจะทําไรมันสําปะหลัง ออย และขาวโพด และทํานาปละ 1 ครั้ง เน่ืองจากไมมีระบบ

ชลประทาน 

แนวทางการพัฒนา : มีเปาหมายการพัฒนาคือ คือ เปดโรงเรียนชาวนา เพ่ือใหเกษตรกรทั่วไปที่สนใจในการทํา

นาเพ่ือลดตนทุนการผลิตไดมาเรียนรูการทํานาต้ังแตการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : ทํานาแบบลดตนทุนการผลิต และการทํานาแบบใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

หลักสูตรเรียนรู :   ๑ . การลดตนทุนการผลติขาว 

              ๒.  การใชปุยตามคาวิเคราะห 

ฐานการเรยีนรู :  

๑. ฐานเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกษตรกรไดศึกษาการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
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๒.  ฐานเรียนรูเรื่องการทําบัญชคีรัวเรือน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถจดัทําบัญชีครัวเรือนได 

๓. ฐานเรียนรูเรื่องการใชน้ําอยางรูคณุคา เพ่ือใหเกษตรกรรูจักการใชนํ้าอยางรูคุณคา 

๔.  ฐานการเรยีนรูดินและปุย เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูดานดินและปุย 

๕.  ฐานเรียนรูดานประมง เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

๖.  ฐานเรียนรูการลดตนทนุการผลิตขาว เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาว 

๗.  ฐานเรียนรูดานปศสุัตว เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูไปใชเรื่องการเลี้ยงสัตว 

๘. ฐานเรียนรูและการผลิตสารชีวภัณฑ   เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑเองได 

๙. ฐานเรียนรูพืชไร (ออย, มันสําปะหลัง  เพ่ือใหเกษตรกรมีนําความรูไปใชในแปลงของตนเอง 

แปลงเรียนรู  

แปลงเรียนรูเรือ่ง : การลดตนทุนการผลิตขาว 

19



เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทับใต,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทับใต 

        จํานวนศูนยเครือขาย 12 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.พรทพิย  นิลวิสุทธ์ิ  ตําแหนง เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 089-9592931 
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