
 

 

 

 

นครนายก 



 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) พ.ศ.2563 
 

ชื่อ: ศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 65,894 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,087 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานดงแขวน เลขที่  138  หมูที่ 5   ตําบลเกาะหวาย   อําเภอปากพลี   จงัหวัดนครนายก 

พิกัด : latitude 14.16979899  longitude 101.28230815  Zone 47  X 746343  Y 1567706 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :   

 

                                    
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสาํราญ  ธูปเงิน  อายุ  48   ป  เลขประจําตัวประชาชน 3 2602 00207 56 6 

ที่อยู : บานเลขที่ 63   หมูที ่5   ตําบลเกาะหวาย   อําเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก 

เบอรโทรศัพท : 08-6029-7955 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเกาะหวาย สวนใหญปลกูขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลกูเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนายเปนขาวทั่วไป 

 - การใชปจจัยการผลิตในปรมิาณที่สูง  

 - ประสบปญหาการผลิตขาวยังไมไดคุณภาพ 

 - ดินมีความสมบูรณตํ่า 

 - ราคาปุยและสารเคมีสูง 

 - โรคและแมลงระบาด (ในบางฤดูกาลผลิต) 

แนวทางการพฒันา :  1. การลดตนทนุการผลิตขาวลงมาใหใกลเคยีงเกษตรกรตนแบบ คือ 2,815 บาทตอไร 

   2. พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตปุยใหทันสมัย สนองตอบตอควาตองการของเกษตรกรในพ้ืนที ่

                                   และผูสนใจ 

   3. พัฒนาใหเปน ศพก. ดานการเกษตรครบวงจร พืช ประมง ปศุสัตว และพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



จุดเดนของศูนยเรียนรู:  1. การใชเทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต/การใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี ตนทุนการผลิตตํ่า  

                                   2,815 บาทตอไร 

   2. การผลิตปุยอินทรียเพ่ือใชเองและจําหนาย ซึ่งมีโรงปุยอินทรียผลิตจําหนายไมนอยกวา  

                                   10 ตันตอปเชน 

   3. การกําจัดศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติขาวคณุภาพ ไดแก การลดตนทุนการผลิตขาว, การผลิตขาวปลอดภัยจากสารพิษ, 

การแปรสภาพขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

 

 

 

 

 ฐานการเรียนรูที่ 2. การพฒันาดินและผลิตปุย ไดแก  การทําและ ใชปุยอินทรีย, การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน, 

การใชปุยพืชสดเพ่ือ ปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรพูืช ไดแก การปองกันและกําจัดศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน,การผลิตและใช

สารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

 

 

 

 
 

 

 ฐานการเรียนรูที่ 4. เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก การทําไรนาสวนผสม, การบริหารและการใชนํ้าอยางประหยัด, 

ปลูกพืชใชนํ้านอย ทดแทนการทํานา 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานการเรียนรูที่ 5. การประมง  ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาธิต การเลี้ยงปลา และกบในกระชัง 

 

 

 

 

 

ศูนยเครือขาย : จํานวน  11  ศูนยเครือขาย ( ขอมูล 1  ต.ค. 2562 ) 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายสุภัค ตระกูลเอ่ียมศิริ   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

      สํานักงานเกษตรอําเภอปากพลี   เบอรโทรศัพท : 08-8212-7687 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 80,003 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,682 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเนินมะคา หมูที่ 9 ตําบล เขาพระ อําเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 

พิกัด : X 739709 Y 1580117 

แผน ที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสรุพงษ บุญเคลิม้ อายุ 64 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-2601-00169-00-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 36/1 บานเนินมะคา หมูที่ 9 ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

เบอรโทรศัพท : 091-7527060 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลเขาพระ เปนตําบลหน่ึงที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายของกิจกรรมทางดานการเกษตร เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว จักสาน ทําไม

กวาด ชางฝมือ และรับจางทั่วไป และบางครอบครัวทํานาและทําสวนผสมผสานกันไป ทัง้ที่เปนสวนด้ังเดิมและ

สวนที่มีการพัฒนาในรูปแบบที่มีเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยตลอดจนเปนแหลงรวบรวมพันธุทุเรียนกวา 50  

สายพันธุ พ้ืนที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวสวนใหญเปน S2 โดยเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพันธุกข 47 กข 

49 ขาวขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ กข 45 แตพบวามีปญหาตนทุนการผลิตสูง มกีารใชสารเคมีจํานวนมาก 

ผลผลิตไมมีคณุภาพ 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาวโดยใชเครื่องหยอดขาวแหงและรถดํานา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  

1. ความพรอมดานตัวบุคคล 

  - มีภาวะผูนํา/มีความชํานาญดานการเกษตร 

  - มีความขยันหมั่นเพียร หมัน่ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม/เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง  

   -ทําการเกษตรผสมผสาน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 



 2. ความพรอมดานทุนทรัพย 

  - มีเครื่องจักรกล/อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม เชน รถไถ โรงสีขาว เครื่องหยอดขาวแหง รถ

ดํานา 

 3. องคประกอบของศูนยเรียนรูครบถวน 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตขาว 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลติดิน/ปุย 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรพูืช 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การเพิม่มูลคาผลผลติขาว 
 
 

 

 

 



แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 17 เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวบุญถม บุญพลวัน   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 095-1759895 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 76,872 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,728 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองตะลุมพุก หมูที ่9 ตําบลบานพริก  อําเภอบานนา จงัหวัดนครนายก 

พิกัด : P47   X 720347  Y 1582518 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายนรินทร เบญจวงษ อายุ 47 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๒๖๐๓ ๐๐๕๖๒ ๖๑๑ 

ที่อยู : เลขที2่34 หมูที9่ ช่ือบาน หนองตะลุมพุก ต. บานพริก  อ.บานนา จ.นครนายก รหัสไปรษณีย  26110 

หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๖๕๔๖๔๙๒ 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลบานพริกหางจากอําเภอบานนาประมาณ  6 กม.พ้ืนที่ 42,244 ไรพ้ืนที่สวนใหญเปน

ที่ราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูกทางการเกษตร 35,889 ไร บางเปนพ้ืนที่นา 31,081 ไร ไมผลและไมยืนตน 

4,680 ไร พืชผัก 128 ไรเกษตรกรในพ้ืนทีตํ่าบลบานพริก สวนใหญปลูกขาว รอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมกับการปลูกขาวปานกลาง (S2) โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนายเมล็ดพันธุ ประสบปญหาการผลิตขาวยังไมได

คุณภาพ การใชปจจัยการผลิตในปริมาณที่สูง ดินมีความสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมแีพง โรคแมลงระบาด 

เกษตรกรมีชวงอายุในกลุมผูสูงอายุ 

แนวทางการพฒันา :    1. การลดตนการผลิตขาวลงมาใหใกลเคียงเกษตรกรตนแบบคือ 2,650บาทตอไร  

         2.เพ่ิมผลผลิตใหใกลเคียงเกษตรกรตนแบบคือ 622 กก.ตอไร  

         3.การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

           4.ใชเทคโนโลยีการเพาะปลูกขาวที่เหมาะสม เชน เครื่องหยอดขาวแหง 

 

 

ถนนสุวรรณศร

แผนที�ศูนย์เรียนรู้บ้านพริก

ต.บ้านพริก อ.บ้านนา  จ.นครนายก

คลองผกัหนาม

ศูนย์เรียนรู้

บ้านพริก

วดัโพธิ�แก้วเบญจธาราม



จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การนําการใชจุลินทรียเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตของรากขาว (PGPR2)  

         2. ลดตนทุนการผลิต การใชปุยในนาขาวโดยปุยสั่งตัด และปุยอินทรีย 

         ๓. พ้ืนฐานของขาวคุณภาพ คือการเริ่มตนจากเมลด็พันธุดี 

         4. มีเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร เชน เครื่องสับยอย เครื่องคัดขาว เครื่องสีขาว เครื่อง   

         หยอดขาวแหง มีธนาคารปุยอินทรีย 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานดินและปุย โดยการบูรณาการองคความรูเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน การใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน การใชจลุินทรียทีม่ีประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตในพืช  
 

                                          
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาว การประยุกตใชองคความรูการผลติเมล็ดพันธุ การคัดแยกเมล็ด

พันธุ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การตรวจสอบความบริสุทธ์ิเมล็ดพันธุ  
 

                                               
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานการจัดการศัตรูพืช คือ การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช การสํารวจติดตาม

สภานการณการระบาด การพยากรณการระบาดศัตรูพืช จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) มาใช 
 

                                           
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ฐานการเพ่ิมมูลคาสินคาขาว คือ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดการ ทัง้การเก็บรักษา

และการแปรรปูขาว การเพ่ิมมูลคาสินคา ใหสามารถยกระดับในตลาดผูบริโภค ตลาดเฉพาะ และตลาดทั่วไปได 
 

                                          
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสรรพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิด

มูลคาและประโยชนสูงสุด การบริหารจัดการ หลักการดํารงชีพอยางพอมีพอกิน เกิดภูมิคุมกันแกผูปฏิบัติ 

                                           



 

แปลงเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

                                            
เครือขาย : 12 เครือขาย 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพรเทพ สีวันนา   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 064-668-6491 



ทําเนียบศูนยเครือขาย ศพก .อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

ชื่อศูนย:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยหลัก) ตําบล ศรษีะกระบือ อําเภอ 

องครักษ จังหวัด นครนายก      

สินคาหลัก : ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย :  20 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 100 ราย 

ประเภทศูนยเครือขาย : - 

สถานทีต้ั่ง :   หมูที่ 3   ตําบล ศรีษะกระบือ   อําเภอ  องครักษ    จังหวัด   นครนายก 

พิกัด :  x…717807…….. y ……1551771…………  zone …47…….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

ชื่อประธานศนูยเครือขาย:  นายสัมพันธ ศรีออน 

เลขบัตรประชาชน: 3 2604 00134 309 

เบอรโทรศัพท:  08 7073 1757 

สถานการณของพื้นที ่: พ้ืนที่โดยรอบเกษตรกรประกอบอาชีพทํานาและไมประดับไทรเกาหล ีเกษตรกรทําพืช

เชิงเด่ียวเปนหลักและเมื่อถึงฤดูแลงจะขาดแคลนนํ้าในบางชวง มีโอกาสเกิดภัยแลงหากนํ้าในคลองชลประทาน

ไมเพียงพอ 

แนวทางการพฒันา : 1. พัฒนาเกษตรกรตนแบบเปนวิทยากรถายทอดมืออาชีพ 

จุดเดนของศนูยเครือขาย 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

 2. การจัดการดานอารักขาพืช  

 3. การเพ่ิมมลูคาสินคาเกษตร (ขาว) 

 4. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

ถ.3369 

 

ถนน คลอง 23 

ทางแยกไปวดัจรูญเวช 

ศพก

 

 



ฐานการเรียนรูที่ 1 :  การลดตนทุนการผลิตขาว ดวยการทําปุยหมักสูตรตางๆ เชน นํ้าหมักปลา นํ้าหมักจาก

เศษผักผลไม ปุยหมักจากเศษวัสดุพืชที่ใชในนาขาว การใชปุยตามคาวิเคราะหดินผสมกับปุย PGPR2 การปลูก

ปอเทืองลดการเผาตอซังขาว การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุอยูที่ 17 กิโลกรัมตอไร 

  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 :  การจัดการดานอารักขาพืช มีศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนยจัดการดินและปุยชุมชน 

เกษตรกรตนแบบมีความรูความสามารถในการสุมสํารวจแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ พยากรณการ

ระบาดศัตรูพืชได  
 

   

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 :  การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร (ขาว) เกษตรกรตนแบบมีความรูความชํานาญในการ

คัดเลือกพันธุขาวและขาวพันธุปน ที่เหมาะสมการปลุกเพาะปลูกในพ้ืนที ่โดยปจจุบันมีการผลิตขาวไรเบอรรี่

แพ็คถุงสูญญากาศจําหนาย และมีการผลิตขาวพันธุเพ่ือการเพาะปลูกขายใหเกษตรกรในพ้ืนที่ใกลเคยีง   

 

 

 

 

 



ฐานการเรียนรูที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรตนแบบสามารถนําวัสดุที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน 

ลดการซื้อจากภายนอก เชน การปลูกมะพราวไวเพ่ือจําหนายเปนมะพราวแกง การแปรรูปเครื่องเทศเปนพริก

แกงใชในครัวเรือนและจําหนายในชุมชน การปลูกไผไวใชเปนไมในครัวเรือน 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเปนแปลงปลูกขาวที่เนนขาวบริโภค เชน ขาวไรซเบอรรี่ โดยมีการลดตนทุนการ

ผลิตโดยการปลูกปอเทือง ลดการเผาตอซัง เพ่ิมธาตุอาหารในดิน ลดการใชปุยเคมีใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

และดวยชุดดินมีความเปนกรดจัด แปลงเรียนรูจึงเปนแปลงที่ใชนํ้าลางดินตามศาสตรพระราชา ในหลวงรัชกาล

ที่ 9 (ลําประโดง โมเดล) เพ่ือการทําการเกษตรอยางย่ังยืน 

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายอนนัต พันสด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ 

เบอรโทรติดตอ      : 080-0927341 
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