
 

 

 

 

ปราจีนบุรี 



บ.ผลิตไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตย 
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เขาตลาดกบินทร 
ปม บางจาก 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

สินคาหลัก : ขาว พ้ืนที่เปาหมาย 99,145  ไร เกษตรกรเปาหมายอําเภอกบินทรบุรี 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนมะงอง หมูที่ 4 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

พิกัด : P X 795342    Y 1553592  Zone 47P 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู                 

  

 

 

 

 

 

      ไปปราจีน    ถ.สุวรรณศร                                                                           ไป จ.สระแกว 

             

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายบุญธรรม  ตนนอย อายุ 42 ป 

บานเลขที่ 72 หมูที่ 4 บานโนนมะงอง   

ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

เบอรโทรศัพท : 081-1508060 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรตําบลนาแขมมีอาชีพปลูกมันสําปะหลัง 

และไมผลไมยืนตน โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว 9,525 ไร คิดรอยละ 77  

(ของพืชชนิดอ่ืน) เปนพ้ืนที่ทีม่ีความเหมาะสมในการปลกูขาวในระดับ 

ปานกลาง (S2) รอยละ 100 พ้ืนที่การผลิตสวนใหญอาศัยนํ้าฝน  

ดินยังมีความอุดมสมบูรณตํ่า, ตนทุนการผลติสูง, ศัตรูพืชระบาดอยูบาง,  

ผลกระทบอุทกภัยและราคาผลผลิตตกตํ่า, ปจจัยการผลิตมีราคาแพง 

 

 

 

สี่แยกไฟแดง 

กบินทรบุรี นิคมอุตสาหกรรม 

เครือสหพัฒน 

ศูนยเรียนรูฯ 
ไปโนนมะงอง 

http://www.google.co.th/url?url=http://jokky2012.blogspot.com/2013/05/blog-post_11.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxvMbujrvNAhVKqI8KHWjZDOoQwW4IFTAA&usg=AFQjCNFMs7ekz6d-9yfUDB1RyxFsF9Ytuw


แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาวจากตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

ไรละ 3,259 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 559 บาท 

(คงเหลือตนทุนการผลิตไรละ 2,700 บาท)  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยอินทรียนํ้า พด.2, 

ปุยพืชสด (ปอเทือง) ไถกลบตอซังเพ่ือลดอัตราการใชปุยเคมี, การใชเครื่องหยอดขาวงอก, 

การใชเครื่องหยอดขาวแหง, การใชพันธุขาวที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่, การปองกันกําจัดศัตรูขาว โดยวิธีผสมผสาน โดยใช

สารชีวภัณฑและเครื่องมือกล (เครื่องดูดแมลง) 

ฐานการเรียนรู 1 : การปรับปรุงดิน หวานปอเทืองหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

เดือน ส.ค. – ก.ย. อายุ 40 วัน ไถกลบเพ่ือทําเปนปุยพืชสด เมื่อถึงชวง 

ฤดูกาลผลิตชวงไถเตรียมดิน ฉีดพน ปุยอินทรียนํ้า พด.2 อัตรา  

5 ลิตร/ไร/ครั้ง เจือจางดวยนํ้า 100 ลิตร ชวงการเจริญเติบโต ฉีดพน 

ปุยอินทรีย 200 มล./ไร/ครั้ง ฉีดพนหรือรดลงดิน โดยเจือจางดวยนํ้า  

100 ลิตร เมื่อขาวอายุ 30, 50, 60 วัน 

ฐานการเรียนรู 2 : การปองกันกําจัดศัตรพูืช โดยวิธผีสมผสาน 

การใชเช้ือราบิวเวอเรีย, การใชเช้ือราไตรโคเดอรมา และการใชเครื่อง 

ดูดแมลง  

  - ลดผลกระทบและปญหาโรคขาว แชเมล็ดพันธุขาวกอนปลูกดวยเช้ือ 

ราไตรโคเดอรมา/การผลิตโดยการขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา  

  - การผลิตโดยวิธีการขยายเช้ือราบิวเวอรเรีย เพ่ือเปนการเตรียมความ 

พรอมและเฝาระวังการระบาดแมลงศัตรูขาว เชน เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 

 ฐานการเรียนรู 3 : การใชเมล็ดพันธุ  

เครื่องหยอดขาวงอก อัตราการใชเมล็ดพันธุ 10 กก/ไร  

เครื่องหยอดขาวแหง อัตราการใชเมล็ดพันธุ 8 กก./ไร  

พันธุขาวที่เหมาะสม - ไวบริโภคในพ้ืนที่ที่มศีักยภาพ 

         พันธุขาวดอกมะลิ 105, ขาวตาแหง 

      - ไวจําหนาย/หลีกเลี่ยงฤดูนํ้าหลาก 

        พันธุ กข.57, กข49, กข 41 

 



 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยจดัการดินและปุยชุมชน, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศนูยวิจัยขาว, อบต.นาแขม ฯลฯ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายณัฐพงษ  เกษประเสริฐ   ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 091-0310544 



                 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

       อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  

สินคาหลัก: ขาว  

พื้นที่เปาหมาย: 81,975 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : อาํเภอบานสราง 

สถานท่ีตั้ง: บานยานนาคา หมูที ่๓ ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี

พิกัด:Latitude๑๓.๙๐๙๗ Longitude ๑๐๑.๑๗๐๘ 

พิกัดท่ีตั้งแปลง:  X ๐๗๓๔๕๖๘Y๑๕๓๘๘๐๔  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู   

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายสําอางค ชลารักษ 

ที่อยูบานเลขที ่๓๔ หมูที ่๓ ตําบลบางแตน 

     อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  

เบอรโทรศัพท:๐๙๔-๒๓๕๐๓๔๒ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบางแตน สวนใหญปลูกขาวเพ่ือขายแตประสบปญหาราคาผลผลิต

ตกตํ่า ตนทุนสูง และตองซื้อขาวมาเพ่ือบริโภค จึงหันมาปลูกขาวอินทรีย เพ่ือบริโภคและจําหนายภายในชุมชน     

ลดตนทุนการผลิตขาวลงได เน่ืองจากการใชเมล็ดพันธุที่ตํ่าลงงดการใชปุยเคมีและสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

แนวทางการพัฒนา: สํานักงานเกษตรอําเภอบานสราง ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร แนวทางการผลิต (ขาวอินทรีย) โดยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยที่ตําบลบางแตน ซึ่งศูนยดังกลาวมีเกษตรกรที่

ประสบความสําเร็จในการผลิตขาวอินทรีย พืชผักอินทรียและสามารถถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตร

ดังกลาวไปสูเกษตรกร ทําใหไดผลดังน้ี 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู: เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ   

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 

: ลดตนทุนการผลิตขาว 

: การผลิตตามแนวทางขาวอินทรีย 

: การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ นํ้าหมักจาวปลวก 

: การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว 

: หลักเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 



ฐานการเรียนรู : ๑.  การผลิตขาวอินทรีย     ฐานการเรียนรู : ๒ การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ลดการ

ใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี     โดยเนนการผลิตและการใชนํ้าหมักชีวภาพ การผลิตและงด

การใชสารเคม ี     การใชเช้ือราบิวเวอรเรีย เช้ือราไตรโครเดอรมา และการ

      ใชสมุนไพรไลแมลง และนํ้าชีวภาพจาวปลวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู: ๓  การปรับปรุงบํารุงดิน 

 การใชปุยคอก ปุยหมักและปุยนํ้าชีวภาพ  ฐานการเรียนรู: ๔ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู : การผลิตขาวอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานงานในสงักัดกระทราวงเกษตร 

เครือขาย : กลุมเกษตรอินทรียวิถีย่ังยืนบานบางแตน            

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวสรัลรัตน จําเดิม 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   เบอรโทรศพัท  081-6062905 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี    

สินคาหลัก : ขาว พ้ืนที่เปาหมาย 13,603 ไร เกษตรกรเปาหมาย อําเภอศรีมหาโพธิ 

สถานท่ีตั้ง : บานบางกุง  หมูที่ 3  ตําบลบางกุง  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

พิกัด : 47 p = x…765869   y…1547922 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

                                                                                           

 

          ไฟแดงตลาดทา่ประชมุ   

 

 

 

 

 ลานตากผลผลิต ต.บางกุง้                    ปา้ยศนูยข์า้วชมุชน ต.บางกุง้  
        

 

  
                                                                  ท่ีตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้ต.บางกุง้ 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิรัตน  ประยูรพงษ  อายุ  61  ป                         

บานเลขที่ 6/1  หมูที่ 3  ตําบลบางกุง  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

เบอรโทรศัพท : 083-2638249                                                      

สถานการณของพื้นท่ี : พ้ืนที่ตําบลบางกุง เปนพ้ืนที่ลุม นํ้าทวมขัง  พ้ืนที่สวนใหญปลูกขาวนาปรัง รองลงมาปลูกขาวนา

ป เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมสูงกับการปลูกขาว (S๑) รอยละ 97.12  พ้ืนที่ที่เหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S๒) รอยละ 

๕๕.๓๘  ผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะแบงเปน ๓ สวนสวนที่ ๑ บริโภคในครัวเรือน สวนที่ ๒ เก็บไวทําพันธุในปถัดป สวนที่ ๓ 

จําหนายใหพอคา ซึ่งเกษตรกรน้ันจะมีตนทุนการทําการเกษตรคอนขางสูง เชน คาปุย คายา คาจางไถและเก็บเกี่ยว เปนตน 

แตเมื่อจําหนายกลับไมไดราคาตามที่ตองการ 

ไป อ.ประจนัตคาม ไปท่ีวา่การอาํเภอศรมีหาโพธิ 

ไปตาํบลดงกระทงยาม 



แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และการเพ่ิมมูลคาของผลผลิตขาว 

ฐานเรียนรู 1 : การเก็บตัวอยางเดิน การวิเคราะหธาตุอาหาร (การเตรียมดินในการปลูกขาว) 

 

 

 

 

ฐานเรียนรู 2 : ระบบนิเวศในนาขาว 

 

 

 

 

ฐานเรียนรู 3 : การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรู 4 : การทําปุยหมกัชีวภาพ                                   

แปลงเรียนรู                                          

                                                                                          

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุนทร  ไทรเทพย้ิม  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท: 091-8214802 

    



ศูนยเรียนรูฯ 

รานอาหารปาน่ิม 

เทศบาล ต.โคกปบ 

โรงพยาบาลศรีมโหสถ 

สถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ 

ที่วาการ อ.ศรีมโหสถ 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีมโหสถ                       

     จังหวัดปราจีนบุรี  

สินคาหลัก : ขาว พ้ืนที่เปาหมาย 33,800 ไร เกษตรกรเปาหมายอําเภอศรีมโหสถ 

สถานทีต้ั่ง : บานมวงขาว หมูที่ 5 ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี    

พิกัด :47 P  X 0759660    Y 1535634  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู                 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมหมาย  โอสถานนท 

         บานเลขที่ 147 หมูที ่5 ตําบลโคกปบ  

                            อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  

เบอรโทรศัพท :  081-1503128ย 

สถานการณของพื้นที ่: อําเภอศรีมโหสถมพืีชเศรษฐกิจหลัดที่สําคัญไดแก ขาว มันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว 

34,917 ไร เกษตรกร 942 ราย คิดเปนพ้ืนที่ปลูกขาวรอยละ 91.75 ของพืชชนิดอ่ืน  สวนใหญเปนพ้ืนที่ราบลุม เปน

พ้ืนที่เสี่ยงตอการประสบปญหาอุทกภัยและตนทุนการผลติสูง 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,120 บาท โดยมี

เปาหมาย ลดตนทุนลง ไรละ 400 บาท โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 628 กก./ไร  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

  - การเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

  - การเตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูกขาว 

ถน
นส

ุวิน
ทว

งศ
 

   
ไป

ปร
าจ

ีนบุ
รี 
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  - การบริหารจัดการนํ้าตามชวงอายุขาว 

  - พันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

  - การเตรียมเมล็ดพันธุขาว อัตราการใชวิธีการปลูก 

  - การบริหารจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน/แนวทางชีวิภัณฑ 

  - วัชพืชในนาขาว 

  - การใชปุยตามชวงอายุขาว/ตามคาวิเคราะหดิน 

  - วิวัฒนาการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน 

ฐานการเรียนรูที่ 1 : ฐานการเรียนรูการผลติสารชีวภัณฑ เชน เช้ือราไตรโคเดอรมา, เช้ือราบิวเวอเรีย, นํ้าสมควันไม 

การกลั่นเพ่ือผลิตสารชีวภัณฑ ที่ใชในกิจกรรมการผลิต  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : การปรบัปรุงดิน การทํานํ้าหมักชีวภาพ  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 : เลี้ยงชันโรงเพ่ือผสมเกสร และกิจกรรมเสริมรายได  

 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชนสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี, ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี 

              และเครือขายศูนยเรียนรูฯ  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.กฤติยาพร  อินทรพงษนุวัฒน  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  

เบอรโทรศัพท : 084-3597675 

 

 

 

 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

สินคาหลัก: ขาว  พื้นที่เปาหมาย: ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

เกษตรกรเปาหมาย: เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนาดี 

สถานทีต้ั่ง: บานสําพันตา หมูที่ 1 ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

พิกัด: 47P   X = 797403   Y = 1559901 

แผนทีศู่นยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู : นางปุญญตา พงษประสิทธ์ิ อายุ 51 ป 

152 หมูที่ 1 ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  เบอรโทรศัพท: 086-8958367 

สถานการณพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสําพันตา สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกขาวเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ

ปลูกขาวปานกลาง (S2) รวม 23,116 ไร เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสําพันตารอยละ 70 – 85 % ปลูกขาวเพ่ือจําหนายและเก็บไว

รับประทานและทําพันธุบางสวน แตประสบกับปญหาการผลิตที่ยังไมไดคุณภาพ ตนทุนการผลิตสูง จากการใชเมล็ดพันธุ ปุย และ

สารเคมีในปริมาณที่สูง ราคาผลผลิตตกตํ่า ศัตรูพืชระบาด เลือกใชเทคโนโลยี และอุปกรณในการปลูกขาวไมเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลผลิตขาว 

 3 ตองลด (ลดตนทุนการผลิต) ลดการใชปุยเคมีไมถูกตอง, ลดอัตราเมล็ดพันธุขาว, ลดการใชสารเคม ี

 4 ตองทํา – ตองปรับปรุงบํารุงดิน (ปุยพืชสด), ตองใชเมล็ดพันธุในอัตราเหมาะสม, ตองใชปุยตามคาวิเคราะหดิน,     

ตองหมั่นตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 

 ยกระดับคุณภาพผลผลิตขาว, เพ่ิมการผลิตขาวสําหรับตลาดเฉพาะ (ขาวอินทรีย ขาว GI ขาวโภชนาการสูง)  

 สงเสริมการรวมกลุม เพ่ือจัดการแปรรูปและจําหนาย  

เทคโนโลยีเดนของศนูยการเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

: ปรับปรุงบํารุงดิน (ปุยพืชสด) และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสัง่ตัด) 

: การใชเมล็ดพันธุคุณภาพ ลดอัตราเมล็ดพันธุ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการปลูกขาว 

: โรค แมลง ศตัรูพืชในนาขาว การปองกันกําจัดอยางถูกวิธี และการใชสารชีวภัณฑ 

: ลดความเสี่ยงในการผลิต โดยสงเสริมการทําไรนาสวนผสม เกษตรทฤษฏีใหม และการดํารงชีวิตตาม 
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  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดการดินและปุย 

- การใชปุยพืชสด และการไถกลบพืชปุยสด   - การใชปุยอินทรีย   

- การวิเคราะหดิน     - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) 

       
ฐานเรียนรูที่ 2  เมล็ดพนัธุ และการใชเทคโนโลยีในการปลูกขาว 

- การเลือกเมลด็ขาวพันธุดี - การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ  - การใชนําเทคโนโลยีมาใชในการปลูกขาว 

   
ฐานเรียนรูที่ 3 การจัดการระบบนิเวศในนาขาว 

- โรค แมลง และศัตรูพืชในนาขาว และการปองกันกําจัดอยางถูกวิธี - การสํารวจและพยากรณการระบาดของโรคและแมลง  

- การผลิต และใชสารชีวภัณฑ เชน เช้ือราบิวเวอเรีย, เช้ือราไตรโครเดอรมา 

      
ฐานเรียนรูที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง 

- การดํารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนที่โดยนําแนวทางไรนาสวนผสมมาใช  

- ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรในพ้ืนที่ ใหมีอาหารบริโภคในครัวเรือนและมีรายไดตอเน่ืองตลอดป  

       
 

 

 

 



แปลงเรียนรู 

   

เครือขาย : ศนูยขาวชุมชนตําบลสําพันตา, ศูนยขาวชุมชนตําบลสะพานหิน, ศูนยขาวชุมชนตําบลนาดี, ศูนยขาวชุมชน         

ตําบลบุพราหมณ, ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ฯลฯ 

เจาหนาทีผู่รบัผิดชอบศูนยการเรยีนรู : นายศักด์ิชัย เนตรคุณ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-1936880 

 



ท่ีวาการ อ.ประจันตคาม 

ปายบอกทาง        

ไปวัดบางไผ 

สี่แยกทางรถไฟ 

ท่ีทําการ ผญ.บ หมู 7 

ต.ประจันตคาม 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม                    

      จังหวัดปราจีนบุรี   

สินคาหลัก : ขาว พ้ืนที่เปาหมาย 41,523 ไร เกษตรกรเปาหมายอําเภอประจันตคาม 

สถานทีต้ั่ง : บานกุดตาเสก หมูที่ 11 ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม   

                จงัหวัดปราจีนบุรี  

พิกัด : 47 P X 766246    Y 1552251   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู                 

  

  

  

                                       

 

       

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางวิไลวรรณ  หลีกช่ัว 

         บานเลขที่ 42 หมูที่ 11 บานกุดตาเสก  

                            อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  

เบอรโทรศัพท : 087-5867540 

สถานการณของพื้นที ่: อําเภอประจันตคามมีพืชเศรษฐกจิหลักทีส่ําคัญไดแก ขาว มันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว 

41,523 ไร เกษตรกร 1,919 ราย มีพ้ืนที่ปลูกขาวคิดเปนรอยละ 83.51 ของพืชชนิดอ่ืน โดยสวนมากปลูกขาวไวเพ่ือ

จําหนาย เปนพันธุขาวอายุสั้นประเภทนาปรัง แตประสบปญหาตนทุนการผลิตคอนขางสูง และปญหาดานอุทกภัย  

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,120 บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนลงไรละ 400 บาท โดยมผีลผลิตเฉลี่ย 628 กก./ไร  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

ทางไปท่ีวาการ        

อ.ศรีมหาโพธิ 

 

 

วัดบางไผ 

ศูนยเรียนรูฯ 

วัดดงไชยมัน 
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หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

 : การเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 : ตนทุนการผลติขาวในพ้ืนที่/วิเคราะหปญหา 

 : การเตรียมดิน 

 : พันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

 : การเตรียมเมล็ดพันธุ, อัตราการใชเมล็ดพันธุ, การใชเทคโนโลยีการเพาะปลูก 

 : การปลูกขาว/การหวาน การดูแลรักษา ตามกระบวนโรงเรียนเกษตรกร 

: วัชพืชในนาขาว 

: การใชปุยเคม/ีปุยอินทรีย 

: การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

: การผลิตสารชีวภัณฑ เชน เช้ือราไตรโคเดอรมา, เช้ือราบิวเวอเรีย 

: เกษตรกรย่ังยืน 

: สรุปบทเรียน  

ฐานการเรียนรู : 1 การลดการใชปุยเคมี 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานเนนผลการใชสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : หนวยงานในสังกัดกระทรวงและสหกรณและหนวยงานภาคี สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี, ศูนยวิจัยขาว

ปราจีนบุรี, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  เทศบาลตําบลประจันตคาม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนันทวุฒิ  จันทรปาน   ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท : 062-8279494 

 

 

 

 

 



คายพรหมโยธี 

 ไป จ.สระแกว 

 แยกถนนตํ่า 

 แยกหนองชะอม 

ศูนยราชการฯ 

สี่แยกไฟแดง 

ไป
 อ

.ศ
รีม

โห
สถ

 

บ.โคกมะกอก 

 ไป อ.ประจันตคาม 
ศูนย Toyota 

สี่แยกไฟแดง

เมืองปราจีนบุรี 

ศูนยเรียนรูฯ 

 แยกโรงแรมโซเฟย 

 คายจักรพงษ 
หมูบานไมดอกไมประดับดงบัง 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

สินคาหลัก : ทเุรียน พ้ืนที่เปาหมาย 2,018 ไร เกษตรกรเปาหมายอําเภอเมืองปราจีนบุรี 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองจวง หมูที่ 8 ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

พิกัด : 47 P X 761211    Y 1563121  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู                 

             ไป จ.นครนายก                                                                       

  

 

 

 

 

       

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมนัส  ฮวดจึง  

         บานเลขที่ 133/2  หมูที่ 8 ตําบลดงขี้เหล็ก  

                            อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

เบอรโทรศัพท :  086 144 1092 

สถานการณของพื้นที ่: อําเภอเมืองปราจีนบุรีมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคญัไดแก ขาว ไมผล ไมดอกไมประดับ  

โดยไมผลที่มีช่ือเสียงไดแก ทเุรียน มี โดยทัง้จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ยืนตน ป 2561 จาํนวน 2,502 ไร ป 2562 

จํานวน 2,688 ไร เน้ือที่ใหผล ป 2561 จํานวน 1,243 ไร ป 2562 เน้ือที่ไมผล 1,569 ไร ผลผลิตป 2561 จํานวน 

842 กิโลกรมั ผลผลิต ป 2562 จํานวน 1,034 กิโลกรมั สภาพปญหาโดยทั่วไปที่ผานมาดินขาดความอุดมสมบูรณ 

ขาดการวิเคราะหดิน/ปรับโครงสรางของดิน, ตนทุนการผลติสูง ผลผลิตตอไรยังตํ่า  

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตทุเรียนและการพัฒนาคุณภาพ 

 

 

 



จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตทุเรียน  

- การผสมเกสร, การตัดแตงผล 

  - การตรวจวิเคราะหดิน 

  - การใชปุยอินทรีย/ปุยสั่งตัดเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

  - การใชนํ้าอยางประหยัด/การวางระบบนํ้าในแปลงไมผล 

  - การผลิตไมผลตามระบบ GAP 

ฐานเรียนรูที่ 1  การผสมเกสร, และการตัดแตงผล  

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2  การปองกันกําจัดศัตรูพชืแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3  การผลิตน้าํหมักชีวภาพ/สารปรบัปรุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ,เครือขายศนูยเรียนรูฯ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพิษณุ  ถือมั่น  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 088-6010680  
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