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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ :   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
สินค้าหลกั : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 5,000 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 200 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านเลขท่ี 123 หมู่ที่ 4  ตําบลห้วยไผ่  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
พกิดั : X 580052  Y 1493683   zone  47                แผนทีต่ัง้ศนูย์เรยีนรู ้

  
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายไชยวิทย์  บัวงาม อายุ 62 ปี  เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3 7008 00476 07 5 
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 123 หมูท่ี่ 4  ตําบล ห้วยไผ่  อําเภอ เมืองราชบุรี  จังหวัด ราชบุรี 
เบอร์โทรศพัท ์:  098 8747794 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ : อําเภอเมืองราชบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคณุภาพ ที่ผ่านมาเกษตรกรเน้นเพาะปลูกข้าวเชิงการค้า ต้องการผลผลิตให้ได้มาก จึง
เพาะปลูกข้าวโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสม มีอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงในอัตราที่สูง
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เกษตรกรเน้นเพียงการผลิตให้ได้ผลผลิตปริมาณสูง เกษตรกรไม่สนใจในการพัฒนาการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพ สง่ผลใหข้้าวที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มคุณภาพตํ่า เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดี ส่งผลให้มีอัตราการใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวในการปลูกทีส่งูขึ้น เพ่ือต้องการผลผลิตให้ได้ปริมาณที่มาก ในสถานการณ์ข้างต้น สาเหตุหลักคือ
เกษตรกรใช้กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งยังประสบปัญหาต้นทุนในการผลิตข้าวที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งค่าจ้าง
แรงงาน ค่าเมล็ดพันธ์ุข้าว ค่าปุ๋ยเคมีและคา่สารเคมีในการดูแล ทําให้เหลือรายได้จากการทํานาไม่เพียงพอในการยังชีพ 
แนวทางการพฒันา :  

1. ส่งเสริมการใช้พันธ์ุข้าวคุณภาพที่ให้ผลผลติต่อไร่สูงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 
 2. การใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูก ในการลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับข้าว  
 3. การบริหารจัดการกลุ่ม การแปรรูปผลผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร เพ่ือจําหน่าย  
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้  :  

1. มีผู้นําศูนย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวอยู่ตลอดเวลา 
2. มีการผลิตขา้วครบวงจร ต้ังแต่เพาะปลูกข้าวจนถึงตลาดในการจําหน่าย 
3. มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือการผลติ 
4. มีสายพันธ์ุข้าวที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และมีตลาดรองรับผลผลิตทีแ่น่นอน 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 . ข้าว  

การให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะปลูกข้าวตลอดกระบวนการ การเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การใช้อัตรา
เมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม การผลิตข้าวให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต   

การใช้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการทําการเกษตรให้ง่ายขึ้น การเพาะปลูกข้าวแบบประหยัดเมล็ดพันธ์ุ  

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. กลไกตลาดข้าวแบบครบวงจร 
 การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การดูแลบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุ การตลาดในการจําหน่าย  

 
แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ด้านลดต้นทุนและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ข้าว 
 

 
 
 

 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :   นายธนากร  กมลจรัสวัฒนา  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 098-25474
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แบบฟอร์มจัดท าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านสิงห์ (ผัก) อ าเภอโพธาราม จัดหวัดราชบุรี 
สินค้าหลัก : พืชผัก 
พื้นที่เป้าหมาย : ๓,๖๔๙ ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : ๑,๑๕๖ ครัวเรือน  
สถานที่ตั้ง : ๕๒/๑ หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
พิกัด  : X = ๐๕๙๓๐๔๐ Y = ๑๕๑๐๖๕๓  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายวสันต์ จันทศร  อายุ ๔6 ปี เลขบัตรประชาชน 3700400060955 

ที่อยู่  : ๕๒/๑ บ้านหนองศาลา หมู่ที ่๑๐ ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๕๔๒๐๐ 

สถานการณ์ของพื้นที่ :  บ้านหนองศาลา ตั้งอยู่ที่หมูท่ี ่๑๐ ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนท า
การเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เดิมทียึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นการท าสวน ปลูกพืชผักแบบร่อง
สวน เนื่องมาจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีถิ่นฐานเดิมเป็นคนอ าเภอด าเนินสะดวก ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีการท าสวนเป็นอาชีพหลัก
ทั้งไม้ผลและพืชผัก จึงมีอิทธิพลมากในการเปลี่ยนแปลง และการปลูกผักในตอนนั้นให้ผลดีมีรายได้มากกว่าการท านา อีก
ทั้งเป็นครอบครัวชาวสวนแต่เดิมจึงมีชีวิตความเป็นอยู่และปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นในชุมชน แต่การผลิตแบบใช้สารเคมี
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และส่งผลต่อสุขภาพ จึงหันมาผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

แนวทางการพัฒนา  1. ผลิตพืชผักให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

                          2. ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๑๐ ของต้นทุน   

                          3. มีรายไดร้วมต่อครอบครัวเพ่ิมข้ึน  

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ 1. เทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์ (บีท,ีไตรโครเดอร์ม่า,บิวเวอร์เรีย,ไส้เดือนฝอย) 

         2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

ฐานการเรียนรู้ : (พร้อมภาพประกอบ)  

๑. ฐานการเรียนรู้เรื่องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เป็นการ
เรียนรู้ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยการให้ความรู้เรื่อง
การใช้น้ าที่เหมาะสมต่อการท าเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ของพ้ืนที่นั้นๆ  
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2. ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ เป็นการเรียนรู้การใช้พื้นท่ีปลูกพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งพ้ืนที่ปลูกพืช 30 ส่วน พ้ืนที่บ่อน้ า 30 ส่วน พ้ืนที่ปลูกข้าว 30 ส่วน ที่อยู่อาศัย 10 ส่วน  

 
                    3. ฐานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการเรียนรู้การผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ไว้ใช้ในแปลงของตนเอง โดยใช้ประโยชน์การวัสดุที่เหลือใช้มาท า
ประโยชน์สูงสุด โดยสูตรการผลิตนี้ไดรับความ
อนุเคราะห์จาก กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการสอนและด าเนินกิจกรรมในส่วนนี้ 
มีทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักน้ า 

 

 ๔. ฐานการเรียนรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนการปลูกพืช เป็นการเรียนรู้ที่สอน
ในการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจสอบธาตุอาหารพืชที่คงเหลืออยู่ในดิน เพ่ือที่จะสามารถทราบถึงปริมาณธาตุ

อาหารที่ต้องเพ่ิมให้แก่พืชนั้นๆ เป็นการลด
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ประมาณไร่ละ 500 
บาท และยังเป็นการที่ตรวจสอบสภาพความ
เป็นกรด-ด่างของดิน เพื่อทราบแนวทางการ
ปรับปรุงดินอีกด้วย 

 

5. ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป็นการเรียนรู้ในการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์อย่างง่าย (บีที,ไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอร์รีย) ที่สามารถน าไป
ท าเองได้ที่บ้านของผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่
รบกวนพืชผัก อีกท้ังต้นทุนราคาถูกกว่าสารเคมีมาก จึงเป็นการลดต้นทุนไป
ในตัวอีกด้วย 

แปลงเรียนรู้   
         

เครือข่าย : เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดราชบุรี , ศูนย์ขา้วชุมชนบ้านเขานม ต าลเขาชะงุ้ม  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายเสรี มุ่งเมือง  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘5-0011457 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองกบ (ขาว) อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 47,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,600 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 53/2 หมูที ่8 บานยาง ตําบลหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

พิกัด :  X 599515  Y 1529754 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : จากวัดบานยาง 2 กม. 

   

        จากโพธ์ิคู , โคกหมอ 

 

 

 

 

           จากวัดหนองปลาดุก       3 กม. 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอรรถพร แพรกเซ็น อายุ 39 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3-7005-00877-33-3 

ที่อยู :  บานเลขที่ 12/2 หมูที่ 8 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุร ีรหัสไปรษณีย 70110 

เบอรโทรศัพท :   091-7408132 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอบานโปง มีพ้ืนที่ปลูกขาวประมาณ  47,000 ไร เกษตรกรประมาณ 3,600 ราย   

พ้ืนที่ปลูกขาวอยูในเขตชลประทานที่สมบูรณสามารถปลูกไดทั้งนาป และนาปรัง ตําบลหนองกบมีพ้ืนที่ปลูกขาว 

ประมาณ 850 ไร เกษตรกร 75 ราย พ้ืนที่ปลูกน้ีเปนพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกขาว (S3) ดินนาเปนดินชุดนครปฐม

ที่มีความเหมาะสมกับการทํานา แตประสบปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุดีที่มีไมเพียงพอตอการทํานาหวานนํ้าตม  รวมทั้ง

ปญหาดานตนทุนการผลิตสูงและมีการระบาดของขาววัชพืชระบาดมากในทุกพ้ืนที่ที่ปลูกขาวของอําเภอบานโปง 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) ตําบลหนองกบ จึงไดมีการเรียนรูและ

พัฒนารูปแบบ และวิธีการทํานา เพ่ือแกไขปญหาเรื่องเมล็ดพันธุจากการทํานาหวานนํ้าตมมาเปนแบบวิธีการโยนกลา 

(Parachute) และการเรียนรูการผลิตสารจุลินทรียชีวภัณฑตาง ๆ มาใชในกิจกรรมการผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิต   

และการมุงเขาสูการผลิตพืชปลอดภัยเปนลําดับตอไป 

 

 

 

คลองชลประทาน 8 ซ้าย 
คลองชลประทาน       8 ซ้าย 

ศพก. 

 

ราน

กวย 

เต๋ีย

 

รา้นคา้ 

นายสมนึก ศจช.ต.หนองกบ 
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แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนารูปแบบและวิธีการทํานาจากเดิมทํานาแบบการหวานนํ้าตมใชเมล็ดพันธุในอัตรา 

25-30 กก./ไร  มาเปนนาโยน  ซึ่งใชเมล็ดพันธุที่อัตรา 10-15 กก./ไร 

        2. ลดตนทุนการผลิตโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การปลูก 

ปอเทือง   และการไมเผาตอซังและฟางขาวหลังการเก็บเกี่ยวขาว  สงผลใหมีการรกัษาอินทรียวัตถุในดินใหเกิด

ความอุดมสมบูรณในดินเพ่ิมขึน้ การใชปุยเคมีจึงนอยลงและการนําเอาวิธีการใชปุยเคมีตามผลการวิเคราะหดิน  

(ปุยสั่งตัด)  มาใชในกระบวนการผลิตดวย 

        3. มุงเนนการผลิตพืชปลอดภัย  โดยการลดการใชสารเคมีและปุยเคมี  โดยวิธีการสํารวจ 

และติดตามพยากรณเตือนภัยการระบาดของโรคและแมลงศัตรูขาวทุกสัปดาห  การใชสารจุลินทรียชีวภัณฑ เชน  

การใชเช้ือราไตรโครเดอรมาบิวเวอรเรีย  สารสกัดสะเดา ฯลฯ ในการควบคุมปองกันและกําจัดโรคและแมลง 

ศัตรูขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. เกษตรทฤษฏีใหม เกษตรผสมผสาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.เทคนิคและวิธีการทํานา แบบวิธีการโยนกลา 

   3. การจัดทําบัญชีครัวเรือน และตนทุนประกอบอาชีพ 

   4. การชลประทาน และการใชนํ้าอยางรูคุณคา 

   5. การรวมกลุม องคกรทางภาคการเกษตร 

ฐานการเรียนรูที่ 1 : การเตรียมดินและการปรับปรุงบํารุงดิน โดย นายปรีชา คลองแคลว 

       - เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือในการเตรียมดิน 

       - การปรับปรุงและการบํารุงดินนา 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : เทคนิคและวิธีการทํานาแบบวิธีการโยนกลา โดย นายอรรถพร แพรกเซ็น 

       - การเพาะกลาสําหรับนาโยน 

       - การขนยายกลา   - วิธีการโยนกลา 

ฐานการเรียนรูที่ 3: การลดตนทุนการผลิตขาว โดย นายพล  ทองออน 

      - การใชปุยเคมี ตามผลการวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) 

      - การปองกันและกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน 

      - การใชสารจุลินทรียชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรูที่ 4: การเพ่ิมมูลคาสินคาและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดย นางสาวรุจิรางค วงษดารา 

      - การสีขาวและคุณภาพการสีขาว 

      - การซลีสุญญากาศ  - การบรรจุภัณฑ     - ตลาดออนไลน 

ฐานการเรียนรูที่ 5 : การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย นายวินัย  มั่นคง 

     - เกษตรทฤษฏีใหม เกษตรผสมผสาน 

     - การจัดทําบัญชีครัวเรือน และตนทุนประกอบอาชีพ 
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แปลงเรียนรู ศพก. 

เครือขาย : ของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบานโปง จํานวน 16 เครือขาย 

1. วิสาหกิจชุมชนบานรางพลับ    9. ปศุสัตว (รายบุคคล) 

2. วิสาหกิจชุมชนบานหัวทุงหนองโรงพัฒนา   10. ปลาสวยงาม 

3. วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองนํ้าขาว 11. แปลงใหญไมดอกไมประดับ 

4. เกษตรผสมผสาน     12. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรลาดบัวขาว 

5. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลคุงพะยอม  13. วิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนคนพอเพียง 

6. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรปากแรต  14. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองกบ 

7. ปลาสวยงาม      15. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองปลาหมอ 

8. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนครชุมน   16. กลุมแพะกาวหนาบานโปง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายมาโนชญ พูลสขุโข นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ โทร.081-8460453 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ :   . ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
สินค้าหลกั : กล้วยนํ้าว้า (แปรรูปผลผลิตจากกล้วย, เห็ด) 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 300 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 30 ราย 
สถานทีต่ัง้ :  บ้านกุ่ม  หมูท่ี ่2  ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
พกิดั : Latitude 13.6978957    Longitude 99. 9241034    x 599928 y 1514506  zone 47P 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายคะนอง  โปรักษ์  อายุ 54 ปี เลขบัตรประจาํตัวประชาชน  3-8008-00517-66-8 

ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 2/6 บ้านกุ่ม หมู่ที่ 2  ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

เบอร์โทรศพัท ์:  081-2079796 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ : ชุมชนบ้านกุ่ม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโคนม ปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงโคนมสูงมาก 
แรงงานครอบครัวไม่มี ทําให้ประสบปัญหาขาดทุน จึงเลิกเลี้ยงโคนมไปหลายราย เกิดปัญหาการขาดรายได้ โอกาส
ในการในการใช้จ่ายครัวเรือน และชําระหน้ีสิน ขาดหายไป จึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
นํ้าว้ามะลิอ่อง และเห็ด ซึ่งกล้วยนํ้าว้าพันธ์ุมะลิอ่องเป็นพันธ์ุด้ังเดิมของชุมชน  
แนวทางการพฒันา  : 1. ผลติสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
         2. การเกษตรครบวงจร เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : ๑. มีเทคโนโลยีการผลิตที่มคีุณภาพปลอดภัย  
           2. กระบวนการผลิตไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน 
                              3. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรท่ีสนใจ 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 . แปลงนาข้าวหอมมะลิ มีคุณภาพและปลอดภัย 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 .  ประมง มีการเลี้ยงปลาในร่องสวน เลี้ยงกุ้งควบคู่กับการทํานา 

                                    
 

ฐานการเรียนรู้ที่  3.  แปรรปูกล้วยและเห็ด กล้วยอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (GREEN HOUSE) 
 
 
 
 
 
 
          
ฐานการเรียนรู้ที ่ 4.  ไม้ผล การผลิตกล้วยคุณภาพ และการผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์  
                           เครือข่ายการปลูกมะม่วง ของนายราเชนทร์  สุขหวานอารมณ์ หมู่ 3 ต.ดอนคา 
 
 

ฐานการเรียนรูท้ี่  5.  ตลาดหน้าฟาร์ม มีผลิตภัณฑ์จากสมาชิก เป็นการทําการตลาดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

    
 

 
แปลงเรียนรู้ : 
 

                             
 

เครือข่าย : 13 เครือข่าย 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นางสาวณัฐรดา  นาคปฐม ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 065-9404741 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

สินคาหลัก : มะพราวออน 

สถานทีต้ั่ง : บานรางสีหมอก หมูที ่2 ตําบล ทานัด อําเภอ ดําเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 

พิกัด : Latitude 13.543553   Longitude 99.951112 X 602915 Y 1497446 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

             

                                        

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : 

 นายจรัญ เจรญิทรัพย อายุ 45 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-7004-00052-62-6 

ที่อยู : บานเลขที่ 196 บานรางสีหมอก หมูที่ 2 ตําบล ทานัด อําเภอ ดําเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 

เบอรโทรศัพท : 081-459-6957 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญตางคนตางขายผลผลติใหกับบริษัทรบัซื้อมะพราว ทําใหไม

สามารถตอรองราคาได รวมทั้งปุยยามีราคาสูง เมื่อถึงฤดูกาลที่มีผลผลิตมากสงผลใหผลผลิตราคาตกตํ่า 

แนวทางการพฒันา : 1. นําเทคโนโลยีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมาใช  ทําใหลดการใชปุยเคมี 2. มีการนําเอา

การใชปุยสั่งตัดมาใช  สงผลใหตนทุนคาปุยเคมีลดลง  และสงเสริม การใชปุยอินทรียและปุยหมัก  สงผลใหสภาพ

ดินมีคุณภาพดีขึ้น  3. เพ่ิมการแปรรูปผลผลติ ทําใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ้นกวาขายสินคาเกษตรที่มรีาคาถูก 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : มีการจัดทําแปลงสาธิตการจัดการมะพราว 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต แนะนําในเรื่องการทําการเกษตรในแนวทางที่พ่ึงพาตนเองได ทั้งเชิงการ

ผลิต การแปรรูป และการจดัจําหนาย  

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. สถานีการผลิตปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต ใหความรูเรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใช

ปุยสั่งตัด การใชปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. สถานีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ใหความรูเรือ่งวิธีการการผลิตและการใชสารชีวภัณฑใน

การกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. สถานีการเลี้ยงและแยกรังชันโรง ใหความรูในเรื่องวิธีการเลี้ยงชันโรงและวิธีแยกรังชันโรง 
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แปลงเรียนรู : สาธิตวิธีการปลูกมะพราว และการบริหารจัดการในสวนอยางไรใหผลผลิตมีคุณภาพ 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนันทวัน อาจองค ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0838096665 
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ศพก. 

ไปอําเภอปากทอ 

ไปที่วาการ

อําเภอวัดเพลง 

ไปอําเภอเมอืง

ราชบุรี 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 

สินคาหลัก : มะพราวนํ้าหอม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 100 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน 55  หมูที่ 10 ตําบล เกาะศาลพระ อําเภอ วัดเพลง จังหวัด ราชบุรี 

พิกัด : Latitude 13.457573 Longitude 99.862777 X 593389.6 Y 1487901.5 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

ไปไป 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมเกียรติ ประพฤติกิจ อายุ 69 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน3700900064291 

ที่อยู : บานเลขที่ 55 บานคลองขุด หมูที่ 10  ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

เบอรโทรศัพท : 0817595422 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรผูปลูกมะพราวในพ้ืนที่ ปลูกมะพราวตอเน่ืองยาวนาน และมคีวามเปนมืออาชีพ

ดานการเพาะขยายพันธุมะพราว และการจัดการสวนมะพราวคุณภาพดี แตทั้งน้ี จะมีปญหาดานราคาจําหนาย 

เน่ืองจากในปน้ีราคามะพราวตกตํ่าจากหลายสาเหตุ ทาง ศพก. ไดดําเนินการหาตลาดเพ่ิมเติม รวมกลุมในระบบ

สหกรณ และเสนอความตองการและสะทอนปญหาไปยังภาคสวนตางๆอยางตอเน่ือง 

แนวทางการพฒันา : 1. รับรองมาตรฐาน GAP และ GI รวมถึงการรับรองจากสวนตางๆเพ่ือพัฒนาการผลิต 

        2. สนับสนุนทายาทเกษตรกรใหเขาสูระบบภาคการเกษตรและตอยอดครอบครัว 

        3. แปรรปูผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางกการตลาดอยางตอเน่ือง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตมะพราวนํ้าหอมคุณภาพดี 

           2. และเพาะขยายพันธุชันโรงเพ่ือชวยในการผสมเกสร 

           3. การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว 

 

 

ธ.กรุงเทพ สาขาวัดเพลง 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานเรียนรูเรื่องการขยายพันธุ 

มะพราวนํ้าหอม เพาะพันธุมะพราวนํ้าหอมคุณภาพดี 

จากสวนแทเพ่ือปองกันการกลายพันธุจากพันธุมะพราวอ่ืน   

  

 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงชันโรง  

จะดําเนินการเลี้ยงและขยายพันธุชันโรง ซึ่งเปนผึ้งจิ๋ว  

ชวยในการผสมเกสรมะพราวนํ้าหอม และไมผลอ่ืนๆในพ้ืนที่ 

  

 

  

ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงแตนเบียน 

เน่ืองจากการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวและ 

หนอนหัวดํา ดังน้ันจึงมีการเลี้ยงแตนเบียนเพ่ือดําเนินการ 

ตัดการระบาดในพ้ืนที ่  

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงไกแบบปลอย 

เลี้ยงไกไขใหมคีวามเครียดนอยที่สุดเพ่ือผลผลิตออกมาดีที่สุด 

 

 

  

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงกบในกระชัง 

เลี้ยงกบในกระชังโดยศึกษาสภาพแวดลอมและเลี้ยงแบบ 

เลียนแบบธรรมชาติใหมากทีสุ่ด 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการบริหารจัดการมะพราว โดยศึกษาพืชที่ปลูกรวมกับมะพราว ใสปุยตามคาวิเคราะห

ดิน และทดลองบริหารจัดการแบบตางๆ 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ผูปลูกมะพราว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเอกชัย ดวงแกว  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0633132699 
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 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรตําบลหวยยางโทน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ( ขาว)  

สถานทีต้ั่ง : บานหวยยางโทน หมูที ่2 ตําบลหวยยางโทน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

พิกัด : X = 577453 Y = 1477240  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรตนแบบ 

 

 

   

 

 

 

  -  ช่ือ – สกุล     นายสุวัจน เออทอ 

  -  วัน/เดือน/ป เกิด     16  มถิุนายน  ๒๕02 

  -  อายุปจจุบัน  60  ป 

  -  การศึกษา   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

  -  ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที ่ 103 หมูที่ 2  ตําบลหวยยางโทน  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 
   

สถานการณของพื้นที่ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปากทอ พืชเศรษฐกิจหลักของ 

อําเภอปากทอ คือ ขาว ซึ่งขาวของอําเภอปากทอมีพ้ืนที่การผลิตในเขตชลประทาน 80 เปอรเซ็นต พ้ืนที่นอกเขต 

ชลประทาน 20 เปอรเซ็นต การรวมกลุมพัฒนาการผลิตขาวในอําเภอปากทอในเขตชลประทาน ไมมกีลุมที่เขมแข็ง 

 ที่สามารถเปนแบบอยางใหกับผูที่มาเรียนรูได การเลือกพ้ืนที่ต้ังศูนยจึงต้ังอยูในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีกลุม 

ผลิตเมล็ดพันธุขาวที่เขมแข็ง สมาชิกใหความรวมมือ มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชใหเหมาะกับพ้ืนที่การผลิต 

นอกเขตชลประทาน และสามารถเปนแบบอยางใหบุคคลที่สนใจมาเรียนรูได 
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แนวทางการพัฒนา : มีเปาหมายของการพัฒนา คือ การเพ่ิมผลผลิตเปน 800 กก./ไร การลดตนทุนเปนการผลิต 3 

บาท/กก. การเพ่ิมคุณภาพมูลคาผลผลิตเปน 12 บาท/กก. และแปรรูปขาวสารจําหนายใหกับคนในชุมชนและผลิต

เมล็ดพันธุขาวจําหนายใหแกเกษตรกรที่สนใจ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี และผลิตขาวเพ่ือการบริโภค 

 หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลติขาว 

   2.การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 ฐานการเรียนรู้ : 1. การใชเ้มลด็พนัธุข์า้วคณุภาพดี 

    

2. การเตรยีมดนิโดยการปลกูพืชปุ๋ ยสดและไถกลบตอซงั 

      

3. การดบูาํรุงแลรกัษาและการกาํจดัพนัธุป์น 
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4. เก็บเก่ียวในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 

 
 

5. สง่เสรมิใหมี้การผา่นการรบัรองแปลงจากกรมวิชาการ เกษตร (GAP)เพ่ือนาํผลผลติมาแปรรูปขา้วสาร  

แปลงเรียนรู  

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตเมล็ดพันธุตําบลหวยยางโทน, ศูนยวิจัยขาว  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุพรรณ สมหมาย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 0982547657 
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สี่แยกปากบึง 

ศูนยเรียนรูฯ 

ขอมูลแผนท่ีเพ่ิมเติม

https://www.google.co.th

ศูนยผลิตภณัฑของ

ฝาก อ.จอมบึง 

โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราช

 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

สถานทีต้ั่ง   บานเลขที่ 7/1 หมู 8 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

      บานนายมนัส  สามตรีเผอืก บานรางมวง  หมูที ่8 ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี 

พิกัด   X  = 568281     Y  = 1506337 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ   นายภุชงค  ไทรเล็กทิม  อายุ  44  ป 

ที่อยู     36  หมูที่  8  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง   จ.ราชบุรี 

เบอรโทรศัพท  08-4802-8784   

สถานการณของพื้นที่ : สถานการณของพื้นที่  :  พ้ืนที่การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรตําบลจอมบึง  ประมาณ  50  

%  ของพ้ืนที่  (ประมาณ  11,200  ไร)  ปลูกพืชไร  ทั้งมันสําปะหลัง  และออยโรงงาน  โดยเฉพาะมันสําปะหลัง

ปลูกมากถึง  60  %  ของพ้ืนที่หรือประมาณ  6,700  ไร  เมื่อตรวจสอบสภาพเขตความเหมาะสมของพ้ืนที่  

(Zoning)  การปลูกมันสําปะหลังและออยโรงงานอยูในเขตพ้ืนที่  S3  ซึ่งมีความเหมาะสมนอย   แตอยูในเขตพ้ืนที่

รูปภาพประธาน ศพก. 

 

ไปราชบุรี ไปอ.จอมบึง 

วัดรางมวง 
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ความเหมาะสมมาก  S1  ของปาลมนํ้ามัน  แตก็ประสบปญหาการขาดแคลนแหลงนํ้า  ปาลมที่ปลูกจึงไมให

ผลผลิต  เกษตรกรสวนใหญจึงตองปลูกมันสําปะหลัง   

แนวทางการพัฒนา :   1.การปรับปรุงบํารุงดินอยางถูกวิธี  การใชปุยพืชสด  เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณของดิน 

2.การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง  โดยการใชนํ้าอยางรูคุณคา  ลดการใชสารเคมี

ปองกัน    กําจัดศัตรูพืชและการใชสารชีวภัณฑ 

3.การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง  โดยการเลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  การใช

ปุยหมัก  ปุยชีวภาพรวมกับใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน   

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุน 

           2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปรับปรุงบํารุงดิน  ใหบรกิารความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน  การเก็บ

ตัวอยางดิน  การวิเคราะหดิน  การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  และการผลิตปุยอินทรียชนิดตางๆ  เพ่ือลดตนทุน

การผลิตใหกับเกษตรกร 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการศัตรูพืช (การแชทอนมันสาํปะหลัง)  ใหความรูกับเกษตรกรเรื่องการแชทอนมัน

สําปะหลังเพ่ือลดการระบาดของศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการนํ้าอยางรูคุณคา  ฐานเรียนรูการใชนํ้าอยางรูคุณคา  ใหความรูกับเกษตรกรเรื่อง

การใชนํ้าอยางรูคุณคา  เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูวิธีการใหนํ้าที่ถูกตอง  ประหยัด  และลดความเสี่ยงจาก

ผลกระทบในชวงขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร 
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ฐานการเรียนรูที่ 4. พันธุมันสําปะหลัง  แสดงสายพันธุตางๆ  ของมันสําปะหลังเพ่ือใหความรูแกเกษตรกร                                                                                

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใชพันธุ  การเลือกชวงปลูกมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 
 

 

แปลงเรียนรู : เปนแปลงเรียนรูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบพันธุมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแกมอน , ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลปากชอง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางสาวยุพิน  บุญยง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 08-9525-9098 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

สินคาหลัก : ผกั (ถั่วฝกยาว แตงกวา มะเขือเปราะ มะระจีน)  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 500  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่  81  หมูที่ 7   ตําบลปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 

พิกัด : Latitude  13.611619  Longitude 99.391437  X  542341  Y 1504808 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสมศักด์ิ  เหลืองอราม  อายุ 66  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-7002-00332-11-1   

ที่อยู : บานเลขที่ 81 บานลาดปลาเคา หมูที่ 7  ตําบลปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

เบอรโทรศัพท :  081 – 704-7101  

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญยังเปนเกษตรกรรายยอยที่มีฐานะยากจนและยังตองประสบ 

ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในบางฤดู ไมมีที่ดินทํากิน หรือที่ดินทํากินไมมีเอกสารสิทธ์ิ  สภาพแวดลอมแปรปรวน 

ดินเสื่อมโทรมไมอุดมสมบูรณ ขาดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ รวมไปถึงขาดเงินทุน  

แนวทางการพฒันา : 1. การจัดต้ังคณะกรรมการ ศพก. ทีป่ระกอบไปดวยตัวแทนจากทกุตําบลในอําเภอสวนผึ้ง 

        2. การจัดองคความรู ศพก. ใหสอดคลองกับปญหาในพ้ืนที่ 

        3. ติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เกษตรกรผูนํา เปนผูมีองคความรูทางการเกษตร และเปนที่เช่ือถือในพ้ืนที่  

           2. มีเครือขาย กระจายตัวในพ้ืนที่ และมีองคความรู ที่แตกตางกัน แตสามารถทํางานรวมกันได 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลิตนํ้าสมควันไม   จุดสาธิตการผลิตนํ้าสมควันไม  

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ดินอุดมสมบูรณ  ประกอบดวยองคความรู การตรวจดิน การผลิตปุยหมัก และผลิตมูลไสเดือน  

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ประกอบไปดวย การผลิตสารชีวภัณฑ และแจงเตือนการ

ระบาดโรคและแมลงในพ้ืนที ่

 

 

แปลงเรียนรู  
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เครือขาย :  เกษตรกรผูนํา ที่มีความรูดาน การเพาะเห็ด การทําเกษตรผสมผสาน การปลูกหมอน และการแปรรูป ฯลฯ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวพรชนก  คงสมโอษฐ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086 - 4096957 
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รพ.สวนผึ้ง 

แยกหวยไผ 

สวนผึ้ง 

ท่ีวาการอําเภอบานคา 

ศูนยเรียนรูฯ 

ถน
นช

ัฏป
าห

วา
ย 

– 
โป

งก
ระ

ทิง
 

ถน
นเ

พช
รเ

กษ
ม 

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

เพ
ชร

บุร
 ี

นค
รป

ฐม
 

แยกชัฏปาหวาย 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองพันจันทร  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

      (สับปะรด)   

สถานทีต้ั่ง : บานหนองจอก หมูที่ 5  ตําบลหนองพันจันทร  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

พิกัด : X = 547518   Y = 1485027 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจนัทร  เรืองเรรา  อายุ 62 ป 

         บานเลขที่ 74/1 หมูที ่5 ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  

เบอรโทรศัพท : 089 - 9101254 

     

 

 

  

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกสับปะรด มีการผลิตทั้งสับปะรดโรงงานและสับปะรดผลสด พ้ืนที่อยู

ในกลุมชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน ความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า ประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดม

สมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีราคาแพง และโรคแมลงระบาด ผลผลิตไมมีคุณภาพ ขาดการบริหารจัดการกลุมที่ดี 

แนวทางการพฒันา :   การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรด เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการลดตนทุนการผลติ 

บริหารจัดการระบบนํ้า เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/เพ่ิมผลผลิต การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

         การเพ่ิมมูลคา และพัฒนาดานการตลาดสับปะรด โดยสงเสริมการพัฒนาตราสินคา สงเสริมการ

รวบรวม การแปรรูป สงเสริมการตลาด จุดจําหนายในพ้ืนที่ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบรหิารจัดการระบบนํ้า 
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หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 

                       2. เศรษฐกิจพอเพียง 

    3. การใชนํ้าอยางรูคุณคา  

ฐานการเรียนรู :  

1. การปรับปรงุบํารุงดิน เนนการปรับปรุงบํารุงดิน  

   โดยใชปุยพืชสด ไดแก ปอเทือง และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 

 

2. การใชสารชีวภัณฑ เนนการใชสารชีวภัณฑในการลดตนทุนการผลิต 

   โดยการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย และสมุนไพรไลแมลง 

 

   

 

 

3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดีสําหรับพืช (GAP)  

   โดยเนนการผลิตตามระบบ GAP พืช  

   การใชสารเคมีทางการเกษตรและอันตรายจากการใชสารเคมี 

   

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 

    โดยเนนเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการเพ่ิมผลผลิต ไดแก การคัดจกุคัดหนอ การดูแลรักษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    โดยเนนเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความหลากหลาย เชน การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง                              

    การเลี้ยงเปดไข การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก การเพาะเห็ด พืชผัก 
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6. การผลิตนํ้าสมควันไม 

    โดยมีการผลิตนํ้าสมควันไม และใชประโยชนจากนํ้าสมควันไม เพ่ือปองกันและกําจัดแมลง 

 

 

 

 

 

7. การใชนํ้าหมักชีวภาพ เนนการใหความรูและสาธิตการผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าหมักชีวภาพ ปุยอินทรียนํ้า ฮอรโมนไข  

    เพ่ือลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

การใชนํ้าอยางรูคุณคา เนนการใหความรูเรือ่งระบบการใหนํ้า ไดแก ระบบสปริงเกอร ระบบนํ้าหยด และระบบนํ้าพุง 

การใหนํ้าที่ถูกตองและประหยัด เพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตตอไร และลดความเสี่ยงจากผลกระทบในชวงขาดแคลนนํ้า   

    

 

 

 

 
 

เครือขาย: เครอืขาย ศพก.ในพ้ืนที่ 13 เครือขาย, แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอบานคา  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวฉันทิดา  กระทุมแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  08 3309 3949 
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