
 

 

 

 

สระบุรี 



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : อ าเภอเมืองสระบุรี  
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกรในอ าเภอเมืองสระบุรี 
สถานที่ต้ัง : หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
พิกัดศูนย์ : Latitude 14.469088, Longitude 100.881259 
พิกัดที่ต้ังแปลง : X 702752 , Y 1600475 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายประธีป  นิลมูล  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 65 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3457260 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พื้นท่ีการปลูกข้าวส่วนใหญ่ของอ าเภอเมืองสระบุรี จะอยู่ในระดับ 
ความเหมาะสมมาก (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) ส่วนการปลูกข้าวในพื้นท่ี 
เหมาะสมน้อย(S3) และพื้นท่ีไม่เหมาะสม (N) เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตดี ไม่ต่าง 
จากพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ีคือ น้ า ไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา : ขยายการถ่ายทอดความรู้ให้ครอบคลุมไปยังเกษตรกรรายอื่นท่ียังไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้ปุ๋ยส่ังตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การน าไปใช้ประโยชน์ :  ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยส่ังตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน 
หลักสูตรเรียนรู้ :  

หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ หลักสูตรเสริม หลักสูตรอื่นๆ 
1) การเตรียมเมล็ดพันธ์ุที่ดี 
2) การเจริญเติบโตและ 
วัฎจักรชีวิตของข้าว 
3) การเก็บเกี่ยวและการดูแล
ผลผลิตหลงัการเก็บเกี่ยว 
4) ศัตรูพืชและการบริหาร
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
5) การเตรียมดิน ปรับปรุงบ ารุง
ดินและปลูกพืชปุ๋ยสด 
6) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
7) การเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม
กับพืช 
8) การท าน้ าหมักชีวภาพ 

1) เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1) การท าบัญชีครัวเรือน-บัญชี
ต้นทุนอาชีพ 
 

1) วิถีสหกรณ์สู่ความย่ังยืน 
2) การท าชาใบหม่อน, การท า
น้ าลูกหม่อน และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากรังไหม 
3) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
พลาสติกและการเลี้ยงกบ 
4) อาชีพเสริมหลังฤดูกาล
เพาะปลูก 
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ฐานเรียนรู้  :  
1. การปรับปรุงบ ารุงดิน มีจุดเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
 
 
 

 
2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีจุดเรียนรู้วิธีการคัดเลือกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการแนะน าให้ความรู้ตรวจแปลงนา 
 
   
 

 
3. การใช้ปุ๋ยส่ังตัดและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน มีจุดเรียนรู้ในการใช้ปุ๋ยส่ังตัด การท าสารชีวภัณฑ์ใช้เอง 
 
 
 

 
4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (เครื่องหยอด) มีจุดเรียนรู้การใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและวิธีการใช้ 
 
  
 

 
5. เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเรียนรู้ ดังนี้ การเล้ียงสัตว์ปีก และการเล้ียงสัตว์น้ า   
 
 

 

 
แปลงเรียนรู้ :  เป็นแปลงสาธิตท่ีใช้เทคโนโลยีต่างๆ จากฐานเรียนรู้ของ ศพก. มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 
    

 

 
เครือข่าย : จ านวน 10 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวฉัทพร เหมราสวัสด์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 091-9949915  
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

สินค้าหลัก : ข้าว   พื้นที่เป้าหมาย : พื้นท่ีปลูกข้าวอ าเภอแก่งคอย จ านวน 20,655  ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ าเภอแก่งคอย จ านวน 949 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง :  บ้านป่าไผ่-นาบุญ ม.10 ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

พิกัดศูนย์ :    Latitude  14.54040   Longitude 101.01221 

พิกัดที่ต้ังแปลง :  X  716807     Y  1608405 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายบรรยัด  สุมาวัน   
ที่อยู่  :  เลขท่ี 109/1 หมู่ 10 ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี          
เบอร์โทรศัพท์ : 086-090-7225 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวท้ังหมด 25,750 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีเหมาะสมปานกลางกับการปลูกข้าว (S๒) ร้อยละ 69.84 โดยผลผลิตข้าวเพื่อการจ าหน่ายของเกษตรกร จะประสบ
ปัญหาผลผลิตข้าวยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมีสูง และโรค
แมลงศัตรูพืชระบาด 
แนวทางการพัฒนา :  

➢ การลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกร อ.แก่งคอย มีต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ีย จาก 4,850 บาทต่อไร่     
เป็น 3,490 บาทต่อไร่  เป้าหมายลดต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละ 1,360 บาท (ค่าปุ๋ยเคมี ลดลงไร่ละ 300 บาท, 
ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวในการ หว่าน ลดลงไร่ละ 315 บาท, ค่าสารเคมียาฆ่าแมลงศัตรูพืช ลดลงไร่ละ 345 
บาท, ค่าฮอร์โมนพืช ลดลงไร่ละ 300 บาท) 
➢ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ได้แก่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน  

เทคโนโลยี เ ด่นของศูนย์ เรียนรู้ : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การท านาโยน          
เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาส่วนผสม 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรในชุมชน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของตน เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และได้รับผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้ :  
 1. หลักสูตรหลัก : การลดต้นทุนการผลิตพืช, การปรับปรุงบ ารุงดิน, การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี,       
การท านาโยน, การปลูกและดูแลรักษาข้าว,การป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 
 2. หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม 
 3. หลักสูตรเสริม : การจัดท าบัญชีฟาร์ม, การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปรรูปข้าว, การเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าในบ่อพลาสติกและกระชังบก, การเล้ียงสัตว์และป้องกันโรคระบาดของสัตว์ 
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ฐานการเรียนรู้ :  
1. การจัดการดินและปุ๋ย: ฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยหมัก/น ้าหมักชีวภาพ/
ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยในการผลิตข้าวด้านปุ๋ยเคมี
ฮอร์โมนต่างๆ และท้าให้เกิดความปลอดภัยทางด้านสุขภาพแก่เกษตรกร 
    

 

 
 
 
 
 

2.การบริหารจัดการศัตรูพืช:   เป็นการผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น การผลิตเชื อราบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ก้าจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว และการผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มาบนข้าวฟ่าง ใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่าน
ข้าวทุกครั ง เพื่อป้องกันรักษาโรครากเน่า-โคนเน่า  
 
 
 
 
 
  3. เทคนิคการท านาโยน:  เป็นการท านาแบบใหม่ท่ีเป็นการผสมผสานกันระหว่างนาด ากับนาหว่านน้ าตม เป็นวิธีการ
โยนตุ้มต้นกล้าท่ีเพาะไว้แล้วลงในแปลง ซึ่งสามารถน ามาใช้แทนการถอนกล้าปักด าด้วยแรงงานคนได้ สามารถควบคุม
วัชพืชโดยเฉพาะข้าววัชพืช นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีก าจัดวัชพืชลง  

 

 
 
 
 
 
 

4. เศรษฐกิจพอเพียง: เป็นฐานท่ีให้ความรู้ทางการจัดท้าบัญชีครัวเรือน, ด้านปศุสัตว์, ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าทางด้านการเกษตร และได้น้าหลักคิดและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื นท่ี
การเกษตรของศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เกิดประโยชน์และสร้างจิตสานึกท่ีดีให้แก่เกษตรกร  
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้: แปลงเรียนรู้การท านาโยน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 

 
 

 

 
เครือข่าย : จ านวน 16 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวมาศวิภา  เตโช  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 098-265-7936 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร อ าเภอดอนพดุ 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  

สินค้าหลัก : ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย : ๒๔,๘๘๖ ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : ๖๖๘ ราย 

สถานที่ต้ัง : ๔/๒ บ้านสมอลน หมู่ ๗  ต าบลไผ่หล่ิว อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

พิกัด : Latitude 14.62750 Longitude 100.64563 หรือ Zone 47  X 677242 Y 1617770    

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

       
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางประจวบ  แป้นทอง  
บ้านเลขท่ี ๔/๒ หมู่ ๗  ต าบลไผ่หล่ิว อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๐๘๔๖๔๕ 

สถานการณ์ของพื้นที่ : ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และพื้นท่ีมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชนเป็นพื้นท่ีเหมาะสม 
กับการท านา (S๑)  แต่เกษตรกรในพื้นท่ียังประสบปัญหาในการท านา เช่น โรคแมลง ข้าววัชพืช ต้นทุนการท านาสูง  
 

แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการท านา โดยการเปล่ียนวิธีการลดเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตสารชีวภัณฑ์และหมักสมุนไพรไล่แมลง
ใช้เอง รวมท้ังหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท านา เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการท านา 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการท านา และแก้ปัญหาศัตรูข้าว 

หลักสูตรการเรียนรู้  
หลักสูตร วิชา หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

๑. หลักสูตรหลัก ๑. เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรและสหกรณ ์
 ๒. การเตรียมดิน ปรับปรุงบ ารุงดินและปลูกพืชปุ๋ยสด สถานีพัฒนาท่ีดิน 
 ๓. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สถานีพัฒนาท่ีดิน 
๒. หลักสูตรบังคับ ๑. ศัตรูพืชและการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สนง.เกษตรอ าเภอ 
 ๒. การเตรียมเมล็ดพันธ์ุที่ดี ศูนย์วิจัยข้าว 

 ๓. การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของข้าว ศูนย์วิจัยข้าว 

๓. หลักสูตรเสริม ๑. การท าบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้นทุนอาชีพ ครูตรวจบัญช ี
 ๒. การท าแผนการผลิตรายบุคคล IFPP สนง.เกษตรอ าเภอ 
 ๓. การวางแผนการผลิตและการเชื่อมโยงการตลาด  สนง.เกษตรและสหกรณ ์
 ๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีสหกรณ์ สหกรณ์จงัหวัด 

  

 

5



ฐานการเรียนรู้ 
1. การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อหาค่าความต้องการปุ๋ยและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  

เพื่อจะน าค่าท่ีได้ไปใช้วิเคราะห์ค านวณแม่ปุ๋ยท่ีจะน ามาผสมกัน เป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีไปได้มาก  

        
2. การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์ม่าและเช้ือบิวเวอร์เรีย เพื่อให้เกษตรกรได้ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ อย่างถูกวิธี  

และลดการใช้สารเคมีก าจัดโรค แมลงศัตรูพืช อีกท้ังยังปลอดภัยต่อสุขภาพและลดต้นทุนการผลิต 

        
3. การปลูกพืชใช้น้ าน้อย เป็นการสาธิตการใช้ระบบน้ าเพื่อการเกษตร ใช้มินิสปริงเกอร์และใช้เทปน้ าพุ่ง  

เพื่อรดน้ าพืชผัก ไม้ผล ในแปลงปลูก  

         
    4. การผลิตปุ๋ยหมักและฮอร์โมนทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจสามารถมาเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก
และน้ าหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถน ากลับไปผลิตใช้เองได้  

     
5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรผสมผสานการเพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว การเล้ียงไก่ไข ่เล้ียงปลา  
เพื่อเป็นแหล่งอาหารในและลดรายจ่ายในครัวเรือน เหลือกินยังสามารถน าไปขายได้อีกทางหนึ่งด้วย 

    
แปลงเรียนรู้  เป็นแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว โดยการลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว จาก 25 กก./ไร่ เป็น 15-20 กก./ไร ่
การใช้สารชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราบิวเวอร์เรีย และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

    
เครือข่าย : จ านวน 10 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายพุทธิพงษ์  จ าลอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  ๐๙๐-๖๗๕๗๕๘๙ 6

https://learningpoint.doae.go.th/login


 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จ านวน 1,900 ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขท่ี 69 หมู่ท่ี 1 ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
พกิัดศูนย์ : Latitude = 14.585976  Longitude = 100.910162 
พกิัดทีต่ั้งแปลง : X = 705941  Y = 1614467 
แผนทีต่ั้งศูนยเ์รียนรู ้

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายบุญจันทร์ เช้ือกล้า 
ที่อยู่ : เลขท่ี 69 หมู่ท่ี 1 ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
เบอร์โทรศพัท์ : 081 – 365 – 2870 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : มีพื้นท่ีปลูกข้าวในพื้นท่ีเหมาะสม จ านวน 25,278.83 ไร่ (ในเขตชลประทาน) และไม่เหมาะสม จ านวน
1,711.31 ไร่ (นอกเขตชลประทาน) เกษตรกรมีรายได้ต่ า ไม่คุ้มทุน เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตสูง ผลผลติต่ า และไม่ได้มาตรฐาน 
อีกท้ังยังประสบปัญหาราคารับซื้อผลผลิตตกต่ า 
แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว ร้อยละ 20 และสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เทคโนโลยเีดน่ : การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และน ากับไปประยุกต์ใช้ 
หลักสตูรเรียนรู้ : 
   1. หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
   2. หลักสตูรบังคับ ประกอบด้วย การท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน และการบริหารจัดการน้ าอย่างรู้คุณค่า 
   3. หลักสูตรเสริม ประกอบด้วย การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตน้ าหมักชีวภาพ การเลี้ยงกบและปลาดุกในกระชังบก 
ฐานเรียนรู้ : ประกอบด้วย 5 ฐานเรียนรู้ ดังน้ี 
   ฐานเรียนรูท้ี่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการตรวจดิน   ฐานเรียนรูท้ี่ 2 การปรับปรุงบ ารุงดิน มีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
   การวิเคราะห์ดิน และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรท่ัวไป            สูตรพระราชทาน และน้ าหมักชีวภาพ 
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   ฐานเรียนรูท้ี่ 3 การจัดการศัตรูข้าว มีการส่งเสริมให้ใช้สาร     ฐานเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตข้าว มีการท าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
   ชีวภัณฑ์ เช่น บิวเวอร์เรีย และไตรโคเดอร์ม่าแทนสารเคมี       คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น 

     

   ฐานเรียนรูท้ี่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง และไร่นาสวนผสม มีการเพิ่มกิจกรรมในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น เลี้ยงกบและปลาดุก 
   ในกระชังบก การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 

     

แปลงเรียนรู้ : ประกอบด้วย 1 แปลง คือ 
   แปลงเรียนรู้ เรื่อง “การปรับปรุงบ ารุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน” มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยไถกลบตอซังข้าว  
   ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ในการย่อยสลาย และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

       

เครือข่าย : ประกอบด้วย 12 ศูนย์ ดังน้ี 
   1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลผึ้งรวง (นายบุญจันทร์ เช้ือกล้า) 
   2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเขาดินพัฒนา (นายบัวรอง จันทพรึก) 
   3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลห้วยบง (นายเฉลิม ดวงศิริ) 
   4. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง (มะม่วงและสะระแหน่ - นายเจริญ ดวงวรรณะ) 
   5. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง (สวนพุทธเกษตร - นายสมนึก แสนสวัสด์ิ) 
   6. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านทฤษฎีใหม่ (นายเพียร แก้วสีหมอก) 
   7. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านทฤษฎีใหม่ (นางสาวพิมดาภา ปัญญาหนู) 
   8. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ (นายวิทยา แสนใจ) 
   9. ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหม่อนสวนล้านสุข (นางนาตยา ชัยยะ) 
   10. ศูนย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพและเพาะเช้ือเห็ดชุมชน (อบต.หน้าพระลาน) 
   11. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ ๔ ต าบลพุแค 
   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - นายถนอม เขียวอ้อม) 
   12. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงแพะ – นายศรีวิไล พลพหล) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสุรพงษ์ โรจนกุล                   เบอร์โทรศพัท์ : 061 – 421 - 1686 
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สะพาน 

  ศูนย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 

สินค้าหลัก : ข้าว 

พื้นทีเป้าหมาย : 45,941  ไร ่

เกษตรกรเป้าหมาย :  2,505  ราย 

สถานที่ต้ัง :  หมู่ 4  ต าบลบางโขมด  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 

พิกัด   latitude  14.599721      longitude   100.753051 

 X = 688810  Y= 1614798    Zone  47 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้         

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ   นายทองสุข  อ่อนละมัย       

ที่อยู่   38  หมู่ 4  ต าบล  บางโขมด   อ าเภอ บ้านหมอ  จังหวัดสระบุร ี

เบอร์โทรศัพท์  098 241 7701 

สถานการณ์ของพื้นที่  ต้นทุนการผลิตข้าวสูง 

แนวทางการพัฒนา   ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้   ผลิตน  าหมักชีวภาพก าจัดศัตรูพืช 

การน าไปใช้ประโยชน์  ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 

วดัสารภี 
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หลักสูตรเรียนรู้  
หลักสูตรหลัก  

1 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 2 การผลิตเชื อราไตรโครเตอร์มา/บิวเวอร์เรีย 
 3 การผลิตน  าหมักชีวภาพ 
หลักสูตรบังคับ เกษตรทฤษฎีใหม่/การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
หลักสูตรเสริม  บัญชีต้นทุนอาชีพ 
ฐานการเรียนรู้ 

1. การผลิตน  าหมักชีวภาพ   เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตน  าหมักชีวภาพ หลากหลายชนิด ได้แก่  
น  าหมักสูตรไตรสรณคุณ  นวหรคุณ  จตุถคุณ  สัตตคุณ  ซึ่งแต่ละสูตรก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป 

 

 

 

2. การผลิตเชื อราไตรโครเตอร์มา/บิวเวอร์เรีย  เป็นฐานเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
เชื อราโตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 

 

 

 

3. การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ดิน  ให้ความรู้ด้านการเก็บตัวอย่างดินท่ีถูกต้อง และน าดินท่ีได้ 
จากการเก็บตัวอย่างมาท าการตรวจวิเคราะห์  เมื่อได้ค่าวิเคราะห์ดินแล้วจึงน าไปค านวณปริมาณปุ๋ยท่ีจะใช้ต่อไป 

 

 
 

แปลงเรียนรู้  เป็นแปลงเรียนรู้ของ ศพก. โดยเป็นแปลงเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
การตัดตอข้าว เป็นต้น 

 

 
เครือข่าย  ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตลาดน้อย.  ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลหนองบัว  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลโคกใหญ่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองบัว  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบ้าน
ครัว  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลโคกใหญ่ (ไร่นาสวนผสม)  ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง  ศูนย์เรยีนรู้ด้านประมง 
(เกษตรทฤษฎีใหม่) ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลโคกใหญ่  ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกเผือก 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  นางสาวกมลรัตน์  จันกง  เบอร์โทร  088  368  4662 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
พื้นที่เป้าหมาย : 29,521 ไร ่  เกษตรกรเป้าหมาย : 1,184 ราย 
สถานที่ต้ัง : หมู่ท่ี 3 ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
พิกัดศูนย์ : Latitude = 14.75591 , Longitude = 100.78862 
พิกัดที่ต้ังแปลง : X = 692534 , Y = 1632095 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ : ระดับ A 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายพนม  สุขมาก 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 66/2 หมู่ 3 ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-801-0946 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นท่ีต าบลธารเกษม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
กับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์(S1) คิดเป็นร้อยละ 95 แต่ประสบปัญหา ดังนี้  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
- ผลผลิตตกต่ า 

แนวทางการพัฒนา :  
 - การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จากเดิม ๑,๓๐๐ กิโลกรัม/ไร่ มีเป้าหมายเพิ่มเป็น ๑,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่ 
 - การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อท าการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักสด 
 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผาไร่หลังจากเก็บเกี่ยว โดยหันมาไถกลบลงดินเพื่อเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุและเป็น
การลดปัญหาหมอกควัน รวมท้ังใช้พืชตระกูลถั่วในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 - ระบบการให้น้ าในข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยวิธีผสมผสานระหว่างการให้น้ าระบบสปริงเกอร์แบบหัวเหวี่ยงร่วมกับ
การให้น้ าแบบสายน้ าพุ่ง เป็นการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับสูบน้ าในระบบ  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
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หลักสูตรเรียนรู้ : ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการปลูกพืชตระกูลถั่วให้ได้คุณภาพ การบริหารจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และหลักการใช้น้ าท่ีเหมาะสม 
 2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ / เศรษฐกิจพอเพียง 
 3) หลักสูตรเสริม ได้แก่ บัญชีต้นทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู้ 
๑. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องดิน และให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินก่อนการเพาะปลูก  
มาตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน แล้วใช้ปุ๋ยให้ตรงตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 

     
๒. เศรษฐกิจพอเพียง  เพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมี 

         
๓. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าส ารองไว้ใช้เพาะปลูกพืช ในช่วงท่ีสภาพแวดล้อมแห้งแล้งได้อย่างพอเพียง 

       
๔. การปรับปรุงบ ารุงดิน  ไถกลบตอซังแทนการเผา อันเป็นเหตุให้ดินและสภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม และส่งเสริมการน า
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 

       
แปลงเรียนรู้ : ระบบการให้น้ าแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  วางระบบการให้น้ า เพื่อให้สม่ าเสมอท่ัวบริเวณแปลง และ
เพียงพอต่อความต้องการของพืช 

       
เครือข่าย : จ านวน 10 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายประภัทร  ธรรมวัตร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๒-๒๔๗๔๓๐๖   
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
สินค้าหลัก : มันส าปะหลัง  
พื้นที่เป้าหมาย : 11,217 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 598 ราย 
สถานที่ต้ัง : 46 หมู่ท่ี 3 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
พิกัดศูนย์ : Latitude 14.926 Longitude 101.293 
พิกัดที่ต้ังแปลง :  ๔๗ P  X 740822 Y 1633381 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 

   

                         
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสมพร อาภาศิริกุล 

ที่อยู่ : 46 หมู่ท่ี 3 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : 089-9001475 

สถานการณ์ของพื้นที่ : พื้นท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สภาพของดินในพื้นท่ี
มีความเหมาะสมปานกลาง 

แนวทางการพัฒนา : มีการอบรมหลักสูตรในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนา ศพก. , การเกษตรและทัศนศึกษาดูงาน 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การแปรรูปมันส าปะหลัง การท ามันส าปะหลังอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์นครสวรรค์ 3 

การน าไปใช้ประโยชน์ : เล้ียงโคนมระบบอินทรีย์ , ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ไว้ใช้เอง 

หลักสูตรเรียนรู้ :  
 1. หลักสูตรหลัก  - การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหลักของ ศพก. 
                        - การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 2. หลักสูตรบังคับ - เกษตรทฤษฎีใหม ่
 3. หลักสูตรเสริม  - บัญชีต้นทุนอาชีพ 
                        - องค์กรเกษตรกร 
                        - การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
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ฐานการเรียนรู้ :  
 1. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน จะประกอบด้วย การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา การผลิตเช้ือรา
บิวเวอเรีย การเล้ียงแมลงหางหนีบ ฯลฯ 
 
     
 
 

 
 2. ระบบน้ าหยดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
 
 
 
 
 
 3. การผลิตมันส าปะหลังแบบระบบอินทรีย์ เพื่อน ามาแปรรูปเป็นอาหารโคนม 
 
 
 
 

 
 

 4. การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นอาหารโคนม เพื่อผลิตน้ านมโคอินทรีย์ 
 
 
 

 
 5.  การปรับปรุงบ ารุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยในฐานเรียนรู้จะมีการปลูกพืชปุ๋ยสด 
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ปอเทือง และการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อน ามาตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
เครือข่าย : จ านวน 14 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายธราวุฒิ ค าหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 092-2474320  
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
สินค้าหลัก : ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
พื้นที่เป้าหมาย : 4,712 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 216 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านมณีโชติ  23/1 หมู่ท่ี 1  ต าบลแสลงพัน  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
พิกัดศูนย์  :  Latitude 14.755539   Longitude 101.117827 
พิกัดที่ต้ังแปลง  : X 727996   Y 1632404 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : A 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้                  
                                                       อ.พัฒนานิคม 
 
                                            
   
                                
             แก่ง                                                                        
ไปชัยบาดาล 
                คอย          
 
 
                                          ถนนมวกเหล็ก –วังม่วง              
                                   มวก      ป้อมต ารวจแสลงพัน                          อ.วังม่วง 
                                       เหล็ก    
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมจิตร  แก่นวิจิตร  
ที่อยู่  :  405 หมู่ 1 ต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8512683 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลแสลงพัน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์และพื้นท่ีปลูกมีความเหมาะสม 
(Zoning) ในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์และพืชไร่อื่น ๆ แต่ประสบปัญหา 
- การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
- ราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมีสารเคมีมีราคาแพง  
- แรงงานภาคการเกษตรค่อนข้างขาดแคลน 
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  การใช้เครื่องจักรกลแทน
แรงงานคน การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับสภาพการผลิต, การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคน 

เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ 

เทศบาล
แสลงพัน 

ศูนย์
เรียนรู้ 
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การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู้ : ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรหลัก  - เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อลดต้นทุน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

และเครื่องจักรกลการเกษตร 
  2) หลักสูตรบังคับ   - เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ 
  3) หลักสูตรเสริม    - บัญชีต้นทุนอาชีพ 
 
ฐานเรียนรู้ : จ านวน 5 ฐานเรียนรู ้
๑. ฐานเรียนรู้ การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงบ ารุงดิน ๒. ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 
ให้มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามชนิดพืช  ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพร่วมกับ 
             ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับโครงสร้างดิน 

         
    
 
                          

๓. ฐานเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์  ๔. ฐานเรียนรู้ การใช้เครื่องจักรกล  ๕. ฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้พันธุ์ดี เหมาะสมกับพื้นท่ี ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความ 

และสภาพแวดล้อม  ทดแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เส่ียงจากการผลิตสินค้าเชิงเด่ียว 

                                  
 
แปลงเรียนรู้ : จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน และใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ทดแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

 

       
 
ศูนย์เครือข่าย : จ านวน 1๕ ศูนย์ ดังนี ้
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุกัญญา  พลเรือง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘1-699-5373 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ช่ือ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี
สินค้าหลัก : ข้าว พื้นที่เป้าหมาย : 22,766 ไร่   เกษตรกรเป้าหมาย : 788 ราย 
สถานที่ต้ัง : ศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอวิหารแดง บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ต าบลเจริญธรรม 
พิกัด Latitude 14.388650 Longitude 101.010359  หรือ Zone 47P  X 716770 Y 1591610   
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 
 

  

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุทัศน์  หมวกไสว 
44 หมู่ที่ 7 ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี    เบอรโ์ทรศัพท ์: 085-403-4205 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลเจริญธรรม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 75  และพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
ข้าว (S2) ร้อยละ 64.99  โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่าย และบางส่วนเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ประสบปัญหา 

1) ราคาปัจจัยการผลิตสูง  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปุ๋ย และสารเคมี มรีาคาแพง 3) ไมม่ีคลองส่งน้ า  
4) ผลผลิตข้าวต่ า เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตข้าวน้อย 

แนวทางการพฒันา :  1) การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 3,500 บาท                      
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 300 บาท   
2) การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี   3) การเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรหลังการท านา 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” ด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ร่วมกับการปรับปรงุบ ารงุดิน 
โดยปุ๋ยพืชสด และการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรหลังการท านา 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
หลักสูตรเรียนรู้ :   1. หลักสูตรหลัก   

1.1 วิชา การปรับปรุงสภาพดินกรดด้วยวัสดุปรับปรุงดิน และพืชปุ๋ยสด   
1.2 วิชา การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้หลังการท านา/ทดแทนการท านา (ปลูกพืชผัก/ปลูกงาด า/แปรรูปงาด า/ 
      ปลูกพืชอาหารสัตว์/เลี้ยงกระบือ)   
1.3 วิชา การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
1.4 วิชา การตรวจวิเคราะห์ แปรผล และแนะน าการใช้ปุ๋ยในนาข้าว   
2. หลักสูตรบังคับ   
2.1 วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ / เศรษฐกิจพอเพียง / การเกษตรผสมผสาน   
3. หลักสูตรเสริม   
3.1 วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ / องค์กรเกษตรกร 

ฐานการเรียนรู้ :  
1. ฐานเรียนรู้ การปรับปรุงบ ารุงดิน / การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้ดินมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว เช่น การเพ่ิม

อินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน การเก็บตัวอย่างดิน การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ได้ตรงตามความต้องการของข้าว  
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 2. การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ์ุข้าวก่อนการเพาะปลูก และการลดการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุ
ดี โดยการใช้เครื่องเครื่องโรยข้าว นาตม และหยอดข้าวแห้ง มกีารผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและคัดเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง  
 
 
 
 
  

 3. การจัดการศัตรูพืช ( การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ) มีการส ารวจระบบนิเวศ และวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ศัตรูพืช เน้นการจัดการระบบนิเวศไม่ให้เอื้อต่อการระบาดของศัตรูพืช และใช้วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยเริ่มจากการใช้สารชีวภัณ ฑ์ 
เช่น การใช้น้ าหมักชีวภาพ เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตโครเดอร์มา และหากมีความจ าเป็น ก็อาจใช้สารเคมี   
 
 
  

 
  

4. การเพิ่มมูลค่าข้าว ( การสีแปรสภาพข้าว การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี ) การสีแปรสภาพข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร โดยเน้น
การปลูกข้าวพันธ์ุที่เหมาะกับการบริโภค เช่น ข้าวพันธ์ุข้าวดอกมะลิ 105 และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี เพ่ือจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวพันธ์ุดี ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าข้าวอีกทางหน่ึง 
 
 
 

 
  

 5. เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ โดยเน้นการท ากิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยมีการท านา เป็นอาชีพหลัก เลี้ยงกระบือและการปลูกพืชหลังนา 
(ถ่ังเขียว) เพ่ือเป็นรายได้เสริม รวมถึงยังมีการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การปลูกพืชผักสวนครัว ไว้
รับประทาน และเมื่อเหลือก็จ าหน่าย  
 

 

 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : จ ำนวน 13 ศูนย์ ที่บันทึกในระบบรำยงำน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
 : ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายวิสูตร  สว่างอุระ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2474314 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ   : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
สินค้าหลัก  : ข้าวเจ้า 
พื้นที่เป้าหมาย :  นาข้าว 33,193 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  1,370 ราย 
สถานที่ต้ัง  :  บ้านโคกสมี  หมู่ท่ี 8  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
พิกัด   : Latitude : 14.520052    Longtitude : 100.829316 
พิกัดที่ต้ังแปลง :  X  697094  ,  Y  ๑๖06091 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ 
ชื่อ  : นายประสิทธิ์   แก้วกุลงาม อายุ   60   ปี    
ที่อยู่  : บ้านเลขท่ี  44  หมู่ท่ี  8  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9612-6101 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลเมืองเก่า  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 80  และพื้นท่ีปลูกเป็น
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว (s1)  ซึ่งในฤดูนาปรังขาดน้ าท าการเกษตร  และประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  
ราคาสินค้าตกต่ า  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพงแต่ไม่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา :  

• การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
• การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรียก าจัดแมลงศัตรูข้าวและเช้ือราไตรโครเดอร์มาก าจัดโรคข้าวใช้เองเพื่อลด

ต้นทุนการผลิต 
• การผลิตฮอร์โมนและสารสมุนไพรไล่แมลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
• ท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 
• การส ารวจแปลงและส ารวจตรวจนับแมลงเพื่อวิเคราะห์พิจารณาก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี 
• การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี กระจายพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือนและในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง 
• ท าเกษตรทฤษฏีใหม ่

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว (ต้นทุน กิโลกรัมละ ๔ บาท) 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 
 
 

ร.ร. เสาไห้ วิมลฯ 

คลังน้ ามัน ชล 

ประ
ทาน 

ศูนย์เรียนรูฯ้ 

ทาง
รถ 

ไฟ 

ไปอ าเภอเสาไห้ 
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หลักสูตรเรียนรู้ :  

1. หลักสูตรหลัก 
 1.1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 1.2 การท าบัญชีครัวเรือน 
 1.3 การพัฒนามาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร Zoning 

2. หลักสูตรบังคับ 
 2.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 2.3 เกษตรผสมผสาน 

3. หลักสูตรเสริม 
 3.1 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร, 
องค์การเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 3.3 การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล 
IFPP และแผนธุรกิจกลุ่ม 

ฐานเรียนรู้:  
1. เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร 

ได้เรียนรู้การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกพืชหลายชนิดร่วมกับการเล้ียงสัตว์ 

2. การตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเก็บตัวอย่างดินเพื่อน ามาวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
ในดิน ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนด้านปุ๋ยอีกทางหนึ่ง 

3. การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ส่งเสริมให้
กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักเพื่อย่อยสลายตอซัง
ในแปลงข้าวเพื่อลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร 

4. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมให้กลุ่ม
เกษตรกรร่วมกันผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตโคเดอร์มา 
บิวเวอร์เรีย เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นท่ี 
 

แปลงเรียนรู้  : แปลงเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่อัตรา 15 กก./ไร่  
มีการตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยกลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินกิจกรรมแปลงพยากรณ์
ส ารวจโรคและแมลงศัตรูข้าว 
 
 
 
เครือข่าย : จ านวน 18 ศูนย์ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล ต าบลม่วงงาม, ศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลสวน
ดอกไม้, ศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าว ต าบลงิ้วงาม, ต าบลเริงราง, ศาลารีไทย, สวนดอกไม้, ท่าช้าง, จุดเรียนรู้
เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์, กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลเสาไห้, ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลม่วงงาม, ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน
ต าบลพระยาทด, การผลิตพืชปลอดภัย, ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์, สหกรณ์, จุดเรียนรู้ด้านการผลิตผัก
ปลอดภัย, จุดเรียนรู้เรื่องข้าว, กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ าต าบลต้นตาล, กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลต้นตาล 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาววชิราภรณ์  อิ่มแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
                                         เบอร์โทรศัพท์ : 0๘9-482-6692  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว  พื้นที่เป้าหมาย : 76,357 ไร ่ เกษตรกรเป้าหมาย : 2,637 ราย 
สถานที่ต้ัง: บ้านห้วยทองหลาง หมู่ท่ี 2  ต าบลห้วยขมิ้น  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
พิกัด Latitude 14.43445 Longitude 100.87852  หรือ Zone 47  X 702508  Y 1596604   
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : A 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลง
เรียนรู้ : นายร่ม วรรณประเสริฐ   
บ้านเลขท่ี 14 หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยขมิ้น  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
เบอร์โทรศัพท์: 081-9480952 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอหนองแค ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 98 และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวจ าหน่ายให้กับโรงสีพ่อค้าคนกลางในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
และเป็นเขตพื้นท่ีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจากโครงการของชลประทานคลองเพรียว ซึ่งประสบปัญหา 

- ต้นทุนการผลิตสูง          - มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูข้าว  มากเกินความจ าเป็น  
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย    - ราคาปุย๋และสารเคมีแพง   - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  

แนวทางการพัฒนา : - การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว 
เฉล่ียไร่ละ 4,158 บาท เหลือเฉล่ียไร่ล่ะ 3,150 บาท  
         - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี มีมาตรฐานรับรอง ( GAP) 
       - ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :   “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการปลูกพืช
ผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว / การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1.หลักสูตรหลัก    - การลดต้นทุนการผลิตข้าว  /การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
   2.หลักสูตรบังคับ   - เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน 
   3. หลักสูตรเสริม   - บัญชีต้นทุนอาชีพ  /การงดเผา / วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน /การเล้ียงสัตว์น้ าจืด 
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ฐานการเรียนรู้ที่1 :การลดต้นทุนข้าวและการงดเผา การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
การเตรียมดินท่ีถูกวิธี การวิเคราะห์หาธาตุอาหารและใช้ปุ๋ยส่ังตัดตามค่าวิเคราะห์ ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน  
ใช้น้ าหมัก/ฮอร์โมนต่าง ๆ การส ารวจตรวจนับก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี และงดเผาตอซังข้าว               

       
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อัตราท่ีถูกต้องตามค าแนะน า  
การส ารวจตรวจนับ การตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวช่วงระยะพลับพลึง การดูแลและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

             
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3 : การผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าหลักทางสายกลาง มีเหตุผลและ 
สร้างภูมิคุ้มกันในการผลิต  จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ 
มีการจดบันทึกท าบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบรายรับ-รายจ่าย 

 
ฐานการเรียนรู้ท่ี 4 : การผลิตสินค้าเกษตรแบผสมผสาน โดยการปลูกพืชใช้น้ าน้อย มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ด้านจ าหน่าย การผลิตท่ีมีมาตรฐานการรับรอง สามรถตรวจสอบย้อนหลัง มีการวางแผนการผลิต/การตลาดท่ีหลากหลาย 
ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
 

แปลงเรียนรู้:  สาธิตเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การปลูกพืชปุ๋ยสด และการปลูก
พืชผักต่างๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม 

     
เครือข่าย : จ านวน 13 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวน้ าทิพย์  มณีฉาย  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2474299 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี   
สินค้าหลัก :  ข้าว  
พื้นที่เป้าหมาย : 37,701 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,447 ราย  
สถานที่ต้ัง : บ้านหนองนกชุม   หมู่ท่ี 1  ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  
พิกัด : Latitude 14.46052 Longitude 100.79787  หรือ Zone 47  X 693767  Y 1599388    
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  B  (ปานกลาง) 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  

  

  

  

  

  

  

  

 ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายบุญชู  วงษ์อนุ     
บ้านเลขท่ี 22 หมู่ท่ี 6   ต.โคกสะอาด   อ.หนองแซง   จ.สระบุรี  
เบอร์โทรศัพท์ : 087-997-2021  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอหนองแซง  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 90 และพื้นท่ีปลูกข้าวเป็นพื้นท่ี 
เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1) แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และสารเคมีราคาสูงขึ้น   
แนวทางการพัฒนา : - การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉล่ียไร่ละ  4,250  บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 450  บาท เหลือไร่ละ 3,800 บาท 

     - การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าว   
หลักสูตรเรียนรู้ :  หลักสูตรหลัก ได้แก่      •การปรับปรุงบ ารุงดิน  

•การเตรียมปัจจัยการผลิต (การเตรียมเมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์)  
•การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)  

•การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

•การผลิตสู่มาตรฐาน 

หลักสูตรบังคับ ได้แก่  เกษตรทฤษฎีใหม่  
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเสริม ได้แก่  •การตลาด  
•แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)/แผนธุรกิจกลุ่ม  
•การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  
•การจัดการน้ า 

 
 

  
23



ฐานการเรียนรู้ :  (มี 5 ฐาน)  
1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อน ามาวิเคราะห ์และเกิดการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

  
2. การใช้สารชีวภัณฑ์  เป็นการส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และเป็น
การลดความเส่ียงจากการรับสารเคมีอันตราย 
  
 
  
 
 
 

3. การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เรียนรู้การจัดการเมล็ดพันธุ์ในการผลิต เน้นการใช้เครื่องหยอดข้าว เป็น
การลดต้นทุนการผลิต 

 

 
  
 
 
 

4. เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการท าการเกษตรผสมผสาน ลดความเส่ียงจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว  
  
 
 
 
 
 

5. ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและน้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เพื่อการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และ
เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ 
  
  
  
 
 
 

แปลงเรียนรู้ การปลูกข้าว ด้วยเครื่องหยอด ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช และเป็นแปลงเรียนรู้ให้
เกษตรกรท่ีสนใจ 
   
 
  
 
 
 
 

เครือข่าย : จ านวน 10 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายต่อพงษ์  วิมุกตะลพ   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 092-013-5727 
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ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 29,605  ไร ่

เกษตรกรเป้าหมาย : เกษตรกร 1,290 ราย 

สถานที่ต้ัง : ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 

พิกัดศูนย์ :    Latitude  14.676130  , Longitude 100.713211 

พิกัดที่ต้ังแปลง :  X 684481, Y 1623204 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายจ านงค์    ทองมา 
ที่อยู่  : 50 ม.3  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : 062-1818301  086-7625784 

สถานการณ์ของพื้นที่ : สภาพของพื้นอยู่ในเขตพื้นท่ีความเหมาะสมการปลูกข้าว S1 และพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 
แต่เกษตรกรท านาส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูงและขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

แนวทางการพัฒนา : เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรในพื้นท่ี จากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จและเป็นแหล่ง
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้สารชีวภัณฑ์     
ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลประโยชน์สูงสุด
กับเกษตรกร  

หลักสูตรเรียนรู้ :  
 1. หลักสูตรหลัก  
 -  การใช้ปุ๋ยส่ังตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 -  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 2. หลักสูตรบังคับ 
       -  เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจ พอเพียง 
 3. หลักสูตรเสริม 
 - การท าปุ๋ยหมัก  
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ฐานการเรียนรู้ :  
1. การจัดการเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดี การทดสอบเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

     
2. การจัดการดินและปุ๋ย การท าปุ๋ยหมักพด.2 จากเศษวัสดุทางการเกษตร การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน 

เพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหาร 

      
3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเล้ียงแมลงหางหนีบเพื่อก าจัดหนอนในระยะ 1-2  

การผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น บิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา 

        
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการลดต้นทุน  การใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ มีข้อดี คือ  

ช่วยลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวขึ้นเป็นแถวท าให้ง่ายต่อการก าจัดศัตรูพืช การไถกลับตอซังข้าว  
เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดิน 

       
5. เศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเล้ียงกบในกระชัง 

      
แปลงเรียนรู้ 

    - ปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุเมื่อถึงระยะออกดอกจึงไถกลบลงดิน  
    - เป็นแปลงเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อมาเรียนรูก้ารท านา กิจกรรมปักด า และเรียนรู้เรื่องศัตรูในนาข้าว 

เครือข่าย : จ านวน 13 ศูนย์ ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. https://learningpoint.doae.go.th/login 
   : ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายฉัตรชัย  มามั่งค่ัง  
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2474286,086-1324050 26
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