
 

 

 

 

อุทัยธานี 



ไปโกรกพระ

สะพาน ศุนย์เรยีนรูฯ้

ส ี�แยกไฟแดง ไปอุทัยธานี

ที�ว่าการอ.
ทัพทัน ปตท

ไป อ.
หนองฉาง

ไป อ.
สว่างฯ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 127,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,768 ไร 

สถานทีต้ั่ง : บานตาลแถว หมูที่ 8 ตําบลทพัทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

พิกัด : X=596792 Y=1711562 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นายสนัทัด วัฒนกูล หมายเลขบัตรประชาชน 3610200103996 

บานเลขที่ 234  หมูที ่1 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

เบอรโทรศัพท : 0818883579 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทัพทัน สวนทําอาชีพทํานา พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกขาว 

s1 รอยละ 18.72 ,s2 รอยละ 60.17 โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหาขาดเมล็ดพันธุดี ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความ

อุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง มโีรคแมลงระบาด สวนใหญอาศัยนาฝน 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละประมาณ 4500 บาท โดยมีเปาหมาย

ลดตนทุนไรละ 300 บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู :  1.องคความรูดานขาว 2.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

3.การปรับปรุงบํารุงดิน 4.การผลิตสารชีวภัณฑ 

5.เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรูที่ 1 องคความรูดานขาว การเลี้ยงปลาในนาขาว การลดตนทุนการผลิตดานขาว การเลือกพันธุขาว การเพาะกลา

แผน การดํานา 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การใชนํ้าอยางรูคุณคา การบริหารจัดการนํ้า การเลี้ยงสัตวนํ้า การเลี้ยงปลาในนาขาว 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพืชปุยสด ปอเทือง ถั่วเขียว ถั่วพรา ชวยเพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนแกดิน 

โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วซึ่งมจีุลินทรีย เมื่อไถกลบพืชพวกน้ีลงไปในดินก็จะไดธาตุไนโตรเจนคอนขางสูง 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลิตสารชีวภัณฑ การผลิตเช้ือราบิวเวอรเรีย เช้ือราไครโคเดอรมา การผลิตขยายเช้ือราเมตาไรเซียม 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัว  

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยขาวชุมชนสํานักโก ,ศูนยจัดการดินปุยชุมชน,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน,ศูนยเรียนรูพัฒนาที่ดินตําบลทัพทัน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุรียา โพธ์ิพฤกษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0890388408 

3



 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

สินคาหลัก : ออยโรงงาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 45,000 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 1,100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : ม.5 ต.หนองจอก อ.บานไร จ.อุทัยธานี 

พิกัด :  Zone ๔๗ X : 556014 Y : 1666944 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนทีศู่นยเรียนรู  

  

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอํานาจ เพียงเสมอ อายุ 50 ป 

ที่อยู : บานเลขที่ 3 หมู 5 ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เบอรโทรศัพท : ๐๘9-268-3671 

สถานการณของพื้นที่ : ออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของอําเภอบานไร คิดเปน 71 % ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด

ของอําเภอบานไร และพ้ืนทีป่ลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง ในการปลูกออย (s1, s2) อีกทั้งติดกับ

โรงงานนํ้าตาลถึง 2 โรงงาน คือ โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบานไร ต้ังอยูที่ ต.ทัพหลวง และโรงงานนํ้าตาลมิตรผล ต้ังอยู 

ณ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี แตเน่ืองจากในป 2559-2561 ประสบกับสถานการณภัยแลงทําใหเกษตรกรประสบกับปญหา

ออยตายแลง และน่ังตอ ทําใหผลผลิตลดลงเปนจํานวนมาก อีกทั้งตนทุนการผลิตสูงขึ้น ต้ังแตการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว 

สงผลใหเกษตรกรขาดทุนเปนจํานวนมาก 

แนวทางการพฒันา :  

1. ปรับแนวคิด วิธีการปลูกออยดวยการลดตนทุนจากการทําออยรองหาง และปลูกถั่วเขียวสับหวางรองออย  

2. ลดตนทุนการผลิตทั้งระบบ ทั้งพันธุออย ยาฆาหญา และปุยเคมี  

3. ผลิตออยคณุภาพดี และฟนฟูบํารุงดิน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตออยโรงงานดวยการปลูกออยรองหาง และหวานถั่วเขียวสับหวางรองออย 
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หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตออยดวยการปลูกออยรองหางและหวานถั่วเขียวสับหวางรองออย 

ฐานเรียนรูที่ ๑. ปรับแนวคิดการปลูกออยรองหางสับหวางถั่วเขียว     

 

 

    

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๒. การผลิตนํ้าหมัก และใชนํ้าหมัก   

       

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๓. ระบบนํ้าในรองออย 

 
     

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๓. การใชเครื่องจักรในแปลงออย  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : ผลิตออยโรงงานดวยการปลูกออยรองหาง และหวานถั่วเขียวสับหวางรองออย 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวณัฐธยาน ปนพิพัฒน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 090-686-7380  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :......ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหาดทนง               

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   1,500  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   63  ราย                                                  

สถานทีต้ั่ง:.  หมูที่ 3  บานสะพานหิน  ต.หาดทนง  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 

พิกัด :.X 617055    Y 1701965 แผนที่ไปศูนยเรียนรู      

                            

ถนนสายอุทัย- แยกสายเอเชีย หมายเลข 333                                                            

 

                 

 

 

                                

                                  จ.อุทัยธาน ี

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :.นายฉลอง ซังบิน   60  ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6101-00067-68-8 

ที่อยู :.เลขที่ 9 หมูที ่3  บานสะพานหิน  ตําบลหาดทนง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี 

เบอรโทรศัพท:  0832121428 

สถานการณของพื้นที่ :สภาพพ้ืนที่การทํานาเปนพ้ืนที่ลุมตํ่ามีนํ้าทวมเปนประจํา ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม             

จึงปรับปฏิทินการปลูกขาวไมใหตรงกับนํ้าทวม โดยเริ่มปลูกขาว (นาดํา) ครั้งที่ 1 ต้ังแตปลายเดือนเมษายน – สิงหาคม 

และครั้งที่ 2 พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกป ทําขอตกลงกับศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท, นครสวรรค ปลูกขาวพันธุที่ศูนย

ตองการ มมีาตรฐานรับรองแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาว GAP SEED และจําหนายใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาว และเอกชนที่

ตองการ แนวทางการพฒันา : 1.ลดตนทุนการผลิตขาว การทํานาระบบเปยกสลับแหง การผลิตและใชสารชีวภัณฑ

ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช การตรวจวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีและทํานาพรอมๆกันเปนการลดคาใชจายสูบนํ้า คาเตรียมดิน คาดํานา สินเช่ือปุยและอ่ืนๆ                                                                                                                                                                     

                2 การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ การคัดเมล็ดพันธุขาว การเตรียมแปลงพันธุ การตัด

ถอนพันธุปนในระยะตางๆ การใชสารเคมีใหถูกตอง และการผลิตขาวตามหลัก GAP SEED 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: เปนแหลงเรียนรูการบริหารจัดการผลผลิต การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ตลอดจน

ดําเนินการในรูปแบบหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

ทต.หาดทนง 

ศนูย ์ศพก.  

6



หลักสูตรเรียนรู:  

1.ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ  

2. ประมงการเลี้ยงกบในบอพลาสติก 

                     3. เศรษฐกจิพอพียง 

                     4. การวางแผนการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู: ที่ 1  ผลิตน้ําหมักชีวภาพ นํ้าหมักสับปะรด และสารปองกันแมลง + พด.7 + กลอย/ขา/หนอนตา

ยาก หมักประมาณ  5 - 6  เดือน  

         

 

ฐานการเรียนรู : ที่ 2 ประมงการเลี้ยงกบในบอพลาสติก 

 

         

 

ฐานการเรียนรู :  ที่ 3 เศรษฐกิจพอพียงเปนการนอมนําหลักเศรษฐกจิพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพ่ือมา

ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก  เลี้ยงเปด  เลีย้งไกพ้ืนเมือง เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัวและปลูกไมผลซึ่ง

ทุกกิจกรรมสามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได 
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ฐานการเรียนรู :  ที่ 4 การวางแผนการผลติขาว 

 

            
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายทวีปกรณ บุญวรนุช ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท : 0840607573   

 

 

 

8



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทยัธานี 

สินคาหลัก : ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 30,590 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 510 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองปลาไหล หมูที่ 10 ตําบล ประดูยืน  อําเภอ ลานสัก  จังหวัด อุทัยธานี 

พิกัด : Latitude 15.454843     Longitude 99.668174   X 571681   Y 1708746 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางพิสมัย  ชูศักด์ิ  อายุ 56 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3330300725461 

ที่อยู : บานเลขที่ 35 บานหนองปลาไหล หมูที่ 10 ตําบลประดูยืน  อําเภอ ลานสัก  จังหวัด อุทัยธานี 

เบอรโทรศัพท : 081-7403307 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ปลูกขาวของอําเภอลานสัก อยูในพ้ืนที่เหมาะสม (s1+s2) ปญหาที่พบคอืสภาวะฝนทิ้งชวง

และตนทุนการผลิตสูงเน่ืองจากใชอัตราเมล็ดพันธุที่มากเกิน และเมล็ดพันธุมีราคาแพง อีกทั้งดินขาดความอุดมสมบูรณ 

แนวทางการพฒันา : แนวทางการพัฒนาของ ศพก.ประดูยืน เนนเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาว ในการใชเมล็ดพันธุ

และลดการใชปุยเคมีและเพ่ิมการปรับปรุงบํารุงดินเปนการเพ่ิมผลผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. ลดการใชปุยเคมีโดยผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพและฮอรโมนและผสมปุยเคมีใชเอง 

   2. ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวจาก 25 – 30 กก./ไร แนะนําใหใชอัตรา 15 กก./ไร และไดมี

การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุใชเอง 

   3. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต (ขาว) เนนการลดตนทุนการผลิตโดยใชเมล็ดพันธุขาวไม

เกินคาํแนะนํา มีการลดการใชปุยเคมี หันมาทําปุยน้ําหมักชีวภาพและฮอรโมนตาง ๆ ที่ทําไวเองในกลุม ศพก.และ

เกษตรกรทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การเลี้ยงแมลงหางหนบี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรูที่ 4. การทําบัญชีครัวเรือน เปนการบันทึกรายรับหรือรายจายที่เกิดขึ้น ทั้งในครัวเรือนและการ

ประกอบอาชพีอ่ืนของครวัเรือนเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การแปรรูปขาว เปนกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุมของสมาชกิที่มีการปลูกขาวแลวนาํมาแปร

รูปเพื่อจําหนายใหแกสมาชิกและในชุมชนเปนการเพิ่มรายไดและเปนการเพิ่มมูลคาสนิคาดานการเกษตรใหไดราคา

สูงมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน/มันสําปะหลัง/ไมผลเพ่ือการสงออก(มะมวง)/เกษตรผสมผสาน/      

ออยโรงงาน/การปลูกหมอนเลี้ยงไหม/เกษตรผสมผสาน/เกษตรผสมผสานอริโยทัย ช.6/เครือขายเกษตรผสมผสาน ช7     /

เครือขายเกษตรอินทรีย ช.7/เครือขายสวนวนเกษตร ช.4 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางถนอมนวล  เพียงธัญญกรณ ตําแหนง เกษตรอําเภอลานสัก 

เบอรโทรศัพท : 093-3192281 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๕๕,๙๑๒ ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : ๑,๐๙๓ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองสี่เหลี่ยม หมูที่ ๑๑ ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 

พิกัด :  Latitude  ๑๕.๖๐๑๘๔๕  Longitude  ๙๙.๖๖๘๖๕๗ 

X  ๕๗๑๖๘๒    Y  ๑๗๒๕๐๐๗   Zone ๔๗ 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนทีศู่นยเรียนรู 

   
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอํานวย ธูปบูชา อายุ ๕๕ ป 

ที่อยู : บานเลขที่ ๒๗๙ หมู ๑๑ ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธาน ี

เบอรโทรศัพท : ๐๘๖-๐๙๗-๖๔๘๑ 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังอยูในเขตความเหมาะสม (S๑+S๒) ปญหาที่พบคือ ตนทุน 

การผลิตสูงดินขาดความอุดมสมบูรณ ผลผลิตตํ่า โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  

แนวทางการพัฒนา : ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังโดยการวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอ

ไร ๒. ลดตนทุนการผลิตดานการใชปุยเคมี โดยสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใชปุยอินทรีย 

รวมกับปุยเคมี 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังโดยการวางระบบนํ้าหยด เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต ๒. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ๓. การทําเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 ๒. เรียนรูเรื่องดินปุยการใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 ๓. การทําเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานเรียนรูที่ ๑. การวางระบบนํ้าหยดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง โดยใชระบบพลังงานแสงอาทิตย 

ในการสูบนํ้า 

       
 

ฐานเรียนรูที่ ๒. การใชปุยหมักเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

     
 

ฐานเรียนรูที่ ๓. การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     

แปลงเรียนรู : การวางระบบนํ้าหยดในแปลงมันสําปะหลัง และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

     

เครือขาย : ชมรมผูปลกูมันสําปะหลัง. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวราพงษ ตนมวง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๔-๑๖๖-๕๘๖๙  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหลุมเขา  อําเภอหนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย:  47,376 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 833 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองกาหลง  หมูที ่๔  ตําบลหลุมเขา  อําเภอหนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี  

พิกัด  : Zone ๔๗ X  ๖๐๔๖๓๕  Y  ๑๖๙๒๐๓๓ 

         Latitude 15.302625 Longitude 99.9746248  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอนันต  เครือทอง  อายุ  ๔7  ป  บานเลขที ่ ๗/๑  หมูที่  ๔  ตําบลหลมุเขา  อําเภอหนองขาหยาง   

        จังหวัดอุทัยธานี 

เบอรโทรศัพท : ๐๘-๘๔๒๖-๔๗๓๒ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหลุมเขา  สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๙๐ และพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว 

(S2)  รอยละ  ๙๐  โดยปลูกขาวไวเพ่ือจําหนายใหพอคาคนกลาง  แตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง  พ้ืนที่เพาะปลูกขาด

ความอุดมสมบูรณ  รวมทั้งการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  จึงประสบกับภาวะขาดทุน  มีปญหาหน้ีสิน 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว  ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว  เฉลี่ยไรละ  ๓,๕๓๒บาท  โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ  ๒๐๐ - 400  บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  ลดตนทุนการผลิตขาว เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

            ๒. การลดตนทุนการผลิตขาว 

            3. การปลูกพืชบํารุงดิน และผลิตสารชีวภัณฑ สมุนไพรกําจัดแมลง 
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ฐานการเรียนรูที่ ๑ : การลดตนทุนการผลิตขาว 

           
 ฐานการเรียนรูที่ ๒ : การเลีย้งสัตวนํ้าดวยวิธีผสมผสาน   

           
ฐานการเรียนรูที่ ๓ :  .  เกษตรผสมผสาน 

           
ฐานการเรียนรูที่ 4 :  ปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ 

           
ฐานการเรียนรูที่ 5 :  เศรษฐกิจพอเพียง 

           
แปลงเรียนรู 

       

เครือขาย : กลุมขาวปลอดภัยบานหนองกาหลง / กลุมกาหลงกระบือ / กลุมพริกแกงหนองกาหลง / ศพก.เครือขายทุกตําบล 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายนิพัทธ  สายสุม  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘-๐๖๓๓-๗๓๐๓ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเขาบางแกรก  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย:  3,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 168 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานปาเลา เลขที่ 4 หมูที ่3 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

พิกัด  : Zone ๔๗ X  567827   Y 1694898 

         Latitude 15.329756 Longitude 99.631870 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิเชียร กีตา  อายุ  53  ป    บานเลขที่ 4 หมู 3 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานีเบอรโทรศัพท : 0961475376,0972164636 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเขาบางแกรก สวนใหญปลูกขาวรอยละ 97 และเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ

ปลูกขาว พ้ืนทีป่ลูกขาวเดิมเพลี้ยกระโดสีนํ้าตาล  และโรคไหมระบาดในนาขาว และประสบปญหาตนทุนการผลิตสูงเน่ืองจาก

ราคาปุยเคมีและสารเคมีมีราคาแพง และโรคแมลงระบาดอยางตอเน่ือง  

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิต เปาหมายลดตนทุนลงไรละ 650 บาท/ไร 

         2. การปองกันกําจัดศัตรูขาว โรค-แมลง อยางปลอดภัยและเหมาะสม 

 3. คืนความอุดมสมบูรณของดินควรใชปุยอยางเหมาสมรวมกับสารชีวภัณฑและปุยชีวภาพ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. การใชสารชีวภัณฑ/ผลิตและกระจายสูเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

    2. การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลติและใชสารชีวภัณฑ 

 2. การลดตนทุนการผลิต 

 

 

แปลงนาศูนย

เรียนร 

ที่ต้ังศูนยเรียนรู 
อาคารสภาตําบลเขาบาง

ถนนวังบาง-บานน้ํา

 

ถนนหนองฉาง-อําเภอบานไร ระยะทาง 10 
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ฐานการเรียนรูที่ ๑ : เศรษฐกิจพอเพียง 
           
 
 
 
 
 
 

สงเสริมใหกลุมเกษตรกรเรียนรูหลักเศรษฐกจิพอเพียง มาปรับใชในพ้ืนทีท่ี่ทําการเกษตรนอกเหนือจากการทําเชิงเด่ียว 

สนับสนุนใหเลีย้งกบและปลาในกระชัง ใหเกิดความสมดุลของอาหารที่สามารถนํามาบริโภคภายในครัวเรือน 

  

ฐานการเรียนรูที่ ๒ : การทําไรนาสวนผสม   

           

 

 

 

  

  การจัดการพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพตามหลักทฤษฎีใหมแบงพ้ืนที่เพ่ือจัดทําประโยชนประกอบดวย ผัก สมุนไพร นา

ขาว ไมผล ไมยืนตน และพ้ืนที่กักเก็บนํ้าเพ่ือใหพอหมุนเวียนในการทําการเกษตร 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ :  .  การคืนความอุดมสมบูรณของดิน 

           

 

 

 

 

 

  ถายทอดความรูเรื่อง ดิน และปุยเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงบํารุงดินอยางถูกตองและเหมาะสมการผสมปุยใชเองตามคา

วิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนและคืนความอุดมสมบูรณใหกับพ้ืนที่ 

ฐานการเรียนรูที่ 4 :  การผลิตและสารชีวภัณฑ 

      

 

 

 

  

       การสงเสริมการใชสารชีวภัณฑเพ่ือการลดใชสารเคมีลดอันตรายตอสุขภาพและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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ฐานการเรียนรูที่ 5 :  การทําบัญชีครัวเรือน 
           
 
 
 
 
 
 

 การสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวางแผนการใชจายทั้งในการทําการเกษตรและการใชจายในชีวิตประจําวัน

ของครัวเรือนเกษตรกร 

 

แปลงเรียนรู 
       

 

 

 

เครือขาย : ศพก.เครือขายทุกตําบล 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายบุลกร ศิริพงษ  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0933192300 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :......ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลสุขฤทัย 

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   3,750  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   180  ราย 

สถานทีต้ั่ง:. เลขที่ 208 หมูที่ 2  บานกกง้ิว  ต.สุขฤทัย  อ.หวยคต  จ.อุทัยธานี  

 พิกัด :. X 0570786    Y 1691434  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

                  ถนนสายอุทัย   -   บานไร   

                                            แยกวังบาง 

 

 

                                          ไป ท่ีวาการอําเภอหวยคต 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :.นายวิเชียร  จบศรี  อายุ   52  ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1803-00288-24-1  

ที่อยู : .เลขที ่208  หมูที่ 2  บานกกง้ิว  ตําบลสุขฤทัย  อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี 

เบอรโทรศัพท:  086-2014385 

สถานการณของพื้นที่ : สภาพพ้ืนที่ทํานา เกษตรกรจะทํานาปละ  2 ครั้ง หลังฤดูทํานาปรังจะปลูกถั่วเขียวและขาวโพด

เลี้ยงสัตว  พ้ืนที่นาบางแหงนํ้าทวมซ้ําซากและเปนทางนํ้าไหล  ผลผลิตตํ่าตนทุนสูง เกษตรกรจะประสบปญหาภัย

ธรรมชาติ  การสงเสริมมีการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

แนวทางการพฒันา : 1.ดําเนินการในรูปแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

                         : 2 ลดตนทุนการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: ดําเนินการในรูปแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแตละกิจกรรมสามารถเกื้อกูลกันได 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. ผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ นํ้าหมักจากมูลคางคาว 

2. อารักขาพืชและดินปุย 

                     3. เศรษฐกจิพอพียง 

                     4. ปุยหมักแบบไมกลับกอง 

ฐานการเรียนรู: ที่ 1  ผลิตน้ําหมักชีวภาพ นํ้าหมักจากมูลคางคาว โดยนํ้า 100  ลิตร กากนํ้าตาล 9  กิโลกรัม   

ลงในถังหมักคนใหเขากันเทมลูคางคาวลงไปใสหัวเช้ือจุลินทรีย (บาซลิลสัซับทีลสิ)  จํานวน  1  ลิตร 

หมักมูลคางคาวทิ้งไว  5 - 6  เดือน  

 

 
รา้นกาแฟ 

ศนูยเ์รยีนรู ้
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  ฐานการเรียนรู : ที่ 2 อารกัขาพืชและดินปุย เปนการผลิตสารชีวภัณฑ เพ่ือลดตนทุนการผลิตและลดการใช

สารเคม ีอาทิ    เช้ือราเมตาไรเซียม   บิวเวอรเรีย  ไตรโครเดอรมา  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู :  ที่ 3 เศรษฐกิจพอพียง เปนการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพ่ือมา

ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก เลี้ยงสุกร เลี้ยงเปด  เลี้ยงไกพ้ืนเมือง เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัวและปลูก

ไมผลซึ่งทุกกิจกรรมสามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู :  ที่ 4 ปุยหมักแบบไมกลับกอง  นําเศษวัสดุ 4 สวน มลูสัตว 1 สวน วางสลับเปนช้ันประมาณ 15- 

16 ช้ัน รดนํ้าทุกวัน หมัก 2 เดือนเปนปุยหมักที่ชวยลดการเผาทางการเกษตร 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูศนูยดินปุยชุมชนใสปุยตามคาวิเคราะหดิน แปลงผลิตขาวปลอดภัยแบบแปลงใหญ 

 

 

 

 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.นิพัทธา  ดอนละไพร ตําแหนงเจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน           

เบอรโทรศัพท : 098-2860628   
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