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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี  

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 22,201 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,067 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานหินแดน  หมูที่ 3 ตําบลหนองไผ  อําเภอดานมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุร ี

พิกัด : Latitude 13.77672  Longitude 99.40774  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2562  : ระดับ  A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายอนุวัฒน วรวงษ อายุ 46 ป  

บานเลขที่ 386 หมูที่ 3 ตําบลหนองไผ อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุร ี

เบอรโทรศัพท: 087-1592059 

สถานการณของพื้นที่: ตําบลหนองไผ อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ปลกูมันสําปะหลังอยูในเขต

พ้ืนที่ความเหมาะสมสูง(S1) จาํนวน 519 ไร คิดเปนรอยละ 9.34 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด เขตพ้ืนที่เหมาะสม

ปานกลาง(S2) จํานวน 3,938 ไร คิดเปนรอยละ 70.91 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ 3–5 ตันตอไร 

ตนทุนรวมอยูที่ 1,300 - 1,500บาทตอตัน 

- ผลผลิตตอไรยังตํ่ากวาเปาหมายของการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังของประเทศ(5 ตันตอไร)  

- ตนทุนการผลิตอยูในระดับตํ่ากวาภาพรวมของประเทศ ( 1,798 บาทตอตัน ) 

ศูนยเรียนรูฯ 
วัดหินแทนลําภาชี 

อําเภอดานมะขามเต้ีย 

ถน
นห

มา
ยเ

ลข
 3

20
9 

ปอมสายตรวจส่ีแยกหนองไผ 

ทางเขาวัดหินแทนลําภาชี ทางเขาวัดถํ้าเขาชะอางค 

1.5 กิโลเมตร 
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- สาเหตุที่ทําใหผลผลิตที่ไดตํ่ากวาคาเฉลี่ย เน่ืองจาก เกษตรกรไมมีการปรับปรุงดิน ขาดความรูความเขาใจ

เรื่อง ดิน ปุย ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เทคนิควิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทางการพฒันา:  - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

- การลดตนทนุการผลิตมันสาํปะหลัง 

- การเฝาระวังการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพู และไรแดงในมันสําปะหลงั 

- การเฝาระวังโรคใบดางมันสําปะหลัง 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: มีทีมงานของศูนยเรียนรูฯที่สามารถถายทอดความรูและเพ่ิมศักยภาพในการ

เปนผูนําดานการเกษตร มีนวัตกรรมที่เกิดการคิดคน ทดลอง จนเปนผลิตภัณฑของศูนยเรียนรูฯ เชน นํ้าหมัก

ชีวภาพ 

 

   
 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรการเรียนรู:  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

  2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและการผสมปุยเคมีใชเอง 

 3. การผลิตปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิตพืช 

 4. การผลิตสารชีวภัณฑควบคุมและปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลัง  

โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณถายทอดความรูการวิเคราะหตัวอยางดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลังในพ้ืนที่ตําบล

หนองไผที่ผานการวิเคราะหขอมูลดาน คน พ้ืนที่ สินคา รวมถึง เทคนิคการปลูกการเพ่ิมผลิตมันสําปะหลังที่

ประสบความสําเร็จในพ้ืนที่และแลกเปลี่ยนความรูแกผูเรียน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การผสมปุยเคมีใชเอง 

 ใหความรูและสาธิตการผสมปุยเคมีจากแมปุยตามสูตรตางๆ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจใน

การใชปุยเคมี สามารถนําไปปฏิบัติ เปนการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การผลติปุยหมักเพื่อลดตนทนุการผลิตพืช 

สาธิตการทําปุยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน เพ่ิม

ผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยทีมงานของศูนยเรียนรูฯที่มีความรูความเขาใจและสามารถถายทอดความรู

ใหแกผูเรียนอยางเต็มศักยภาพโดยบูรณาการรวมกันกับศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองไผ 

 

   
 

   

4



 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ฐานการผลิตสารชีวภัณฑควบคุมและปองกันกําจัดศัตรูพชื 

 รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองไผสาธิตและฝกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือควบคุม

และปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยนําองคความรูการผลิตนํ้าหมักสมุนไพรกําจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่ตําบลหนองไผมา

ประยุกตเปนสูตรของศูนยเรียนรูฯที่นําไปใชไดจริงในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการผลิตเช้ือราไตรโคเดอ

มาและบิวเวอรเรียใชในพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 

 

                       
แปลงเรียนรู : 
 

     
 

แหลงศึกษาดูงาน : 
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เครือขาย:  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองไผ, ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองไผ 

  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดานมะขามเต้ีย 

  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลจรเขเผือก 

  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลกลอนโด 

  วิสาหกิจชุมชนกลุมหนอไมฝรัง่ 

  วิสาหกิจชุมชนแกวกานดากาญจนบุร ี

  วิสาหกิจชุมชนไผลอมรัก 11 

  วิสาหกิจกลุมเกษตรพัฒนา 95 

  ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตําบลกลอนโด 

  ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตําบลหนองไผ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: น.ส.เสาวลักษณ  อารมณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 082-2450939 
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เทศบาลตําบลลิ่นถิ่น 

ซอยนัดพบ 
ทองผาภูม ิ

โรงงานมิตรรัก 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

สินคาหลัก : กลวยไข 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 385 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 49 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานพุถอง หมู 1 ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

พิกัด :  Latitude 14.55885  Longitude 98.74905  

ระดับการพัฒนาของศนูย ป 2561  : ระดับ  A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวีระ  โซวเซ็ง 

บานเลขที ่30/4 หมู 1 ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอรโทรศัพท : 089 258 5825 

สถานการณของพื้นที ่:  

- พืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ตําบลลิ่นถิ่น นอกจากยางพารา มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว  

- พืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญอีกชนิดหน่ึงคือ กลวยไข โดยเกษตรกรปลูกเพ่ือการสงออกเปนสวนใหญ  

 มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1,000 ไร  

- เกษตรกรเริ่มหนัมาใชปุยอินทรีย ลดการใชปุยเคมี 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรยีแทนการใชปุยเคมี 

                           2. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเอง 

                           3. สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารผลิตกลวยไข (สงออก)  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตกลวยไข และสงเสริมการใชปุยอินทรีย 

หลักสูตรการเรียนรู:  1. การผลิตปุยอินทรีย 

                            2. เทคโนโลยีการผลิตกลวยไข 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลิตปุยอินทรีย ปุยอินทรีย เปนปุยที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงดิน และใหแรธาตุอาหารแก

พืช เพราะประกอบดวยอินทรียวัตถุ และแรธาตุตาง ๆ ที่จะทําใหดินมีสภาพดีขึ้น พรอมชวยใหพืชเจริญเติบโตไดอยาง

เหมาะสม  

ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การเลี้ยงสัตว นอกจากมีการปลูกพืชแลวเรายังสงเสริมใหเกษตรกรมีการเลี้ยงสตัวควบคูไปดวย คือ

การเลี้ยงกบในบอ เพ่ือนํามาปรุงเปนอาหารรับประทานได 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตกลวยไข (สงออก) กลวยไข เปนผลไมที่นิยมผูบริโภคกันทั่วไป เน่ืองจากมีรสชาติ

ดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา ปจจุบันสงออกจําหนายตางประเทศมากขึ้น ตลาดที่สําคัญ คือ จีน 

และฮองกง ซึ่งในฐานการเรียนรูจะประกอบดวย  

 

 
 

   
 

- วิธีการปลูกคดัเลือกหนอพันธสมบูรณขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลมุดวยดินผสมปุยคอก 
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- การปฏิบัติดูแลรักษาการพรวนดิน ภายหลังปลูกกลวยไขประมาณ 1 เดือน ควรรีบทําการพลิกดินใหทั่วทั้งแปลง

ปลูก เพ่ือใหดินเก็บความช้ืนจากนํ้าฝนไวใหมากที่สุด และเปนการกําจัดวัชพืชไปดวย ขณะที่รากกลวยยังขยายไปไมมากนัก 

- การกําจัดวัชพืชควรกําจัดวัชพืชปละ 3 ครั้ง ครั้งแรกพรอม ๆ กับการพลิกดิน สวนครั้งที่ 2 และ 3 ใหพิจารณา 

จากปริมาณวัชพืช แตจะทํากอนที่ตนกลวยตกเครือ 

- การใสปุยอินทรีย 1 ครั้งกอนปลูกอัตรา 3-5 กิโลกรมั/หลมุ ใสปุยเคมี 4ครั้ง ครั้งที่1 และ2 ใสปุยสูตร 46-0-0 

หรือ 46-0-0 + 16-20-0 อัตรา 125-250 กรัม/ตน/ครั้ง หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน ซึ่งเปนระยะที่กลวยมีการ

เจริญเติบโตทางลําตน ครั้งที่ 3 จะใหปุยเคมภีายหลังจากปลูก 5 เดือน ใหปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรอื 8-24-24อัตรา 

125-250 กรัม/ตน/ครั้ง ครั้งที่ 4 จะใหปุยในชวงที่กลวยอายุได 7 เดือน ใหปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา125-250 กรัม/

ตน/ครั้ง 

 

 เทคนิคที่ควรทราบ 

- การพูนโคนโดยการโกยดินเขาสุมโคนกลวย ชวยลดปญหาการโคนลมของตนกลวยเมื่อมีลมแรง โดยเฉพาะ 

ตนตอที่เกิดขึ้นระยะหลังโคนจะลอยขึ้นทําใหกลวยโคนลมลงไดงาย  

- การแตงหนอหลังปลูกกลวยประมาณ 5 เดือน ทําการปาดหนอ ทุก 20-30 วัน ครั้งแรก ปาดเฉียงตัดขวาง 

ลําตนเอียงทํามุม 45 องศา สูงจากโคนตนประมาณ 4-5 น้ิว ครั้งตอไปใหรอยปาดครั้งใหมอยูทิศทางตรงขาม กับรอยปาด

ครั้งแรก หลังจากน้ันอีกประมาณ 20-30 วัน จึงเฉือนหนอครั้งที่ 2 ใหรอบ เฉือนครั้งใหมอยูทิศทางตรงขาม กับรอยเฉือน

ครั้งกอน และใหรอยเฉือน มุมลางสุดครั้งใหมอยูสูงจากรอยเฉือนมุมบนครั้งกอน 4-5 น้ิว ทําการแตงหนอเชนน้ีไปเรื่อย ๆ 

จนกวา จะถึงกลวยตอตอไป หรืออาจขุดหนอไวสําหรับปลูกใหมหรือขายก็ตาม  

 

แปลงเรียนรู: 
 

             
 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินและปุยชุมชนตําบลลิ่นถิ่น 

เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร : นางสาวขนิษฐา  บุญคํามา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 065-715-3832 

 

 

 

9



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 55,390 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,307 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:บานตนมะมวง หมูที่ 1 ตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

พิกัด :  Longitude 99.63694 Latitude 13.94168 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 256๒  : ระดับ  B 
 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายสมพร  ต้ังมั่น อายุ 5๕ ป 

บานเลขที่ 75/1 หมูที่ 1ตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอรโทรศัพท:  ๐๙๘๓๒๗๒๖๕๔ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานใหม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 89 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม

กับการปลูกขาว (S1) รอยละ 98.56 

- โดยปลกูขาวเพ่ือจําหนายขาวเปลือก เก็บไวทาํพันธุ และการบริโภค  

- แตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง (เมล็ดพันธุ, ปุยเคมี, ยาเคม)ี 

แนวทางการพฒันา :ลดตนทนุการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรมตีนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 5,๕๕๐ บาท โดยมีเปาหมายลด

ตนทุนไรละ ๕๕๐ บาท 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : ใชเทคโนโลยีการผลิตขาวที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู:  • ลดปริมาณเมล็ดพันธุขาว • ลดการใชปุยเคมี (ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน) 

• ลดการใชยาเคมี  • เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน โดยการใชปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยชวีภาพ 

• ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           • ปฏิบัติโดยการทําบัญชคีรัวเรือน 
 

 

 

เกษตรกรตนแบบ 
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ฐานการเรียนรู:  1. การใชนํ้าอยางรูคุณคาโดยการทํานาแบบเปยกสลับแหง 

 

 

 

 

     

   

๒.การใชขาวพันธุสงเสริม พันธุสุพรรณบุรี ๑ อัตราการใช ๑๕ กก./ไร 

 

 

 

 

 
 

๓.การทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการใชปุยเคมี โดยเนนการใชปุยสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา             

ใชปุยตามคาวิเคราะหดินและทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ สูตรตางๆ เพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี 

 

 

 

 

 

  4. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยแบบIPM /การจัดทําแปลงพยากรณ/การใชสารชีวภัณฑรวมกับการใช

สารเคมี 

 

 

 

 

 

  5. การทําเศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
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6. การปรับปรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แลวไถกลบ จะทําใหดินรวนซุย 

สามารถลดการใชปุยเคมีไดอีกทางหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 
 

แปลงเรียนรู : ขาว 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: 1. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

        086-3569599 
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วัดรางกระตาย 
วัดตะคร้ําเอน 

ตลาดทาเรือ 

แยกไฟแดงทาเรือ 

วัดพระแทนดงรัง 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไป จ.กาญจนบุรี 

อ.ทามะกา 

โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลไทย จํากัด 

 

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร                 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 66,493 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,769 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:บานหนองงู  หมูที่ 11 ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี    

พิกัด:  Latitude 14.00848  Longitude 99.77446 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2562  : ระดับ  A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมชาย  อาจปกษา  อายุ 44 ป            

บานเลขที่ 16 หมูที่ 11 ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี                                            

เบอรโทรศัพท: 098-6649166 

สถานการณของพื้นที่ :  

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลพระแทน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 70 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว 

(S1 และS2) รอยละ 94.50 

- เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ซึ่งใหผลผลิตสงูแตมีขอเสียคอืไมตานทานโรคและแมลง   

- ตนทุนการผลิตขาวสูง เฉลี่ยไรละ 5,680 บาท เน่ืองจากการใชปจจยัการผลิตมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคา

ปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  

- สภาพพ้ืนที่มีจุดเดน คือ มีคลองสงนํ้าการคมนาคมสะดวก และมแีหลงรบัซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยูภายใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : - ลดตนทุนการผลิต โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 568 บาท 

- การผลิตขาวคุณภาพ ปลอดสารเคม ี(GAP) บรรจุถุงพรอมจําหนาย 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู: 1. วิเคราะหตนทุนการผลิตขาว  4. การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

  2. การเรียนรูโรคและศัตรูขาวที่สําคัญ 5. การผลิตสารชีวภัณฑใชในนาขาว 

  3. วิธีการสํารวจสถานการณการระบาด 6. การคัดเมลด็พันธุขาวผานนํ้าเกลือ 

  7. การสกัดสารสะเดาจากแอลกอฮอล 8. การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือลดตนทุน 

ฐานการเรียนรู:  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การทําปุยหมัก 

วิทยากรหลัก นายยศ  พวงมาลัย 

วิทยากรสนับสนุนนายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย   

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เวลาในการเรียนรู 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี

ประเด็น  - ธาตุอาหารในดิน 

  - ประโยชนการใชปุยหมัก 

  - ขั้นตอนในการทําปุยหมัก 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การสกัดสารสะเดา 

วิทยากรหลัก นายปรีชา   ตัวมูล 

วิทยากรสนับสนุน  นายวิเชียร  ชินเจริญทรพัย    

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เวลาในการเรียนรู1 ช่ัวโมง 30 นาท ี

ประเด็น  - การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

  - ประโยชนการใชสารสกัดสะเดา 

  - ขั้นตอนในการทําสารสกัดสะเดา 

  

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา และบิวเวอรเรีย 

วิทยากรหลัก นางภาณี  คงคา 

วิทยากรสนับสนุนนายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เวลาในการเรียนรู 2 ช่ัวโมง 

ประเด็น  - การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

  - ประโยชนการใชสารชีวภัณฑ 

  - ขั้นตอนในการทําสารชีวภัณฑ 
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ฐานเรียนรูที่ 4. การทําบญัชี 

วิทยากรหลัก  นายสมชาย  อาจปกษา 

วิทยากรสนับสนุน นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เวลาในการเรียนรู 2 ช่ัวโมง 

 

 

 

ประเด็น  - ประโยชนการจัดทําบัญชี 

  - การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 -การจัดทําบัญชีตนทุนการผลติ 

แปลงเรียนรูเกษตรกรตนแบบ: เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวเจาไมไวแสง (พันธุขาวปทุมธานี1) พ้ืนที่ปลูก 2 ไร  

2 งาน      ตําแหนงพิกัดทางตะวันออก :  583608  ตําแหนงพิกัดทางเหนือ :  1548937 

  

 

 

 

เครือขาย :  1. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลดอนชะเอม อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  2. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี  

  3. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลทาไม อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  4. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหนองลาน อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  5. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลอุโลกสีห่มื่น อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  6. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  7. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลยางมวง อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 
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  8. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  9. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  10. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหวายเหนียว อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  11. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลพงตึก อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  12. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลทาเสา อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  13. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลโคกตะบอง อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  14. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลเขาสามสิบหาบ อําเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

  15. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลแสนตอ อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี 

  16. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลสนามแย อําเภอทามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี   

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายวิเชียร  ชินเจริญทรพัย  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 085-1716132 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 88,822 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,552 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 2 บานวังสิงห ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด :  Latitude 14.07857  Longitude 99.22893 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2560  : ระดับ  A 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายยอด อ่ิมพลับ  

เบอรโทรศัพท : 086-6137462 

สถานการณของพื้นที่  : ประชากรในชุมชนตําบลสิงหสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก  

มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ยางพารา พืชผักสวนครัว และไมผลตางๆ เปนตน คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด 

ที่ผานมาประสบปญหา  

- ผลผลติตอไรตํ่า ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกตํ่า 
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- การปลูกพืชเชิงเด่ียวชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

- การใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไมเหมาะสม มีสารพิษตกคางในดินทําโครงสรางดินเสีย ทําใหมีการใชปจจัยการผลิต

เพ่ิมมากขึ้น ตนทุนก็เพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังซึง่เกษตรกรใชตนทุนการผลิตมนัสําปะหลัง เฉลี่ยไรละ 5,450บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตจํานวน 1,150 บาท 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุน-เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 2. การทําปุยหมักคุณภาพสูง 

 3. การเพาะเห็ด 

 4. การเลี้ยงไกไข 

 5. การทําบัญชีครัวเรือน 

 

ฐานการเรียนรู:  

1. ฐานการผลติปุยหมักคุณภาพสูง 

เพ่ือลดการใชปุยเคมีไดแกสาธิตการผลิตปุยหมักแบบไมกลับกองและการทําปุยอินทรียคุณภาพสูง โดย

เกษตรกรไดรวมกันลงมือทําปุยดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อปุยสามารถนําไปใชไดแลวทางกลุมไดนํากลับไป

ทดลองใชในแปลงของตนเอง 

 

 
 

2. ฐานการเลีย้งไกไข  

การเลี้ยงไกไข เพ่ือเปนแหลงอาหารในครัวเรือน และใชพ้ืนที่นอย เสริมสรางรายไดในชวงระหวางรอเก็บเกี่ยว

ผลผลิตหลัก  
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3. ฐานการเพาะเหด็นางฟาภูฐาน  

 การเพาะเห็ด เพ่ือเปนแหลงอาหารในครัวเรือน และใชพ้ืนที่นอย เสริมสรางรายไดในชวงระหวางรอเก็บเกี่ยว

ผลผลิตหลัก 

  

 

 

 

 

 

4. ฐานการเลีย้งปลาดุก  

การเลี้ยงปลาดุก เพ่ือเปนแหลงอาหารในครัวเรือน และใชพ้ืนที่นอย เสริมสรางรายไดในชวงระหวางรอเก็บ

เกี่ยวผลผลิตหลัก 

 

 

 

 

 

 

5.แปลงเรียนรูการปลูกมันสําปะหลัง   

 

                                                                                      

                                                                                      

 

 

 

 

 

ศพก.เครือขาย  11 เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: น.ส.ดวงหทัย  สุขกิจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 091-2796199 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 42,687 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,708 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองตาพุก หมูที ่9 ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด:  Latitude14.18545  Longitude99.49612  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2560  : ระดับ  A 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายบุญมาก พุมศรี  อายุ 61 ป 

บานเลขที่ 22 หมูที่ 9 ตําบลหนองกุม  อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอรโทรศัพท: 087-0260545 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองกุม สวนใหญปลูกมันสําปะหลังรอยละ 21 และพ้ืนที่ปลูกมีความ

เหมาะสมมาก (S1) รอยละ 19 เหมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ 32.4 และเหมาะสมเลก็นอย (S3) รอยละ 45.4  

โดยปลูกมันสําปะหลังเพ่ือขายหัวมันสดใหกบัลานมันในพ้ืนที่ทั้งหมด 

- แตประสบปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดการปรับปรุงบํารุงดินเปนเวลานาน  

- ใชพันธุมันสําปะหลังไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ปญหาภัยแลง  

- การระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  

- ตนทุนการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง ราคาผลผลิตไมแนนอน 

แนวทางการพฒันา : 1.ผลผลิตมันสาํปะหลังเพ่ิมขึ้นจาก 4,000 กก./ไร เปน 4,500 – 5,000 กก./ไร 

 2.ลดตนทุนการผลิตไดไมนอยกวารอยละ 15 ของตนทุนเดิม 

 3.มันสําปะหลงัมีคุณภาพ 

โลตัสลาดหญา 

วัดลาดหญา (วัดหลวงพอลาํไย) 

ไปอําเภอบอพลอย 

อ.ศรีสวัสดิ์ 

รพ.คายสุรสีห 

รพสต.บานลาดหญา 

กองพล 9 คายสุรสีห 

ตลาดคายสุรสีห 

วัดทุงมะสังฆ 

ไปอําเภอบอพลอย 

ศูนยเรียนรูฯ 

สี่แยกแกงเสี้ยน 
ไป อ.ไทรโยค 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

ไป อบต.ลาดหญา 

สํานักสงฆ 

หนองตาพุก 
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 4.ทอนพันธุปราศจากโรค 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตมันสําปะหลังมีการเลือกใชทอนพันธุ และการปรับปรุงบํารุงดิน 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพมันสําปะหลัง 

หลักสูตรการเรียนรู: 1.การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังดวยหลัก 5 ต 5 ตัน และ เพ่ิม 2 ต 

2.การลดตนทุนการผลิตมันสาํปะหลัง 

ฐานการเรียนรู: 1.พันธุมันสาํปะหลัง ใชทอน 

มันสําปะหลังไมมีคุณภาพทําใหเปอรเซ็นตการงอกและ

ความแข็งแรงตํ่า สงผลใหผลผลิตตอไรลดลง ตนพันธุที่ดี

ควรมีอายุ 8-12 เดือน ตัดทิ้งไวไมเกิน 1 เดือน ใชทอนพันธุ

ยาว 20-25  

ซม.อยาใชสวนปลายและโคนลําตนทําพันธุ พันธุที่แนะนําขณะน้ี คือ พันธุหวยบง 60 หวยบง 80เกษตรศาสตร 50  

ระยอง 5ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 และระยอง 72 

2. การทําน้ําหมักชีวภาพโดยสาธิตการทําจากเศษวัสดุเหลือใชขั้นตอนวิธีทํา การนํามาผลิต  

การนําไปใชประโยชน เพ่ือแชทอนพันธุมันสาํปะหลัง เรงการงอก ปรับปรุงบํารุงดินการผลิตสมุนไพร

ปองกันกําจัดแมลง เชน สารสกัดสะเดาบดผสมยาสูบ เพ่ือชวย 

ปองกันกําจัดแมลงในไรมันสําปะหลังและในพืชผักชนิดตางๆ 

    3. เปนแปลงสาธิตพนัธุมันสาํปะหลังและเทคโนโลยี เปนแปลงที่นําพันธุมันสําปะหลังและเทคโนโลยี

ที่หนวยงานราชการสงเสริมมาทดลองปลูกและทดสอบ เชน ระบบนํ้าหยด และสายพันธุมันสําปะหลังที่ยังไมแพรหลายใน

ทองถิ่น เมื่อไดผลผลิตที่ดีไดทํากระจายแจกจายใหกับสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนที่สนใจ 
 

          

     4. การเปนศูนยขยายความรู เปนศูนยกลางองคความรูเรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน โดยรวมกับศูนยจัดการดินปุย

ชุมชนเปนวิทยากรสอนเกษตรกรชุมชนใกลเคียง ใหไดรับขอมูลขาวสารองคความรูเพ่ือนําไปพัฒนาตอยอดกับชุมชน

ตนเอง 

 

     
       

         5. การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังดวยหลัก 5 ต 5 ตัน และเพิ่ม 2 ต คือ เตรียมพันธุดี 

มีการแชทอนพันธุดวยสารเคมี มีการปรับปรุงบํารุงดิน การกําจัดวัชพืช การตรวจแปลง การเก็บเกี่ยวอยางมีคุณภาพ โดย

รวมกันวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดตนทุนการผลิต ชวยเพ่ิมผลผลิต และทําใหมันสําปะหลังมีคุณภาพ 
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6. การใชน้ําอยางรูคณุคา เนนการอบรมใหความรูเรื่องการใชนํ้าอยางประหยัด สอดคลองตอความตองการของพืช 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

เครือขาย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมทวน อําเภอดานมะขามเต้ีย  

อําเภอเลาขวัญ อําเภอไทรโยค 

 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองกุม,ตําบลชองดาน,ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองกุม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 092-2569146 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 30,487 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 986 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 12 หมูที่ 8 บานรางยอม ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด : Latitude 14.18262  Longitude 99.62085   

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2562  : ระดับ  A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประทิน  ออนนอย อายุ 47 ป 

บานเลขที่ 12 หมูที่ 8 ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอรโทรศัพท : 084-3154079 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลหนองโรงมีพ้ืนที่ทั้งหมด 95,931 ไร มีพ้ืนทีป่ลูกมันสําปะหลัง  

จํานวน 11,350 ไร อยูในเขตพ้ืนที่เหมาะสม (S1) รอยละ 80เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตตกตํ่า 

- เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ  

- มีแมลงศัตรูพืชเพลี้ยแปงสีชมพูระบาดอยางรุนแรง จึงหาแนวทางพัฒนาใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลัง โดยการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงปรับปรุงบํารุงดิน 

และการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช ทําใหพืชแข็งแรง และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิมไรละ 3 ตัน  

เปนไรละ 6 ตัน 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการใชปุยอินทรียคุณภาพสูง และการผลิตแมลงและสมุนไพรเพ่ือควบคุม 

ศัตรูพืช 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู: 1. การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียคุณภาพสูง 

  2. การผลิตผลติสมุนไพรเพ่ือควบคุมศัตรูพืช 

  3. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพและฮอรโมนพืช 

ถนนกาญจนบุรี – สุพรรณบรุ ี

แยกไฟแดง 

พนมทวน-

กําแพงแสน 
สนง.เกษตรอําเภอพนมทวน 

โรงเรียน 

บานรางยอม 

 

ศูนยเรียนรู 

 

แยกไฟแดง 

บานหวยสะพาน 
อบต.หนองโรง 
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  4. การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ 

   5. การบัญชีและสหกรณ 

  6. การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรูที่ 1 ปรับปรงุบํารุงดินโดยการใชปุยอินทรียคุณภาพสงู 

    กอนการปลกูพืชเพ่ือใหดินมีความอุดม 

    สมบูรณทําใหพืชแข็งแรงสามารถเพ่ิมผลผลิตได 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลติสมุนไพรควบคุมศัตรพูืช 

  ทําใหผลผลิตปลอดภัย ลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การผลติปุยอินทรียน้าํและฮอรโมนพืช 

  ฉีดพนทางใบทาํใหตนพืชแข็งแรง  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเลี้ยงแมลงศัตรธูรรมชาติ 

     ใชปองกันกําจัดศัตรูพืชทําใหไดผลผลิต 

เพ่ิมขึ้นสิ่งแวดลอมดีขึ้น 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การบัญชีและสหกรณ 
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ฐานการเรียนรูที่ 6 การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกุง บอเลี้ยงกบ การเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก  

พันธุไข และไกงวง ) 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.สมพร  รามเนตร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  089-2666096 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 2,130 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 173 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง : บานยาง หมูที่ 4  ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด :  Latitude 14.02186  Longitude 99.49972   UTM : 47P X : 553960 Y : 1550200 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ ป 2560  : ระดับ  A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมานพ  ทศพร อายุ 69 ป 

บานเลขที่ 63/2 หมูที่ 4 ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอรโทรศัพท: 081-4318362 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลทามะขาม มีแมนํ้าแควไหลผานกลางพ้ืนที่ ทําใหแบงออกเปน    

2 ฝงแมนํ้า โดยฝงหน่ึงเปนชุมชนเมือง และ อีกฝงหน่ึงเปนชุมชนการเกษตร สวนใหญปลูกขาว

รอยละ 90 มีคลองสงนํ้าการคมนาคมสะดวก 

- พ้ืนที่ปลูกขาว อยูในเขตพ้ืนที่เหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) 

- มีการทําการเกษตรน้ีมานานต้ังแตบรรพบุรุษ มีกลุมเกษตรกรสวนหน่ึงเริ่มสนใจการปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไว

จําหนาย แทนการขายใหโรงสี ประกอบปุยและสารเคมีมีราคาแพง  

- ทางกลุมเกษตรกรจึงไดริเริ่มทําขาวพันธุจําหนาย และแปรรูปเปนขาวสารเพ่ือการบริโภค เปนจุดรวบรวมการผลิต

สารชีวภัณฑใชในกลุม และจําหนายใหเกษตรกรใกลเคียง  ใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนการผลิตรวมดวย 
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แนวทางการพัฒนา : ๑. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 ๒. การผลิตขาวแบบลดตนทุน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตพันธุขาวเพ่ือจําหนาย 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขหลักสูตรเรียนรู :  1. หลักสูตร

หลัก ไดแก 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม 2) วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 3) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 

2. หลักสูตรบังคับ ไดแก 1) วิชาการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือจําหนาย 2) วิชาการแปรรูปขาวสารเพ่ือ

จําหนาย 3) วิชาการบริหารจัดการศัตรูขาว 4) วิชาการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 5) วิชาการเรียนรูดานดินปุยเพ่ือลด

ตนทุนการผลิต 

3. หลักสูตรเสริม ไดแก 1) วิชาการใชนํ้าอยางรูคุณคา 2) วิชาสงเสริมการรวมกลุมและพัฒนาความรู 

3) วิชาแผนการผลิตรายบุคคล/ แผนธุรกิจกลุม (IFPP) 
 

ฐานการเรียนรู :  

 ฐานการเรียนรูที่ ๑ การผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนาย 

การผลิตเมล็ดพันธุขาว การดูแลต้ังแตปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียว ในแตระยะ เชน ระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช 

การใชการจัดการนํ้าแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน 

และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหนํ้าแบบแหงสลับเปยก ระยะต้ังทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง 

ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเก่ียว 20 วัน เอานํ้าออกจากนา ประสานผูรับซื้อและ

ระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 
 

 
  

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การแปรรูปขาวสาร เพื่อจําหนาย 

เรียนรูการคิดคํานวณราคาจําหนายจากผลผลิต การคิดเปอรเซ็นตการสูญเสีย หลักการสีขาวพันธุขาวตางๆ เพ่ือ

ลดการแตกหักของเมล็ด เชน ขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 รวมถึงการบรรจุหีบหอ และบรรจุภัณฑ เพ่ือรอการ

จําหนาย 
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ฐานการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการศัตรขูาว 

เรียนรูการสํารวจแปลงนา การสํารวจแมลง การจําแนกมิตร-ศัตรูขาวที่สําคัญ การประเมินสถานการณและเตือนภัย

ชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ เชน เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล หนอนกอขาว เปนตน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลติและการใชสารชีวภัณฑ 

สาธิตการผลิตสารชีวภัณฑที่สําคัญสําหรับใชในนาขาว เชน การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา  เช้ือราบิวเวอเรีย 

บีที  สารสะเดา เปนตน 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเรียนรูดานดินปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต 

เรียนรูวิธีการเก็บดิน และการวิเคราะหดิน การประเมินระดับความสมบูรณของดินนาจากคาวิเคราะหดิน       

การจัดการธาตุอาหารพืชในนาขาวการใชปุย N-P-K (แมปุย) ตามชวงเวลาระยะการเติบโต   และการใชปุยอินทรียในการ

ปรับปรุงดิน 
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แปลงเรียนรู : ขาว 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ สุพรรณบุรี  ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี กรมการขาว  ศูนยขาวชุมชนใน

จังหวัดกาญจนบุรี  ศพก.เครือขาย (ขาว) ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมัทนา  อยูวัง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 034-564266  081-2906375 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี                 

สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนที่เปาหมาย : 113,363 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,685 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง : บานชุมนุมพระ หมูท่ี 8 ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด : Latitude 14.6725699956686  Longitude 99.6510199998257 

         X  570096.2003     Y 1622212.172  

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ ป 2561  : ระดับ  B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสวอง  เหมกุล 

บานเลขท่ี  12/2 หมูท่ี 8 ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี

เบอรโทรศัพท : 084-8937740 

สถานการณของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองฝาย สวนใหญปลูกมันสําปะหลังคิดเปนรอยละ 63  

- พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1)  

- ประสบปญหาในเรื่องของแหลงน้ํา  

- การใชปจจัยการผลิตสูง  

- การใชปุยและสารเคมีติดตอกันเปนระยะเวลานานจึงทําใหเกิดชั้นดินดาน ทําใหดินมีความสมบูรณต่ํา  

- มีแหลงรับซ้ือผลผลิตในพ้ืนท่ี ท้ังลานมัน และโรงงานแปง 

แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังตอไรใหสูงขึ้น 40% 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยการไถระเบิดดินดาน  

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู :  

1. เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยการไถระเบิดดินดาน 

2. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
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ฐานการเรียนรู :  

 ฐานเรียนรูที่ 1 : การใชพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

   

        

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2 : การไถระเบิดดินดานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 : การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 ฐานเรียนรูที่ 4 : เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : มันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายจําเริญ  กาญจนพลี  ตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 085-8210557 

 

 

 

 

  

 

 

 

31



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุร ี

สินคาหลัก :   ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  50,475 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  2,524 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:  บานทาสนุน หมูที่ 4 ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด :  Latitude 14.32408   Longitude 99.10144  Zone 47    X = 518378   Y = 1606861 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายคํานวณ ขําสุวรรณ   อายุ 46 ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3710400042523 

บานเลขที่ 30/1 หมูที่ 4  ตําบลดานแมแฉลบ  อําเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุร ี

เบอรโทรศัพท : 081-8575463 

 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลดานแมแฉลบ สวนใหญปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รอยละ 90 ของพ้ืนที่       

ซึ่งพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (S1) รอยละ 57.58 ปลูกโดยอาศัยนํ้าฝนในชวงฤดูฝน เกษตรกรมีการใช

ปจจัยการผลิตสูง เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ทําใหตองใชตนทุนในการผลิตสูง ประกอบกับราคาปุยและสารเคมี

มีราคาแพง  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ 5,198 บาท   โดย

มีเปาหมายลดตนทุนไรละ 385.50 บาท 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

หลักสูตรเรียนรู: 1. การเตรียมดินเพ่ือปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

แปลงสาธิต 

ทางสาธารณะในหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

สามแยกทากระดาน 

วัดทากระดาน 

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3199 

วัดทาสนุน 

อําเภอศรีสวัสดิ์ 

โรงเรียนบานทาสนุน 

ศูนยเรียนรู ศพก. ที่ทําการผูใหญบานหมูที่ 4 
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2. การใชปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน 

3. การใชเมล็ดพันธุ 

4. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5. การปองกันและกําจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน 

6. การเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการเก็บเกี่ยว 

ฐานการเรียนรู:  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเตรยีมดิน– การเก็บเก่ียว โดยเนนในระยะเตรียมดินโดยใชปุยพืชสด ในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การใชเมล็ดพันธุดี ราคาถูกในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ใชในอัตราที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ  

 

 

 

 

 

            

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดิน

ตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย :   11  เครือขาย 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :  นางสาวณัฏฐา   สารวีงษ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท   :  087-7513560 
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   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

สินค้าหลัก : ยางพารา 
พื้นทีเ่ปา้หมาย : 17,000 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 309 ครัวเรือน 
สถานทีต่ั้ง : หมู่ที่ 2 ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด : X 433976    Y 1676027 

ระดับการพัฒนาของศนูย์ฯ ปี 2560  : ระดับ B 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเล็ก   นาเครือ  
บ้านเลขท่ี 109  หมู่ที ่2  ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอร์โทรศัพท ์: 081-2863466 

สถานการณ์ของพื้นที่ : ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่นดิบมีราคาค่อนข้างตํ่า และมีแนวโน้มตํ่าลงเรื่อยๆ ในขณะ           

ที่เกษตรกรต้องลงทุนในการผลิตสูง  ซึ่งทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง  ทําปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสวนยางพารา  ส่งเสริมให้มี

การดูแลรักษาสวนยางพาราเพ่ือลดปัจจัยการเกิดโรคและแมลง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทําอาชีพเสริม เช่น      

ปลูกผัก  ปลูกพืชผสมผสาน  การเลี้ยงสัตว์  เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ไว้ใช้ในครัวเรือนต่อไป  
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : การผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ  และการปลกูพืชแบบผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู้ : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน    
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การทํายางพาราแผ่นคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาทักษะการผลิตยางพาราแผ่นที่มีคุณภาพ       

(ช้ัน3) โดยเน้นยํ้าที่วิธีการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้จะมีการสาธิต (ภาคปฏิบัติ) ให้กับเกษตรกร  แนะนําวิธีการกรีด

ยางที่ถูกต้อง และการดูแลต้นยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว   
 

 
 
 
 

ไปกาญจนบุรี

ไปบ้านเวีย

ไปบ้านห้วย

ป้อมสี่แยก

ไปวัดวังค์วิเวกา

รพ.สังขละ

วัดหม่องสะ

ไปบ้านใหม่

ศพก. 
อําเภอสังข
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ย การปรับปรุงบํารุงดิน  ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการจัดการบํารุงดินในแปลงพืชผล

ของตนเอง  ทั้งในการทําสวนยางพารา และพืชอ่ืนๆ  

    

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงหมูหลุม  ปัจจุบันพ้ืนที่การเกษตรในอําเภอสังขละบุรีส่วนมาก คือ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล 

และไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่ทํารายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นช่วงๆ การสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่

พ้ืนเมือง    ไก่ไข่ เป็ดไข่ นอกจากเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร 

ในช่วงที่พักหน้ายางหรือช่วงที่ไม่มีรายได้จากการทําการเกษตรของพืชหลักอีกด้วย และยังเป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

      
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การทําบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนการผลิต  ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดทําบัญชีครัวเรือน  เพ่ือทําให้

เกษตรรู้จักประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น  และมีเงินออมมากข้ึน 

      
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : ยางพารา  การเลี้ยงหมูหลุม  แปลงปลูกพืชสวนผสม 

   
เครือข่าย : ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นางสมหญิง   ชัยจินดา ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 081-1986008 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  

สินคาหลัก : สบัปะรด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 6,957 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 602 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองหูชาง หมูที ่12 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี

พิกัด : Latitude 14.59228  Longitude 99.49822  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2560  : ระดับ  A  

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

                                                        วัดหนองหูชาง                                      

                                 ไปอําเภอเลาขวัญ                                  

                                                                 

                                                           

                                   ถนนทางเขาหมูบาน ม.12 บานหนองหูชาง ต.หนองปรือ  

.                                                   

      อําเภอดานชาง                                                                ไปอําเภอบอพลอย 

 

                                                                                                             สนง.เกษตรอําเภอหนองปรือ 

                            

                           อําเภอหนองปรือ                        ท่ีวาการอําเภอหนองปรือ            

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมนึก แซเตียน อายุ 42 ป 

บานเลขที่ 79 หมูที่ 12 บานหนองหูชาง ตําบลหนองปรือ  

อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220  

เบอรโทรศัพท : 0895189327 

สถานการณของพื้นที่ : สภาวะการผลิตสบัปะรดในพ้ืนที่ตําบลหนองปรือพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่มีความเหมาะสมตอการ

ปลูกสับปะรด ในชวงระยะเวลาที่ผานมาพบวา 

- ตนทุนการผลิตสับปะรดสูงขึ้นกวาเดิมสงผลใหรายไดเกษตรกรลดลง   

- ราคาสับปะรดตกตํ่าติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน/ตอเน่ือง 

- สภาพดินเสื่อมโทรม/สภาพอากาศมีความแปรปรวนสงผลตอคุณภาพสับปะรดลดลง 

ศนูยเ์รยีนรู ้ฯ 

ศาลาประชมุหมู่บา้น 

 

 

ป้ัม ปตท. 
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แนวทางการพัฒนา : การวางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมจัดการ ช้ีแจงหลักการเหตุผล รวมวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง 

ใหชุมชนทราบ จึงเปนการวางแผนการลดตนทุนที่ไมจําเปน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น ตลอดจนจัดทําบัญชีครัวเรือน ใหชุมชน

เขามาเรียนรูและนําไปปฏิบัติตอยอดขยายผลหมูบานใกลเคียงในโอกาสตอไปแบบยั่งยืน โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิต

สับปะรดจากเดิม 4.68 บาท/กิโลกรัม  เหลือ 4 บาท/กิโลกรัม และปรับเปลี่ยนการปลูกสับปะรดโรงงานเปนสับปะรดผล

สดตามความตองการของตลาดเนนคุณภาพมากกวาปริมาณอีกทั้งสงเสริมการแปรรูปจากผลผลิตที่ไมไดขนาดและตก

เกรดเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมรายไดอยางย่ังยืน 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตสับปะรด/การเปรียบเทียบระบบนํ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลติและ

คุณภาพของสับปะรดผลสด 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตสับปะรดการ 

หลักสูตรการเรียนรู : การลดตนทุนการผลติสับปะรด 

ฐานการเรียนรู มี 3 ฐานการเรยีนรู  

 1. การดูแลรักษาต้ังแตเริ่มปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว โดยเนนการกําจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก การบริหาร 

การจัดการระบบนํ้า (กรณีแปลงที่มีระบบนํ้า) การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแปลง การจัดทาํบัญชีครัวเรือน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรภายในพ้ืนที่ และเกษตรกรหมูบานใกลเคียง รวมวางแผนการผลิต แผนการปลูกและ

การจัดการ 

 

 

 

 

 

      

 2. การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จัดหาวัสดุคงเหลือในพ้ืนที่ๆไมไดประโยชน  นํามาทําปุยหมัก โดยรวมกับ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองปรือ สถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ สารสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง 

นํามาผลิตใชใหเกิดประโยชน 

 

   

 

 

 

 

 3. การลดตนทุนการผลิต การใชปุยตามคาวิเคราะหดินใหถูกตองตามอัตรา ถูกตองระยะเวลา ลดการใชปุยเคมี

และหันกับมาใชปุยหมัก ปุยชีวภาพเพ่ิมขึ้น ทดแทนปุยเคมีที่มีราคาสูงขึน้ มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว ปุยพืชสด มีการจด

บันทึกคาใชจาย จัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือใหทราบตนทุนการผลิต  
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรยีนรู ฝกปฏิบัติในแปลงจริงใหชุมชน เขามาศึกษาทดลอง ทัง้ในพ้ืนที่และหมูบาน

ใกลเคียง มีการรวมกลุมกอใหเกิดความเข็มแข็งมีเครือขายเพ่ิมขึ้น แบงเปน ดังน้ี 

1. แปลงเรียนรูการใหระบบนํ้าแบบสปริงเกอรในสับปะรด เน้ือที่ปลูกจาํนวน 2 ไร ใชวิธีการปลูกแบบแถวเด่ียว 

ไดจํานวนหนอปลูกทั้งสิ้น 7,000 หนอ/ไร 

2. แปลงเรียนรูการใหระบบนํ้าแบบนํ้าพุงในสับปะรด เน้ือที่ปลูกจํานวน 1 ไร ใชวิธีการปลูกแบบแถวคู ไดจํานวน

หนอปลูกทั้งสิน้ 10,000 หนอ/ไร 

 

นอกจากน้ีภายในศูนยยังมีการใชหลักการเกษตรทฤษฏีใหม  ในรัชกาลที ่9 โดยมีจุดสาธิตดังน้ี 

1. การเลี้ยงไกไข จํานวน 40 ตัว 

2. การเพะเห็ดนางฟา จํานวน 200 กอน 

3. การเพาะถั่วงอกในลอง 

4. การเลี้ยงปลาดุก จํานวน 200 ตัว 

 เครือขาย ศพก. :  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกรภัทร  โพธิจักร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-0827173 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

สินคาหลัก:  ขาว     

พื้นทีเ่ปาหมาย : 76,309 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,616 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : ทีดิ่นสาธารณประโยชน (หนองชางเลน) บานหนองปลิง หมูที ๗ ตําบลดอนแสลบ 

     อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

พิกัด :  Latitude 14.30519  Longitude 99.80008  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ ป 2560  : ระดับ  B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานศนูย : นายพนม ขุนพรหม 

ที่อยู: บานเลขที่ 295/2 หมูที ่7 ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  

เบอรโทรศัพท : 089-2116436  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  1. การใชชีวภัณฑในนาขาว  

2. การผสมปุยใชเอง  

3. การใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 

4. การไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว, เพ่ิมแรธาตุในดิน 
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ฐานการเรียนรู แบงออกเปน 3 ฐาน 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลิตขาวโดยใชชีวภัณฑและการปรับปรุงบํารุงดินในนา เนนการอบรมเพ่ือให

ความรูและฝกปฏิบัติในการผลิตชีวภัณฑ เชน ไตรโครเดอรมา บิวเวอเรีย เพ่ือนํามาใชทดแทนสารเคมีในการ

ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว รวมไปถึงการผลิตปุยอินทรีย และปุยนํ้าหมักเพ่ือทดแทนการใชปุยเคมี 

ซึ่งเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิต และการสรางองคความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินหลังการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต เชน การปลูกพืชปุยสด การไถกลบตอซัง ซึ่งชวยเพ่ิมธาตุอาหารในดินสงผลใหไดผลผลิตสูงขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน สรางความรูความเขาใจในเรื่องของปุยธาตุอาหาร

หลักที่จําเปนสําหรับขาว การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา แลวน้ัน การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดินจะ

เปนแนวทางการใชปุยที่ถูกตอง เปนประโยชน และตรงความตองการของขาว และสรางความรูและฝก

ปฏิบัติการผสมปุยใชเองจากแมปุย เพ่ือใชปุยในราคาถูกลงซึ่งชวยลดตนทุนการผลิตขาว 

 

 

 

 

41



ฐานการเรียนรูที่ 3 การจัดทํา บัญชีฟารม ฝกใหเกษตรกรจดบันทึกบัญชีฟารมเพ่ือเปนขอมูลประกอบการทํา

นาในแตละฤดูกาลผลิตขาวไดทราบถึงตนทุน รายได กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการทํานา  

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอัมพวัน มีทรัพยมัน่ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-1554860 
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