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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว พื้นที่เป้าหมาย : 1,827 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย : 100 ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านเลขท่ี 36 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
พิกัด : ละติจูด 13.34560808393042 ลองติจูด 101.03690298050642 
โซน 47 p..x..0731452…y..1476352 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้: 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  
นางเพ็ญจิต แสงสว่าง เลขบัตรประชาชน 3350300369133 
ที่อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 บ้านหนองพยอม  ต าบลหนองบอนแดง  
อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เบอร์โทรศัพท ์: 08-9833-7433 
 

สถานการณ์พื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหนองบอนแดง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 30 % และมีพ้ืนที่ปลูกที่มีความ
เหมาะสมปานกลางกับการปลูกข้าว (s2) ร้อยละ 12 % และเหมาะสมเล็กน้อย 88 % เกษตรกรปลูกส่วนมากเพ่ือ
บริโภคเองในครัวเรือน จ าหน่ายให้กับโรงสีชุมชน โรงสีจังหวัดใก้ลเคียงและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจ 
แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่อง ต้นทุนการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง
และการจัดการน้ าอย่างมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา: การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซ่ึงเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 6,535 บาท  
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 800บาท 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้: ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเพ่ิม
มูลค่าการผลิต (การแปรรูปข้าวกล้องงอกและผงข้าวกล้องงอก) 
หลักสูตรหลักการเรียนรู้ : 1. การถ่ายทอดความรู้หลักของ ศพก. การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 2. การบริหารจัดการศัตรูพืช/การใช้สารชีวภัณฑ์ 3. การแปรรูปบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าว  
4. การท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุน 
หลักสูตรภาคบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรเสริม : บัญชีครัวเรือน องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
ฐานการเรียนรู ้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว (เมล็ดพันธุ์ข้าว)  
ส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว, อัตราการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม, การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว, การปลูก,  
การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเก็บรักษา   
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ฐานการเรียนรู้ที ่2  เรื่องการท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ถ่ายถอดความรู้ให้เกษตรกรรู้ถึงประโยชน์การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพต่างๆ และการปลูกพืชปรับปรุงดิน  

                                                             
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเพาะกล้าพันธุ์ข้าว เพาะพันธุ์กล้าในถาด และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

       
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการแปรรูปบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ การแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องงอกและผงข้าวกล้องงอก 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 

      
ฐานการเรียนรู:้ที่ 5  เรื่องปศุสัตว์..ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข ่เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

      

 
 

ฐานการเรียนรู:้ที่ 6 เรื่อง..เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
       
 
 
 

ฐานการเรียนรู:้ที่ 7 เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน การเพาะกลา้ผัก การเตรียมดิน การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว 

                                                       
ฐานการเรียนรู:้ที ่8  เรื่องประมง ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชงับก การเลี้ยงปลานิล เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 
 
  
 
 

แปลงเรียนรู้: เรื่องแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร  การผลิตข้าวอินทรีย์ โดยการใช้รถปักด า 
                         
 
 
 

 
เครือข่าย : 15 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายไพโรจน์  ปรารมย์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
 เบอร์โทรศัพท์: 090-7392861  3



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
สินค้าหลัก : อ้อยโรงงาน 
พื้นที่เป้าหมาย : 1,567  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50  ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที ่ 98/1  หมู่ที่  6  ต าบลวัดสุวรรณ  อ าเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี 
พิกัด : Latitude  13.287604509677456  Longitude  101.40248346809669  
         X = 0760294  Y = 1470196 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายดิเรก  แซ่ฮ้อ  อายุ  38  ป ี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2010-00226-76-2 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี  98/1  บ้านคลองหลวง  หมู่ที ่ 6   ต าบลวัดสุวรรณ  อ าเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุร ี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1218811 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลวัดสุวรรณ  ส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานร้อยละ  51.82 และพ้ืนที่
ปลูกเป็นพ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลางกับการปลูกอ้อยโรงงาน (S2) ร้อยละ  79.57  โดยปลูกอ้อยโรงงานส่ง
โรงงานแปรรูปผลิตน้ าตาลทราย  แต่ประสบปัญหาเรื่องของพันธุ์อ้อยโรงงานที่มีความต้านทานโรคแมลงน้อย    
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีราคาแพง 
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน ต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน เฉลี่ยไร่ละ 13,768 บาท   
             โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ  2,364  บาท   
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. เทคโนโลยีการผลิตอ้อย  การท าปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
           2. การใช้รถตัดอ้อย  
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การถ่ายทอดความรู้หลักของ ศพก. 2. การเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
         2. การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  3. การท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุน  
หลักสูตรภาคบังคับ : เกษตรทฤษฏีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียงและการตลาด 
หลักสูตรเสริม : 1. การท าบัญชีครัวเรือน 2. หลักการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 3. การผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
ฐานการเรียนรู ้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. เรื่องพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่    
  ส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ของตนเอง ก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้   

                       

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

 

ประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. เรื่องการท าปุ๋ยหมักใช้เองเพ่ือลดต้นทุน    
  ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยหมัก  และสามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร
ของตนเอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตพืช 
 

                       
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. เรื่องการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
   ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรสามารถน าไปใช้ในแปลงของตนเองในการป้องกันก าจัดโรคแมลง  เพ่ือเกษตรกร
ลดการใช้สารเคมี มีการผลิตขยายเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม เชื้อราบิวเวอร์เรีย  และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
 

                       
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 
  การเลี้ยงไกไ่ข ่เพ่ือให้เกษตรกรเข้ามาศึกษา  สามารถเลี้ยงเพ่ือมีไข่ไว้บริโภค เลี้ยงแบบง่ายๆ แบบปล่อย  
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ปศุสัตว์ให้ค าปรึกษาแนะน า การดูแลรักษา 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  การปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เกษตร
น าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตัวเอง การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

                       
 
เครือข่าย :  11 ศูนย์ 
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอมรรัตน์  ผาสุข    ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2451939 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
สินค้าหลัก  ข้าว  พื้นที่  25  ไร่  
สถานที่ตั้ง  บ้านเลขท่ี 29 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
พิกัด x 0727096  y  1482956 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ   นายศุภกิจ  รักษาญาติ  บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 4ต าบลหนองหงษ์  อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 220050077732  อายุ 32 ปี  
เบอร์โทรศัพท์ 087-0202000 
สถานการณ์ของพื้นที่  เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหนองหงษ์ ปลูกข้าวทั้งหมด 2,753   ไร ่ พ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบ
เหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าว ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพ่ือบริโภคและจ าหน่าย แต่ในปัจจุบันพื้นที่การปลูกข้าว
ลดน้อยลงเนื่องจากการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ต าบลหนองหงษ์ แต่เกษตรกรยังปลูกข้าวมีการปลูกข้าว
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ต่ าแต่ประสบปัญหา ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินค่อนข้างต่ า ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง มีโรคแมลงระบาดและยังขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา -    ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เอง 

- เพ่ิมผลผลิตจาก  430 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 520 กิโลกรัม/ไร่ 
- ลดต้นทุนการผลิตจาก 2,580 บาท/ไร่ เป็น 2,720 บาท/ไร่  

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรการเรียนรู้ 7. การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว           2. เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต 
     2. การป้องกันก าจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน 4. การผลติปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ 
หลักสูตรภาคบังคับ เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเสริม  7. การท าบัญชีครัวเรือน 2. หลักการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  

3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ  
ฐานเรียนรู ้
ฐานเรียนรู้ที่ 1 แปลงผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี พ้ืนที่ 5 ไร่ มีการปฏิบัติดูแลตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน 
ดูแลรักษา การส ารวจโรคแมลง และมีการตัดถอนพันธุ์ปนการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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ฐานที่  2 การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ มีการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ฯลฯ 

                                        
ฐานเรียนรู้ที ่3 การผลิตสารสกัดชีวภาพและสารชีวินทรีย์ และเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ในการป้องกันก าจัดโรคพืช 

                                  

ฐานเรียนรู้ที่  4  การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภค เป็นการเลี้ยงแบบง่ายๆ แบบกึ่งปล่อย ลดต้นทุนโดยใช้วัสดุที่มีใน
ครัวเรือน 
       

 

   

ฐานเรียนรู้ที่  5  การเลี้ยงปลาในกระชัง  การเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

                         

ฐานเรียนรู้ที่  6  เศรษฐกิจพอเพียง ,การปลูกพืชหลายๆ ชนิด และหลักการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

                       

แปลงเรียนรู้ 
      

 

 

ศูนย์เครือข่าย  จ านวน 70 ศูนย์ 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  นายพิชัย  สินธุภูมิ  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 083-7445782 
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    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

สินค้าหลัก : พืชผัก                                                                                           

สถานทีต้ั่ง : 131/32 หมู่ 6 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

พิกัด :  X =  711718,  Y= 1403118  zone = 47    
แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู้ : 

                              
ชื่อประธานศูนย์เครือขา่ย : นายสกนธ์  นพรเกตุประธาน    อายุ 52 ปี   รหสัประชาชน : 3120101433241  

เบอร์โทรศัพท ์: 085-0910740  
แนวทางการพฒันา : 1.การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการการผลติพืชผัก เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท         

โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท    

                          2.การผลิตพืชผักให้ได้คุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 
        2. การทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ  

           3. การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

       4. เศรษฐกิจพอพียง  

       5. การทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานเรียนรู ้: 
ฐานเรียนรูท้ี่ 1 การผลิตกระแสไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ (การใช้โซล่าเซลล์ป๊ัมนํ้ารดพืชผักเพ่ือลดค่าไฟฟ้า)    

                          
ฐานเรียนรูท้ี่ 2 การเลี้ยงชนัโรง (เลี้ยงชันโรงเพ่ือช่วยผสมเกสรพืชผัก) 

                           
ฐานเรียนรูท้ี่ 3 เตาเผาถ่านไบโอชาร ์

                            8



ฐานเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์ (การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า,เช้ือราบิวเวอเรีย,เช้ือราเมตาไรเซี่ยม) 

                       
 
ฐานเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ (การทํานํ้าหมักจากเศษพืชผักผลไมแ้ละนํ้าหมักจากปลา) 

                           
 
ฐานเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 
ฐานเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ (การเลี้ยงแบบธรรมชาติให้กินเศษผักท่ีเหลือจากแปลง)  

                           
 
ฐานท่ีเรียนรู้ 7 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (การนําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุที่เหลือใช้จากในแปลง เช่น เศษก่ิงไม้ เศษพืชผัก ) 

                          
 
แปลงเรียนรู ้: แปลงปลูกพืชผัก 

                            
เครือข่าย : 15 ศูนย์  
ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร : นางสาวปัจจกวี  รังสิโย  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

เบอร์โทรศัพท ์: 080-0557028 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
 พื้นที่เป้าหมาย : 1 ไร่ 
 เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
 สถานที่ตั้ง : บ้านเนินกระบก หมู่ที่ 11  ต าบล ท่าบุญมี อ าเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี 
 พิกัด : Latitude 13.41145512941814 Longitude 101.30281068384646  X 749364 

Y  1483806 
 แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางสาวชัญญา บัวพา อายุ  48 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3200600409034 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 56 บา้น เนินกระบก หมู่ที่ 11 ต าบล. ท่าบุญมี อ าเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุร ี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8421743 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการผลิตข้าวที่ได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่น้อย และมีต้นทุนการ
ผลิตสูง ประกอบกับแรงงานที่รับจ้างมีค่อนข้างน้อยและค่าจ้างแรงงานในปัจจุบันมีราคาสูงประกอบกับค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆได้แก่ปุ๋ยและยามีราคาค่อนข้างสูง ด้านการรวมกลุ่มมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา   : 1.เพ่ิมผลผลิตข้าวเป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่จากเดิม 500 กิโลกรัมต่อไร่ 
         2. ลดต้นทุนการผลิต 200 บาทต่อไร่ จากเดิม 4,200 บาทต่อไร่เป็น 4,000 บาทต่อไร่ 
         3. แปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. จัดท าแปลงเรียนรู้ข้าว,และมีแปลงพยากรณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว 
           2. จัดท าสถานีเรียนรู้ให้เกษตรกรและแระชาชนผู้สนใจ 
หลักสูตรการเรียนรู้    : 1. การเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดี 
            2. การป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว  
           3. การท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุน  
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง แนะน าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการท าเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. ฐานปศสุัตว์  (การเลี้ยงเป็ด)  

     
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การผลิตน้ าหมักชีวภาพ จากพืชผัก ผลไม้ หรือซากพืชซากสัตว์ ฯลฯ 

      
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. ฐานประมง เป็นการท าประมงในรูปแบบต่างๆ และการสาธิตการท าประมง 

           
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. ฐานสารพัดความรู้เรื่องข้าว การท านาข้าว ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยว 

       
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. ฐานบัญชีเป็นการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายท าให้ทราบต้นทุนและผลก าไรการผลิต 

          
ฐานการเรียนรู้ที่ 7 . ฐานการท าปู๋ยหมักจากเศษวัสดุเป็นฐานที่แสดงการท าปุ๋ยหมักหมักจากเศษวัสดุ 

            
แปลงเรียนรู้ : แปลงนาข้าว มีพ้ืนที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ม. 11 ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี 

     
เครือข่าย :  13 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายดรงฤทธิ์ แก้วรุ่งเรือง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  089-9872912 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร ี

สินค้าหลัก : พืชผัก 
พื้นที่เป้าหมาย : 40 ตารางวา 
เกษตรกรเป้าหมาย : 30 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 227 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
พิกัด : โซน 47 x 695296 y 1455992 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายสุรเชษฐ์  ทองจันทร์  อายุ  62 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3200800017806 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 97  บ้านศาลเจ้าเก๋ง   หมู่ที ่2 ต าบลท่าเทววงษ์  อ าเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุร ี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812956968 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เนื่องจากเกาะสีชังเป็นเกาะกลางทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของเกาะสีชังส่วนใหญ่เป็นโขดหิน 
โดย จะเป็นหินปูนประมาณ 80 % พื้นที่มีความลาดชันและมีหน้าดินบางมาก อาศัยน้ าฝนในการอุปโภคอบริโภค 
พ้ืนที่แห้งแล้งกันดารไม่มีแหล่งน้ าผิว ดินตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ าห้วย หนอง คลองบึงและไม่มีแหล่งน้ าใต้ดินจะมี
ก็แต่เพียงแอ่งน้ าเล็ก ๆ ที่เกิดจาก น้ าฝนที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ า เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงไม่เหมาะ
กับการเกษตรกรรม ดังนั้น ประชาชนบนเกาะสีชัง จึงไม่มีการท าการเกษตรเพ่ือยังชีพแต่จะเน้นอาชีพประมง 
เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด  
 

แนวทางการพัฒนา : 1. ปลกูพืชผักในกระถางเพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือน 
        2. ปลูกพืชผักใช้น้ าน้อย 
        3. ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. จัดท าแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ 
           2. ปลูกพืชผักในกระถางเพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือน 
           3. ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นรายได้เสริม 
หลักสูตรการเรียนรู้   
1. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2. การเพาะเห็ดนางฟ้า 3. การท าน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

เขาพระจุลจอมเกลา้

ศาลเจา้พ่อเขาใหญ่

วดัจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

 ศพก. อ.เกาะสีชงั

ศนูยร์าชการฯ

เกาะสีชงัรีสอร์ท

ช่องเขาขาด ท่ีวา่การอ าเภอเกาะสีชงั

อ่างเกบ็น ้า

เกาะสีชงั

ทา่เรือภานุรังษี (ทา่บน)

พลบัพลา ร. 5

N
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักชนิดต่างๆ) การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบพอเพียง ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถปลูกได้ง่าย โตเร็ว ได้ผลผลิตไว้กินในครัวเรือน 

   
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักไฮโดนโปนิกส์เนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ยาก ใช้พื้นที่ไม่
ต้องมาก ไม่ต้องพ่ึงดินเพ่ือให้ได้ผักสนปลอดสารพิษไว้ทานเองและเป็นการปลูกในพื้นที่ที่จ ากัด 

     
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนเนื่องจากเป็นเห็ดที่เพาะง่าย ช่วงอายุ
การเพาะเชื้อสั้น สามารถเพาะได้เกือบทุกฤดู  

     
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การท าน้ าหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน   

     
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5. ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท าเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการเศษ
วัสดุการเกษตร ลดการเผาในพ้ืนที่  

     
แปลงเรียนรู้ : ให้บอกรายละเอียดของแปลงเรียนรู้พร้อมรูปภาพประกอบไม่เกิน 3 ภาพ 

 
เครือข่าย :  4 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาววราภรณ์  เฮงไล้  ต าแหน่ง  เกษตรอ าเภอเกาะสีชัง 
เบอร์โทรศัพท์ : 0614149654 
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ตลาดหนองมน 

ธ.กสิกร 

ไป อ.ศรีราชา 

7/11 

ร้านจิรโรจน์แอร&์เซอร์วิส 

**ถนนสลักได 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร อ.เมืองชลบรุี 

ไป อ.เมือง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว      พื้นที่เป้าหมาย : 777 ไร่    เกษตรกรเป้าหมาย :  95 ราย 
สถานที่ตั้ง : ถ.สลักได หมู่ที่ 4  ต าบลเหมือง  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    พิกัด : X : 711466 Y : 1467874 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเริงวุฒิ รูปข าดี  อายุ 42 ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3720700266192 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 6/1 ซ.18 (ถนนบางแสนล่าง) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 095-437-8669 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี สภาพพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็น ดินเป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลเหมือง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ าชลประทาน ปลูกข้าวร้อยละ 
80 ความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโซน (S1) ปัญหาในพ้ืนที่คือสัตว์ศัตรูพืช (นก) ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และท าให้ไม่ได้
ปริมาณผลผลิตตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือบางปีไม่ได้เลย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกห่างจากแปลงปลูกอ่ืนๆ จะพบปัญหา
อย่างมาก ในปีปัจจุบัน พบปัญหาน้ าน้อย ฝนทิ้งช่วง โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรีไม่ปล่อยน้ า หรือปล่อยน้ าช้า หรือปล่อยน้ า
ไม่เพียงพอ ท าให้เกษตรกรที่อยู่ปลายคลองชลประทานได้น้ าไม่เพียงพอในการปลูกข้าว ท าให้พบปัญหาข้าวเหลืองใกล้ตาย 
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว    2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การน าพลังงานทางเลือกมาใช้ในการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู้   
หลักสูตรหลัก : 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์ฯ 2. การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 3. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดี 
 4. การท าและการใช้น้ าหมักชีวภาพ 5. การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) 5. การปลูกพืชหลังนา 
หลักสูตรภาคบังคับ : 1. เกษตรทฤษฏีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง  
หลักสูตรเสริม : 1. การท าบัญชีครัวเรือน 2. หลักการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 3. การท าและการใช้น้ าหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง        
4. การผลิตสารชีวภัณฑ์ 5. การผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ 6. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ แนะน าเกษตรกรถึงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้สารเคมี 

                                                 
 

     

14



ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการผลิต การน าแก๊สหุงต้มมาใช้แทนน้ ามัน  

                                             

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. ตู้ฟักไข ่ตู้ฟักไข่เป็นอุปกรณ์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดความร้อน และควบคุมอุณหภูมิ 
                         ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ของแม่ไก่ จึงเป็นตู้ให้ก าเนิดลูกไก่ได้ดี เพ่ิมอัตราการฟักไข่                            

                         

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี ควรปล่อยให้ไก่ได้ออกมาเดินหากินนอกเล้า ท าให้ไกไ่ด้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
                         เช่น การคลุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินพืชผัก แมลง  

                                  
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การผลิตน้้าส้มควัน ไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ  
                         เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช  

                                              
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร การน้าวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้มาท้าปุ๋ยหมัก เพ่ือลดต้นทุน 
                         การผลิต เพื่อใช้ปรับปรุงสภาพดิน  

                                            
แปลงเรียนรู้ :  แปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
  
 
 

 
 

เครือข่าย : 12 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาววารุณี เครือทองศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0885958717 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (มะพร้าวแกง) 
สินค้าหลัก : มะพร้าว      พื้นที่เป้าหมาย :  12,822 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :    1,302  ราย        
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 6  หมู่ 1  ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
พิกัด :     X 715199    Y 1433885 
แผนที่ศูนย์เรียนรู้ 

 

     

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายวิชาญ บ ารุงยา  อายุ  52   ป ี 
เบอร์โทรศัพท์ :  062-9563629 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและเนินลาดสลับกันและมีลักษณะเป็น
ภูเขา  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  ล าธารตื้นเขินเนื่องจากการชะล้างของดิน  พื้นที่ราบลุ่มใช้ใน
การท านา ส่วนที่ราบสูงใช้ปลูกพืชไร่ พืชสวน เช่น มันส าปะหลัง มะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
แนวทางการพัฒนา : ท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตแตนเบียนบราคอนป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว การท าน้ าหมัก
มูลสุกร กับดัก กองล่อ ด้วงแรดด้วงงวงมะพร้าว การปลูกผักกูด 
หลักสูตรการเรียนรู้ :   
หลักสูตรวิชาที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าว         
หลักสูตรวิชาที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน         
หลักสูตรวิชาที่ 3 การจัดท าบัญชี  การบริหารจัดการน้ า  การจัดการผลผลิตและการตลาด         
 

ฐานการเรียนรู ้
ฐานที่ 1  เรื่อง การเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน 

    

ฐานที่ 2  เรื่อง การท าน้ าหมักชีวภาพมูลสุกร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรีร่วมสนับสนนุ
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ฐานที่ 3 เรื่อง การท ากับดัก กองล่อ ด้วงแรด ด้วงงวงมะพร้าว 

     
ฐานที่ 4 เรื่อง การท าเกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ า

     
ฐานที่ 5 เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว  (น้ ามันมะพร้าวสกัดร้อน น้ ามันไพล และมะพร้าวอ่อนแก้ว)

     
ฐานที่ 6 เรื่อง การท าประมง กิจกรรมเลี้ยงปลาน้ าจืด สนับสนุนโดยส านักงานประมงอ าเภอบางละมุง

    
ฐานที่ 7 เรื่อง การท าปศุสัตว์ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ สนับสนนุโดยส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางละมุง

  
แปลงสาธิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตมะพร้าว  มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้ธาตุอาหารเสริมกับต้น
มะพร้าว เพื่อเพ่ิมผลผลิต 

         
เครือข่าย : 17 ศูนย์ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวจิราพร  วิทาโน  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9924359
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
สินค้าหลัก : ข้าว                                พื้นที่เป้าหมาย :  2,600 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย:  150 ราย  สถานที่ตั้ง : 494/4 หมู ่4 ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
พิกัด:   X 740105.40  Y 1479141 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้: 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายอนันต์ หาชิต  อายุ  42   ป ีบ้านเลขท่ี 494/4 หมู่ 4 ต าบลหมอนนาง  อ าเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ :  089-0897648 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลหมอนนางมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบปนพื้นที่ดอน พ้ืนที่รางลุ่มเป็นเพียงส่วนน้อย มี
คลองป่าแดงไหลผ่าน ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ า ส่วนที่ดอน ส่วนใหญ่
เกษตรกรประกอบอาชีพปลูก พืชผัก พืชสวน ปาล์ม ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปลูกไม้ผล ไม่ยืนต้น  และเลี้ยงสัตว์ 
ฟาร์มสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย 
แนวทางการพัฒนา : ท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง ไร่นาสวนผสม และแนวเกษตร 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวครบวงจร และการเกษตรแบบผสมผสาน 
การน าไปใช้ประโยชน์: ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และลดความเสี่ยงของรายได้จากการท านาอย่างเดียว  
หลักสูตรการเรียนรู้ 

  หลักสูตรการเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  หลักสูตรการเรียนรู้ที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม 
  หลักสูตรการเรียนรู้ที่ 3 การจัดท าบัญชี การบริหารจัดการน้ า การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช และการ 

จัดการผลผลิตการตลาด 
ฐานเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การผลิตข้าวครบวงจร  
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การปลูกผักก้านจองในนาข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงปลาและการแปรรูป การปล่อยปลารวม อาหารปลาจะใช้เศษวัสดุที่มีในสวนไร่นา,มูลเป็ด 
และเศษอาหารจากการเลี้ยงเป็ดบนบ่อเลี้ยงปลา เมื่อปลามีขนาดเหมาะสมน ามาแปรรูปท าปลาร้า ปลาส้ม และปลาแดดเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงวัวเพ่ือก าจัดวัชพืช และการเลี้ยงเป็ด 
  
  
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดการดินและปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ธนาคารพันธุ์ไม้ 
    
 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : 12 ศูนย์                                                                                                                         
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนพณัช พัทธเสมากูล ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9834552                   
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
1. ชื่อ :ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี 
2. สินค้าหลัก: มะพร้าว 
3. พื้นที่เป้าหมาย : 20,222 ไร่ 
4. เกษตรกรเป้าหมาย : 810 ราย 
5. สถานที่ตั้ง: บ้านเลขท่ี  45/3 หมู่ 5 บ้านห้วยกุ่ม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี 
6. พิกัดศูนย์ฯ โซน47  X:P0716513 Y:1463532 
7. แผนที่ไปศูนย์เรียนรู:้ 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
8. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ:  นางจงใจ  เตชะมา 
บ้านเลขท่ี  45/3 หมู่ 5 บ้านห้วยกุ่ม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน3200700257511 
เกิดวันที่  15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2506 อายุ56ปสีัญชาติไทย 
เบอร์โทรศัพท์: 081-710-2357                                                                                      

 9. สถานการณ์ของพื้นที่ 
 ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับผลกระทบจากการระบาดของศัตรูพืช หนอนหัวด ามะพร้าวและแมลง

ด าหนาม เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ศพก.ศรีราชา จึงผลิตแตนเบียนบราคอนเพ่ือก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว โดย
การใช้ศัตรูธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดความสูญเสียผลผลิตเกษตรต่อไปอย่างยั่งยืน 
10.แนวทางการพัฒนา: 1. เพื่อผลิตแตนเบียนบราคอนป้องกันก าจัดศัตรูพืชในมะพร้าว  
    2. เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการผลิตแตนเบียนบราคอน 
11.จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้: การผลิตและขยายแตนเบียนบราคอนเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว  
หลักสูตรการเรียนรู้  
หลักสูตรบังคับ 1. ทฤษฎีใหม่ 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
หลักสูตรหลัก 1. การผลิตและขยายแตนเบียนบราคอน 2. การผลิตน  าชีวภาพ 
3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ 4. การปรับปรุงบ ารุงดิน  
5. การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) 
หลักสูตรเสริม 1.การตลาด 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 3. แผนการผลิตรายบุคคล 
4. การสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม 5. การจัดการน  า 
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12. ฐานเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ที่ 1เรื่องการผลิตและขยายแตนเบียนบราคอนเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืชในมะพร้าว 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องก าจัดศัตรูพืช 
 การสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตเชื อรา (การผลิตไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรียและเมตตาไรเซียม) 
 
 
 
 

ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การท าน  าหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
  
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแบบอย่างอาชีพเลือกให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้น าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ตามรอยเท้าพ่อ  
 
 
 
 
13. แปลงเรียนรู้ 

 

 

 

14. เครือข่าย 13 ศูนย์ 
15. ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาววารุณี พิมพ์แพทย์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์: 081-0582044 

โรงเรือนดา้นหลัง 
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ท ำเนียบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
สินค้ำหลัก มันส าปะหลัง  พื้นที่เป้ำหมำย ๒๔,๗๗๕  ไร่ 
เกษตรกรเป้ำหมำย ๑,๑๑๙ ราย สถำนที่ตั้ง : 285 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
พิกัด :  Latitude = 13.168864  Longitude = 101.377602 /47 P X = 757825 Y= 1457050 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายชาญชัย  อมรบดีรักษ์   ชื่อเล่น   กุ้ยใช้                                                              
วัน เดือน ปี เกิด   : เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒  อายุ 59 ปี                                
หมำยเลขบัตรประชำชน :  3-2104-00149-110        
ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 285 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์: 089-834 9760 
สถำนกำรณ์พื้นที่ : สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอหนองใหญ่เป็นพ้ืนที่ดอนและมีสภาพดินเป็นดินทรายซึ่ง 
เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งอ าเภอหนองใหญ่มีเนื้อที่ปลูกมันส าปะหลังจ านวน ๒๕,๗๗๕ ไร่ เกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลังจ านวน ๑,๑๑๙  ราย แต่ปัญหาในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในอ าเภอ
หนองใหญ่ คือ เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เดิมเพาะปลูกมันส าปะหลังแบบเก่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ขาดการ
คัดเลือกพันธุ์และเตรียมท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ถกูต้องและเหมาะสม เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่
ถูกต้องและเหมาะสม ขาดการจัดการในการป้องกันและก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง เฉลี่ยไร่ละ 
๔,๙๘๐ บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ ๑,๘๖๐ บาท 

      2. การเพิ่มผลผลิตต่อไร่มันส าปะหลัง ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังของอ าเภอหนองใหญ่ เฉลี่ย 
ไร่ละ 4,600 กิโลกรัม โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๗,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนและเพ่ิมผลลิต 
หลักสูตรเรียนรู้ :หลักสูตรบังคับ: ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง/การจัดท าบัญชีฟาร์ม 

หลักสูตรหลัก: การปรับปรุงบ ารุงดิน/การเตรียมปัจจัยการผลิต/การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
การผลิตน้ าชีวภาพ/การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM)/การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า 
การผลิตพืชส่งมาตรฐาน 

หลักสูตรเสริม: การตลาด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ/แผนการผลิตรายบุคคล 
การสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม/การจัดการน้ า 
ฐำนกำรเรียนรู้: 
ฐำนที่ 1 พันธุ์มันส าปะหลัง การคัดเลือกพันธุ์การเตรียมท่อนพันธุ์ และการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
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ฐำนที่ 2  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

          
ฐำนที่ 3 กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การท ากองปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยคอกข้ีไก่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกพืช
หมุนเวียน เช่น สับปะรดและอ้อย เมื่อปลูกสับปะรดเสร็จแล้วจะไถพรวนใบสับปะรดให้เป็นปุ๋ยกับมันส าปะหลังต่อไป 

 
ฐำนที่ 4 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชมันส าปะหลัง การส ารวจแปลง และการประเมินความเสี่ยงการระบาดศัตรูมัน
ส าปะหลัง การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์ม่า ความรู้เรื่องโรคและแมลงในมันส าปะหลัง 
 

       
ฐำนที่ 5 กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ เพ่ือใช้ในแปลงเรียนรู้ 

  

 
 

ฐำนที่ 6 กำรเลี้ยงปลำน้ ำจืด 

 
ฐำนที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 

เครือข่ำย: 15 ศูนย์ 
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร : นางสาวมนณกร   จุติมา ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: ๐๙๔๕๔๗๒๒๔๙ 
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