
 

 

 

 

นครสวรรค 

1



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก  ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย 105,300  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย 4,172  ราย 

สถานที่ตั้ง บานคลองทาวัว  หมูที่  4  ตําบลหัวดง  อําเภอเกาเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด :  Latitude = 15.86776  Longitude = 100.06300 

X  613812    Y  1754596  Zon = 47 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเสริมศักดิ์  เหมพิจิตร  อายุ  66  ป 

บานเลขที่  59/3  หมูที่  4  ตําบลหัวดง  อําเภอเกาเลี้ยว   

จังหวัดนครสวรรค  เบอรโทรศัพท  081 – 0374612 

สถานการณของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลหัวดง  สวนใหญปลูกขาว รอยละ  90   

และพื้นที่เหมาะสมแกการปลูกขาว รอยละ 65  ของการทํานา  เพื่อขายผลผลิตใหโรงสี  จึงประสบปญหา

ราคาที่ขายไมสามารถควบคุมไดประกอบกับปจจัยการผลิตมีราคาแพง  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  เพราะใน

สนง. เกษตรอาํเภอเกา้

 

โรงงานนํ้าตาลรวมผล 

ถนนเส้นพิษณุโลก – นครสวรรค ์
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          ถนนเกา้เล้ียว – ยางใหญ่                                                                                   อาํเภอเกา้เล้ียว 

ปอ้มตาํรวจ 

 
หวัดง - อาํเภอบรรพตพิสยั  

 
ศนูยเ์รยีนรู ้ 
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รอบ 1 ป การทํานา 2 – 3  ครั้ง  ไมมีการพักดิน  ไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน  ทําใหระบบนิเวศเสียหาย  พื้นที่

สวนใหญมีแหลงน้ําจากคลองชลประทาน / สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  การคมนาคมสะดวก   

แนวทางการพัฒนา: -    การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวและการลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใช

ตนทุนการผลิตขาวไรละ 4,500 – 5,000 บาท เปาหมายลดตนทุนลงใหไดไรละ 1,500 บาท    

- การปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยพืชสด , น้ําหมักชีวภาพและไมเผาฟางและตอซังขาว 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:  เทคโนโลยีการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เปนมิตรกับ  

สิ่งแวดลอม 

การนําไปใชประโยชน   การลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู -    การลดตนทุนการผลิตขาว 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 

- การปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่  1  การปรับปรุงบํารุงดิน  

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่  2 การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว  โดยการแปลงเมล็ดพันธุขาว พรอมจําหนาย ปละ  30  ตัน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่  3 การปองกันและกําจัดวัชพืช โดยวิธีผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรูที่  4 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่  5 การทําบัญชีครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย   

1.ศูนยบมเพาะ Young Smart Farmer ดานปศุสัตว หมู 8 ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

2.ศูนยขาวชุมชนบานหัวดงเหนือ หมู 1 ตําบลหัวดง อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

3.ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานหนองคลา หมู 10 ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

4.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานปายายมุย หมู 7 ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

5.วิสาหกิจชุมชนถักกระเปาจากดายเชือกรม หมู 10 ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

6.ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม หมู 11 ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

7.แปลงใหญมะล ิหมู 4 ตําบลหัวดง อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

8.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนมหาโพธิ หมู 1 ตําบลมหาโพธิ อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

9.ศูนยเรียนรูเพาะเห็ดนางฟาและผลิตพชืผักปลอดภัย หมู 3 ตําบลเขาดิน อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

10.ศูนยเรียนรูตนแบบครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง หมู 9 ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

แปลงเรียนรู  พื้นที่ดําเนินการ  5  ไร 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายณัฐวุฒิ โพธิ์ดี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 088-2737920 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก  
อำเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 

ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
สินค้าหลัก : ข้าว 
สถานที่ตั้ง - หมู่ที ่2  ตำบล ชุมตาบง  อำเภอ ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  
พิกัด: Latitude ………-……….. Longitude ……-………..     x 566546 y 1731565 zone 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
  
ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย : นายบุญเลิศ   คำมาลี  

ที่อยู่ : 123 หมู่ 2 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท์:  086-2074964 
 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  : การลดต้นทุนการผลิตข้าว , การใช้สารชีวภัณฑ์, เศรษฐกิจพอเพียง 
การนำไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิต และสิ่งที่ตามมาคือผลผลิตเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพ จะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าให้แก่เกษตรกรและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
หลักสูตรการเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิตพืช 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1  การจัดการดิน, ปุ๋ย, และฮอร์โมนพืช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่ 2  การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี 
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ฐานการเรียนรู้ที่  3 การจัดการศัตรูพืช 
 

      
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่ 4 การบริหารจัดการผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่ 5 การเกษตรผสมผสาน,เกษตรทฤษฎีใหม่,และเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางณัฐนวพร   ธนินมงคลกิตติ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0864191285 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 

สินค้าหลัก  ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย    10, 000 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย   150  ราย 

สถานที่ต้ัง บ้านเลขท่ี 45 หมู่ท่ี 6 ต าบลฆะมัง  อ าเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 

พิกัด        X 638205         Y 1761684 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ    นายอิทธิชัย จันทร์แจ้ง   อายุ   44  ปี เลขบัตรประชาชน 3-6605-00541-00-0  

ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 45 หมู่ท่ี 6 ต าบลฆะมัง  อ าเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 

เบอร์โทรศัพท์  086-9391059 

สถานการณ์ของพื้นที่   

                   สถานการณ์ การผลิตข้าวทั่วไป  พื้นที่การท าการ เกษตรตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2562/63 ของอ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์มีพื้นที่ทั้ งหมดจ านวน 218,870 
ไร่ มีจ  านวนแปลง 16,155 แปลง และมีจ านวนครัวเรือน 7,726 ครัวเรือน จ าแนกตามกลุ่มสินคา้ขา้วดงัน้ี ขา้ว
ขาวพื้นแขง็ ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมไทย  ขา้วตลาดเฉพาะ ขา้วขาวพื้นนุ่ม และขา้วชนิดอ่ืนๆ มีจ  านวนพื้นที่ 
152,661, 50,187, 10,611   1,267, 834 และ 1,565 ไร่ ตามล าดบั   
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    สถานการณ์ การผลิต ข้าวปลอดภัย ในสว่นของพืน้ท่ี การปฏิบตัิ ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพชื
เศรษฐกิจส าคญัอยา่งขา้ว (Good Agricultural Practices For Rice) หรือการผลิตขา้วที่ไดม้าตรฐาน GAP นั้น
มีกลุ่มศูนยข์า้วชุมชนหมู่ 3 ต าบลหนองกระเจา มี การผลิตขา้วปลอดภยั 16 ราย  แยกเป็นผลิตขา้วกข 43 
จ านวน 110   ไร่ ขา้วหอมมะลิ 105 จ านวน 130 ไร่ ผลผลิตเฉล่ียต่อรอบการปลูก 88,000 และ  78 ,000 
กิโลกรัม ตามล าดบั  มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ คือ 850 และ 650 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั   พื้นที่การผลิต ขา้ว
ปลอดภยัเม่ือเทียบกบัพื้นที่การผลิตขา้วทัว่ ไปมีพื้นที่เพยีง 0.1 เปอร์เซ็นต์   ปัจจยัที่ท  าให้ เกษตรกรไม่ปลูก
ขา้วปลอดภยัที่ไดก้ารรับรองมาตรฐานนั้น  สาเหตุเน่ืองจากการผลิตขา้วปลอดภยัที่ไดรั้บรองมาตรฐาน GAP 
กบัขา้วทัว่ไปในพื้นที่ไม่สามารถแบ่งแยกจุดรับซ้ือ ได้ชดัเจน เป็นสดัส่วนแน่นอน   อีกทั้งราคารับซ้ือไม่
แตกต่างกนั  เจา้ของประกอบการโรงสีในพื้นทีไ่ม่มีนโยบายรับซ้ือและอุดหนุนราคาสินคา้ขา้วปลอดภยั   ท า
ใหเ้กษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตขา้วปลอดภยั  ในส่วนของกลุ่มศูนยข์า้วชุมชนหมู่ 3 นั้น ที่ผลิตขา้ว
ปลอดภยัทางกลุ่มมีแนวทางการตลาดขายขา้วสารบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม ใหก้บัผูบ้ริโภค
รักสุขภาพผา่นงานแสดงสินคา้ต่างๆ และ ตลาดเกษตรกรประจ าจงัหวดั   
 สถานการณ์การตลาด   
 ราคารับซ้ือขา้วขาวทัว่ไปเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ขา้วพื้นแขง็พนัธุอ์ายสุั้น กข 61 ราคาประมาณ  
6, 200 – 6,400 บาทต่อตนั ขา้วพื้นแขง็พนัธุอ์ายยุาว กข41, กข 57 ราคาประมาณ  6,500 – 7,000 บาท ต่อตนั  
ราคาขา้วขาวพื้นนุ่ม หอมปทุม 1 , กข 43 ราคาประมาณ 8,500 –11,000 บาท ต่อตนั  
 สถานการณ์ภัยแล้งฝนทิง้ช่วง  
 พื้นที่นาขา้วคาดวา่จะเก็บเก่ียวในเดือน สิงหาคม จ านวน 124 ,387 ไร่ เป็นพื้นที่เส่ียงนอ้ยที่จะ
กระทบกบัปัญหาภยัแลง้ มีเพยีงพื้นที่ปลูกขา้วหอมมะลิ 105 จ านวน 51,913 ไร่ มีความเส่ียงสูง ที่ผลผลิตจะ
กระทบภยัแลง้ พื้นที่ดงักล่าวอยูใ่นต าบลหนองกระเจาและต าบลไผสิ่งห์ ซ่ึงขณะน้ีมีฝนตกต่อเน่ืองท าให้
สถานการณ์ภยัแลง้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
   
แนวทางพัฒนา 

                  แนวทางการพฒันาสินคา้ปลอดภยัทางการเกษตรของอ าเภอชุมแสง  ส่งเสริมแนวทางการลด
ตน้ทุนเพิม่ผลผลิตเพิม่คุณภาพของสินคา้ในกลุ่มแปลงใหญ่นาขา้ว จ  านวน 5 กลุ่ม โดยใหส้มาชิกของแต่ละ
กลุ่มเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ผา่นโรงเรียนเกษตรกรตามหลกัสูตรอาทิเช่น  การปรับปรุงบ ารุงดินก่อนท านา  
การใชปุ้๋ ยเคมีในนาขา้วตามผลวเิคราะห์ค่าดิน และ  การใชส้ารชีวภณัฑป้์องกนัก าจดัโรคพชืและแมลง
ศตัรูพชื  เพือ่ใหเ้กษตรกรเรียนรู้การท านาปลอดสารเคมีสร้างการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกนั จึง น าไปสู่การผลิต
ขา้วที่ไดม้าตรฐาน GAPได ้  
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จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ 

1.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามผลวิเคราะห์ดินและการใช้ธาตุ
อาหารรองและอาหารเสริมในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพข้าว 

3.เกษตรกรต้นแบบหรือเจ้าของศูนย์การเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจพื้นท่ีและการผลิตข้าวเป็นอย่างดี  

ฐานการเรียนรู้  

1. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ฐานเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวและธาตุอาหารรองกับธาตุอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุน 
3. ฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลงในนาข้าวเพื่อลดต้นทุน 

 

ฐานเรียนรู้ที่ 1  ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

   

 

      ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นท่ีของบริเวณศูนย์ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
เกษตรทษฎีใหม ่มีการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัย  ปศุสัตว์และประมง 
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ฐานเรียนรู้ท่ี 2 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวและธาตุอาหารรองกับธาตุอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุน 

 

 

 

 

 

         เป็นฐานเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรมาเรียนรู้ในแปลงทดลอง เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีถูกสูตร ถูกท่ี ถูกเวลา 
ถูกอัตรา โดยการน าแม่ปุ๋ยมาใช้ 46-0-0 ,18-46-0 และ 0-0-60 ตามผลวิเคราะห์ค่าดิน และการผสมปุ๋ย
น้ าธาตุอหารรองและอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพ  

ฐานเรียนรู้ท่ี 3 การใช้สารชวีภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลงในนาข้าวเพื่อลดต้นทุน 

 

 

 

 

 

 

        ฐานเรียนรู้นี้น าไปเช่ือมโยงกับแปลงใหญ่ในพื้นท่ี  ได้น าไปขยายและน าองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
น าไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ในโรงเรียนเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นท่ีต าบลฆะมัง  
ได้แก่การใช้ไตรโครเดอร์มาร์ บิวเวอร์เรีย และ เมธาไรเช่ียม  
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แปลงเรียนรู้และแปลงพยากรณ ์ 

ได้เช่ือมโยงขยายไปในกลุ่มแปลงใหญ่ ในเขตพื้นท่ึรอบๆ ศพก. มีแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว 
และการใช้สารชีวภัณฑ์  อีกท้ังแปลงพยากรณ์ศัตรูพืชในกลุ่มแปลงใหญ่ 

 

  

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร   นายกิตติพงษ์  ทิพย์ปัญญา  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ  เบอร์โทรศัพท์   089-2745-375 

ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ที ่ ช่ือศูนย์เครือข่าย 
  พิกดัตั้งศูนย์ 

ช่ือ - นามสกุล  ประธานศูนย์  เบอร์โทรศัพท์     
ต าบล X Y 

1 ศจช. /พืชผกัปลอดสารพิษ โคกหมอ้ 633450 1751842 นายวสุพล นกทอง 087-8383852 

2 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีรมพฒันาท่ีดิน หนองกระเจา 645471 1759824 นายล าพึง โคมณี 087-306-2093 

3 ศจช./ศดปช./โรงเรียนชาวนาบา้นเกยไชยใต้ เกยไชย 634670 1753864 นางส าอางค ์เป่ียมส้ม 083-1677602 

4 ศนูยข์า้วชุมชนบา้นดงขุย หนองกระเจา 644843 1760450 นายพยอม ละอองศรี 094-139-5315 

5 ศนูยข์า้วชุมชนบา้นท่าไม้ ท่าไม ้ 633305 1760012 นางสาววนัเพญ็ ชาญนารถ 084-753-4007 

6 ศนูยก์ลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วบา้นท่าไม/้ศจช. ท่าไม ้ 633574 1760474 นายกุหลาบ เกิดสวสัด์ิ 095-958-4522 

7 ศนูยข์า้วชุมชนบา้นเนินสะเดา/ศจช. บางเคียน 625810 1760720 นายสุชาติ นอ้ยชม 087-3147479 

8 ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองกุ่ม ไผสิ่งห์ 647049 1752315 นางธญัพร รัศมีเดือน  088-9066245 

9 ศนูยข์า้วชุมชนคลองสนวน/ศจช. ทบักฤชใต ้ 630421 1743075 นางอุ่นเรือน ศุภลกัษณ์ 098-7489956 

10 ศจช./ศนูยผ์ลิตขา้วโพดหวาน พนัลาน 634993 1752070 นางวชัรา อินทร์คลา้ย 081-181-9631 

11 ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองไกร ทบักฤช 634466 1741306 นายศรีจนัทร์ กนัทะ 816803469 

12 ศนูยเ์รียนรู้เทคโนโลยดีา้นการเกษตร บางเคียน 628092 1758928 นายชยัภทัร ปราบปันจา  089-2683638 
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ไป
ตา

คล
ี 

วัดพุนาค ม.๕ ศูนยเรียนรู 

ไป
ลพ

บุร
ี 

ตลาดลําพยนต 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๖,๙๔๐ ไร 

เกษตรกรปาหมาย : ๙๓๗ ราย 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ ๔๕ บานพุนาค หมูที่ ๕ ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด : (Zone ๔๗)  พิกัดX= ๖๗๐๒๙๗  พิกัดY= ๑๖๙๖๑๕๙ 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู :  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุธีร เทียนชัย อายุ ๕๒ ป 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๐๑๒-๐๐๒๙๓-๔๔-๓ 

ที่อยู : บานเลขที่ ๔๕ บานพุนาคหมูที่ ๕ ต.ลําพยนต อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

๖๐๑๙๐ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๙-๙๕๘-๔๔๓๐ 

พื้นที่ดําเนินการ : ๑๕ ไร 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญมักทําพืชไรชนิดเดียวในรอบป เชน มัน

สําปะหลัง,ขาวโพด และจะปลูกพืชตามได อีกถาฝนตกตามฤดูกาล เชน ทานตะวัน ขาวฟาง ถั่วเขียว และปอ

เทือง ซึ่งเปนการปลูกพืชเชิงเด่ียวและมักจะประสบปญหาจากภัยแลงซึ่งจะทําใหผลผลติตกตํ่าคุณภาพไมดีขาย

ไดราคาผลิตที่ตํ่า และยังมีภัยพิบัติตางๆเชนภัยแลง การระบาดศัตรูพืชที่ไมสามารถควบคุมได 

แนวทางการพฒันา : จัดการที่เหมาะสมเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจะทําใหมีผลิตผลขายไดตอเน่ือง การ

จัดการตามหลักวิชาการและหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหลดตนทุนการผลิตและลดการใชสารเคม ีดวย

ถนนหมายเลข ๑๑ อินทรบุร ี- เขาทราย 

ถน
นพ

หล
โย

ธิน
 

ที่วาการอําเภอตากฟา 
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วิธีการใชสารชีภาพ สารชีภัณฑ และใชศัตรูพืชควบคุมการระบาดศัตรูพืชทําใหสินคาเกษตรเปนที่ตองการของ

ตลาด มีคุณภาพปลอดภัยขายไดราคาดี 

เทคโนโลยีเดนของศนูย : การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังดวยการลดการใชสารเคมี,การปรับปรุงบํารุงดิน

ดวยอินทรียวัตถุ,การใชสารชีวภัณฑ,การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตมันสาํปะหลังและการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน ชวยลดความเสี่ยงตอราคาผลิตผลที่ไมแนนอน ดวยการจัดการที่เหมาะสม สรางภูมิคุมกันและความ

เขมแข็งดวยการจัดการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย มีการผลิตและจําหนายแบบเกษตรอินทรียอินทรยี สราง

ความย่ังยืนแกครอบครัวและชุมชน 

หลักสูตรการเรียนรู : ๑.การปลูกมันสําปะหลังดวยระบบนํ้าหยด ๒.การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ ๓.

การปลูกพืชแบบผสมผสาน ๔.การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

๑. การปลูกมันสาํปะหลังดวยระบบน้ําหยด การใหนํ้ามันสําปะหลังโดยใชระบบนํ้าหยดทอลงที่

ตน ทําใหตนมนัสําปะหลังไดรับอยางนํ้าสม่ําเสมอ การเจรญิเติบโตดี การดูแลรักษางาย ใสปุยสะดวกทัง้ทาง

สายทอนํ้าหยดและในแปลง สามารถปลูกไดกอนฤดูฝนทําใหไดมันสําปะหลังที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่นานกวา ๘ 

เดือนขึ้นไปทําใหไดมันสําปะหลังที่มีคุณภาพแปงดีขายไดในราคาที่สูงขึน้ เกษตรกรเขารวม   ๘ ราย 

 

 

 

 

 

๒. การปรับปรุงบาํรุงดินดวยอินทรียวัตถุ มีการประสานหนวยงานพัฒนาที่ดินรวมจัดทําและ

ฝกอบรมความรูเรื่องดินและการวิเคราะหธาตุอาหาร,การผลิตปุยอินทรยีจากเศษวัสดุ ๒๔ ตัน การผลิตปุยนํ้า

ชีวภาพและฮอรโมนจากพืชและสัตว 

 

 

 

 

 

๓. การปลูกพืชแบบผสมผสาน  พ้ืนที่ ๑๕ ไร มีกิจกรรมตางๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี 

๑.การปลูกหนอไมฝรั่งพ้ืนที่ ๒ ไร รายได ๒๑,๐๐๐ บาท/เดือน ขยายพ้ืนที่อีก ๑ ไร ๒ งาน ๒.การปลูกมะนาว

ในวงบอซีเมนต ๑๐๖ ตน รายไดจากการขายผล ๑๐๖,๐๐๐ บาท/ป ๓.การปลูกขาวฟางหางกระรอก ๖ ไรมี

รายได ๒๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ๔.การปลูกขาวโพดหวาน ๒ งานรายได ๖,๐๐๐ บาท/ครัง้ ๕.การปลูกมนั

สําปะหลัง ๕ ไรผลผลิตเฉลี่ย ๕,๗๐๐ กก./ไร นอกจากน้ันยังแบงพ้ืนที่ทํานาปลูกขาวและเลี้ยงปลาในนา 
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๔. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ จัดประชุมสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังบรรยายเกี่ยวกับโรค

แมลงศัตรูมันสาํปะหลัง รวมถึงศัตรูธรรมชาติที่มีอยูในระบบนิเวศ ไดแกแตนเบียน แมลงชางปกใส ทีเ่ปนแมลง

ตัวห้ําทําลายเพ้ียแปงสีชมพู แนะนําการตรวจแปลงและจดัแบงเปนกลุมเฝาระวังการระบาด หากพบการ

ระบาดมากระดับเศรษฐกิจทีท่ําใหพืชเสียหาย ใหทําการฉดีพนสารชีวภัณฑจําพวกเช้ือราบิวเวอเรีย และปลอย

แตนเบียน แมลงชางปกใส หากระบาดมากจนไมสามารถควบคุมไดใหใชสารเคมี และแจงการระบาดตอสวน

ราชการที่เกี่ยวของทราบ เกษตรกรเขารวม ๓๐ รายจัดประชุมบรรยายและสาธิตฝกปฏิบัติการผลิตและใชสาร

ชีวภัณฑที่ใชควบคุมศัตรูพืชไดแก ผลิตเช้ือราไตโคเดอมา โดยใชขาวหุงกึ่งสุกดิบ สําหรับใชปองกันกําจัดเช้ือรา

สาเหตุของโรคพืช ฝกผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย โดยใชแปงขาวโพด นํามาใชสําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช 

โดยเฉพาะเพลี้ยตางๆ และไรแดง 

- การผลิตนํ้าหมักสกัดจากสมนุไพร ใชในการขับไลแมลงศตัรูพืช 

- การเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส ใชสําหรับปลอยในแปลงมนัสําปะหลังกําจัดเพ้ียแปงสีชมพู 

เกษตรกรเขารวม ๓๐ ราย 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศพก.อุดมธัญญา ,ศจช.สุขสําราญ ,ศจช.ลําพยนต 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูย : นายลือชัย โยธาสอน ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 061-312-5545, ๐๙๓๓๑๙๒๑๙๒ สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟา 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

สินคาหลัก ออยโรงงาน  

พื้นทีเ่ปาหมาย 10ไร 

เกษตรกรเปาหมาย 120 ราย 

สถานทีต้ั่ง เลขที่ 74 หมูที ่2 บานเขาภูคา ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด Zone : 47   X : 643316  Y : 1695006       

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นายปรชีา คงขาว   อายุ 43 ป  

ที่อยู บานเขาภูคา เลขที่ 74 หมูที ่2 ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เบอรโทรศพัท 083 - 5655606 

จุดเดนของศนูยเรียนรู การลดตนทุนการผลติและเพ่ิมผลผลิตออยโรงงาน  

ฐานการเรียนรู 

 ฐานการเรียนรูที่ 1 พันธุออยโรงงานที่เหมาะสมในทองถิ่น                                             

                           

 ฐานการเรียนรูที่ 2 ระบบการใหนํ้าแปลงออยโรงงาน                                             
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 ฐานการเรียนรูที่ 3 โรคแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

 

             ฐานการเรียนรูที่ 4 แมลงศัตรูธรรมชาติการผลิตและการขยาย 

 

                                                                                 

           กิจกรรม  :  การเพาะเลี้ยงแมลงหาง 

 

 

แปลงเรียนรู การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตออยโรงงาน 

             

 

                   

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุรพันธ วรรณโกฏิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 088 - 279 1656 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย    1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   100  ราย 

สถานทีต้ั่ง บานทุงสวาง  หมูที่ 7 ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด        X 647760        Y 1746332 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ    นายสุระชัย  รวมทรัพย   อายุ  56  ป เลขบัตรประชาชน 3 6008 00291 49 1 

ที่อยู บานเลขที่ 58  หมูที ่7 ตําบลวังใหญ  อําเภอทาตะโก   จังหวัดนครสวรรค 

เบอรโทรศัพท  081 5876654 

สถานการณของพื้นที่  อําเภอทาตะโก มีพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมดประมาณ 389,000 ไร แตเกษตรกรประสบ

ปญหาการผลติขาวยังไมมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลิตตกตํ่า 

แนวทางพฒันา 

1. ลดตนทุนการผลิต 

2. เนนการผลิตขาวใหไดมาตรฐานปลอดภัย (GAP) และนําไปสูขาวอินทรีย 

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตขาว 

4. สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู 

1. การทําเกษตรแบบผสมผสานดวยระบบนํ้าแบบประหยัด 

2. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการทําเกษตร 

ฐานการเรียนรู  

ฐานเรียนรูที่ 1  ฐานการลดตนทุนการผลติขาว 
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เกษตรกรตนแบบ มีการปลูกขาวอินทรีย โดยไถกลบฟางขาว ใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ โดยไมใชปุยเคมี 

ใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว อัตรา 12 กก./ไร ทําใหขาวทีห่ยอดมีการเจริญงอกงาม ทนกับสภาพแวดลอมได

ดี ซึ่งตางจากแปลงเกษตรกรทั่วไปอยางชัดเจน 

ฐานเรียนรูที่ 2  ฐานการทําเกษตรแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 

ในพ้ืนที่ 14 ไร ไดมีการบริหารจัดการเน้ือทีใ่หเกิดประโยชนสงูสุด โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาวอินทรีย 9 ไร ขุดบอนํ้า เพ่ือ

กักเก็บนํ้าไวใชในพ้ืนที่ 2 บอ (2 ไร) ไมผลไมยืนตน เชน ฝรัง่ กลวย มะมวง ลําไย โกโก ยางนา ผักหวานปา อินท

ผาลมั ฯลฯ และพืชผักตามฤดูกาล โดยมีการติดต้ังระบบการใหนํ้าแบบประหยัด ทั้งแปลง ยกเวนนาขาว 

ฐานเรียนรูที่ 3 ฐานการผลติและการใชสารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการผลิตเช้ือรา เพ่ือควบคุมศัตรูพืชในพ้ืนที่ของตนเอง ไดแก ไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย และเมตาไรเซี่ยม  

จากขาวสุก เปนแหลงเรียนรูมีเกษตรกรที่สนใจ และสมาชิกแปลงใหญ เขาไปดําเนินกิจกรรมเปนประจําตลอดป 

ฐานเรียนรูที่ 4 ฐานการปรบัปรุงบาํรุงดิน    

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

เศษวัสดุที่เหลอืใชจากไรนา เชน ฟาง เศษหญา ใบไม นํามากองรวมกัน เพ่ือทําปุยหมักใชเอง ผลิตนํ้าหมัก

ชีวภาพสูตรตางๆ เชน นํ้าหมกัหนอกลวย นํ้าหมักผักบุง ฮอรโมนไข จุลินทรียสังเคราะหแสงฯลฯ เพ่ือใชใน

พ้ืนที่ของตนและเปนแหลงเรยีนรูของชุมชน 
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ฐานเรียนรูที่ 5 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง    

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

มีการเลี้ยงปลาในกระชังบก ปลูกผักหวาน สะเดา ฝรั่ง นําไปจําหนายหนาสวน มีรายไดประจําทุกวัน มีการทํา

บัญชีครัวเรือนเปนประจํา 

แปลงเรียนรู : การผลิตขาวอินทรีย 

1. ไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยว ปลูกปอเทืองเปนปุยพืชสด 

2. คลุกเมล็ดพันธุขาวโดยใชปุยชีวภาพ PGPR ll  

3. ใชจุลินทรียสังเคราะหแสงฉีดพนพรอมปลอยไปตามนํ้า 

4. ใชนํ้าหมักฮอรโมนไข ฮอรโมนหนอกลวย 

5. ใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ อัตรา 12 กก./ไร 

6. ผลผลิตขาว 600 กก./ไร 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย  : กลุมผลิตขาวอินทรีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   นางจันทรา บายเมือง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท   089 814 9959 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,808 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 57 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหวยโรง หมู 4 ตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด : Latitude 16.059220110009708, Longitude 100.07783470652305, X 615291 , Y 1775786 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพิชัย  โสทะ อายุ 60 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3600500579783 

ที่อยู : บานเลขที่ 378/1 บานหวยโรง หมูที่ 4 ตําบลบึงปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 

เบอรโทรศัพท 090-497-1997 

สถานการณของพื้นที่ เกษตรกรในเขตตําบลบึงปลาทู ประกอบอาชีพการเกษตร โดยประมาณ รอยละ 90 และเปนเกษตรกรที่

ประกอบอาชีพดานการทํานา รอยละ80ของผูที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรทั้งหมด พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมตอการปลูก

ขาว (S1)   เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวเพ่ือจําหนายใหกับพอคาทั่วไป ไมไดทําเปนเมล็ดพันธุ เกษตรกรโดยทั่วไปจึงมุงเนนที่

ผลผลิตสูงสุด โดยไมคํานึงถึงตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งจากการใชเมล็ดพันธุในปริมาณที่มาก (ทําใหเกิดภาวการณขาดแคลน

เมล็ดพันธุ) การใชปุยเคมีที่สูงเกินความจําเปน ตลอดจนการใชสารเคมีทั้งที่ไมจําเปน  ผลกระทบที่ตามมาคือตนทุนการผลิตสูง 

ดินเสื่อมสภาพ ผลผลิตไมมีคุณภาพ เกิดโรคแมลงระบาด อยูในเขตชลประทานมีระบบสงนํ้าที่ดี การคมนาคมสะดวก ตลาดรับ

ซื้อผลผลิตอยูในเขตใกลเคียง  

แนวทางการพฒันา :  ลดตนทุนการผลิตขาว โดยเปนผูผลติเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง และสงใหศูนยเมลด็พันธุขาว รานคาใน 

                      ทองถิ่น และเกษตรกรในชุมชน ลดปริมาณการใชเมล็ดพันธุ การใชปุยเคมี การใชสารเคมีใหนอยลง   

                      ในอัตราที่ถูกตอง เวลาที่เหมาะสมโดยจะลดตนทุนจาก 4,200 บาท ใหเหลือ 3,170 บาท  

      :  เพ่ิมคณุภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

            2. การผลิตสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคม ี

  ฐานเรียนรูที่ 1 การจัดการดินและปุย แนะนําใหเกษตรกรเก็บตัวอยางดิน และใชชุดตรวจสอบวิเคราะหดิน การใชปุย

                   ตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยหมักจากเศษวัสดุเกษตรโดยไมเผา 

     
 

 ฐานเรียนรูที่ 2 การผลิตเมล็ดพนัธุขาว สงเสริมใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเอง และการตัดพันธุปนขาว 

      
 

 ฐานเรียนรูที่ 3 การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว สรางมูลคาเพ่ิมจากการทําเมล็ดพันธุ และการแปรรูปขาว และปลูกขาว

          ตามระบบตลาดนําการผลิต   
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 ฐานเรียนรูที่ 4 การปองกันกําจัดโรคและศัตรูพืช แนะนําใหเกษตรกรผลิตและใชสารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดโรค

          และแมลง ดวยตนเอง 

       
 

 ฐานเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง แนะนําใหเกษตรกรนอมหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ไปใชในการดําเนิน    

                  ชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางความมั่นคงอยางย่ังยืน 

   
 

 แปลงเรียนรู 

     
 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชน , กลุมแปลงใหญขาว, สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นายปรีชา  มีนาค นักวิชาสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท 085-401-0125 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

สินคา :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  122,382 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  2,617 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทาโก หมูที่ 7 ตําบลยางขาว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด : Latitude        Longitude  

 x =  617867      Y = 1715060   (Zone 47) 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายสมเด็จ  กรีมิน  อายุ 47  ป                  

ที่อยู : บานเลขที่ 59/2 หมูที่ 7 ตําบลยางขาว อําเภอพยุหะคีร ี จังหวัดนครสวรรค   

เบอรโทรศัพท: 087-845541 

สถานการณของพื้นที่ :     ตําบลยางขาวมีลักษณะพ้ืนที่ราบลุมติดแมนํ้าเจาพระยา เกษตรกรสวนใหญจึงประกอบอาชีพ    ทํานา 

คิดเปนที่ปลูกขาวรอยละ 75 ซึ่งใชแหลงนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยา แหลงนํ้าใตดิน และบางพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝน ซึ่งวัตถุประสงคในการ

ผลิตขาวของเกษตรกรสวนใหญ เพ่ือจําหนายใหกับโรงสีเปนหลัก  และมีเกษตรกรทั้งรายกลุมและรายยอย มีการปลูกขาวเพ่ือ

จําหนายเปนเมล็ดพันธุ   พบวา การตนทุนผลิตคอนขางสูง  เน่ืองจากมาจากสาเหตุตนทุนปจจัยการผลิตสูง (เมล็ดพันธุ ปุยเคมี 

ยาปองกันกําจัดศัตรูพืช และวัชพืช) ดินขาดความอุดมสมบูรณ  และโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ทําใหตนทุนในการผลิตขาวสูงถึงไร

ละ 4,000 – 5,000 บาท แตขาวทั่วไปขายไดในราคาเกวียนละ 6,300 - 6,700 บาท เมื่อเทียบกับตนทุนแลวขาดทุน ทําให

เกษตรกรเริ่มหันมาใหความสําคัญในการหาวิธีลดตนทุนการผลิตดวยการปรับปรุงคุณภาพดิน ใชสารชีวภัณฑและนํ้าหมักชีวภาพ

ปองกันกําจัดแมลง การใชระบบการผลิตขาวแบบ “เปยกสลับแหง แกลงขาว” และเริ่มผลิตขาวจําหนายเปนเมล็ดพันธุ 

แนวทางการพฒันา : สํานักงานเกษตรอําเภอพยุหะคีรี ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ขาว) เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนทีอําเภอพยุหะคีรี โดยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยที่ตําบลยางขาว ซึ่งศูนยดังกลาวเปน

ศูนยที่เกษตรกรประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) สู

เกษตรกรทั่วไปได และในการดําเนินการของศูนยไดอบรมเกษตรกรไปแลวต้ังแตป 2557 จนถึงปปจจุบัน ทําใหเกษตรไดรับ

ความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

23



จุดเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

  ฐานที่ 1 การผลิตและใชสารชีวภัณฑ  และการผลิตนํ้าหมักสมุนไพรไลแมลง การผลิตและใชบิวเวอรเรีย 

(ราขาว) เช้ือราไตรโครเดอรมา (ราเขียว)  วิทยากรประจําฐาน นายสมเด็จ  กรีมิน 

                                     
ฐานที่ 2 การปรับปรุงดิน โดยการใชนํ้าหมักจุลินทรียหนอกลวย การใชจุลินทรียสังเคราะหแสง และการ

ผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพ โดยใชสารเรง พด. ตาง ๆ เพ่ือใชชวงการเตรียมดิน บํารุงขาวในชวงการเจริญเติบโตกอนใหผลผลิต 

วิทยากรประจําฐาน นางตรุม  ทับทวี 

   
ฐานที่ 3 การใชระบบผลิตขาวแบบ “เปยกสลับแหง แกลงขาว” เพ่ือลดการใชนํ้าและเปนการเพ่ิมความ

แกรงตนขาวดวยวิธีธรรมชาติ โดยแกลงขาวต้ังแตอายุได 25 วันเปนตนไปกอนขาวต้ังทอง สามารถแกลง 2-3 ครั้งตอรอบ

การผลิตขึ้นกับพันธุขาวที่ปลูก วิทยากรประจําฐาน นายประยูร  แตงทรัพย  

      
ฐานที่ 4 การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี โดยการวางแผนการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว ต้ังแตการเตรียม

ดิน เพาะกลา ดูแลใสปุย กําจัดวัชพืช กําจัดพันธุปน จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว วิทยากรประจําฐาน                         

นายทองหลอ  แตงทรัพย  
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แปลงเรียนรู 

  
 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมเสรมิเมล็ดพันธุขาวชุมชน สามัคคพัีนธุขาวบานยางขาว หมูที่ 6 , ศูนยสงเสรมิเสริมเมล็ดพันธุขาว

ชุมชน หมู 4 ตําบลยางขาว, สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค, และศูนยเมลด็พันธุขาวนครสวรรค 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายชัยยุทธ  พวงสมบัติ   ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท :  086-7750388 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 15,๐๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 500 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานเขาหินกลิ้ง หมูที่ ๓  ตําบลวังนํ้าลัด  อําเภอไพศาล ี จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด :  Latitude ๑๐๐.๖๕๕๒๙๗๙ Longitude ๑๕.๗๐๒๒๗๗๑๗ 

X = 67๗๓๘๔   Y = 173๖๖๙๗  (Zone 47) 

ระบบการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางทองเม็ด พรมพิทักษ      

ที่อยู : บานเลขที่ ๑๕๑ หมูที่ ๓ ต.วังนํ้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค    

เบอรโทรศัพท  : ๐๘๐-๕๐๕๕๘๐๐ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอไพศาลี สวนใหญปลูกขาว เปนพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝนในการเพาะปลูกเปน

หลัก โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า 

ราคาปุยและสารเคมีแพง อีกทั้งบางฤดูกาลยังประสบปญหาโรคและแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา : ๑) การทํานาหยอด การทําปุยหมักใชเอง การผลิตและใชชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูขาว เพ่ือลด

ตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ ๕๐0 บาท  

๒) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร โดยการจัดต้ัง

กลุมขาวปลอดสาร ผลิตขาวกลองปลอดสารจําหนาย กลุมสงเสริมอาชีพและกลุมแมบานเกษตรกรผลติไขเค็มใบเตย, 

นํ้าพริก, ไมกวาด, พรมเช็ดเทา และตะกราเชือกฟาง 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตขาว การทําขาวปลอดสารพิษ และการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร ไดแก ไขเคม็ใบเตย นํ้าพริก ไมกวาด และตะกราเชือกฟาง 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว และเสริมสรางรายได 

หลักสูตรเรียนรู: 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. การสงเสริมอาชีพ 

4. การทําบัญชีฟารม/ตนทุนอาชีพ 

 

 

 

สี่แยกไดตาล ไป อ.ไพศาลี 

ไป อ.ตากฟ้า ไป อ.หนองบวั 

ไป ต.โคกเด่ือ 

วดัเขาหินกลิง้ 

ศูนยเ์รียนรู้ ฯ 

วดัตะกดุภิบาล วดัวงันํา้ลดั 

ตลาดกลางการเกษตร 

บา้นคอกควาย 

ไป อ.ท่าตะโก 

ศาลารมิทาง 

ศาลาอเนกประสงค ์
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ฐานการเรียนรู:  

ฐานเรียนรูที่ ๑ การผลิตขาวปลอดภัย และการแปรรูปขาว 

    
 

ฐานเรียนรูที ่2 การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

 
ฐานเรียนรูที ่3 การผลิตปุยหมกั 

 
ฐานเรียนรูที ่4 เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

ฐานเรียนรูที่ 5 การทําบัญชีฟารม/ตนทุนอาชีพ 

   
 

ฐานเรียนรูที่ 6 การสงเสริมอาชีพ 
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แปลงเรียนรู    

 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมานิตา จันทรเศรษฐี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๑๙๒๒๓๙ สํานักงานเกษตรอําเภอไพศาลี 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลแมเปน  อําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  20     ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   1,843   ราย 

สถานทีต้ั่ง :    429  หมูที ่7 ตําบลแมเปน  อําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค  

พิกัด :  Latitude   15.6647679  Longitude   99.415784772108   X= 0544544  Y= 1731918  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุด  ลําภา 

ที่อยู  :  บานเลขที่ 429  บานเขาแหลม หมูที่ 7 บานเขาแหลม  ตําบลแมเปน  อําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค 

เบอรโทรศัพท :  087-8409328 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแมเปน สวนใหญปลูกพืชไร และปลูกขาวสําหรับใชในการอุปโภคใน

ครัวเรือนเปนสวนใหญ โดยปลูกขาวในชวงเดือน มิ.ย.-ส.ค. พันธุขาวที่นิยมปลูกสวนใหญเปนพันธุขาวเหนียว แต

ประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและ

สารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา :   การแปรรูปผลผลิตขาวเปนจมูกขาวกลอง นํ้ามันรําขาว เปนตน 

          การทาํเกษตรผสมผสาน         

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  การแปรรูปผลผลติขาวและการทําเกษตรผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู :  

1. หลักสูตรการเรียนรูการทําปุย   2. หลักสูตรการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดิน 

3. หลักสูตรการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพร  4. หลักสูตรเรยีนรูการผลิตขาว 

5. หลักสูตรการเรียนรูการทําเกษตรผสมผสาน  6. หลักสูตรการเรียนรูการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

7. หลักสูตรการเรียนรูการบริหารจัดการกลุม  

 

 

 

 

 

ศูนยเรียนรูฯ  
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรู : 1. การทําปุยหมัก มีการสอนวิธีการทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ โดยในการใชปุยน้ันจะมีการใช

ปุยใหถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผลการ

วิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 2. การปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยพืชสด สงผลใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกปุย

พืชสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น  

  
ฐานการเรียนรู : 3. ฐานการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรมีการปลูกสมุนไพรชนิดตางๆ เชน มะหาด  หญาหวาน  

ใบเตย อัญชัน  หมอน มะรมุ เปนตน เพ่ือนํามาทําเปนสบู  โลช่ันเซรมั  ครีมอาบนํ้า โฟมลางหนา  เปนตน 

   
ฐานการเรียนรู :  4. หลักสูตรเรียนรูการผลติขาว เปาหมายหลักของกลุมคือการสรางมาตรฐานขาวหอมมะลิใหเปน

มาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับราคา และสรางตลาดเฉพาะเพ่ือใหเกิดความมั่นคงดานการตลาด การจัดการดานเมล็ด

พันธุ จึงมีความจําเปน และมีความสําคัญ จึงเกิดฐานเรียนรูดานการผลิตขาวหอมมะลิขึ้น เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู

และความสามารถในการผลติ และสามารถขยายผลโดยการถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรรายอ่ืนได 
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ฐานการเรียนรู : 5. หลักสูตรการเรียนรูการทําเกษตรผสมผสานมีการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การประกอบอาชีพโดยทําเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร โดยมกีารปลูก 

ไมผล คือ กระทอนหอ  สมโอ  ขนุน กลวยนํ้าหวา เชอรรี่ สัปปะรด มะมวง  มะละกอ  

ไมยืนตน คือ ไผรวก ไผสสีุก ไผหนาม ไผนวล สะเดา ฝาง สัก พะยูง  มะหาด  มะคา ประดู 

พืชผัก  คือ ชะอม  ผักหวานปา  มะเขือเทศ กะเพรา มะเขือมวง  ผักแพว พริก โหระพา  ขา ตะไคร  

มะกรูด  กระชาย  มะนาว 

พืชสมุนไพร  คือ ตะไครหอม ไพล วานชักมดลูก  วานหางจระเข  ขมิ้น  อัญชัน มะนาวโห 

 ซึ่งพืชที่ปลูกไดนํามาแปรรูปเปนสมุนไพร และไวขายรับประทาน 

    
ฐานการเรียนรู : 6. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเขาแหลม หมู 7 ซึ่งมีนายสดุ  ลําภา เกษตรกรตนแบบของ ศพก.    แม

เปน เปนประธานกลุม ไดใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาวจึงมีกิจกรรมภายใตฐานเรียนรูคือ การแปร

รูป การสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑการสราง

และพัฒนาสินคา 

   
ฐานการเรียนรู : 7. หลักสูตรการเรียนรูการบริหารจัดการกลุม ใชหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา 

รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกตามภารกิจของกลุม มกีาร

ตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และการควบคุมภายในอยางชัดเจน  
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แปลงเรียนรู 

             
เครือขาย : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวชมพู  บุญรอดกลับ 

เบอรโทรศัพท : 093-3192230 
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 แบบฟอร์มการจดัทําศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร  

ช่ือ:  ศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรตาํบลแม่วงก ์ อาํเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค ์

สถานทีต่ั้ง :  บา้นถงัแดง  หมู่ท่ี 4  ตาํบลแม่วงก ์ อาํเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค ์

พกิดั :   X- 0557218      Y- 1741286 

แผนทีไ่ปศูนย์เรียนรู้ 

                                      ป้อมตาํรวจ                   โรงพยาบาลแม่วงก ์                              ป้อมตาํรวจ 

  

                                          ธกส.สาขาแม่วงก ์                                                                   ระยะทางจากแยกถึงป้อม 

                                                                     ท่ีวา่การอาํเภอแม่วงก ์                                   ตาํรวจศูนยเ์รียนรู้  

                                                                                                                                           6  ก ิโลเมตร                               

   

                                                                                 ศูนยเ์รียนรู้ฯ 

 

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  :  นายเสถียร   เทพสนธิ  อาย ุ 60   ปี 

              บา้นเลขท่ี  81  บา้นถงัแดง หมู่ท่ี 4   ตาํบลแม่วงก ์ อาํเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค ์

เบอร์โทรศัพท์          :   08-4493-4776 

สถานการณ์ของพืน้ที ่  :   เกษตรกรในพื้นท่ีตาํบลแม่วงก ์ส่วนใหญ่ปลูกมนัสาํปะหลงัร้อยละ 80 และพื้นท่ีปลูกเป็น

พื้นท่ีเหมาะกบัการปลูกมนัสาํปะหลงั โดยพนัธ์ุท่ีใชคื้อพนัธ์ุ  ระยอง 5 ระยอง 9  เพราะมีความตา้นทานโรค  แต่

เกษตรกรประสบปัญหาเร่ืองดินเส่ือมโทรม และนํ้าท่ีไม่เพียงพอในการผลิต เพราะตอ้งอาศยันํ้าฝนประกอบกบั

ฤดูกาลทางธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลง  ทาํใหเ้กษตรกรมีความเส่ียงและมีโอกาสเกิดความเสียหายอยูต่ลอดเวลา 

 

แนวทางการพฒันา     :  -  การใชพ้นัธ์ุท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการและส่งเสริม ไดแ้ก่พนัธ์ุ ระยอง 11   

                                         และพนัธ์ุระยอง 13  มาปลูกทดแทน ทาํเป็นแปลงทดลองและขยายผล 

- ใชว้ธีิปลูกแบบไม่ยกร่อง และใชร้ะบบนํ้าหยดเขา้มาช่วยในการผลิต   
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จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  : เทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลงั 

หลกัสูตรเรียนรู้            : การใชน้ํ้าอยา่งคุม้ค่าดว้ยระบบนํ้าหยดมนัสาํปะหลงั 

ฐานการเรียนรู้              :  

         ฐานท่ี 1  การเตรียมดิน โดยสถานีพฒันาท่ีดิน 

         ฐานท่ี 2  พนัธ์ุและการเตรียมพนัธ์ุ โดยศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์

         ฐานท่ี 3  ระบบการใชน้ํ้าหยด  โดยเกษตรกรตน้แบบ 

         ฐานท่ี 4  บญัชีฟาร์ม   โดย สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ นครสวรรค ์

         ฐานท่ี 5  เศรษฐกิจพอเพียง    โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดันครสวรรค ์  
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แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย   : ศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรตาํบลวงัซ่าน หมู่ท่ี  10  บา้นธารมะยม 

                 :  ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตรตาํบลแม่เล่ยหมู่ที�1 บา้นหินดาด 

ช ื �อเจ้าหน้าที�ส่งเสริมการเกษตร :  นางสุกญัญา  ขนุอินทร์ ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานเคหกิจการเกษตรชาํนาญงาน 

เบอรโ์ทรศัพท์     085-725 1864
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค 

สินคาหลัก  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย    2,400 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   80  ราย 

สถานทีต้ั่ง บานเลขที่ 16 หมูที่ 10 ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค 

พิกัด        X 590832         Y 1729253 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ    นายฐิติโชค คําไทย      อายุ   45    ป เลขบัตรประชาชน 3669800142257 

ที่อยู บานเลขที่   16  หมูที ่10   ตําบลวังเมือง  อําเภอลาดยาว   จังหวัด นครสวรรค 

เบอรโทรศัพท  084-6499-145 

สถานการณของพื้นที่   

1. พ้ืนที่เกิดสภาวะฝนทิ้งชวง ทําใหผลผลิตเกดิความเสียหาย 

2. เปนพ้ืนที่รับนํ้า ปลายนํ้า กรณีที่มีนํ้าหลาก จะเกิดนํ้าทวม กรณีที่ปริมาณนํ้านอย จะเกิดความแหง

แลง 

3. สวนใหญเปนพ้ืนที่ที่เกษตรกรเชาทําการเกษตร 

4. ตนทุนการผลิตของเกษตรกรคอนขางสูง 

5. ชวงฤดูแลงเกษตรกรไมมีอาชีพเสริม 

แนวทางพฒันา 

1. ขุดลอกคลอง สรางแหลงกักเก็บนํ้า 

2. สงเสริมใหปลกูพืชใชนํ้านอย 

3. สงเสริมอาชีพเสริมใหเกษตรกร 

4. สงเสริมการรวมกลุม 

5. ปรับเปลี่ยนการผลิตขาวขาว เปนขาวบริโภคขาย 
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6. ลดตนทุนการผลิต 

7. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู 

1.เปนแหลงเรยีนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เปนแหลงเรยีนรูดานการลดตนทุนการผลติขาว 

3.เปนแหลงเรยีนรูดานการทําอาชีพเสริมใหแกบุคคลทั่วไป 

ฐานการเรียนรู  

1. ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ฐานเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตขาว 

3. ฐานเรียนรูการปองกันกําจัดศัตรูขาว 

ฐานเรียนรูที่ 1  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนฐานที่สอนการเรียนรูดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว การเพาะเห็ด การเลี้ยง

ปลา เลี้ยงเปด เลี้ยงไกพันธุไข แสดงใหเห็นถงึวิถีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พออยู พอกิน ที่เหลือ

จึงแบงขาย เกษตรกรสามารถมีรายไดในชวงฤดูแลง 

ฐานเรียนรูที่2  เทคโนโลยีการผลิตขาว 
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ฐานเรียนรูดานเทคโนโลยีการผลิตขาว เปนฐานเรียนรูดานการผลิตขาวใหมีคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต และ

ไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยมีหลักสูตรการเรียนรูเรื่อง การใชปุยสั่งตัด การผลติฮอรโมน นํ้าหมักชีวภาพ เทคโนโลยี

การลดตนทุนการผลิตขาวโดยการลดเมล็ดพันธุ โดยใชเครื่องหยอดขาว อัตราเมล็ดพันธุ 8-10 กิโลกรมั/ไร 

ฐานเรียนรูที่ 3 การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูดานการปองกันกําจัดศัตรูขาว เปนฐานเรียนรูที่เนนการผลิตสารชีวภัณฑ เช้ือราไตรโคเดอรมา บิว

เวอรเรีย เมตตาไลเซียม เพ่ือใชในนาขาว ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรขูาว ซึ่งศูนยจะดําเนินการถายทอด

ความรูใหแกเกษตรกรทั่วไป และขยายสารชีวภัณฑใหกับกลุมเกษตรกรที่สนใจนําไปใช 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรูในศูนย ประกอบดวยแปลงเรียนรูดานการหยอดขาว 10 กิโลกรัม/ไร และแปลงการพยากรณศัตรู

ขาว แปลงเรียนรูเรื่องการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลง 

เครือขาย   

1. ศพก.เครือขายกลุมแปลงใหญขาวบานหนาเขา ตําบล มาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

2. ศพก.เครือขายวิสาหกิจชุมชนบานนํ้าผึ้ง  ตําบล เนินขี้เหลก็ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

3. ศพก.เครือขายกลุมแปลงใหญขาวบานดอนมวง  ตําบล วังเมือง  อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

4. ศพก.เครือขายศูนยขาวชุมชนบานมาบแก ตําบล มาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

5. ศพก.เครือขายศูนยขาวชุมชนบานสะเดาซาย  ตําบล หวยนํ้าหอม  อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

6. ศพก.เครือขายบานดอนธาตุ  ตําบล ลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
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7. ศพก.เครือขายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองโพธ์ิ  ตําบล วังมา อําเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค 

8. ศพก.เครือขายกลุมแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตวศาลเจาไกตอ  ตําบล ศาลเจาไกตอ  อําเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค 

9. ศพก.เครือขายศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานบึงหลม   ตําบล บานไร อําเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค 

10. ศพก.เครือขายวิสาหกิจชุมชนบานดอนตะเคียน  ตําบล หนองยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   นางชะเอม เกษมรัตน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท   089-2745-375 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   อําเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 

สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 20/3 หมู่ 2 ตําบลห้วยถั่วเหนือ  อําเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 

พิกัด : X : 15.871037   Y : 100.502371  

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายอนันต์  คําหนัก  อายุ 63 ปี 

ที่อยู่ : เลขที่ 20/3 หมู่ 2 ตําบลห้วยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6254676  
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลห้วยถั่วเหนือ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเพราะพ้ืนที่     
มีความเหมาะสม โดยจะดําเนินการผลิตเพ่ือจําหน่ายเป็นข้าวเปลือกออกสู่ท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่และ         
มีบางส่วนเก็บไว้สําหรับบริโภคเองในครัวเรือน และเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้เพาะปลูกในปีถัดไปตามลําดับ ส่วนการ
ปลูกผักในพ้ืนที่ตําบลห้วยถั่วเหนือจะมีการปลูกเพียงเล็กน้อยเพ่ือไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน หากเหลือก็จะ
นําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรจะประสบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีการใช้ปัจจัย
การผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น เกิดโรคและแมลงระบาด แหล่งนํ้ามีไม่เพียงพอส่งผลให้ได้รับผลผลิตที่ไม่เต็มที่และ
ต้นทุนในการผลิตสูง  
 

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษ ด้วยการผลิตปุ๋ยหมักและการผลิตสารกําจัด
แมลงศัตรูพืชตลอดจนปุ๋ยนํ้าใช้เอง พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
   การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากเดิมมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ไร่ละ ๔,๐๐๐ บาท โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนเหลือไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท ด้วยการผลิตปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยนํ้าเพ่ิมผลผลิตและสารกําจัดแมลง
ศัตรูพืชใช้เอง พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 
หลักสูตรเรียนรู้ :  ๑. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
   ๒. ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
   ๓. การทําปุ๋ยหมัก 
   ๔. การทําดินปลูก 

วัดโคกมะกอก 

ท่ีว่าการอําเภอหนองบัว 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ถนนหนองบัว – ชุมแสง ไป อ.บึงสามพัน ไป อ.ชุมแสง 

สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอหนองบัว 
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ฐานการเรียนรู้ : ๑. การทําปุ๋ยหมักและการไถกลบตอซังข้าว 
 
 
 
 
 
 
  ๒. การทําปุ๋ยนํ้าและสารกําจัดแมลง 
 
 
 
 
 
 
  ๓. การเลี้ยงปศุสัตว์ (เป็ดเทศและไก่พ้ืนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
  ๔. การเลี้ยงปลาร่วมกับการทํานา 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕. ผักกางมุ้ง 
 
  
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : จํานวน  ๓  ไร่ 
เครือข่าย : ๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ตําบลห้วยถั่วเหนือ   ๒. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน 
     ๓. กลุ่ม Participatory Guarantee Systems (PGS) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม : นายธีรพงศ์ โตยอด  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0848183121     
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 21,086 ไร   

เกษตรกรเปาหมาย :  475 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง  : บานทารวก หมู 5 ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด  :  X 602531    Y 1714563 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  : นายสามารถ  คําหลาบ  อายุ  43  ป เลขบัตรประชาชน 3-6002-00112-26-0   

ที่อยู : บานเลขที่ 9/2 หมู 5 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค  เบอรโทรศพัท  :   08-5736-7306 

สถานการณของพื้นที ่ :  

    เกษตรกรสวนใหญในอําเภอโกรกพระมีอาชีพทํานาเปนหลัก ซึ่งในการเพาะปลูกขาวดังกลาวนอกจากจะ

ประสบกับภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง, ฝนทิ้งชวง, หรือนํ้าทวมแลว เกษตรกรยังประสบกับปญหาตาง ๆ  ในการทํานา เชน ตนทุน

การผลิตสูง, การระบาดของโรคและแมลงศัตรูขาว เปนตน สงผลใหเกษตรกรมีปญหาหน้ีสินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 

อําเภอโกรกพระจึงไดกําหนดใหมี “ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรม การลดตนทุนการผลิตขาว” 

เพ่ือใหศูนยเรียนรูฯ ดังกลาวเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการลดตนทุน          

การผลิตขาวที่เหมาะสม โดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาว

แกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และนําความรูที่ไดรับไปปรับประยุกตใชในไรนาของตนเอง ซึ่งจะสงผลให

เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตขาวและพ่ึงพาตนเองไดตอไป 

แนวทางการพฒันา    : การลดตนทุนการผลิตขาวโดยลดการใชการเขตกรรม, การใชปุยพืชสด และ 

     การใชสารชีวภาพทดแทนการใชสารเคม ี

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชสารชีวภาพชนิดตาง ๆ 

หลักสูตรเรียนรู 1. แนวทางการลดตนทุนการผลิตขาว 2. การใชจุลินทรียยอยสลายตอซังขาวและการไถกลบตอซัง 

  3. การใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน 4. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

 

 

 

ไป อ.โกรกพระ 
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ฐานการเรียนรู 

     ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลติขาว   

  แนะนําแนวทางการลดตนทุนการผลิตขาวในทุกขั้นตอน การผลิตต้ังแตการเตรียมดิน,เมล็ดพันธุ, 

การปฏิบัติดูแลรักษา,การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว,การเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพขาวเปลือก 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การเลี้ยงไกไข 

การเลี้ยงไกไข สงเสริมการเลีย้งไกไข เพ่ือใหเกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน   โดย

ถายทอดความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การปรบัปรุงบาํรุงดิน 

สงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน เชน การใชปุยพืชสด,การใชนํ้าหมัก

ชีวภาพ และการใชสารเรง พด.ตางๆ เปนตน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. เศรษฐกิจพอเพียง 

เปนจุดเรียนรูเก่ียวกับการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือน 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การเลี้ยงสัตวน้ําแบบใชน้ํานอย 

 การเลี้ยงสัตวแบบใชนํ้านอย สงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบใชนํ้านอย เพ่ือ

เพ่ิมรายไดและมีอาหารโปรตีนบริโภคในครวัเรือน 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 เปนจุดเรียนรูเกี่ยวกับการลดตนทุนการผลิตขาว, การใชจุลินทรียยอยสลายตอซัง, การใชนํ้าหมักชีวภาพใน

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :  นางนันทิยา  วาสุกรี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

    เบอรโทรศัพท  08-1953-2567 

44



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๑,๕๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๔๑๔ ราย 

สถานทีต้ั่ง : ๙๘/๑ ม.๒ ตําบลบานแกง  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

พิกัด : X = ๖๑๒๔๑๑  Y = ๑๗๔๕๖๗๙  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพิพัฒน  สิงหลอ  อายุ 59 ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3600100311821 

ที่อยู บานเลขที่ ๙๘/๑ บานวังหยวก ม.๒ ต.บานแกง อ.เมือง จ.นครสวรรค เบอรโทรศัพท 093-525-6649 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ ตําบลบานแกง สวนใหญปลูกขาว รอยละ ๗๐ ของพ้ืนที่แตการเพาะปลูกขาว

ประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าและตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรจึงหันมาปลูกขาวแบบลดตนทุนการผลิตโดยใช

สารชีวภาพเขามาชวยในการลดตนทุน 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครสวรรคไดจัดต้ังศูนยศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร ที่ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จใน

ดานการใชสารชีวภาพในการลดตนทุนการผลิตขาวและสามารถถายทอดวิชาความรูใหกับเกษตรกรทั่วไปไดและในการ

ดําเนินการของศูนยน้ันไดอบรมเกษตรกรไปแลวทําใหเกษตรกรไดรับความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวและ

พัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนดานการลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ ๑ ฐานการผลิตและใชสารชีวภัณฑ โดยเนนการผลิตและการใชปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

 
ฐานการเรียนรูที่ ๒ การปรบัปรุงบาํรุงดิน โดยเนนการใชปุยหมักชีวภาพ 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียง เนนปลูกทุกอยางที่สามารถกินไดและกินทุกอยางที่ปลูกเองเพ่ือลดรายจาย

ภายในครัวเรือน 

 
เครือขาย : กลุมปุยอินทรียชีวภาพ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจุฬาลักษณ  แพงไทย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท ๐๙๔-๘๓๐๘๓๓๙ 
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