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สถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 3 ตาบลโรงช้าง อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัดของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ค่าพิกัด x 0668118
Y 1614268
พื้นที่ดาเนินโครงการแปลงเรียนรู้ จานวน 6 ไร่
หลักสูตรของศูนย์เรียนรู้ มี 6 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรที่ 1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
หลักสูตรที่ 2 การทาไบโอดีเซล
หลักสูตรที่ 3 การทานาหมัก และฮอร์โมน และการใช้สารชีวภาพป้องกันกาจัดศัตรูพืช
หลักสูตรที่ 4 การใช้นาอย่างรู้คุณค่า

ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ฐานเรียนรู้
ฐานเรียนรู้ที่ 1
การทาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
วัสดุอุปกรณ์
1. มูลสัตว์
100 ก.ก.
2. วัสดุเหลือใช้
100 ก.ก.
3. กากนาตาล
3
ก.ก.
4. พด.1
1
ซอง
วิธีทา
เอามูลสัตว์และวัสดุเหลือใช้มาคลุกเคล้า ให้เข้ากันแล้วกากนานาตาล กับ พด.1 ผสมกัน เติม
นาสะอาด 50 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วนาไปรดกองปุ๋ยให้ ชุ่ม แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วเก็บใส่กระสอบ
ปุ๋ยตังไว้ในที่ร่ม นานประมาณ 7 – 10 วัน (ให้กับกระสอบปุ๋ยทุก 2 – 3 วัน)
หลังจากนันนามาทาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งมีขันตอนดังนี
การทาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
วิธีทา 1. นาปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์
จานวน 100 ก.ก.
2. ภูไมท์
จานวน 50 ก.ก
3. หินฟอสเฟต
จานวน
50 ก.ก.
4. โดโรไมท์
จานวน
50 ก.ก.
5. นามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วบดให้ละเอียดแล้วนาไปปั้นเป็นเม็ด บรรจุใส่กระสอบเก็บ
ไว้ในที่ร่ม

ฐานเรียนรู้ที่ 2
การทาไบโอดีเซล (สูตร 1 ลิตร)
การเตรียมอุปกรณ์
1. เทอร์โมมิเตอร์
จานวน 1 อัน
2. ขวดแก้ว
จานวน 1 ขวด
ส่วนผสม
1. นามันที่ใช้แล้ว 1 ลิตร
2. เมทธิลแอลกอฮอร์ 200 – 250 มิลลิลิตร
3. โซดาไฟ 70 กรัม (1 ช้อนแกง)
4. นาสะอาด
ขึ้นตอนการทา
1. เอานามันที่ใช้แล้ว ต้มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล
2. นาเมทธิลแอลกอฮอร์ ละลายกับโซดาไฟ คนให้เข้ากันจนโซดาไฟละลายหมด
3. เติมสารละลาย (เมทธิลแอลกอฮอร์กับโซดาไฟ) ใส่ลงในนามันที่ต้มแล้ วคนให้เข้ากัน
ประมาณ 10 – 15 นาที แล้วตังทิงไว้ เพื่อให้นามันแยกชัน (จะมีสีใสของนามันกับสีดาซึ่งเป็นกรีเซอร์รีน)
4. เมื่อนามันแยกชันแล้วให้เอาส่วนที่เป็นนามัน ล้างด้วยนาสะอาด (นาสะอาด 150 ลิตร)
แล้วคนให้เข้ากันปล่อยทิงไว้ เพื่อให้นามันแยกชันกัน
5. แล้วเทส่วนที่เป็นนามัน ออกมาล้างนา 3 – 4 ครัง แล้วนานามันส่วนที่ได้ไปต้มให้เดือด
จนกว่านามันจะหยุดเดือด (จนนาละลายหมด) แล้วกรองนามันไปใช้ได้เลย เช่น ใช้กับเครื่องสูบนา

ฐานเรียนรู้ที่ 3
การทาน้าหมัก และฮอร์โมนและการใช้สารชีวภาพป้องกันกาจัดศัตรูพืช
สูตรที่ 1 น้าหมักแสบกป้องกันกาจัดศัตรูข้าว
การเตรียมอุปกรณ์
1. ขวดโหล
2. ผ้าขวาบาง
3. ต้นแสยก (ต้นนางกวัก)
3 ก.ก.
4. ยาสูบ
1 ก.ก.
5. เหล้าขาว
6 ขวด
ขั้นตอนการทา
1. สับแสยก หรือว่านนางกวักให้ละเอียดเป็นท่อนๆ
2. นาแสยกที่สับละเอียดแล้วคลุกเคล้ากับยาสูบ แล้วใส่ขวดโหลกดให้แน่น
3. นาเหล้าขาวเทใส่นาพอท่วม
4. ปิดฝาด้วยผ้าขวาบาง
5. หมักทิงไว้ 15 วัน
6. คันเอาแต่นาเก็บใส่ขวดไว้ในที่ร่ม
การทาไปใช้
หมักแสยก 20 – 30 ซีซี ผสมนา 20 ลิตร
ผสมจับใบ 5 – 10 ซีซี ฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น
สูตรที่ 2 น้าหมักสุมนไพรป้องกันกาจัดศัตรูข้าว
อุปกรณ์
ถังพลาสติกขนาดใหญ่ พร้อมฝาปิด 1 ใบ
ส่วนผสม
1. สะเดา
2 ก.ก.
2. เม็ดมันแกวบด
1 ก.ก.
3. ยาสูบ
1 ขวด
4. หัวนาส้มสายชู
1 ขวด
5. แฮลกอฮอร์
5 ลิตร
6. นาสะอาด
15 – 20 ลิตร
วิธีทา
- นาสวนผสมทุกอย่างใส่ลงในถังพลาสติกแล้วคนให้เข้ากัน
- หมักทิงไว้ 48 ชั่วโมง (1 - 2 วัน)
- แล้วกรองเอานาไปใช้
การนาไปใช้
- ใช้กับข้าว อัตรา 50 ซีซี ผสมนา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นในนาข้าวช่วงเวลาเย็น

สูตรที่ 3 ฮอร์โมนจากกะปิ หรือไดโตซานชาวบ้าน
อุปกรณ์
ถังพลาสติก 1 ใบ
ส่วนผสม
1. กะปิ
1
ก.ก.
2. ปูนแดง
1
ก.ก.
3. นาสะอาด 1
ก.ก.
ขั้นตอนการทา
1. นาปูนแดงละลายนา แล้วเทใส่ถังพลาสติก
2. นากะปิละลายนา แล้วเทใส่ถังพลาสติก
3. เติมนาส่วนที่เหลือ แล้วคนให้เข้ากัน
4. ตังทิงไว้ตกตะกอน 24 ชั่วโมง
5. กรองด้วยผ้าขาวบ้าง เก็บใส่ขวดไว้ในที่ร่ม
การนาไปใช้
นานาหมักฮอร์โมนกะปิที่ได้ ฉีดพ่นในนาข้าว ตังแต่อายุ 15 วัน โดยการฉีดพ่นทุก 15 วัน
จนถึงข้าวตังท้องหรือลาดไปกับนาตอนเปิดนาเข้านา ตามอัตราส่วน ดังนี
- นาหมักกะปิ 10 ซีซี ผสมนา 20 ลิตร ใส่สารจับใบ 1 ช้อนแกง (ถ้ามี) ฉีดพ่นข้าว
ช่วงเวลาเย็น

สูตรที่ 4 ฮอร์โมนจากไข่
เตรียมอุปกรณ์
1. ถังพลาสติก 1 ใบ (ถังหมัก)
ส่วนผสม
1. ไข่ไก่
1 ก.ก. (16 ฟอง)
2. กากนาตาล หรือนาตาลทรายแดง
1 ก.ก.
3. ลูกแป้งข้าวหมาก
1 ลูก
4. นมเปรียว
1 ขวด
วิธีทา
1. ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทังเปลือก ใส่ถังหมัก
2. เทกากนาตาล หรือนาตาลทรายแดง นมเปรียว และลูกแป้งข้าวหมากที่บดละเอียดแล้ว
ใส่ลงในถังหมัก คนให้เข้ากัน
3. ปิดฝาให้สนิท หมักทิงไว้ 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม
4. คนทุกวัน เวลาเช้า เวลาเย็น หลักจากครบ 14 วัน สามารถนามาใช้ได้
การนาไปใช้
1. ฮอร์โมนไข่ 40 ซีซี ผสมนา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 - 10 ซีซี
2. นาไปฉีดพ่นในนาข้าว 2 ครัง
- ครังที่ 1 ระยะแตกกอ
- ครังที่ 2 ระยะข้าวเป็นนานม
3. พืชผัก ฉีดหลังจากติดลูกใหม่ๆ

สูตรที่ 5 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
เตรียมอุปกรณ์
1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
2. หัวเชือราไตรโคเดอร์มา
3. ปลายข้าวหรือข้าวสาร
4. ทัพพีทักข้าว
5. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8x12 นิว
6. หนังยาง
7. เข็มหมุด
วิธีผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดอย่างง่าย
1. หุงปลายข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใช้ข้าว 3 ส่วน นา 2 ส่วน หรือข้าว 2 ส่วน นา 1
ส่วน
2. ตักปลายข้าวสุกขณะร้อน ประมาณ 2 ทัพพี ใส่ถุงพลาสติกทนร้อน หรือประมาณถุงละ
250 กรัม รอให้ข้าวอุ่นจนเกือบเย็น จึงใส่หัวเชือราไตรโคเดอร์มา
3. เหยอะหัวเชือ 1 – 2 ครัง ลงในถุงข้าวที่อุ่นจนเกือบเย็น
4. ใช้ย่างรัดปากถุงให้แน่น แล้วเขย่าให้เชือกระจายทั่วทังถุง
5. ใช้เข็มแทง 20 – 30 รู
6. กระจายข้าวในถุงไม่วางซ้อนกัน ดึงกลางถุงไม่ให้พลาสติกแนบข้าว
7. วางถุงเชือในห้องที่สะอาด ปลอดจากมด ไร และสัตว์อื่นๆ อากาศไม่ร้อน ไม่ตากแดดแต่
มีแสงสว่าง บ่มไว้ 5 – 7 วัน
8. เชือราชนิดสดที่เจริญเต็มที่จะสร้างสปอร์สีเขียวเข้ม หลังบ่ม 5 – 7 วัน ควรนาไปใช้ทันที
หรือเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดา จะอยู่ได้นาน 1 เดือน
การนาไปใช้
1. สาหรับคลุกเมล็ด
ตักเชือสด 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ต่อเมล็ ด 1 ก.ก. ใส่ล งในถุงพลาสติก เติมนา
สะอาดเล็กน้อย ใส่เมล็ดพืช แล้วเขย่าให้สปอร์สีเขียวเกาะติดเมล็ดพืชอย่างทั่วถึง นาเมล็ดพืชไม่ปลูกได้ทันที
2. แช่เมล็ดพืช – พ่น – รดนาลงดิน
ใช้เชือสดผสมนา อัตรา 1 ก.ก. ต่อนา 200 – 400 ลิตร (ผสมสารจับใบ หรือนายา
ล้างจาน 25 – 50 ซีซี) ใช้นาสปอร์ในการแช่เมล็ด แช่ท่อนพันธุ์ แง่ง เหง้า กิ่งตอน ฯลฯ (12 – 24 ซ.ม.)
หรือใช้พ่นต้นพืช ใช้รด ใช้ราดลงดิน ใต้ทรงพุ่ม
กรณี พื ช ผั ก ที่ ป ลู ก ในระบบไฮโดรโพนิ ก ส์ ใช้ เ ชื อสดผสมน าอั ต รา 1 ก.ก. ต่ อ
สารละลายธาตุอาหาร 2,000 ลิตร เติมเชือใส่ในระบบปลูกทุก 5 – 7 วัน หรือทุกครังที่เปลี่ยนสารละลาย
ธาตุอาหาร
3. ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์
ผสมเชือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 1 ก.ก. กับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์
แล้ว 100 ก.ก. แล้วนาไปใช้

3.1 หว่านบริเวณใต้พุ่มรอบชายพุ่ม หรือบริเวณโคนต้นอัตรา 50 – 100
กรัม/ตารางเมตร โดยเฉพาะช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
3.2 ใช้รองก้นหลุม (10 – 20 กรัม/หลุม) หรือคลุกเล้ากับดินในหลุมปลูก
(0.5 – 1 ก.ก./หลุม) ก่อนนาต้นพันธุ์ หรือกิ่งตอนลงปลูก ถ้าหลุมใหญ่อาจใช้ปริมาณเพิ่มขึน
3.3 ใช้ผสมดินหรือวัสดุเพาะกล้า ด้วยอัตราเชือสด ผสมปุ๋ย 1 ลิตร ต่อ
วัสดุปลูก 5 ลิตร

ฐานเรียนรู้ที่ 4
การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
การจัดการน้าอย่างรู้คุณค่าในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง
ลดการใช้น้า ลดต้นทุนการผลิต
1. ช่วงเตรียมดิน
- ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มปุ๋ย และอินทรียวัตถุ และไถกลบช่วงออกดอก หลังจากนัน
ปล่อยนาเข้านา และทาเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าว
2. ช่วงเริ่มปลูก
- ทานาแบบหว่านนาตม ปล่อยนาออกจากแปลงนาให้แห้ง ประมาณ 7 – 10 วัน
3. ช่วงระยะการเจริญเติบโต
- ระยะข้าว 11 – 35 วัน ให้นาในระดับ 5 เซนติเมตร สม่าเสมอช่วงข้าวที่อายุ 25 วัน ใส่
ปุ๋ยครังที่ 1
- ระยะข้าว 36 – 45 วัน ปล่อยนาในนาให้แห้ง (ดินแตกระแหง) เพื่อส่งเสริมให้รากลงลึก
แข็งแรง แตกกอดี และป้องกันโรคและแมลง
4. ช่วงออกดอกและติดรวง
- ระยะข้าว 46 – 90 วัน ให้นาในระดับ 5 ซ.ม. ช่วงนีใส่ปุ๋ยครังที่ 2 บารุงต้นข้าว เร่งดอก
ถ้านาลดลงหรือแห้งก็เติมนาจนถึงช่วงข้าวโน้มรวง หรือข้าวก้ม
5. ช่วงเก็บเกี่ยว
- ระยะข้าว 91 -120 วัน ปล่อยนาออกให้แห้ง รอการเก็บเกี่ยว
ประโยชน์ของการทานาแบบเปียกสลับแห้ง
1. ลดปริมาณการใช้นาได้ร้อยละ 25 – 40
2. ลดค่าเชือเพลิงในการสูบนาของเกษตรกร
3. ลดการระบายของโรค แมลงศัตรูพืช เนื่องจากแปลงนามีความชืนต่า ไม่เหมาะต่อการระบาดของ
ศัตรูพืช
4. ต้นข้าวมีระบบรากที่ดี สามารถนาธาตุอาหารในดินมาใช้ประโยชน์ได้มาก
5. ฟางข้าวย่อยสลายได้ดี ลดก๊าซมีเทนในนาข้าว หน้าดินแตกทาให้ออกซิเจนลงไปในดินได้มากขึน
6. แก้ไขปัญหานาหล่ม เนื่องจากพืนนาไม่มีนาท่วมขัง ตลอดเวลาหน้าดินมีเวลาเกาะตัวดีขึน
7. ลดการล้มของข้าว และการสูญเสียผลผลิตในการเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากระบบรากข้าว ที่ยึดตัวออก
หาอาหาร และนาจะเป็นตัวพยุง คายันต้นข้าว
8. ต้นข้าวแตกกอมาก สุขภาพดีแข็งแรง หากินแก่งไม่หักล้มง่าย
9. ลดการสูญเสียปุ๋ยเคมี ลดการใช้ปุ๋ย
10. เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แปลงเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1 แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ จานวน 5 ครัง
ครังที่ 1 เรื่อง การทานาแบบลดต้นทุน
ครังที่ 2 เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, การทาไบโอดีเซล
ครังที่ 3 เรื่อง การทานาหมัก การทาฮอร์โมน และการใช้สารชีวภาพป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ครังที่ 4 เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2 จานวนเกษตรกรนาเข้าเรียนรู้ 205 ราย
3 ภาพกิจกรรมที่จัดกระบวนการเรียนรู้

การจัดงาน Field Day
1 วันที่จัดงาน Field Day วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
2 กิจกรรมฐานเรียนรู้แต่ละฐาน
กิจกรรม

3 จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วม จานวน 303 ราย
4 ภาพการจัดงาน Field Day

5 หน่วยงานที่เข้าร่วมดาเนินการ
- สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สานักงานชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา จังหวัดชัยนาท
- สาธารณสุขอาเภอมหาราช
- สานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอมหาราช
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตาบลโรงช้าง

