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ทางหลวงหมายเลข 24 
สถานีอนามัยโคกแร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ต.หนองโบสถ 

ร.ร.หนองทองลิ่ม 

วัดหนองทองลิ่ม 

ที่ทําการผูใหญบาน 

ศูนยเรียนรูฯ  

N 

ชุมชนโคกพลวง  
ต.หนองโบสถ 

ปมแกส LPG 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 200 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานโคกพลวง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  
พิกัด : Latitude  14.590244   Longitude  102.665401 
พิกัดท่ีตั้งแปลง : X 248484 Y 1614291 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : เสนทางจาก อําเภอนางรอง ถึงศูนยเรียนรูฯ เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือประธานศูนยเรียนรู : นางสามัญ โลหทอง 
ท่ีอยู : หมูท่ี 9 บานโคกพลวง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 0906180289 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรมีการทําสวนเกษตรแบบผสมผสาน บนพ้ืนท่ี 20 ไร โดยมีกิจกรรมการปลูกขาว พืชผัก 
ไมยืนตน เพาะเห็ดฟาง เลี้ยงสัตว และประมง มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน การออมทรัพยใหแกสมาชิกครัวเรือน  
แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง ไดคัดเลือกแปลงของเกษตรกรเพ่ือจัดทําเปนศูนยเรียนรูฯ และ
เปนแนวทางการศึกษาดูงานแก  เกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงแปลงดังกลาวเปนเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   
เทคโนโลยีเดน : เปนตนแบบในการเรียนรูของเกษตรกรในการทําเกษตรผสมผสาน โดยยึดหลักวิถีพอเพียง 

อ. หนองก่ี อ. นางรอง 
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การนําไปใชประโยชน : เกษตรผสมผสานและบัญชีครัวเรือน 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การปลูกพืชผัก ไมผล และไมยืนตน 
   2. การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน 
   3. การปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียและการทําปุยหมัก 
   4. การทําบัญชีครัวเรือน 
   5. การผลิตขยายสารชีวภัณฑ 
   6. การประมง และเลี้ยงสัตว 
   7. การปลูกสรางสวนปา 
   8. การบริหารจัดการน้ําชุมชน (ถนนน้ําเดิน สระแกมลิง และสระพวง) 
ฐานการเรียนรู :  
ฐานท่ี 1 การปลูกพืชผักไมผล และไมยืนตน โดยลักษณะการปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกไมในระดับตางๆ (พืช 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง) วิทยากรประจําจุด คือ นางระพีพรรณ ทองดํา, นายสมัน บุญกองชาติ 

ฐานท่ี 2 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน มีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน และใชวัสดุท่ีเหลือจากการเพาะเห็ดฟางมาใชเปน
ปุยหมักในแปลงเกษตร โดยไมตองใชปุยเคมีวิทยากรประจําจุด คือ นายสุเนต ทองดํา 

 
ฐานท่ี 3 การปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียและการทําปุยหมักโดยใชวัสดุเหลือใชจากโรงเรือนเห็ดฟาง และมูลสุกร มีการ
ผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพใชในชุมชน วิทยากรประจําจุด คือ นายอนันต ปนจรรยงค 

 
ฐานท่ี 4 การทําบัญชีครัวเรือนมีการจดบันทึกรายรับรายจายของครัวเรือนและกิจกรรมแปลงเกษตรเพ่ือทราบตนทุนการ
ผลิต มีการออมทรัพยของสมาชิกในครัวเรือน มีสถาบันการเงินชุมชนในพ้ืนท่ี วิทยากรประจําจุด คือ นางสากล พะเนาศรี
นางสามัญ  โลหทอง  

 
ฐานท่ี 5  การผลิตขยายสารชีวภัณฑ โดยศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองโบสถ  มีกิจกรรมการผลิตขยายสารไตรโค
เดอรมา บิวเวอเรีย เพ่ือใหสมาชิกนําไปใชในแปลงเกษตร ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช วิทยากรประจําจุด คือ 
นายสันติ รังพงษ, น.ส.นิ่มอนงค สุขยานุดิษฐ 
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ฐานท่ี 6 การประมง และเลี้ยงสัตว มีการเลี้ยงสุกร เพ่ือใชมูลสําหรับเปนปุยในแปลง เลี้ยงเปดไข เลี้ยงปลาในสระและ
กระชัง วิทยากรประจําจุด คือ นายอนันต ปนจรรยงค 

 
ฐานท่ี 7 การปลูกสรางสวนปา เพ่ืออนุรักษพันธุพืช และรักษาระบบนิเวศ  โดยการปลูกสรางสวนปาในพ้ืนท่ีสวนบุคคล
จํานวน  20 ไร วิทยากรประจําจุด  นางทองมวน รังพงษ 

 
ฐานท่ี 8 การบริหารจัดการน้ําชุมชน สระแกมลิง สระพวง และถนนน้ําเดิน เดิมชุมชนประสบปญหาน้ําแลงในฤดูแลง 
และน้ําหลากทวมหมูบาน ไรนา ในฤดูฝน  จึงมีการสํารวจทางน้ําและบริหารจัดการโดยการผันน้ําท่ีหลากในฤดูฝนเขาสู
สระแกมลิง และสระพวงเพ่ือสํารองน้ําไวใชในฤดูแลง ปจจุบันมีสระแกมลิงท่ีขุดในพ้ืนท่ีของเกษตรกรประมาณ  160 บอ 
วิทยากรประจําจุด คือ นางสนิท  ทิพยนางรอง, นางสามัญ โลหทอง, นายมนตรี แสนเดช, นายสันติ รังพงษ 

. 

 
 

แปลงเรียนรู :  

 
 
เครือขาย : มูลนิธิอุทกพัฒนในพระบรมราชูปถัมภ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ, 
พัฒนาชุมชนอําเภอนางรอง, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง,  
อบต. หนองโบสถ 
ช่ือเจาหนาท่ี : นางสาวประทุมวัน เสารประโคน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท : 093-3191742  044-631124 สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองยาง เลขท่ี 81 หมูท่ี 20 ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : lat 14.470224   lon 102.894601 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางชลียา พอกสนิท เลขบัตรประชาชน 3310600094873  อายุ 41 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 99 ม.20 ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทร : 081 966 5509 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวจํานวน  97,569 ไร  จากการ
วิเคราะห พบวา เกษตรกรยังประสบปญหามีตนทุนในการผลิตสูง สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทรายได
คัดเลือกศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหนองยาง  ตําบลตาจง อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย   เปนจุดเรียนรูของเกษตรกร โดยประสานกับศูนยกําหนดแผนและจัดกระบวนการ
เรียนรูในเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวใหกับเกษตรกรท่ีสนใจท่ีจะพัฒนาการผลิตของตนเอง โดยมีเกษตรกร
ตนแบบ คือ นางชลียา พอกสนิท เปนผูถายทอดความรูประจําศูนย 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : จํานวน 1 หลักสูตร แบงเปน 4 หนวยการเรียนรู 
  1) หลักสูตร: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
    หนวยท่ี 1 เรื่อง การทําแปลงขยายพันธุ        
  2) หลักสูตร: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

หนวยท่ี 2 เรื่อง การใชเชื้อไตรโคเดอรมาในนาขาว 
  3) หลักสูตร: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
   หนวยท่ี 3 เรื่อง การใชปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ 
  4) หลักสูตร:  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
   หนวยท่ี 4 เรื่อง: การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
ฐานเรียนรู :  
ฐานเรียนรูท่ี 1 การทําแปลงขยายพันธุ 
 
  
 
 
 
 
 

 ศนย์ฯ อ.ละหานทราย 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 การผลิตเชื้อเชื้อไตรโคเดอรมาเพ่ือใชในนาขาว 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การใชปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แปลงเรียนรู : 
 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวิทวัส ธีรฤท  วรพะนธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทร : 09 3323 8115  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  244,814 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 946 ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานงามเจริญ  หมูท่ี 10  ตําบลหนองไมงาม อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด Long :  96.9959408842004  Lat :  14.358610219818706 

พิกัด :X  0283881        Y  1588325 

ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายคําพันธ  ตระการจันทร 

ท่ีอยู :.เลขท่ี 268 หมูท่ี 10 บานงามเจริญ  ตําบลหนองไมงาม   อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท :081-7902942 
สถานการณของพ้ืนท่ี :.อําเภอบานกรวดพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังจํานวน24,481 ไร  จากการวิเคราะห พบวา 
เกษตรกรยังประสบปญหามีตนทุนในการผลิตสูง สํานักงานเกษตรอําเภอบานกรวดไดคัดเลือกศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานงามเจริญ  ตําบลหนองไมงาม  อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย เปนจุดเรียนรู
ของเกษตรกร โดยประสานกับศูนยกําหนดแผนและจัดกระบวนการเรียนรูในเรื่องการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง
ใหกับเกษตรกรท่ีสนใจท่ีจะพัฒนาการผลิตของตนเอง โดยมีเกษตรกรตนแบบคือนายคําพันธ  ตระการจันทร เปนผูถายทอด
ความรูประจําศูนย 

แนวทางการพัฒนา :-การใชเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตตอไร  มีระบบน้ําหยดและสปริงเกอร (เพ่ือปองกันเพลี้ยแปง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การไถระเบิดดินดานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปองกันโรคหัวมันเนา 

การนําไปใชประโยชน : เปนจุดเรียนรูและการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังโดยลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู: เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ฐานเรียนรู ไดแก 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การไถระเบิดดินดาน2 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 การเตรียมทอนพันธุ 

 
ฐานเรียนรูท่ี 3 ระบบน้าํหยด 
 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู  
ครั้งท่ี 1 หลักสูตร: เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเรื่องการไถระเบิดดินดาน 
ครั้งท่ี 2 หลักสูตร: เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเรื่องพันธุ/การเตรียมพันธุ 
 
ครั้งท่ี 3 หลักสูตร: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง เรื่องระบบน้ําหยด 
ครั้งท่ี 4 หลักสูตร:  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังเรื่อง: การปองกันกําจัดเพลี้ยแปง/การผลิต 
เชื้อราไตรโคเดอรมา 
 
เครือขาย:  หนวยงานท่ีเขารวม 

  - หนวยพัฒนาท่ีดินท่ี 3 โนนดินแดง 

- สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไมงาม 

  - สํานักงานเกษตรอําเภอบานกรวด 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมงคล เกศกนกวงศ  

เบอรโทรศัพท : โทร.086 2654058. 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ออย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 96,222 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  5,632 ราย 
สถานท่ีตั้ง:อาคารโรงสีชุมชน ณ ท่ีแปลงสาธิตการปลูกออย หมูท่ี 6 ต.นาโพธิ์  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย 
พิกัด Long :  96.95750759274797  Lat :  15.615060754077872 
พิกัด :  X – 281017.12     Y – 1727407.25 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :   

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายแสวงอภิโชติ บาลไธสงพิสิฐ   
ท่ีอยู :อาคารเอนกประสงค หมู 6 บานหนองหวานอย ต.นาโพธิ์  อ.นาโพธิ ์ จ.บุรีรัมยโทร: 089-8470151 

เบอรโทรศัพท :นายแสวงอภิโชติ บาลไธสงพิสิฐโทร: 089-8470151 
สถานการณของพ้ืนท่ี: 

ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตรตันแบบประจําตําบลนาโพธิ์มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 1991 
ไร ทํานา 1874 ไร พ้ืนท่ีสวน 50 ไร พ้ืนท่ีปลูกออย 30 ไรเลี้ยงสัตว 50 ตัว   ตั้งอยูท่ีอาคารเอนกประสงค หมู 6 บาน
หนองหวานอย ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย เบอรโทรศัพทติดตอ 0973093254  มีคําขวัญ/สโลแกน
ประจําศูนยฯ คือ “3 ลด 3 เพ่ิม คือ การผลิตออย มีนโยบาย 3 ลด 3 เพ่ิมสงเสริมชาวนาปรับเปลี่ยนพืชท่ีนาดอนเปน
รูปธรรมลด-ลดเมล็ดพันธุลดการใชปุยลดการใชสารกําจัดศัตรพืูช 3 เพ่ิม-เพ่ิมผลผลิตเพ่ิม คุณภาพขาวเพ่ิมกําไรใหชาวนา
และปรับเปลี่ยนเปนชาวไร เปนคุณธรรมประจําศูนยฯ คือ “รวมมือ รวมแรง และรวมใจ สรางพลังขับเคลื่อนชุมชน” โดยมี 
นางสมสมัย วงพันสุ เปนผูใหญบาน บานหนองหวานอยมีกลุมทอผาไหมคณะกรรมการดําเนินงาน ทําหนาท่ีเปนแกนนาํ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยฯ มีท้ังหมด 6 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายฝกอบรม ฝายการผลิต ฝายการตลาด 
และฝายประชาสัมพันธ  ผลิตภัณฑของศูนยการเรียนรูฯ จัดอยูในประเภทผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรม ไดแกข้ันทําผาไหม 
จนกลายเปนอาชีพรองของคนสวนใหญในชุมชนตําบลนาโพธิ ์ อีกท้ังผลิตภัณฑยังเปนท่ีรูจักและใหการยอมรับจากตลาด
โดยท่ัวไปท้ังในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง และศูนยฯ แหงนี้เองไดเปนจุดศูนยกลางในการประสานความรวมมือ
ระหวางบุคลากรขององคกรเทศบาล ในการท่ีจะสรางอาชีพและรายได ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูของตําบลนาโพธิ ์

แนวทางการพัฒนา :เพ่ือใหเกษตรกรทําการผลิตพืชเศรษฐกิจไดเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีตามเขตความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตนทุนการผลิตลดลง และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เปนพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีปลูกออย  
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การนําไปใชประโยชน: ประโยชนโดยตรงของออยก็คือการนําเอาไปผลิตเปนน้ําตาลทรายลําตนใชกินสดเปนผลไม ทํา

เปนออยควั่น หรือบีบเอาน้ําออยใชดื่มกากน้ําตาลมีประโยชนหลายอยาง สามารถนํามาใชทําปุย ใชเปนอาหารสําหรับ

เลี้ยงสัตว ใชในอุตสาหกรรมยีสต ใชผลิตแอลกอฮอล ใชทํากรดน้ําสม ทําผงชูรส ซีอ๊ิว เหลา เบียร 

หลักสูตรเรียนรู: 
1. บรรยายความรูเรื่องฤดูการปลูกออยท่ีเหมาะสม 
2. บรรยายความรูเรื่องการเตรียมดินปลูกออยโรงงาน 
3. บรรยายความรูเรื่องการเตรียมทอนพันธุออย 
4. บรรยายความรูการดูแลรักษาวัชพืชในแปลงออย 
5. บรรยายความรูการกําจัดโรคแมลงศัตรูออย 

 
ฐานการเรียนรู : 

1. ฐานเรียนรูการตรวจคา Hpดินหาคาธาตุอาหาร NPK พืช 
2. ฐานเรียนรูการทําเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อราบิวเวอเรีย สาธิตการทําปุยหมัก  

วิสาหกิจชุมชนบานสงแดง 
3. นิทรรศการเรื่องการใชน้ําอยางรูคุณคาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
4. ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (กศน.นาโพธิ์) 
5. ฐานเรียนรูการปลูกออยโรงงาน 

 
แปลงเรียนรู 

 
 
 

 
 
 

 
 
เครือขาย:  1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาโพธิ์ 

2. โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานสงแดงสํานักงานตรวจบัญชีบุรีรัมย 

  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุรัตน แยมศรีเกษตรอําเภอนาโพธิ์ 
เบอรโทรศัพท :044-686115 
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 ระยะทาง 16 กม. 

อ.เมอืง

 

ไปอ.คูเมือง

 

ศูนยเรียนรูฯ บานโนนสําราญ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอ.เมืองบุรีรัมย  จ.บุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 320118 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 320118 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานโนนสําราญ หมูท่ี 16  ตําบลถลุงเหล็ก  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด Long : 97.06209322655316   Lat :  15.124450401553473 
พิกัด :  X 291747    Y 1673010 
ระดับการพัฒนาของศูนย : 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 
           

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายปาน  เงินไทย  อายุ 54 ป 
บานเลขท่ี 4 หมูท่ี 16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมยเบอรโทรศัพท: 081 0652623 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลถลุงเหล็ก สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาว โดยสวนมากปลูกขาวเพ่ือบริโภคและมีเกษตรกรบางสวนผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แตประสบ
ปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง 
และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : 

 ลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรมีตนทุนผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,552.64 บาท เปาหมายลดตนทุนไรละ 450 
บาท 
การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน  

หลักสูตรเรียนรู:  1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

ฐานการเรียนรู: 1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสง 
โดยเนนในระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช การใสปุยการตรวจแมลง  
ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  
ระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง 
ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช  
ระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัด 
วัชพืชและเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 
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2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราท่ีเหมาะสม 
โดยเนนการเลือกพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก  
การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวใชอัตราเมล็ดพันธุตามวิธีการปลูก 

3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการ 
ลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน 
การคัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาดตองการและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดหา 
พันธุขาวท่ีคุณภาพดีและกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 
4. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุน 
และผลิตขาวใหไดคุณภาพดี โดยเนนในเรื่องของการวางแผน 
การผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิตไดแก 
การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวปลอดภัยใชระบบการผลิต 
แบบ GAP การผลิตขาวท่ัวไปเพ่ือขายโรงสี การผลิตขาวอินทรีย 
 

 
5. การใชสมุนไพรปองกันจํากัดแมลง  การทําน้ําหมักชีวภาพ การผลิตปุยอินทรียการบํารุงดินโดยใชพืชตระกูล
ถ่ัวกอนทํานา โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน วิธีทํา การนํามาผลิตใชและประโยชน 
6. การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานหนองมะคาแต 

             ศูนยวิจัยขาวพิมายนครราชสีมา กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางอัญชลี  บุญมี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 0933191713 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 442,194 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 12,179 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานโคกเมือง  หมูท่ี  6 ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมย 

พิกัด : X 82408   y 03480   Zone 48 p  

ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายสะอาด ทํานา 
ท่ีอยู : บานโคกเมือง หมูท่ี  6  ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรมย (ศูนยขาวชุมชน) 
เบอรโทรศัพท : 087-933-9889 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ขาว เปนพืชเศรษฐกิจหลักของอําเภอประโคนชัยพ้ืนท่ีปลูกขาวจํานวน 442,194 ไรคิด
เปนรอยละ  79.4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด เกษตรกรผูปลูกขาวจํานวน  12,179 ครัวเรือน  จากการใชขอมูลแผนท่ี 
(mapping) เพ่ือใชในการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zonning) สําหรับการปลูกขาวของอําเภอประโคนชัยพ้ืนท่ี
เหมาะสม (S1,S2)จํานวน 140,643 ไรรวมท้ังหมด  จํานวน  442,194  ไร พ้ืนท่ีเหมาะสมนอย(S3)จํานวน 
269,453 ไร  พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)จํานวน 32,098 ไร  สถานการณการผลิตขาว ปจจุบันเกษตรกรประสบ
ปญหา ตนทุนการผลิตสูง  ขาวไมมีคุณภาพ ผลผลิตตอไรต่ํา ราคาตกต่ํา สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัยจึงได
กําหนดตําบลจรเขมากเปนตําบลนํารองสงเสริมการเกษตรมิติใหม(MRCF) ตามนโยบายของกรมสงเสริม
การเกษตรโดยพิจารณาคัดเลือกศูนยขาวชุมชนตําบลจรเขมากซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรตนแบบ เปนศูนยเรียนรูเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมการผลิตขาว เพ่ือเปนแหลงเรียนรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ขาวในพ้ืนท่ีเหมาะของเกษตรกรอําเภอประโคนชัย ซ่ึงเปนมีวิทยากรเกษตรกรท่ีมีองคความรูในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตขาว และฐานเรียนรูแตละกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาตั้งแตตนน้ํา   
กลางน้ํา  ปลายน้ํา   

13



 
แนวทางการพัฒนา : เพ่ือเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรในการลดตนทุนการผลิตขาว การพัฒนา
คุณภาพขาว  และการเพ่ิมมูลคาผลผลิตเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรในการผลิตขาว 

 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตขาวอินทรียแบบครบวงจรตั้งแตตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา และจัด
จําหนายในแบรนดของขาวดินภูเขาไฟ เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว  
 
การนําไปใชประโยชน : การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง   การผลิตขาวอินทรีย การผลิตปุยอินทรียและ 
สารชีวภัณฑลดตนทุนการผลิต 
 
หลักสูตรเรียนรู :  
 1 การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐานเมล็ดพันธุ 
 2 การผลิตปุยอินทรียและปุยน้ําหมัก ,ฮอรโมน 
 3 การผลิตสารชีวภัณฑ ไดแก เชื้อไตรโครเดอรมา,เชื้อบริเวอรเรีย  
 4 การผลิตขาวอินทรีย 
 5 การแปรรูปขาวไดแก ขาวสารขาว,ขาวกลอง, ขาวฮางงอก,ไอศกรีมขาวกลองงอก,น้ําขาวกลองงอก  

ฐานการเรียนรู :  
1 การผลิตเมล็ดพันธุขาว (ศูนยขาวชุมชน) 
2 การผลิตปุยอินทรียและปุยน้ําหมัก, ฮอรโมน 
3 การผลิตสารชีวภัณฑ และการใชประโยชน  
4 เพ่ิมมูลคา (แปรูปขาว) 

 
 

เครือขาย : 1) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลจรเขมาก   

    2) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโคกเมือง 

    3) กลุมแมบานแปรรูปสมุนไพร   

    4) ศูนยจัดการดินปุยตําบลปงกู   

    5) กลุมทอสื่อกกยกลายบานโคกเมือง 

    6) กลุมเกษตรกรรูปแบบเกษตรแปลงใหญบานโคกเมือง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายขันธลักษณ  ศรีวิเศษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท : 093-3791449 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดบุรีรัมย  

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 126,406 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,855 ราย 
สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 13 บานแดงใหญ ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : lat 15.593973  Lon 103.041792  X 290035  Y 1724987  zone 48 P  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประดิษฐ จันอาภาส 
ท่ีอยู : หมูท่ี 13 บานแดงใหญ ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท :  082-1338204 
สถานการณ :  

1. เกษตรกรสวนใหญทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก  
2. เกษตรกรใชปุยเคมี และสารเคมีกําจัดวัชพืชในการผลิตเพ่ือจําหนายและบริโภค  
3. เกษตรกรบางสวนใชปุยอินทรียและสารชีวภัณฑในการผลิตพืชเพ่ือจําหนายและบริโภค 
4. ดินขาดความอุดมสมบูรณในการผลิตพืช 
5. เกิดปญหาภัยธรรมชาติ(น้ําทวม)ในปท่ีผานมา 
6. เกษตรกรมีการปลูกพืชหลังนา เชน พืชผัก ถ่ัวลิสง 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืนหลังนา และพืชอ่ืน นําไปสูการมีชีวิตแบบพอเพียง 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยอินทรีย/สารชีวภัณฑ  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต/การเพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืน  
หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชเองในปตอไป 

2. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาสด/เชื้อบิวเวอรเรียและการนําไปใชประโยชน 
3. การผลิตปุยอินทรีย 
4. การลดตนทุนการผลิตขาว 
5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ฐานการเรียนรู :  
1. ฐานการเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว 
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2. ฐานการเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑ 

 

3. ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. ฐานการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 

 

5. ฐานการเรียนรูดานปศุสัตว 

 

6. ฐานการเรียนรูดานประมง 

 
แปลงเรียนรู : 

 
 

เครือขาย : แปลงสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมบานหนองบก หมูท่ี 6 ตําบลพุทไธสง 
             เศรษฐกิจพอเพียงบานดอนกลาง หมูท่ี 3 ตําบลบานเปา 
             กลุมผลิตปุยอินทรียบานบัว หมูท่ี 3 ตําบลบานแวง 
             แปลงเรียนรูปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมอ่ืน  หมูท่ี 8,12 ตําบลหายโศก 
             ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานกุดเทา หมูท่ี 4 ตําบลบานจาน 
             ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานจาน หมูท่ี 7 ตําบลบานจาน 
             กลุมนาแปลงใหญตําบลบานจาน 
             แปลงเรียนรูพืชผักบานศรีษะแรต หมูท่ี 3 ตําบลมะเฟอง 
             แปลงเรียนรูพืชผักบานยางนอย หมูท่ี 1 ตําบลบานยาง 
             โครงการสงเสริมเศรษกิจพอเพียงในชุมชน บานพลับ หมูท่ี 8 ตําบลหายโศก 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวุฒินันท ประทุมคํา   
เบอรโทรศัพท : 085-7785138 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดบุรีรัมย  

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 69,996 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,207 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 5 บานหนองสะแก ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : lat  14.582115° Lon 102.869193° 

X 270436  Y 1613181     Long :  zone 48 P  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายนภดล  มีพวงผล 
ท่ีอยู : หมูท่ี 5 บานหนองสะแก  ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 0-8796-1670-3 

สถานการณ : เกษตรกรของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย สวนใหญทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน
เปนหลัก พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในชุดดินท่ี 18 และชุดดินท่ี 1  ดินขาดความอุดมสมบูรณ เกษตรกรใชปุยเคมี 
และสารเคมีเกินความจําเปน ปจจัยการผลิตมีราคาแพง ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพต่ํา 
ขายไมไดราคา   

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต พัฒนาผลผลติใหไดมาตรฐาน เพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืนหลังนา และพืช
อ่ืน  นําไปสูการมีชีวิตแบบพอเพียง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรเปนเกษตรทฤษฎี
ใหม  

หลักสูตรเรียนรู :   

1. การผลิตขาวGAPและการผลิตขาวอินทรีย  
2. การผลิตสารชีวภัณฑและการนําไปใชประโยชน 
3. การทําน้ําหมักชีวภาพ/ฮอโมน /จุลลินทรียตางๆ 
4. เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
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ฐานการเรียนรู :  

1. ฐานการเรียนรูเรื่องการผลิตขาวอินทรีย 
 

 

 

2. ฐานการเรียนรูผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือควบคุมศัตรูพืช 

 
 

 

 
 
 
                                                       
 
 
                                                                       3. ฐานการเรียนรูเรื่องการจัดการดินและปุย 

 
4. ฐานการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

              5. ฐานการเรียนรูเรื่องการขยายพันธุพืช 
 

แปลงเรียนรู : การผลิตขาวอินทรียและเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

 

เครือขาย : แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร สํานักงานประมงอําเภอ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สถานีพัฒนาท่ีดิน

บุรีรัมย ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางฐิติรัตน  แปลงดี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 09- 3319-1819 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  193,726  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 13,909   ราย 

สถานท่ีตั้ง:77/2 หมู 16 ตําบลชุมแสง  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมยพ้ืนท่ี  30 ไร  
พิกัด Long 103.34224808484448:  Lat :  15.115870140607491 

พิกัด :X 321854      Y 1671814         zone 48 P  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายคํานึง  เจริญศิริ   อายุ 40 ป 

ท่ีอยู :77/2 หมู 16 ตําบลชมุแสง  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท 098-5843075 
สถานการณของพ้ืนท่ี อําเภอสตึก มีพ้ืนท่ีการปลกูพืชเศรษฐกิจท้ัง ขาว ออย มันสําปะหลัง และยางพารา เกษตรกรสวนมากปลกูขาว 
มีพ้ืนท่ีปลูกขาว193726 ไร แตตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุนการผลติสูง พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมท้ังการ

แพรระบาดของโรคและแมลงศัตรพืูช ทําใหผลผลติท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพต่ํา เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบกับภาวะ
ขาดทุน มีปญหาหนี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  

แนวทางการพัฒนา เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต
ขาวและะปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอ่ืนๆตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

จุดเดนของศูนยเรียนรู: การผลิตขาวอินทรีย การใชปุยน้ําหมักจากข้ีหมู  การใชน้ําบาดาลจากระบบพลังงาน
แสงอาทิตย  

การนําไปใชประโยชน การลดตนทุนการผลิต /เพ่ิมรายได /สามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

 

 

19



หลักสูตรเรียนรู:  
1. การปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
2. การผลิตขาวอินทรีย และการลดตนทุนการผลิตขาว  
3. โรคแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและกลยุทธการเลือกใชวิธีการปองกัน 
4. การผลิตขยายและการใชชีวภัณฑ (เชื้อราบิวเวอเรีย, เชื้อราไตรโคเดอรมา) 
5. การทําน้ําหมักข้ีหมู 

ฐานการเรียนรู   
1. การลดตนทุนการผลิตขาว  
2. การผลิตน้ําหมักข้ีหมู 
3. การผลิตขายและการใชสารชีวภัณฑ  

 
 

แปลงเรียนรู 

 
เครือขาย: สํานักงานเกษตรอําเภอสตึกสํานักงานปศุสัตวอําเภอสตึกสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสตึก 

สถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมยศูนยวิจัยขาวนครราชสีมาสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมยสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดบุรีรัมยสํานักงานชลประทานจังหวัดบุรีรัมยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายทศพร โพธิ์สอาด  เบอรโทรศัพท : 086 1254084 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดบุรีรัมย  

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 118894ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 9,275 ราย 
สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 9 บานสระปะคํา ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : lat 15.99568 Lon 103.051274   X 290657   Y 1681332Long   zone 48 P  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประกายสิทธิ์ ตนศรี 
ท่ีอยู : หมูท่ี 9 บานสระปะคํา ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 062-3137754 
สถานการณ : 1. เกษตรกรสวนใหญทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก  

 2. มีการใชปุยเคมี และสารเคมีกําจัดวัชพืชในการผลิตเพ่ือจําหนายและบริโภค  
 3. มีปญหาในเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ ใชสารเคมีเกินความจําเปน ปจจัยการผลิตมีราคาแพง 
ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพต่ํา ขายไมไดราคา 
4. เกษตรกรขาดน้ําในการทําการเกษตรในฤดูแลง 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืนหลังนาและพืชอ่ืน นําไปสูการมีชีวิตแบบพอเพียง 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชน้ําหมักชีวภาพ
สูตรตางๆ  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต/การเพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืน  
หลักสูตรเรียนรู :  

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุท่ีดีไวปลูกในปตอไป 
2. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาสดและการนําไปใชประโยชน 
3. การทําน้ําหมักชีวภาพยอดนิยม 
4. เศรษฐกิจพอเพียง  
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ฐานการเรียนรู :  

1. ฐานการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
2. ฐานการเรียนรูการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาสด 
3. ฐานการเรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพยอดนิยม 
4. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 
 
เครือขาย : ท่ีวาการอําเภอคูเมือง   

    พัฒนาชุมชนอําเภอคูเมือง  
    ปศุสัตวอําเภอคูเมือง  
    สถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย 
    โรงเรียนบานสระปะคําถาวร 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพเยาว   เชียรรัมย   
เบอรโทรศัพท : 081-0694003 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองบัว  อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย  

สินคาหลัก : ขาว 

สถานท่ีตั้ง : บานดอนใตพัฒนา หมูท่ี ๙  ตําบลหนองบัว  อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด :  X 48P024๗๑๖๗   Y 159๕๙๒๓ 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางสาววันเพ็ญ  ดานกลาง  อายุ 4๐ ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๕๗ หมูท่ี 1๑ ตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 08๑-๙๑๔๗๘๔๓ 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลหนองบัว มีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร 14,702 ไร ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มีพ้ืนท่ี

ปลูกขาว 7,798 ไร เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในท่ีลุมและมีระบบชลประทาน  เกษตรกรจึงสามารถผลิตขาวไดปละ 2 ครั้ง 

ปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาโรคและแมลง ประกอบดวย โรคใบไหม ใบจุดสีน้ําตาล ใบขีดสีน้ําตาล โรคเมล็ดดาง ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากเชื้อรา สวนแมลงท่ีพบการระบาด คือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น หนอนกอฯลฯ  ซ่ึงท่ีผานมาการ

จัดการศัตรูพืชของเกษตรกรดําเนินการโดยใชสารเคมีเปนหลัก โดยอาศัยประสบการณและความเคยชิน จึงทําใหการผลิต

พืชไมไดท้ังปริมาณ คุณภาพ ตนทุนการผลิตสูงและรบกวนระบบนิเวศอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การพ่ึงพาสารเคมีเปนหลัก

ยังสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรโดยตรงอีกดวย 

 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และการใชสารเคมีโดยสงเสริมใหเกษตรกรใชสารชีวภัณฑ เพ่ือชวย

ปองกันโรคและแมลงในนานขาว โดยมีเปาหมายลดปญหาโรคและแมลงในนาขาว  

 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ (เชื้อราไตรโคเดอรมา และเชื้อราบิวเวอรเรีย ) และการผลิต

ฮอรโมนไข  ฮอรโมนนมสด และน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือใชในนาขาว 
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หลักสูตรเรียนรู :   1. การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือใชปองกันโรคและแมลงในนาขาว 

   2. การผลิตฮอรโมนไข  ฮอรโมนนมสด และน้ําหมักชีวภาพ บํารุงขาวลดการใชปุยเคมี 

     ๓. การปลูกขาวนาหยอดเพ่ือลดการใชเมล็ดพันธุ 

     ๔. การใชปุยพืชสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวลิ้นจี่  เพ็ชรนิล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0๙๓-๓๑๙๑๗๘๑ 

24



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 69591  ไร  
เกษตรกรเปาหมาย : 8945  ราย 
สถานท่ีตั้ง : แปลงเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมครบวงจร  หมูท่ี 1 บานโนนน้ําออม   ตําบลชํานิ  อําเภอชํานิ   
พิกัด : Long 96.85452442431036  Lat 14.818757820128441 
พิกัด : แกน  X 48  P0269105      แกน  Y 1639386    Zone 48 P  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางชะมาย  ทิษทะษะ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 3-3104-00575-86-0 
ท่ีอยู : หมูท่ี 1 บานโนนน้ําออม ตําบลชํานิ  อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 083-3845129 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อาชีพการทํานาของเกษตรกรอําเภอชํานิ ตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุนการ 
ผลิตสูง พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการแปลงของเกษตรกรไมดีเทาท่ีควร รวมท้ังการ
แพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญ          
จึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหาหนี้สนิและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงภายใตสถานการณดังกลาว จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางใหความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม
ปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร  
จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือเปนจุดดูงานดานการลดตนทุน         
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมท้ังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับ
เกษตรกร 
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แนวทางการพัฒนา : เพ่ือใหมีศูนยเรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สําหรับเปนแหลง
เรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกรอําเภอชํานิ โดยมีการถายทอด
องคความรูดานการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรใหสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช
เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรู ท่ีไดรับไป
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนแปลงเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมครบวงจร 
 

การนําไปใชประโยชน : สามารถเรียนรูการเกษตรไดอยางครบวงจร  

หลักสูตรเรียนรู :  1. การทําการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การปรับปรุงบํารุงดินตามแนวทางเกษตรอินทรีย 
  3. การผลิตพืชผักเพ่ือการคา 
  4. การผลิตขาวคุณภาพดี 
  5. การเลี้ยงสัตว 

ฐานการเรียนรู :   

ฐานท่ี  ๑ การเรียนรูดานการปรับปรุงบํารุงดินและปุย 
ฐานท่ี  ๒  สถานีการผลิตพืชโดยศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง 
ฐานท่ี  ๓  สถานีการเลี้ยงสัตว 
ฐานท่ี  ๔  การผลิตขาวคุณภาพดี 
 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)   

    สํานักงานเทศบาลตําบลชํานิสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชํานิ  

    สํานักงานปศุสัตวอําเภอชํานิ 

    ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชํานิ 

    ปกครองอําเภอชํานิ 

    สัสดีอําเภอชํานิ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายแกว  สนโสม  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 089-6292481 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.แคนดง  จ.บุรีรัมย 
สินคาหลัก : -ขาว  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 51,490  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 3,614 ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานหัวฝายหมูท่ี 4  ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู:  

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู 

: นายสมบัติ  ทัศนไทย อายุ 48 ป  

บานเลขท่ี 99 หมูท่ี 4  ต.หัวฝายอ.แคนดง  จ.บุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 080-7987636 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหัวฝายสวนใหญ รอยละ 90 ปลูกขาว พ้ืนท่ีปลูกเปนท่ีราบลุม 

เหมาะสมแกการปลูกขาว บางสวนเปนพ้ืนท่ีดอนไมเหมาะสมตอการปลูกขาว ปจจุบันไดรับการอบรมเรื่อง Zoning 

และมีแนวโนมท่ีจะปรับเปลี่ยนไปปลูกออย เกษตรกรสวนมากจะผลิตขาวเพ่ือบริโภค และจําหนาย เก็บไวทําพันธุบาง

เปนบางสวน แตฤดูกาลผลิตท่ีผานมา เกษตรกรไดประสบปญหาเรื่องขาวปนหลักท่ีปลูก ขาวท่ีเก็บเก่ียวแลวมีพันธุอ่ืน

ปน ทําใหขายไดราคาต่ํา ตลอดท้ังปุยท่ีใชราคาแพง ตองใชปจจัยในการผลิตท่ีสูง    อีกท้ังเกิดภาวะฝนท้ิงชวง แตไดรับ

ผลกระทบนอย เพราะเปนพ้ืนท่ีอยูใกลแหลงน้ําและมีคลองสงน้ําชลประทานไหลผาน 

แนวทางพัฒนา: สงเสริมการลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ย 4,500 บาท  ตอไร  โดย

มีจุดมุงหมายลดตนทุนการผลิตลง ไรละ 500 บาท โดยจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากเดิม ไรละ 450 

กิโลกรัม เพ่ิมเปน 500 กิโลกรัมตอไร 

  :   จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว เพ่ือท่ีจะสามารถเก็บไวทําพันธุในปตอไป โดยไมตอง 

ไปซ้ือจากแหลงอ่ืน ซ่ึงเปนการลดตนทุนอีกทางหนึ่ง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู:  
1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

 2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
 3. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุน เพ่ิมรายได  

 

 

 

สตึก 
สตึก 

แคนดง 

บุรีรัมย 

ศูนยเรียนรูฯ 

จ.มหาสารคาม 
ปอมตํารวจ 
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หลักสูตรการเรียนรู :  
1. การลดตนทุนการผลิต องคความรูเริ่มตั้งแต  
การจัด Zoning การปลูกพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญมีสภาพเปนท่ีราบ,ท่ี

ดอน ใหปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสมแทน เชน ออย มันสําปะหลัง 
ฐานการเรียนรู :  

1. การ เตรี ยม พ้ืน ท่ีปลู ก  โดย เ ริ่ มตั้ ง แต การ ไถกลบฟางข า ว ในช ว ง เ ดือน  มกราคม -มีนาคม 
เพ่ือกําจัดวัชพืชอยางนอย 2 ครั้ง และควรมีการใสปุยอินทรียชีวภาพ อยางนอย 200 กิโลกรัมตอไร 

2. การดูแลรักษา การใสปุยเคมีเพ่ือชวยใหตนขาวเจริญเติบโตอยางสมบูรณ และมีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยชีววิธี 

3. การตัดพันธุปน โดยดําเนินการสรางองคความรู4 ระยะ ไดแก ระยะกลา,ระยะแตกกอ,ระยะตั้งทอง,
ระยะออกรวง โดยการถอนและตัดพันธุอ่ืนท่ีไมตองการออกใหหมด คงไวเฉพาะพันธุท่ีตรงตามความตองการ 

4. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลง ไดแก การใชเชื้อไตรโคเดอรมาคลุกเมล็ดกอน
หวาน และฉีดพนเพ่ือปองกันเชื้อราโรคพืชในแปลงขาว 

5. การใชปุยน้ําชีวภาพฉีดพนทางใบ 7-15 วันตอครั้ง 
 

 
 

เครือขาย : 1. ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนสระบัว 

2. ศูนยจัดการดินและปุยชุมชนสระบัว 

3. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนแคนดง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวรเดช  จันธิมา ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 09-3319-1827 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก:  ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย:  86,741 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย: 4,511 ราย 
สถานท่ีตั้ง:  บานหนองหวา หมูท่ี 2 ตําบลโคกเหล็ก อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด:  Long : 97.20198388425882       Lat: 15.03647203693502 
พิกัด: Zone 48  X= 306705  Y=  1663147 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู นายโปง พิมานรัมย บานเลขท่ี 61 หมูท่ี 2 ตําบลโคกเหล็ก 
อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด:   Zone 48  x 306769  y 1663329 
สถานการณของพ้ืนท่ี 
 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอหวยราช  สวนใหญปลูกขาวเปนอาชีพหลัก รอยละ 90 ของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ตําบลโคกเหล็ก  เกษตรกรปลูกขาวโดยใชเมล็ดพันธุขาวท่ีผลิตเอง เนื่องจากมีศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนในหมูบาน 
ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมในการปลูกขาว เชน ไถกลบฟางขาว ปลูกพืชปุยสด ผลิตเชื้อไตรโค
เดอรมาใชเองในพ้ืนท่ีหมูบาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1)การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และลดตนทุนการผลิต 2) การผลิตขาวคุณภาพดี3) เทคโนโลยีการลด
ตนทุนการผลิต โดยผลิตปุยอินทรียใชเอง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูการผลิตพันธุขาวคุณภาพดีใชเองรวมกับการผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดและการผลิตสารชีว
ภัณฑ ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชนมุงเนนใหสมาชิก และเกษตรกรในหมูบานนําไปใชเปนอันดับแรก และ ขยายผลตอไปใน
หมูบานขางเคียง 
หลักสูตรเรียนรูจัดใหสมาชิกเขาเรียนรูตามฐานการเรียนรูท้ัง 5 ฐานดังนี ้
 - ฐานเรียนรูท่ี 1  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม 
 - ฐานเรียนรูท่ี 2  การผลิตน้ําสมควันไม แปลงเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตขาว การเลี้ยงไกไข และการเลี้ยงแพะ 
 - ฐานเรียนรูท่ี 3  การบริหารและจัดการศัตรูพืช 
 - ฐานเรียนรูท่ี 4  การเพ่ิมผลผลิตขาวการผลิตน้ําหมักชีวภาพและฮอรโมนผลไมสุก 

- ฐานเรียนรูท่ี 5  การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด 
ฐานเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 ประกอบดวยฐานเรียนรูจํานวน 5 ฐาน 
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 - ฐานเรียนรูท่ี 1  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม เปนการผลิตเนื้อหมูสําหรับคน
บริโภคในทองถ่ิน เนนเทคนิคดวยการจัดการจัดการคอกไมไมใหมีน้ําเสียมูลสัตวสามารถกําจัดในคอกโดยการทํางาน
ของจุลินทรียทองถ่ิน เกษตรกรประจาํฐานเรียนรูฯ  นายควร  จิรัมย 

 

 

 

- ฐานเรียนรูท่ี 2 การผลิตน้ําสมควันไม แปลงเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตขาว การเลี้ยงไกไข และการเลี้ยงแพะ 
เกษตรกรประจําฐานเรียนรูฯ นายโปง  พิมานรัมย 

 
-ฐานเรียนรูท่ี 3 การบริหารและจัดการศัตรูพืช 
เกษตรกรประจําฐานเรียนรูฯ นายไชยยงค  ดาดผารัมย 

 
- ฐานเรียนรูท่ี 4 การเพ่ิมผลผลิตขาวการผลิตน้ําหมักชีวภาพและฮอรโมนผลไมสุก 
เกษตรกรประจําฐานเรียนรูฯนายเล็ม  ลักษร 

 
- ฐานเรียนรูท่ี 5 การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด 
เกษตรกรประจําฐานเรียนรูฯนายแบะ  นะรีรัมย 
 
แปลงเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตขาว 

 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานระดับตําบล :  นางสุวรรณา  ชาติชาตรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  091-8271786 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ: นางสาววิรัชดา  ทรงงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  086-2461334 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  64,285    ไร  
เกษตรกรเปาหมาย : 5,392   ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานโนนหมูท่ี 7 ตําบลหนองแวง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : Long :  15.56427                                 Lat : 102.87730 
         X 0273495                                         Y   1276265   Zone 48 P  
 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
       กม.ศนูย์       หนองสองห้อง 

ถน
นเ

จน
จบ

ทิศ
  

 
ท่ีวา่การอําเภอบ้านใหมไ่ชยพจน์ 

                             ถนน  สายประทาย  - ยโสธร 

 

ศูนยเรียนรูเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
บานโนนหมูท่ี 7 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายทวี  การดี อายุ  55 ป 
ท่ีอยู :บานเลขท่ี 3 หมูท่ี 7 ตําบลหนองแวง 
อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท :0895297322 
สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 จากขอมูลการใชพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม (Zoning) เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว S1 รอยละ 90.40 พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด 16,227 ไร 

โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนายและบริโภคในครัวเรือน แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ ดินขาดความ

อุดมสมบูรณ น้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอผลผลิตต่ํา ประสบปญหาโรคและแมลงศัตรูขาว 

แนวทางการพัฒนา : 

 - การลดตนทุนการผลิตขาว ไรละ 300 บาท จากตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ย 3,218 บาทตอไร 
 - ผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :ใชเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต  
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หลักสูตรเรียนรู : 
1. สงเสริมการใชพันธุขาวคุณภาพดี และตั้งกลุมแปลงขาวพันธุดี 
2. สงเสริมทําปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 
3. สงเสริมการใชเชื้อราไตรโครเดอรมาและการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว 

ฐานการเรียนรู : 
 1. การปลูกขาวพันธุดี พันธุขาวขาวดอกมะลิ05 เนนการตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช 
 2. การทําปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ เนนการทําปุยอินทรีย เพ่ือปรับปรุงดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ 
 3.การจัดทําเชื้อราไตรโครเดอรมา เพ่ือนําไปควบคุมโรคพืช  
แปลงเรียนรู : 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
       
 
 
เครือขาย: ศูนยสงเสริมและผลิตขาวชุมชน บานสมปอยไทรทอง ตําบลหนองเยือง อําเภอบานใหมไชยพจน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายดะเหร็ด หมัดเจริญ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท: 044 650082 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ไมผล (ฝรั่ง)  

สินคารอง : ขาว  

สถานท่ีตั้ง : บานหนองปุน  หมูท่ี 15 ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Zone 48    X 307467      Y 164264   

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ระดับ A  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางสุนันทา กุมรัมย อายุ 49 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 9 หมูท่ี 15  ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 081-0652527 

ความเปนมา : ฝรั่งกิมจู เปนไมผลท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอกระสังปละหลายแสนบาท 

ซ่ึงเปนพืชท่ีใชพ้ืนท่ีนอยแตสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดท้ังป อีกท้ัง สามารถเปนพืชตนแบบในการปรับลดพ้ืนท่ี

ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ไดเปนอยางดี  

วิสัยทัศน : แหลงเรียนรู ปรับเปลี่ยนอาชีพ พัฒนาเครือขาย สรางรายได สูความผาสุก 

พันธกิจ : พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

   พัฒนาคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

   พัฒนาเครือขายและองคกรเกษตรกรเปนตนแบบในการปรับเปลี่ยนอาชีพ 

   พัฒนาสินคาดวยการแปรรูปเพ่ิมชองทางการตลาดนําไปสูรายไดท่ีม่ันคง 

   พัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ขาวหอมมะลิ ดานปศุสัตว ดานประมง ดานพัฒนาท่ีดิน กลุมวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตและการเสริมรายได 

    - การปรับปรุงบํารุงดิน                 - การผลิตและใชสารชีวภัณฑ/น้ําหมักชีวภาพ 

    - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน        - การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

    - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ไปบรุรีมัย ์ สาย 226 ไป

 

ศพก.
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ฐานการเรียนรู : จุดท่ี 1 ศาลา ศพก. ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

1. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                              2. บัญชีฟาร 

 

 

 

จุดท่ี 2 โรงเรือนเพาะชํา ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง เนนเทคนิกการหอฝรั่ง ระบบน้ําในแปลงฝรั่ง และการขยายพันธุฝรั่ง 

2. เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

3. การผลิตออยค้ันน้ํา เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

 

 

จุดท่ี 3 ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

 

        

       

1. การปรับปรุงบํารุงดินและการใชสารชีวภัณฑ การปลูกหญาแฝก,การทําน้ําหมักสูตรตางๆ  

2. หลักการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย  

3. ปุยสั่งตัด การตรวจวิเคราะหดินสําหรับการใชปุยสั่งตัดในขาวและออย 

จุดท่ี 5 ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

1. การเลี้ยงไกไข  

2. การเลี้ยงสัตวน้ํา 

จุดท่ี 6 ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

1. การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน เนนการผลิตอาหารสัตวไวใชเอง 

เชน หญาหมักท่ีสามารถผลิตเองไดดวยตัวเอง 

จุดท่ี 7 ประกอบดวย ฐานการเรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ เนนการลดตนทุนการ  

ผลิตดวยสารชีวภัณฑ,การจัดการกับเมล็ดพันธุกอนปลูก 

 

 

 

แปลงเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง เทคนิการการหอ,การใชระบบน้ําในแปลงฝรั่ง 

  

    

 

 

เครือขาย : ตลาดประชารัฐ,ตลาดเซาะกราว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวบังอร โฉมฉิน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 6362 2417    34



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 23,368 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,500 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานสําโรง หมูท่ี 3 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด :  X 269045   Y 1653232    พ้ืนท่ีดําเนินการ   15   ไร 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรตนแบบ  : นายเจริญ สุขวิบูลย  อายุ 51ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 111 หมูท่ี 3 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 0902678577 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรปลูกขาวตองเผชิญกับปญหา ตางๆ อาทิ พ้ืนท่ี
เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการท่ีไมดีเทาท่ีควร เนื่องจากพ้ืนท่ี
สวนใหญ คิดเปนรอยละ 45 และ 15 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย และไมเหมาะสม
สําหรับการปลูกขาว สงผลใหตนทุนการผลิตสูง รวมท้ังการแพรระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช ผลผลิตท่ีไดรับไมมีประสิทธิภาพท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีต่ํา 
เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบกับภาวะขาดทุน  
แนวทางการพัฒนา :  

 1. ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาไมเหมาะสมและเหมาะสมนอย เปนกิจกรรมเกษตรผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

2. การลดตนทุนการผลิตขาว  และผลิตขาวใหไดผลผลิตสูง คุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด ในเขต

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

นายเจริญ  สุขวบูิลย์ 

ทีว่่าการอาํเภอ

ลาํปลายมาศ 

แยกสะเดาหวาน ไป จ.นครราชสีมา ไป จ.บุรีรัมย์ 

บ้านโคก

กลาง 

  ไป อ.น
างรอง 

บ้านสําโรง 

หมู่.3 

N 

6  ก.ม. 

3 ก.ม. 
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สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและปรับเปลี่ยนกิจกรรมจาก ขาวมาเปนเกษตร
ผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญของตําบล  
ซ่ึงศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จและสามารถถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสินคาเกษตรสูเกษตรกรท่ัวไปได 

 
เทคโนโลยีเดน :  
1. การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การทําปุย ปุยน้ําหมักชีวภาพจากและ น้ําสมควันไม การแบงพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน 
3. การบริหารจัดการน้ําและการใชพลังงานทดแทน 
4. การแปรรูปขาว(โรงสีขาว) 

 
                  

หลักสูตรการเรียนรู : 1 .การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง      
     2. การลดตนทุนการผลิตขาวและการปรับปรุงคุณภาพขาว  
     3. การปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน 

                          4. การผลิตปุยอินทรีย/ปุยน้ําชีวภาพ และน้ําสมควันไม 
          5. การบริหารจัดการน้ําและการใชพลังงานทดแทน 

 
ฐานการเรียนรู : 1. การจัดการดิน, ปุย และศัตรูพืช 
           2. การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาว 
       3. การเกษตรผสมผสาน 
   4. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว/การแปรรูปขาว 
  5. การผลิตปุยอินทรีย/ปุยน้ําชีวภาพ และน้ําสมควันไม 
   
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมบัติ แคนสิงห นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   
โทรศัพท : 0898458423, 0933191732 
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ถนนสายตราพระยา – ระหานทราย ถนนสายตราพระยา – อรัญประเทศ 

ไป อ.ประคํา 

จุดตรวจทางหลวง 

ศูนยเรียนรูฯ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :   64,285       ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  5,392     ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานหนองกก หมูท่ี 1  ตําบลสมปอย  อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย  31260 

พิกัด : X : 0258304  Y : 1588777  zone  48 P 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายสนอง  แฉลมชาติอายุ 48 ป  
 บานเลขท่ี 87 หมูท่ี 1 ต.สมปอย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท: 096-8532955  

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีบานหนองกก หมู1 ตําบลสมปอย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย   สวน
ใหญปลูกขาว รอยละ 80 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายเก็บไวบริโภค และเก็บไวทําพันธุปลูกในปตอไป แต
ประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและ
สารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองสงน้ําจากเข่ือนลํานางรอง โครงการในพระราชดําริฯ การคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา :การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,500 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 1,000 บาท 
การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวเจาหอมมะลิ105 จํานวน 20 ไร 
 และพันธุไรซเบอรรี่ จํานวน 2 ไร  
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
 
 
 
 

เลีย้วซ้าย 5 ก.ม. 

บ้านหนองกก ม.1 ต.ส้มป่อย 

ท่ีวา่การอําเภอโนนดินแดง 
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หลักสูตรเรียนรู: 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

                     3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีต(โดยการปกดําขาว และการหวานขาว) 

ฐานการเรียนรู: 

1.1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสง 
โดยเนนในระยะกลา ไดแก การตัดใบขาว การจาํกัดวัชพืช 
ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง  
ระยะออกรวงไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืชสํารวจแมลงกอนเก่ียว 20วัน 

1.2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราท่ีเหมาะสม 
1.3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีต 
1.4. มีโรงสีขาวชุมชน ประจําศูนยฯ บานหนองกก ม.1  ต.สมปอย อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูในแตละฐาน 

1. ฐานการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุท่ีดีไวปลูกในปตอไป โดยมีหัวขอในการเรียนรูดังนี้ 

 1.1 ประเภทเมล็ดพันธุขาว ลักษณะของเมล็ดพันธุขาวท่ีดี ประโยชนของเมล็ดพันธุขาวท่ีดี ลักษณะประจํา

พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  แหลงเมล็ดพันธุท่ีนาเชื่อถือ โรคแมลงศัตรูขาว และการตัดพันธุปน 

2. ฐานการเรียนรูการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาสดและการนําไปใชประโยชน โดยมีหัวขอในการเรียนรูดังนี้ 

 2.1 ผลิตปุยหมักจากมูลสัตวลี้ยง และการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือนําเชื้อราไตรโค           

เดอรมาไปใชควบคุมโรคพืชเชนโรคไหมขาว เปนตน 

 
3. ฐานการเรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพยอดนิยม โดยมีหัวขอในการเรียนรูดังนี้ 

 3.1 สูตรท่ี 1 ชวยบํารุง ปลายราก, โคน, ลําตน,ก่ิงกาน, ใบ จากพืชผักใบเขียว 

       สูตรท่ี 2 ชวยเรงดอก, บํารุงผล ทําใหโตงาม, ไดผลเร็ว จากพืชผักและผลไมสุกสีเหลือง 

                สูตรท่ี 3 น้ําหมักจากเศษปลา 

แปลงเรียนรู                                                                     

 

เครือขาย: เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ตําบลสมปอย และตําบลใกลเคียงในอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายโยธิน  มุละสีวะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  087-9910969 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 143380  ไร  
เกษตรกรเปาหมาย : 5440 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานนอย  หมูท่ี ๑๐  ตําบลจันดุม  อําเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : X 298363    Y 1623355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายจันทร  โพธิ์แกว  
ท่ีอยู : เลขท่ี 39  บานนอย หมูท่ี ๑๐ ตําบลจันดุม  อําเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 0930736650 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนสวนมากมีตนทุนการผลิตท่ีสูง มีรายไดตอครัวเรือนตอป
นอย จึงสงเสริมใหมีการลดตนทุนการผลิตขาว และประกอบอาชีพอยางอ่ืนเสริม โดยดูตนแบบจากเกษตรกรท่ี
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มุงเนนใหเกษตรกรไดมี
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จากฐานเรียนรูเพ่ือลดตนทุนการผลิต  ฐานเรียนรูเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตกับเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู รวมถึงการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองจาก
แหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ การไดฝกปฏิบัติในการเปนท้ังผูถายทอดและผูเรียนรู  

แนวทางการพัฒนา : เพ่ือใหเกษตรกรไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การสรางความเขาใจ 
พัฒนาองคความรูใหมีการจัดเก็บและสามารถเขียนบรรยายไดอยางชัดเจน ในเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรใหมีคุณภาพ เพ่ือใหเกษตรกรมีระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เกษตรกรในหมูบานสวนใหญปลูกผักปลอดสารพิษไวกินเองและจําหนาย  
 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต สรางรายไดอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากการผลิตขาว/ ผูบริโภค

ปลอดภัยมีสุขภาพท่ีดี  
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หลักสูตรเรียนรู :  

1. การจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู  จัดฐานการเรียนรู จํานวน ๖ ฐาน 
ใหมีเกษตรกรตนแบบประจําฐานเรียนรู โดยใหผูเรียนเขาเรียนรูฐาน 

2. กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองโดยเปดโอกาสให
เกษตรกรผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณความคิดเห็นถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญา 
ท่ีเหมาะสมในการผลิต และ พัฒนาทักษะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

3. หลักการเรียนรูดวยตนเอง ฝกปฏิบัติจริงในการเปนท้ังผูปฏิบัติ ผูถายทอดและผูเรียนรู 
4. การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม 

ฐานการเรียนรู :  
1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  การทําปุยหมักคุณภาพสูง (แบบไมกลับกอง) 
 3.  การผลิตฮอรโมนไข เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 4.  การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 
 ๕.  การผลิตขยายสารชีวภัณฑ ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรีย 
 6.  การตัดใบขาว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 

แปลงเรียนรู :  : 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  สํานักงานเกษตรอําเภอพลับพลาชัย   

    สํานักงานปศุสัตวอําเภอพลับพลาชัย   

    สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  

    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพลับพลาชัย  

    ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพลับพลาชัย  

    สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย  

    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาพลับพลาชัย  

    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพลับพลาชัย  

    เทศบาลตําบลจันดุม  

              สํานักงานการไฟฟาอําเภอพลับพลาชัย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวศศิธร  แปลงไธสง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท : 062-1538762 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาวหอมมะลิ 

สถานท่ีตั้ง : บานโนนสวาง หมูท่ี 12 ตําบลบานดาน อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : X 304250    Y 1674889 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : B 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายบัญชา ทรงเวียง อายุ 57 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 84 หมู 12 ต. บานดาน อ.บานดาน จ.บุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 086-7269378 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ประสิทธิภาพการผลิตขาวของเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา และตนทุนการผลิตสูง   
แนวทางการพัฒนา : เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  สําหรับเปนแหลงเรียนรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหแกเกษตรกร 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตขาว เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยการลดตนทุนการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต /เพ่ิมผลผลิต การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

2. การเพ่ิมมูลคาสินคา โดยผลิตขาวหอมมะลิ เพ่ือจําหนายพันธุดี และเพ่ิมกิจกรรมตางๆ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชนการเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกบ การปลูกหอมแดงหลังนา 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว, เปนศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

 2. เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม 
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ฐานการเรียนรู : 1. การผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 
  2. เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ปุยสั่งตัดและการตรวจวิเคราะหดิน 
  4. การขยายพันธุพืช 
  5. การผลิตปุยอินทรีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโนนสวรรค, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวจันทรจิรา สมันทอง  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   
เบอรโทรศัพท : 093-3191826 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย  
สินคาหลัก : ขาว  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 21 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองตาดํา   หมูท่ี 3  ตําบลเยยปราสาท อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : Zone 48   X 237071 Y 1631827 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายบัวพันธ ภาษิต  อายุ 72 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 22/1 หมูท่ี 3 ตําบลเยยปราสาท อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 0810647454 
สถานการณของพ้ืนท่ี : บานหนองตาดํา หมูท่ี 3 ตําบลเยยปราสาท อําเภอหนองก่ี มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมแกการ  
ทํานา และการปลูกออยโรงงาน อันเนื่องมาจากไมมีระบบชลประทาน จึงทําใหเกษตรกรตองพึงพาน้ําฝนเปนหลัก
ประกอบกับพ้ืนท่ีบางสวนสามารถนํามาใชทําการเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงได จึงไดดําเนินการทําข้ึนเพ่ือเปน
แบบอยางใหเกษตรกรคนอ่ืนท่ีสนใจสามารถเขามาศึกษาอีกท้ังเปนการลดรายจายจากการใชชีวิตประจําวันเปนการ
เพ่ิมรายไดจากผลผลิตท่ีไดทดลองปลูก 
แนวทางการพัฒนา : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหนองตาดํา หมูท่ี 3 ตําบลเยย
ปราสาท อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย เปนศูนยท่ีสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรดานขาวและการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ศูนยเรียนรูฯ จึงมีแนวทางท่ีจะพัฒนาใหเปนสถานท่ีเรียนรูจากการอาน เบิกบานในการรับชม เพ่ิมพ้ืนท่ี
จําหนายผลผลิตในศูนยเรียนรู 
เทคโนโลยีเดนของศูนย : การทํามะนาวนอกฤดู  
การนําไปใชประโยชน : การใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด  การลดตนทุนการผลิต โดยเนนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและผูบริโภค 
หลักสูตรการเรียนรู :  

1. การผลิตขาวอินทรียเพ่ือการลดตนทุนการผลิต 
2. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ/น้ําหมักชีวภาพ 
3. การปรับปรุงบํารุงดิน 
4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
5. การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

ฐานการเรียนรู : 
ฐานท่ี 1 ขาวอินทรีย 
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ฐานท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานท่ี 3 การทําปุยหมัก  

        
 
 
 
  
ฐานท่ี 4 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 
     

 
 
 
ฐานท่ี 5 การผลิตสารชีวภัณฑ 

 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู : 
 

 
 
 
 
 
 

เครือขาย : ศูนยเห็ดบานหนองปรือ  กลุมเกษตรสิ่งทอ  กลุมปลาสมบานโคกหนองหิน  วิสาหกิจโรงเตาหนองก่ี    
วิสาหกิจกลุมแมบานทําขนมบานหนองบอน  วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย  กลุมปลูกผักหวาน  กลุมชาวไรออย   
ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ช่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ :  นายจิราเมศร  ลีนามวงษธนัน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 084-4759293  

44



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนสุวรรณ    จังหวดับุรีรัมย 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  5,545  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,440 ราย 

สถานท่ีตั้ง  :  แปลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง  หมูท่ี 8  บานนาตากลม 
ตําบลโนนสุวรรณ  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด Long :  102.63735877289173  Lat : 14.613883115119673  

พิกัด :. แกน  X :   245485      แกน  Y :  1616945 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายประกอบ  ทันคา 

ท่ีอยู :หมูท่ี 8 บานนาตากลม   ตําบลโกรกแกว  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท :087-3763054  

สถานการณของพ้ืนท่ี : อาชีพการทําไรมันสําปะหลังของเกษตรกรอําเภอโนนสุวรรณ ตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุน
การผลิตสูง พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการแปลงของเกษตรกรไมดีเทาท่ีควร รวมท้ังการแพรระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูพืชทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอยคุณภาพต่ําเกษตรกรสวนใหญจึงประสบกับภาวะขาดทุน มี
ปญหาหนี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงภายใตสถานการณดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางให
ความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรเพ่ือเปนจุดดูงานดานการลดตนทุนเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตรวมท้ังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา:เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกรอําเภอโนนสุวรรณ โดยมีการถายทอดองคความรูดานการ
ผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร  ใหสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต  เพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

45



จุดเดนของศูนยเรียนรู: เปนแปลงเรียนรูการปลูกมันโดยระบบน้ําหยด 
การนําไปใชประโยชน :  เพ่ิมผลผลิตตอไรของมันสําปะหลัง  

หลักสูตรเรียนรู: 
1. การเตรีมดินท่ีถูกตอง 
2. การเตรียมพันธุมันสําปะหลังท่ีถูกตอง 
3. การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการใชปุยอินทรียและปุยเคมี 
4. การจัดการวัชพืชท่ีดีและเหมาะสม 
5. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูมันสําปะหลังอยางเหมาะสม 
6. การเก็บเก่ียวใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

ฐานท่ี  ๑ การเรียนรูดานการตรวจวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) 
ฐานท่ี  ๒ การวางระบบน้ําในแปลงมันสําปะหลัง 
ฐานท่ี  ๓  การผลิตสารชีวภณัฑ (เชื้อราไตรโคเดอรมา และบิวเวอรเรีย) 
ฐานท่ี  ๔  จุดรวบรวมมันสําปะหลังเพ่ือการจําหนาย 

 
 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักพืชจังหวัดนครราชสีมา   2.สํานักงานเทศบาลตําบลโกรก

แกว 3. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนสุวรรณ  4.สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสุวรรณ 4. ศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอําเภอโนนสุวรรณ  5. ปกครองอําเภอโนนสุวรรณ   6.สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมนึก  วัฒนากลาง  เจาพนักงานสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท :  0945429252,  0812668322 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก :ขาว  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 91,697  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย :  5,967 ราย 

สถานท่ี : บานหนองชัยศรี หมูท่ี 1 ตําบลหนองชัยศรี  อําเภอหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด Long :  102.6179173272518  Lat :  14.807495577619068 
พิกัด :   X  243616   Y  1638397  zone 48:P  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายประเสริฐ   สมการณ       อายุ   68 ปบานเลขท่ี 119 หมูท่ี 1 บาน

หนองชัยศรี    ต.หนองชัยศรี   อ.หนองหงส   จ.บุรีรัมยเบอรโทรศัพท 080 – 1645176 

สถานการณพ้ืนท่ี เกษตรกรตําบลหนองชัยศรีปลูกขาวรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีการเกษตรโดยปลูกขาวขาวดอกมะลิ 

105 เปนหลักขาวเหนียวประมาณรอยละ 2 ไวประกอบงานบุญพิธีทางศาสนา ขาวขาวดอกมะลิเกษตรกรปลูกเพ่ือ

บริโภคและแบงพ้ืนท่ีท่ีเหลือจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายภายใตศูนยขาวชุมชนตําบลหนองชัยศรี นอกจากนี้

ยังผลิตเมล็ดพันธุใหกับศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ความเหมาะสม

ของดินมีความเหมาะสมปานกลางตอการปลูกขาวซ่ึงปจจุบันเกษตรกรไดมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาปลูกพืชท่ีมีความ

เหมาะสมตอสภาพพ้ืนทีใหมเชนปลูกออยโรงงาน,ปลูกมันสําปะหลัง เนื่องจากการทํานาตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยาง

เดียวไมมีแหลงน้ําตนทุนการปลูกขาวจึงไวบริโภคและเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุเทานั้น 

แนวทางการพัฒนา :  ถายทอดความรูใหคนในพ้ืนท่ี นําเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุขาว การลดตนทุนการผลิตขาว
ไปใชประโยชน  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทํานาหยอด  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตโดยลดอัตราเมล็ดพันธุตอไร  

หลักสูตรการเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวคุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรู 1. การตัดพันธุปน การผลิตขาวพันธุท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ 

ตองมีการเตรียมเมล็ดพันธุไดมาจากแหลงท่ีนาเชื่อถือเชนไดจากสวนราชการ 

กรมการขาว,กรมสงเสริมการเกษตร เปนตน  

นอกจากนั้นข้ันตอนการเตรียมดินและการปองกันขาวปนท่ีตกอยูตามพ้ืนนามีการตัดขาวปนในระยะแตกกอ ถาพบให

ถอนท้ิง ระยะขาวตั้งทองท่ีสําคัญระยะขาวออกรวงใหกําจัดใหหมด 

 

 

 

 

47



ฐานเรียนรูท่ี 2. ลดตนทุนการผลิต รณรงคการใชปุยอินทรียหรือการใชปุยน้ําหมัก การผลิตฮอรโมนไข เพ่ือเปนการลด

การใชปุยเคมีซ่ึงมีราคาแพงข้ึนมีการวางแผนการปลูกอยางเหมาะสมกับฤดูกาลถามีการใชปุยใหใชอยางถูกชนิด ถูก

อัตราสวน และถูกเวลา มีการนําดินมาวิเคราะหหาแรธาตุคาความเปด กรด – ดางกอนทําการปกดํา 

 

 

ฐานเรียนรูท่ี 3. การผลิตเชื้อไตรโครเดอรมาและสารบิวเบอเรียรการใชสารปองกันกําจัดแมลงศัตูรขาวตั้งแตเริ่มปลูก
ขาวจนถึงระยะเก็บเก่ียวสํารวจแปลงนาอยางสมํ่าเสมอสํารวจชนิดและประเมินความเสียหายจากการทําลายของแมลง
ศัตูรขาวทุก 7-10 วัน 
ฐานเรียนรูท่ี 4. การจัดการเพ่ือใหไดขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพเปนเมล็ดพันธุ 
4.1 เก็บเก่ียวเม่ือรวงขาวอยูในระยะพลับพลึงหรือเหลืองกลวยเมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรวง 
4.2 ขาวเปลือกควรมีความชื้นนอยกวารอยละ 40ของปริมาณตนขาว  มีการตากขาวท่ีนวดแลวอยางนอย 1-2วัน 
ความเหมาะสมของกองขาวท่ีตากหนาประมาณ 5-10ซม. พลิกกลับกองขาววันละ 4-5ครั้งขาวเปลือกควรมีความชื้น
ประมาณรอยละ 14 
4.3 การเก็บรักษาและขนยาย ตองมีการแยกชนิดขาวไวตางท่ีกันเพ่ือปองกันขาวปน  การขนยายตองขนแยกไม
รวมกันไป  ภาชนะบรรจุแบงแยกจากกันอยางสิ้นเชิง สถานท่ียุงฉางทําความสะอาดกอนนําขาวเขาเก็บตองมีความ
สะดวกในการทําความสะอาดและโลงอากาศถายเทดีพอสมควร 
 
แปลงเรียนรู   
 

 
 

เครือขาย : องคการบริหารสวนอําเภอ กรมการขาว  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมเกียรติ  ดีบาง  

เบอรโทรศัพท : 081-9992055 
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