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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 281,782 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 17,506 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานอีตอม หมูท่ี 9 ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด :       Longitude  104.56677        Latitude  15.07799 

 พิกัด :             X  453442.21             Y  1666998.16 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : …………………….. 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

                          

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: นายเชิดชัย  จิณะแสน บานเลขท่ี  99  บานอีตอม หมู 9 ตําบลคําเนียม 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท : 081-2644333 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลคําเนียม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 แตพ้ืนท่ีโดยรวมของตําบลอยู

ในประเภทเหมาะสมนอยสําหรับการปลูกขาว ปญหาท่ีพบในพ้ืนท่ี 

   - ปจจัยการผลิตสูง 

   - ผลผลิตต่ํา  

   - โรคแมลงระบาด 

แนวทางการพัฒนา : มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง คือ การลดตนทุนการผลิตขาว และการปรบัเปลี่ยนกิจกรรม

เปนการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การลดตนทุนการผลิตขาวและมีกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถใชเปนแหลงเรียนรูได 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวและสนับสนุนใหมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนการทําเกษตรแบบ

ผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว                                                              

        2. การทําเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานเรียนรู : 1. ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว  ประกอบดวยพ้ืนท่ีทํานาขาวหอมมะลิจํานวน  5 ไร  มีการลด

ตนทุนการใชปุยโดยการหวานถ่ัวพรา  และทําปุยหมักชีวภาพผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา ปองกันเชื้อราสาเหตูโรคไหม  

การใชพันธุขาวท่ีคัดเลือกและเก็บไวเอง  กระบวนการผลิตขาวปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบ  GAP   

 

 

 

 
       2. ฐานเรียนรูการทําเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีพ้ืนท่ี   11  ไร  

ประกอบดวยพ้ืนท่ีอยูอาศัย  1  ไร  พ้ืนท่ีบอน้ํา  1  ไร  พ้ืนท่ีทํานา  5  ไร  พ้ืนท่ีปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผักและ  

เลีย้งไก  จํานวน  4  ไร  มีกาประกอบกิจกรรมหมุนเวียนตลอดป 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

                 

 

 

 

 

 
เครือขาย : - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายธวัชชัย  ดลีาส  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท : 085-2779854 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 92,446ไร 

เกษตรเปาหมาย : 6,329ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานสิงไคร หมูท่ี  1  ตําบลผักไหม  อําเภอ หวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด : Longitude104.02389            Latitude = 14.94488 

พิกัดท่ีตั้งแปลง  X 10400114   Y 14943770 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ………………………… 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ:นายไพฑูรย  ฝางคํา  

บานเลขท่ี  20 หมูท่ี 7 ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท : 081-5793108 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน สวนใหญปลูกขาวมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว 

S2+S3 ประมาณ 90% พ้ืนท่ีท้ังหมดอาศัยน้ําฝนไมมีระบบชลประทาน เกษตรกรปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ ขาว

อินทรีย และขาวจําหนายท่ัวไป เกษตรกรประสบปญหาเก่ียวกับ 

- ตนทุนการผลิตสูง 

- ความอุดมสมบูรณของดิน  

แนวทางการพัฒนา:การลดตนทุนการผลิตขาว โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน การ

ใชปุยชีวภาพในการปรับปรุงดิน การขยายแปลงนา การสงเสริมใหเกษตรกรทํานาดํา นาหยอด และสงเสริมให

เกษตรกรทําขาวอินทรีย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:1.  ลดตนทุนการผลิตขาว 

    2.  การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 

    3.  การผลิตขาวอินทรีย 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู: 1.  เรื่องการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือการเกษตร 

   2.เรื่องการลดตนทุนโดยการผลิตปุยอินทรียใชเอง 

   3.  เรื่องการตรวจวิเคราะหดินเบื้องตน 

  4.  เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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ฐานการเรียนรู  :ฐานการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการทํานาจากนาหวาน เปนนาดํา เปนนาหยอด 

 
 

 

 

ฐานการเรียนรู  :  การทํานาปลอดการเผา ฐานการเรียนรู  :  การปลูกพืชบํารุงดิน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู  :  การขยายแปลงนาฐานการเรียนรู  :  การทําปุยหมักจากฟางขาว 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู  :  การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ  ฐานการเรียนรู:การทําปุยสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

   

    

 

 

ฐานการเรียนรู  :  เครื่องจักรกลการเกษตร 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  1. วิสาหกิจชุมชนลุมน้ําหวยทา  ตําบลตําแย อําเภอพยุห 

 2. กลุมเครือขายบานระหาญ ต.ทมไพร อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร 

 3. ต.หนองหาง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายสมาน โพธิ์งาม ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 084-5286748 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 57,043 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 3,834 ราย 

ท่ีตั้ง : บานหนองกอง  ตําบลโดด  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด : Longitude 104.07643  Latitude 15.23113 

พิกัด :               X 400814          y 1684101 

ระดับการพัฒนาศูนยเรียนรู : …………………….. 

แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

                                ไป อ.บึงบูรพ                                                                     ไป ราษีไศล 

 

                                  ไป อ.รัตนะบุรี                                      ไปศรีสะเกษ             (แยกสมปอย) 

   
                                    ท่ีวาการอําเภอโพธ์ิศรสีุวรรณ                              ศูนยเรียนรูฯ  หมู 3                          ไป สุรินทร 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ:  นางสาว ศุภธิดา  ศรีชารัตน  

บานเลขท่ี 35 หมูท่ี 3 ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ       

เบอรโทรศัพท :  088 – 5809481 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีศรีสุวรรณ โดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ทํานา ทําสวน และ

ปลูกผักสวนครัว โดยการใชตนทุนการผลิตสูง ใชสารเคมี บานหนองกอง หมูท่ี 3 เปนชุมชนท่ีเกษตรกรโดยสวนใหญ

ดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงใชเปนท่ีตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยมีฐาน

การเรียนรูดานการเกษตรในกิจกรรมตางๆ เชน ฐานเรียนรูชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั้งยืน ฐานการเรียนรูเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ฐานการเรียนรูเรื่องการทําเกษตรแบบผสมผสาน  ฐานการเรียนรูเรื่องการเพาะเห็ดฟาง ฐาน

การเรียนรูเรื่องการปศุสัตว และการประมง โดยมีนางสาว ศุภธิดา  ศรีชารัตน  เปนเกษตรกรตนแบบ ในการถายทอด

ความรู  สูเกษตรกรท่ีสนใจ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียน :  แนวทางการดําเนินชีวิตโดยชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    

การนําไปใชประโยชน : เปนตนแบบในการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู : การดําเนินชีวิตโดยชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั้งยืน  เปนการปฎิบัติกิจกรรมตางๆ ดาน

การเกษตร  แบบใชตนทุนและวัสดุท่ีมีในพ้ืนท่ีอยางพอเพียง ท่ีสามารถผลิตข้ึนใชเองและมีอยูในชุมชน  ใชสารชีวภาพ

ท่ีผลิตข้ึนไดเองเปนหลักในการทําการเกษตรตางๆ 
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ฐานการเรียนรู : 1. การเพ่ิมรายได ( การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใชหลังการทํานา ) 

      หลังฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรจะท้ิงพ้ืนท่ีนา ฟางขาว และเศษวัสดุจากการทํานา ไมไดนํามาใช

ประโยชน  วิธีการเพาะเห็ดฟาง  จะดําเนินการหลังฤดูการเก็บเก่ียวขาว   เปนการใชพ้ืนท่ีนาท่ีวางเปลาในฤดูแลง  

การใชเศษฟางขาว และปุยคอกในการเพาะเห็ดฟาง  ทําใหเกิดผลผลิตเพ่ิมรายได  และไดปรับปรุงดินหลังการ

เพาะปลูก  ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม  และลดตนทุนการทํานาในฤดูกาลตอไป 

 

       

 

 

 

 

  2. ฐานเรียนรูเรื่องการลูกผักสวนครัว 

      แนวคิด ปลูกทุกอยางท่ีกิน กินทุกอยางท่ีปลูกข้ึนเองได เหลือไดขายเพ่ิมรายไดใหครัวเรือน 

 

         

 

 

 

 

  3. จุดเรียนรูเรื่องการเลี้ยงปลาหมอเทศ    

  4. การเลี้ยงโค และการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายยงยศ  ชวยบุญ    ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-0675644 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
สินคาหลัก : ขาว/ไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 104,043 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 6,099 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 9 ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด : Longitude 104.48820         Latitude 14.75074 

พิกัด :       48P       X444914            Y1630820 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : …………………………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

  
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: นายจิน  พาล ี       
บานเลขท่ี 144 หมูท่ี 9 บานตาแบน ต.ศรีแกว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
เบอรโทรศัพท : 081-1225350 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ มีพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการปลูกพืชผสมผสาน ปญหาในพ้ืนท่ี 

- ปลูกพืชเชิงเดีย่ว 
แนวทางการพัฒนา : ลดความเสี่ยงจากดานราคาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีความหลากหลายของชนิดพืช  
การนําไปใชประโยชน : การเกษตรแบบผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู : 1. เกษตรผสมผสาน 

 2. การทําปุยหมักอินทรีย 
ฐานการเรียนรู : 1. เกษตรผสมผสาน ประกอบดวย การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร การปลูกไมผล 
การปลูกพืชผักสมุนไพร   
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 2. การทําปุยหมักอินทรีย เนนการผลิตปุยหมักจากวัสดุภายในศูนยเรียนรู หมุนเวียนธาตุอาหารภายในแปลงเรียนรู 
ลดการใชปุยเคมี 

 

                          

 
 
 
 
 

 

แปลงเรียนรู 

                            

 
 

เครือขาย : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล   

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายภูรินันท ศรีรัตน    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3191660 

 

 

 

 

 
 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
ชื่อ : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ  
สินคาหลัก : ทุเรียน  
พื้นที่เปาหมาย  : 2,280 ไร    
เกษตรกรเปาหมาย : 253 ราย  
สถานที่ต้ัง : บานหนองเกา หมูท่ี 8 ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
พิกัด : X 445768  Y 1611335   Zone 48 N 
ระดับการพัฒนาของศูนย : A     
 

เกษตรกรตนแบบ : นายเสริม  หาญชนะ  อายุ  65     
ที่อยู : บานเลขที่ ๕๓/๒ หมูท่ี ๘ ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ   
เบอรโทรศัพท :  088-344-8411 

สถานการณ ของพ้ืนที่  : เกษตรกรในพื้ นที่ตํ าบลพรานสวนใหญ จะทํา
การเกษตรหลากหลายชนิดพืชเปนตนวา ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ไมผล พืชผักตาง ๆ และพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ เพราะศักยภาพของภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม ตลอดจนโครงสรางของดินมีหลายชนิดชุดดิน ทําให
มีการประกอบอาชีพหลากหลายชนิดกิจกรรมตามความเหมาะสมของพืชแตละชนิด สวนใหญปลูกขาว รอยละ 
๗๐ และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S๑) รอยละ ๖๕ โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนายและบริโภค
ในครัวเรือน สวนการปลูกไมผล พืชไร พืชเศรษฐกิจรอยละ ๓๐ เปนพ้ืนที่ ท่ีเหมาะสม (S๑) ดินมีความอุดม
สมบูรณ แตประสบปญหาการผลิตยังไมไดมาตรฐานการใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง การ
ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชมาก ระบบน้ําไมพอเพียง 
 ทุเรียน เปนพืชเศรษฐกิจหลักของตําบลพราน สรางรายไดใหเกษตรกรอําเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ 
ปละหลายรอยลานบาท ทําใหสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยูดีขึ้น แตก็ประสบปญหาดานการผลิตที่ยังไมได
คุณภาพเทาท่ีควร การใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง การระบาดของโรคแมลง ระบบน้ําไม
เพียงพอ เกษตรกรขาดความรูและประสบการณดานการผลิต และการตลาด 
 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตทุเรียน เกษตรกรชาวสวนทุเรียน มีการใชตนทุนการผลิตที่สูง 
จําเปนตองมีการศึกษาเรียนรูและหาประสบการณดานการผลิต เชน การผสมปุยใชเอง, การผลิตสารชีวภัณฑ,
การใชน้ําอยางรูคา, การวิเคราะหดิน, การตลาด 
 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
 

หลักสูตรเรียนรู : 
๑. การวิเคราะหดินเพ่ือใสปุยใหเหมาะสมกับความตองการของพืช 
๒. เทคโนโลยีการผลิตไมผลที่ปลอดภัยและไดคุณภาพมาตรฐาน 
๓. ศูนยพืช/ศัตรธูรรมชาติ/การใชสารชีวภัณฑ 
๔. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต/การเก็บเก่ียว/การคัดแยก และการจําหนายผลผลิตตามชั้นคณุภาพของตลาด 
๕. เทคนิคการบริหารกลุมและการสรางเครือขาย 
๖. การจดบันทึกขอมูล 

 

ฐานเรียนรู : 
1. การใชน้ําอยางรูคา โดยเนนการใชน้ําแบบประหยัดแตได
คุณภาพสูง และการใชน้ําใหตรงตามความตองการของพืชแตละชวง 
เพ่ือใหเกิดประโยชนและประหยัดน้ําในชวงที่มีนํ้านอย 

10



 
  
 

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการใชพ้ืนที่ใหคุมคาและใหเกิดประโยชน
สูงสุด ใหมีรายไดเสริมและการรูจักออม พรอมการทํากิจกรรมหลากหลายและ
ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดรายไดอยางสม่ําเสมอและมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 
3. ดินและปุย โดยเนนการตรวจสอบคุณภาพดิน ให เก็บ
ตัวอยางดินไปตรวจคา PH ของดิน ตรวจวัดคาของธาตุอาหาร
ในดิน  ประสานกับสถานี พัฒ นาที่ ดิน จังหวัดศรีส ะเกษ 
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อใหเกษตรกรไดทราบคุณสมบัติของ
ดินในแปลงท่ีปลูกพืชและการใสปุยใหเหมาะสม และตรงตาม
ความตองการของพืชแตละชวง การปรับปรุงบํารุงดิน การทํา
ปุยชีวภาพ การทําน้ําหมักชีวภาพ ลดการใชสารเคมี 
 

4. การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเนนการลดใช
สารเคมี เพิ่มการใชสารชีวภาพ ,สารชีวภัณฑ สาธิตการผลิตเชื้อรา
ไตรโคเดอรมา, เชื้อราบิวเวอรเรีย ปองกันกําจัดเชื้อราที่เปนสาเหตุ
โรครากเนา โคนเนา และปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ 
เกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนไดผลดี มีการขยายผล และ
สามารถผลิตใชเองได 

  
5. การผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยเนนการบํารุงรักษาตามปฏิทินการปลูกพืช และการใชอาหารเสริมใหถูกชวง
ระยะเวลา กอนและหลังการเก็บเก่ียว การทําใหทุเรียนสมบูรณ การควบคุมระบบน้ํา การใสปุยใหเหมาะสมกับ
ความตองการของพืช การเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธีและระยะเวลาที่เหมาะสม การดูลักษณะทุเรียนแก การนับอายุหลัง
ดอกบาน เปนตน 
แปลงเรียนรู : 
 
 
           
 
  
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : กลุมผูปลูกไมผลบานหนองเกา หมูที่ ๘ ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
     กลุมผูปลูกไมผล บานน้ํามุด หมูที่ ๑๖ ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายมงคลชัย ชุมโทโล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอรโทรศพัท : 081-8729654    
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอพยุห    จังหวัดศรีสะเกษ  

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 77,791 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 5,657 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 296/2 บานปาไร หมูท่ี8   ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด : Longitude 104.43004    Latitude 14.84367 

พิกัด : x 438680      y 1641114 

ระดับการพัฒนาศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: นายดํารงค   อรุณจรัส  อายุ 63 ป 

บานเลขท่ี 296/2 บานปาไร หมูท่ี8 ตําบลพรหมสวัสดิ์    อําเภอพยุห   จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท :   - 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เปนพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมการทําไรนาสวนผสม เดิมเปนพ้ืนท่ีทํานาเพียงอยางเดียว   จนใน 

ป พ.ศ.2545 ไดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการทํานา 

เพียงอยางเดียวซ่ึงมีความเสี่ยงดานพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศและราคาผลผลิต ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ดานการจําแนกพ้ืนท่ีตามศักยภาพของดินสําหรับการปลูกขาว พบวาพ้ืนท่ีตั้งแปลงมีความเหมาะสม

สําหรับการปลูกขาวนอย (S3) 

แนวทางการพัฒนา : การจัดการการผลิตท่ีเปนระบบ ปจจัยการผลิตสวนใหญไดมาจากการดําเนินกิจกรรมภายใน

แปลงท่ีเก้ือกูลกัน เนนการพ่ึงปจจัยภายในเปนหลัก เปนการลดตนทุนการผลิต และใชวัสดุท่ีเกิดภายในแปลงใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุด 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดความเสี่ยงดานการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การคัดคุณภาพเมล็ดพันธุขาว    

   2. การผลิตฮอรโมนบํารุงตนขาว    

   3. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ             

   4. การทํานาอินทรีย    

   5. การตรวจวิเคราะหดิน และใสปุยตามคาวิเคราะห    

   6. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 
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ฐานการเรียนรู :  

 1. การคัดเลือกเมล็ดพันธขาว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดความเสียหาย ใหผลผลิตสูง ลดปญหาขาวปลอมปน

และคุณภาพต่ํา 

 

 

 

 

    

 2.การผลิตฮอรโมนบํารุงตนขาว เพ่ือลดตนทุนการผลิตดานสารเคมี 

 3.การผลิตน้ําหมักชีวภาพ โดยการใชวัสดุท่ีเกิดภายในแปลงเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 4.การทํานาอินทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีปลอดภัย  

 

 

 

 

 

 5.การตรวจวิเคราะหดิน และใสปุยตามคาวิเคราะห 

 6.การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา0 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในนาขาว เปนเชื้อราท่ีชวยเพ่ิมความสมบูรณของระบบราก 

ชักนําใหตนพืชมีความตานทานตอเชื้อ สาเหตุอันเกิดจากโรคพืช ท้ังเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสบางชนิด 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยผลิตเมล็ดพันธขาวชุมชน บานสําโรง ตําบลพรหมสวัสดิ์  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายฐิตินัย  เสนาสุ       ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-0257728 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  

สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 114,931 ไร 
เกษตรเปาหมาย : 6,637 ราย 
สถานท่ีตั้ง :  117 บานหนองพะแนง หมู 5 ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด :  Longitude 104.45145   Latitude 14.8762 
พิกัด :  N 14 52 34.3452”  E 104    27 '5.2452” 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : …………………………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ 

นายพิพิส  สังขะพงษ  อายุ  54  ป   

บานเลขท่ี 117 บานหนองพะแนง หมู 5  

ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท : 085 – 6339327 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในตําบลรุงระวีรอยละ 90 ปลูกขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก และพ้ืนท่ีปลูกอยูในเขต 

S1, S2, จํานวน 62,418  ไร โดยมีการปลูกขาวเพ่ือจําหนายและผลิตเปนเมล็ดพันธุไวใชเอง  แตประสบปญหา 

- การใชปจจัยการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวจากไตละ 4,240 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 500  บาท 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : สามารถลดตนทุนการผลิตไดไรละ 500 บาท 

หลักสูตรการเรียนรู : 1.  การลดตนทุนการผลิตขาว 

        2.  การผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 ดินและปุย   

 การผลิตปุยหมักเพ่ือใชในการปลูกขาวหอมมะลิ โดยเนนหนักในการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน   

ไดแก  การสงดินตรวจ, ผลการวิเคราะหดิน, การใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การลดตนทุนการผลิตขาว 
 2.1  การดูแลรักษาตั้งแตปลูก เก็บเก่ียวและขนสง โดยเนนระยะกลา ระยะแตกกอ ระยะตั้งทอง  
ระยะออกรวงและระยะเก็บเก่ียว 
 2.2  การใชขาวพันธุดีในอัตราท่ีเหมาะสม ตามวิธีการปลูก  
 2.3  การเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนการผลิต ไดแก การทํานาโยน 
และการทํานาปกดํา 
 2.4  การทํานาท่ีเหมาะสม และการจัดการคุณภาพผลผลิต ไดแก การผลิตเมล็ดพันธไวใชเอง การผลิตขาว
หอมมะลิคุณภาพ 
 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี  3  การผลิตเชื้อราไตโคเดอรมาเพ่ือใชปองกันและกําจัดโรคขาว เชน โรคไหมขาว โรคถอดฝกดาง

และโรคเมล็ดดาง 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี  4  การใชน้ําอยางรูคุณคา โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาแบบเปยกสลับแหง และการปลูกพืชหลังนา

ท่ีใชน้ํานอย   

แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย :  ขาวชุมชนบานหนองแลง หมู 9 ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
ช่ือเจาหนาท่ี :  นายองอาจ  แผนแกว        เบอรโทรศัพท : มือถือ  089 – 94286812 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 129,748 ไร   
เกษตรกรเปาหมาย :  7,887 คน 
สถานท่ีตั้ง : บานปลาขอ หมูท่ี 4 ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด :  X 457400  Y 1651032   Zone 48 N 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายพัฒนพล  คําตา  อายุ 51 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 100 บานปลาขอ หมูท่ี 4 ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
เบอรโทรศัพท : 093-3566479 
  
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในอําเภอโนนคูณ สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิ  ทํานาปลูกขาว 1 ครั้ง/ป  
ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา ประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีราคาแพง 
ผลผลิตตอไรต่ํา 
 

แยกบ้านโพธ์ิ บ้านปลาเขง็ 

บ้านปลาขอ่ 

อําเภอเบญจลกัษ์ 

อําเภอกนัทรารมย์ 

ศพก. อาํเภอโนนคูณ 
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แนวทางการพัฒนา :  - การพัฒนากระบวนการผลิตขาว เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยลดตนทุนการผลิต  
บริหารจัดการระบบน้ํา  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/เพ่ิมผลผลิต การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
                            - การเพ่ิมมูลคา และการพัฒนาดานการตลาดขาว โดยสงเสริมการพัฒนาสินคา        
การรวบรวม การแปรรูป สงเสริมการตลาด จุดจําหนายในพ้ืนท่ี 
                           - รวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเปนแปลงใหญ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมลดตนทุน 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การแปรรูปผลผลิตขาว 
 
หลักสูตรเรียนรู : 1 การลดตนทุนการผลิต 
                     2 การบริหารจัดการศัตรูพืช 
                     3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 
ฐานเรียนรู : 
1. การลดตนทุนการผลิต                                    3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา 
2. การเพ่ิมผลผลิต                                           4. การแปรรูปการบรรจุภัณฑ 

        
5. การบริหารจัดการดานการตลาด 
6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 

    
 
แปลงเรียนรู : การทํานาหยอดเพ่ือลดตนทุน 

    
 
เครอืขาย : ตลาดเกษตรกร, ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองกุง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายเอกวิทย  ศรีรมย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 086-8799264 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร    อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 244,835 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 17,725 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองแกว  หมูท่ี 1  ตําบลหนองแกว  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด :  Longitude 104.44821     Latitude 15.08357 

พิกัด  : 48 p x  0440701         y1667644 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ……………. 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ:  นายนัฎฐนิช ศรีคําภา อายุ  44  ป  

บานเลขท่ี หมูท่ี 1  ตําบลหนองแกว  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท  088-7398299 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองแกว สวนใหญปลูกขาวรอยละ 98 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี 

ท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว รอยละ 95 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แตประสบปญหา 

- ปจจัยการผลิตสูง 

- การผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ  

- โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,132  บาท   

โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 422  บาท 

  : การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู  :   1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

    2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 

 

 

ม.1 

ถน
นศ

รีส
ะเ

กษ
 –

 อ
บุล

 

แปลงนา 

กม.10 
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ฐานการเรียนรู : 1.  การดูแลรักษาตั้งแตปลูก การเก็บเก่ียวและขนสงโดยเนนในระยะกลา ไดแกการกําจัดวัชพืช  

การใชการจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ  ไดแกการถอน

ตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหน้ําแบบแหงสลับเปยกระยะตั้งทอง ไดการถอนตนพันธุปน กําจัดวัชพืช 

เอาน้ําออกจากนา และระยะถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

    

  2.  ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราท่ีเหมาะสมโดยเนนการเลือกพันธุขาวที

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวใชอัตราเมล็ดพันธุตามวิธีการปลูก 

   3.  การใชปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ  สมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และการทําฮอรโมนไข 

เรงดอก เรงผล การทําน้ําหมักชีวภาพ เนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธีทํา การน้ํามาผลิตใชประโยชน 

   4.  การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ไดแกการสงดิน

ตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 

 

แปลงเรียนรู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลโพธิ์  ,ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวตําบลตะดอบ                 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายนิกร ลาภเจือจันทร     ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9673967 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อ : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  
สินคาหลัก : ขาว  
พื้นที่เปาหมาย  : 20,844  ไร    
เกษตรกรเปาหมาย : 1,441 ราย  
สถานที่ต้ัง : บานอุมแสง  หมู 7 ตําบลดู  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  
พิกัด :  X 411456     Y 1707843   Zone 48 N 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ระดับ B 
เกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายบุญมี  สุระโคตร  อายุ 56 ป  
ที่อยู : บานเลขที่ 155  หมู 7  ตําบลดู  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรสีะเกษ    
เบอรโทรศัพท :  0637505553 
สถานการณของพื้นท่ี : อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพดานการเกษตร โดยมี
พื้นที่เพ่ือการทําการเกษตรของเกษตรจํานวน 327,424 ไร โดยเกษตรกรมีอาชีพที่หลากหลายหลากหลาย
ดานการเกษตร คือ การทํานา การปลูกหอมแดง พริก มันสําปะหลัง และพืชอ่ืนๆ ตามสภาพพื้นท่ีของ
เกษตรกร ซึ่งอําเภอราษีไศลนั้นมีอาณาเขตอยูในพ้ืนที่ ๆ สําคัญดานการผลิตหลายอยางโดยมีความเหมาะสมท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ และทั้งกายภาพ  เชนพ้ืนที่ทุงกุลารองไหท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวหอมมะลิชั้นเยี่ยมของ
ประเทศ  พ้ืนท่ีที่เหมาะสมตอการปลูกหอมแดงท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีแมน้ํามูลไหลผานสรางความอุดม
สมบูรณในการเพาะปลูกพืชผักหลายชนิด แตอยางไรก็ตามการผลิตดานการเกษตร  จําเปนตองมีการ
พัฒนา  การนําองคความรูดานการเกษตรกรตางๆ เขามาถายทอดแกเกษตรกรนั้น  มีความจําเปน อันจะทําให
เกิดการไดรับความรูดานการเกษตร ทั้งเกิดการแลกเปล่ียนความรูกับเกษตรกรตนแบบ  เกษตรกรดวยกัน  และ
การถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรที่ทันสมัยโดยผูที่ชํานาญการ เพื่อใหเกษตรกรสามารถ ใชความรูที่ไดรับ
ไปใชทั้งสรางการพัฒนาดานการเกษตร  สรางความเขมแข็งดานการเกษตรสามารถชวยเหลือตนเอง และ
พึ่งตนเองได ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอราษีไศลเปนแนวทางหนึ่งซึ่งภาครัฐ
ใหความสําคัญ จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนสถานที่ถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรที่สําคัญของทองถ่ิน เพ่ือเปน
แบบอยางใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีทองถ่ินไดศึกษารวมทั้งเปนศูนยศูนยกลางใหเกษตรกรไดแสดงความคิดเห็นดาน
การเกษตรแลกเปลี่ยน แกไขปญหาที่เกิดข้ึนตอชุมชนดานการเกษตรอีกดวย      
แนวทางการพัฒนา : 
 1. พัฒนาการผลิตขาว  ใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหไดขาวที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค 
 2. พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตการผลิตขาวใหได ผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
 3. เพ่ิมมูลคาของของขาว  โดยการแปรรูปผลผลิตในรูปแบบตาง ๆ ใหไดตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค 
 4. การลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี และเทคโนลีที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : 
 เทคโนโลยีการลดตนทุน  เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต  เพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : 
 1. การลดตนทุนการผลิต 
 2. การเพิ่มผลผลิต 
 3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา 
 4. การแปรรูป/การบรรจุภัณฑ/การจัดการกลุม 
 5. การเชื่อมโยงการตลาด/การบริหาร/จัดการดานการตลาดทุเรียน 
 6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 
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ฐานการเรียนรู : 
 1. เศรษฐกิจพอเพียง 
             
 
 
 
 
 2. การลดตนทุนการผลิต 
 
  
 
 
 
 
 3. การเพิ่มผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 4. การการยกระดับมาตรฐานสินคา 
 
 
 
 
 
 5. การแปรรูป 
 
 
 
 
 
 6. การตลาด 
 
 
 
 
 
การจําหนาย : ณ ที่ทําการกลุมฯ , ตลาดเกษตรกร , งานนิทรรศการภายในอําเภอ จังหวัด ตางจังหวัด , 
สหกรณการเกษตร , ธกส. สภาเกษตรกร , ตลาดออนไลท, ตลาดตางประเทศ 
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนพรัตน  เกียรติกิตติกร ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
โทรศัพท : 0868676326   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 418,902 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 9,138 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานกระตายดอนนอย หมู ๑๓ ตําบลสมอ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด  :   48 P  longitude = 104.1133    latitude = 14.8291  

พิกัด  :   48 P  X 404595   Y 1639623 

ระดับการพัฒนาศูนยเรียนรู : …………………….. 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

  
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นางหลิ่ง พรชัย  

ท่ีอยู บานเลขท่ีเลขท่ี ๙๒/๑ หมู ๑๓ ตําบลสมอ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๔๖๑๒๗๘๙ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในตําบลสมอ สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๙๖ และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ

การปลูกขาวรอยละ ๙๖.๕๘    โดยปลูกขาวเปนขาวเพ่ือบริโภคจําหนายและบริโภคในครัวเรือน แตประสบปญหา 

การใชปจจัยการผลิตสูง    ผลผลิตต่ํา 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาว และ ผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู ๑) หลักสูตรการลดตนทุนการผลิตขาว ๒) การผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

 ฐานการเรียนรู  ประกอบดวย  

 

 

จ.ศรีสะเกษ 

แยกตรางสวาย 
อ.ขุขันธ 

บานกระตายดอนนอย/ศูนยเรียนรูฯ 

 

สํานักงาน 

เกษตรอําเภอ

 
อําเภอปรางคกู 
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ฐานเรียนรูท่ี ๑ การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ   

       เปนฐานการเรียนรูเก่ียวกับการเตรียมเมล็ดพันธุตั้งแตการจัดหา การทดสอบ การเตรียมเพาะปลูก 

โดยกิจกรรมในฐานการเรียนรูประกอบดวยกิจกรรมการทําความสะอาดเมล็ดพันธุท่ีไดมา การทดสอบความงอกของ

เมล็ดพันธท่ีจะใชเพาะปลูก และการจัดเตรียมเมล็ดพันธุเพ่ือใชในการเพาะปลูก      

ฐานเรียนรูท่ี ๒ การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

       เปนฐานการเรียนรูเก่ียวกับการตรวจวิเคราะหดินอยางงายและการใชปุยตามคาวิเคราะหดินตาม

หลักวิชาการเพ่ือลดตนทุนการผลิต กิจกรรมของฐานเรียนรูประกอบดวย การเก็บตัวอยางดิน การตรวจวิเคราะหดิน

อยางงาย และการผสมปุยเคมีใชเอง  

ฐานเรียนรูท่ี ๓ การใชและการผลิตปุยอินทรีย 

       เปนฐานการเรียนรูดานการผลิตปุยอินทรียจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัสดุเหลือใชจาก

ครัวเรือน เนนการผลิตอินทรียและปุยชีวภาพ  กิจกรรมการของฐานเรียนรูประกอบดวย การผลิตปุยหมักแบบไมกลับ

กอง การผลิตปุยอินทรียน้ํา และการผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด                                                            

ฐานเรียนรูท่ี ๔ การจัดการศัตรูพืช  

   เปนฐานเรียนรูดานศัตรูพืช และการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยเนนพืชท่ีเปนขาวหอมมะลิ กิจกรรมใน

ฐานเรียนนี้ประกอบดวย การศึกษาโรคและแมลงศัตรูพืช การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช โดยเนนการ

ผลิตและการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการปองกันโรคไหมขาว 

                                                                        

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตรตําบลสมอ มีแปลงเรียนรูขนาดพ้ืนท่ี ๑๑ ไร ของเกษตรกร

ตนแบบเพ่ือใหเกษตรกรท่ีเขารับการเรียนรูและเกษตรกรท่ัวไปท่ีสนใจเรียนรูไดมาศึกษา 

     

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานหวาน , ศูนยขาวชุมชนบานหนอโดน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุวิมนต ผานพินิจ    ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗-๑๐๕๙๗๗๐ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 218,568 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 16,560 ราย 

สถานท่ีตั้ง :  ตําบล  โคกจาน  อําเภอ  อุทุมพรพิสัย  จังหวัด ศรีสะเกษ 
พิกัด : Longitude 104.09452  Latitude  14.97890 
พิกัด : UTM48N:  X= 402642 , Y= 1656192 
 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: 
นางยุพาพิน  ศรียงยศ   บานเลขท่ี  36 
บานโคก  ม. 2  ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท: 084-9625351 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทํานา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 16,349 ไร (26.15 ตร.กม.) เปนพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร 13,117 ไร พ้ืนท่ีทํานาขาว 12,225 ไร เขตเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาว) ระดับ S2 
ท้ังหมด และเปนพ้ืนท่ีท่ีจัดทําโครงการนาแปลงใหญ จํานวน 5,115 ไร ดวยวธิีการปลูกขาวแบบหยอดขาวแหง 
ผลผลิตจําหนายเปนเมล็ดพันธุ ขาวคุณภาพ (GAP) ขาวอินทรีย เปนท่ีราบลุมมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทุกภัย     

แนวทางการพัฒนา :  - เพ่ิมผลิตขาวจากเดิมเฉลี่ย  450 ก.ก./ไร  เปน  650  ก.ก./ไร    
         - ลดตนทุนการผลิต  จากเดิม  3,925 บาท/ไร   ใหเหลือ  3,025  บาท/ไร     
           - เพ่ิมคุณภาพผลผลิต   
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการทํานาหยอดขาวแหง 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู : มีจํานวน 4 หลักสูตร ประกอบดวย 1) การขยายเชื้อราไตรโครเดอรมา   2) การทําน้ําหมัก
ชีวภาพ/EM  Ball  3) เทคโนโลยีการทํานาหยอดขาวแหง  4) เทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุขาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 1. การขยายเชื้อราไตรโครเดอรมา 
   เกษตรกรมีการรวมกลุมขยายเชื้อราไตรโครเดอรมา เพ่ือใชในการปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุของโรค
ไหมในขาว  วิธีการใชฉีดพนขาวในแปลงนาเปนประจําทุกระยะ  เพ่ือปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรคไหมในขและโรคท่ี
เกิดจากเชื้อราใน  พืชผัก  ไมผล  ไมยืนตน  ฯลฯ   
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ฐานเรียนรูท่ี  2  การทําน้ําหมักชีวภาพ/EM  Ball 
   เกษตรกรมีการรวมกลุมจัดทําน้ําหมักชนิด/สูตรตาง ๆ เชน  น้ําหมักไลแมลง  น้ําหมักจากผัก/ผลไม  
น้ําหมักจากรกหมู ฯลฯ และทําในรูป  EM Ball  เพ่ืองายตอการนําไปใชในแปลงนา  (อัตราการใช  100  ลูก/ไร)  
โดยมีซุม/โรงเรือน  เพ่ือเก็บน้ําหมักและวัสดุในการจัดทํา และใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู 
 
 
 
 
ฐานเรียนรูท่ี 3  เทคโนโลยีการทํานาหยอดขาวแหง 
  เกษตรกรเปนเกษตรกรหัวกาวหนา  เปนผูนําเทคโนโลยีการทํานาแบบหยอดขาวแหงมาใช   
ขอดีของการทํานาหยอดขาวแหง  คือ 
  1.) ลดปญหาศัตรูมารบกวนเมล็ดพันธุ เพราะฝงลึก 7- 10 ซม. 
  2.) ไดตําแหนงความชื้นดินเหมาะสม และปองกันขาวลมไดดี 
  3.) ขาวจะข้ึนเปนแถว มีชองวางใหขาวแตละเมล็ดมีพ้ืนท่ีการเจริญเติบโตไดเต็มท่ี ระบายอากาศไดดี     
  4.) ลดปญหาศัตรูพืชไดมาก   
  5.) เครื่องทํางานไดเร็ว ประมาณ 15-20 ไร/วัน  
  6.) ใชเมล็ดพันธุเพียงไมเกิน 10 กิโลกรัมตอไร 

 
 
 

ฐานเรียนรูท่ี  4  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
   เกษตรกรมีการรวมกลุมโดยจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเปนกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 
105  ตําบลโคกจาน  มีการดําเนินการโดยคณะกรรมการฝายตาง ๆ  เชน  ฝายการตลาด  ฝายการเงินแลบัญชี        
ฝายปฏิคม  ฝายติดตามตรวจสอบประเมินผล  และยังมีการจัดตั้งกองทุนของกลุมเพ่ือเปนสวสัดิการของสมาชิก และ
ยังประยุกตนําหลักวิชาการมาใชใหเหมาะสมกับชุมชน เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการผลิตเมล็ดพันธุตองปลูกขาวดวย
วิธีการดํา หรือ ยอดขาวแหง เทานั้น  และตองตัดขาวพันธุปนทุกระยะ  5 ระยะ  ไดแก  ระยะกลา ระยะแตกกอ  
ระยะตั้งทอง ระยะออกดอก ระยะโนมรวง และใชเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวท่ีถูกวิธีและเหมาะสม ไดแก 
 - ระบายน้ํากอนเก็บเก่ียวอยางนอย 7 - 10 วัน  
 - เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุขาวท่ีระยะสุกแกพอดี ประมาณ 30 วันหลังขาวออกดอก 80 % 
 - ทําความสะอาดรถเก่ียวนวดกอนเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ 
 - เก่ียวขาวขอบแปลงแยกออกเพ่ือทําความสะอาดรถเก่ียวนวดอีกครั้งกอนเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ  
- ทําความสะอาดภาชนะบรรจุ และรถบรรทุกกอนเก็บเก่ียว และชักลากเมล็ดพันธุ 
 

แปลงเรียนรู 
    
   
 
 
เครือขาย : - ศูนยขาวชุมชนตําบลโคกจาน -ศกต.อุทุมพรพิสัย -ธกส.สาขาอุทุมพรพิสัย -เทศบาลตําบลโคกจาน ศมข.
สุรินทรสํานักงานพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ - สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ                                                             
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมงคล  วงศสหวิวัฒน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท :  093-3191643   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอบึงบูรพ    จังหวัดศรีสะเกษ  
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 20,788 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 1,815 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองหลม หมูท่ี 7 ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด :  Longitude  104.04496 Latitude  15.32899  
พิกัด : UTM  x =  397480.9449037479,  y = 1694940.4981025842  zone 48N  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: นายไพรมาตร ศรนีนท 
บานเลขท่ี ๑๓ หมูท่ี ๓ ตําบลบึงบูรพ 
อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๒๐ 
เบอรโทรศัพท : 085-410-1210 
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  อําเภอบึงบูรพ มีพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด 23,287 ไร เกษตรกรจํานวน 1,815 ครวัเรือน          
(รอยละ 96 ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105)  ผลผลติเฉลีย่ 401 กิโลกรัม/ไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,745 บาท/ไร  
ขอมูล Zoning Rice : S1 = 0 , S2 = 11,982 ไร , S3 = 5,509 ไร  และ N = 1,801 ไร โดยท่ัวไปปลูกขาวเพ่ือจําหนาย
เปนขาวเปลือก แตประสบปญหาปจจัยการผลติสูง   ผลผลติไมมีคุณภาพ   การระบาดของศัตรูพืช 
แนวทางการพัฒนา :   1. การลดตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท  
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ ใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 
   3. ลดปญหาและความเสียหายท่ีเกิดจากการระบาดของศัตรูพืช 
   4. พัฒนาประสิทธิการแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว  
หลักสูตรการเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

   2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรในไรนา 
   3. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. การแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
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ฐานการเรียนรู :  
 1. ฐานเรียนรู “ชาวนาพอเพียง” ถายทอดความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก การลดรายจาย เพ่ิมรายไดในครัวเรือน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยว และการผลิตเครื่องมือท่ีใชในการเกษตรแบบประหยัด 
 2. ฐานเรียนรู “ปลูกพืชอยางรูคา ใชน้ําอยางรูคุณ” ถายทอดความรูเก่ียวกับการปลูกพืชท่ีใชน้ํานอย การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา ไดแก การจัดการน้ําในนาตามระยะการเจริญเติบโตของขาว การปลูกพืชฤดูแลง
เพ่ือสรางรายไดในชวงวางเวนจากการทํานา  
 3. ฐานเรียนรู “ดินและปุย” ถายทอดความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน การใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดในนาขาว 
ไดแก การผลิตปุยหมักฟางขาวแบบไมกลับกอง การผลิตปุยหมักอินทรีย การผลิตน้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักสมุนไพรและ 
การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินดวยพืชปุยสด การเก็บตัวอยางดินและการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจดินและ 
การผสมปุยเคมีอินทรียตามคาตรวจวิเคราะหดิน 
 4. ฐานเรียนรู “ชาวนามืออาชีพ” ถายทอดความรูเก่ียวกับวิธีการ/เทคนิคการทํานาท่ีประสบผลสําเร็จโดย  
Smart Farmer ตนแบบ ไดแก การทํานาแบบประณีต ตั้งแตปลูกจึงถึงการเก็บเก่ียว การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ 

การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาผลผลิต 

 5. ฐานเรียนรู “ชีวีปลอดภัย เขาใจธรรมชาติ” ถายทอดความรูเก่ียวกับระบบนิเวศในนาขาว การจัดการ

ศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การวิเคราะหระบบนิเวศในนาขาว การปองกันกําจัดศัตรูขาวแบบผสมผสาน

 (IPM) การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา และเทคนิคการตรวจวิเคราะหสถานการณการระบาดของศัตรูขาว 

 6. ฐานเรียนรู “ภูมิปญญา สรางสรรค สรางคา” ถายทอดความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยี 
การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต ไดแก ภูมิปญญาการตากขาว การทําความสะอาดขาวเปลือกและการคัด
แยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุขาว การเก็บรักษาขาวเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต และกิจกรรมการแปรรูปขาวเชน  
การทําขนมตาลจากแปงขาวกลองงอก การทําขนมเปาะเปยะขาวกลองงอก การทําไอศกรีมขาวกลองงอก  
แปลงเรียนรู 

แปลงสาธิตการปลูกขาวแบบประณีต แปลงท่ี 1  เนื้อท่ี 12 ไร 2 งาน เพาะปลูก ขาว (พันธุขาวดอกมะลิ 105) 

ผลผลิตรวม 7.5 ตัน (เฉลี่ย 625 กก./ไร) อยูในเขตชุดดินกลุมท่ี : 17 (ชุดดินรอยเอ็ด) เขตความเหมาะสม 

(Zoning) : S2 (เหมาะสมปานกลาง)ชวงการเพาะปลูก : เดือนมิถุนายน-ธันวาคม วิธีการจัดการ ปลูกขาวโดยไมเผา

ฟาง กอนทํานาจะทําการหวานปอเทืองในพ้ืนท่ีนา แลวไถกลบเม่ือออกดอกหลังจากนั้นหวานขาวใชปุยอินทรียปนเม็ด 

โดยใสปุยอินทรียเม่ือขาวอายุ 20 วันและ 40 วัน อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ฉีดพนน้ําหมักชีวภาพ พด. 2 อัตรา 2 

ลิตรตอน้ํา 200 ลิตรและน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง พด. 7 อัตรา 2 ลิตรตอน้ํา200 ลิตร 

 
  
 
 
 
 
 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานเปาะ, ศูนยจัดการศัตรูพืชอําเภอบึงบูรพ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว
สุรินทร,ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลเปาะ,,สหกรณการเกษตรอําเภอบึงบูรพและเทศบาลตําบลบึงบูรพ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุริยา บุญเย็น ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 085-3125070 
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ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  
สินคาหลัก : ขาว   
พ้ืนที่เปาหมาย : 57,538 ไร    
เกษตรกรเปาหมาย : 3,762 คน  
สถานที่ตั้ง : บานสงยาง  ตําบลกงุ  อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  
พิกดั :  X 401323  Y 1710639   Zone 48 N 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายถาวร  สระบัวทอง  อายุ 51 ป 
ท่ีอยู : บานเลขที่ 15 บานสงยาง หมูที่ 11 ตําบลกุง อาํเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ   
เบอรโทรศัพท : 094 537 5227 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  
 อาํเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปนพ้ืนที่ ที่ตั้งอยูในเขตทุงกุลารองให  ซ่ึงเกษตรกรสวนมากมีอาชีพ
ทํานาขาวเปนอาชีพหลัก พันธุขาวที่ปลูกในพ้ืนที่เปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงพ้ืนที่เขตทุงกุลารองไหเปน
พ้ืนที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ใหคุณลักษณะที่ดีที่สุด คือ ออนนุม มีกลิ่นหอม เปน
สินคาประเภทขาวที่สงออกตางประเทศมากที่สุด เกษตรกรสามารถพัฒนาเปนสินคาพรีเม่ียมสรางมูลคาเพ่ิมได  
แตสภาพปญหาในพื้นที่เกษตรกรยังมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาก ทําใหตนทุนการผลิตสูง และผลผลิตตอไรตํ่า 
ราคาผลผลิตที่ไดไมแนนอน สภาพปญหาเหลานี้ยังตองมีการพัฒนาแกไข และสรางเครือขาย เชื่อมโยง
การตลาด ใหเกษตรกรสามารถนําสินคาสงออกไดเอง พรอมทั้งนํากระบวนการผลิตท่ีถูกตอง เหมาะสม และใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และลดตนทนุดวยกระบวนการผลิตแบบอินทรียอีกทาง 
แนวทางการพัฒนา : 
 1. จัดกระบวนการผลติขาวครบวงจรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งทางดานกระบวนการผลิต การเชื่อมโยง
การตลาด และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมผานจุดเรียนรู ศพก. 
 2. สงเสริมการผลิตแบบอินทรียเพ่ือเปนแนวทางในการลดตนทนุ และสรางมลูคาเพ่ิมใหกับสินคาจาก
สภาวะตลาดโลกที่ตองการสนิคาอินทรียมากในปจจุบัน   
 3. สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน และปลูกพืชหลังนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือใหเกษตรกร
สามารถมีรายไดตลอดทั้งป 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : 
 การผลิตขาวอินทรียตามมาตรฐานการการผลิตขาวอินทรีย, การปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชหลังนา 
หลักสูตรเรียนรู : 
 1. การลดตนทนุการผลติ 
 2. การเพิ่มผลผลิต 
 3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา 
 4. การแปรรูป 
 5. การเชื่อมโยงการตลาด 
 6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 28



 
  
   กิจการดําเนิการภายในศูนย : 
 1.การอบรมใหความรู 

 
 2.กิจกรรมการจัดการดินและปุย    

 
 3. กิจกรรมสงเสริมการปลกูพืชหลังนา เพ่ือใชประโยชนจากพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสงเสริม
ใหมรีายได นอกเหนือจากฤดูการทํานา 

     
 4. กิจกรรมดานเกษตรผสมผสานและแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 5.กิจกรรมการรวมกลุมปลูกพืชหลังนาเพื่อถายทอดองคความรู ในการปฏิบัติจริง 

 
 6.การรณรงคการไถกลบตอซัง 

 
ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพลาดร  ฐานะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 
เบอรโทรศัพท : 081 574 6661 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ  
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 84,972 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 5,816 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 99 หมูท่ี 10 ตําบลโคกตาล  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด : Longitude 104.20274  Latitude 14.56433 
พิกัด : X 414116    Y 1610291 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ………………………………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ:  
นายสมพวง  รัตพันธ  3-3305-00130-69-0 

บานเลขท่ี 99 หมูท่ี 10 ต.โคกตาล 
อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ 
เบอรโทรศัพท : 093-4632969 
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโคกตาล สวนใหญปลูกขาวรอยละ 70  
และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย  ปจจัยการผลิตสูง 
ผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา :  - การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,952.35 บาท 
โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 300 บาท 
        - การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตพืชไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน : สามารถลดตนทุนการผลิตขาวไดไรละ ๓๐๐ บาท 

หลักสูตรเรียนรู :   1. การผลิตขาว  3. การปลูกพืชผักสมุนไพร 
                       2. การเลี้ยงปลา 4. การเลี้ยงสัตว 
 
 
 

ถ.เส้น 24 ไป อ.บวัเชด ไป อ.กนัทรลกัษณ์ 

ไป อ.ขขุนัธ์ 

รร.ปรือใหญ่ 

วดัโคกตาล 

**ศูนยเรียนรูฯ 

ไป ต.ตะเคียนราม 
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ฐานการเรียนรู :  1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสง โดยเนนใน 
ระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช การใชการจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก การใส 
ปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง  
ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหน้ําแบบแหงสลับเปยก 
ระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  
ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเก่ียว 20 วัน  
เอาน้ําออกจากนา ประสานผูรับซ้ือ 
ระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 
  2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราท่ีเหมาะสมโดยเนนการเลือกพันธุขาวท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวใชอัตราเมล็ดพันธุตามวิธีการปลูก 
  3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการ  ลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน   การคัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาดตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดหาพันธุ
ขาว   ท่ีคุณภาพดี และกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

 4. การปลูกพืชผสมผสาน ไดแก ไมปา (หวาย) ไมผล (ลาํไย) พืชผักสมุนไพรพ้ืนบานและพืช
คลุมดินตางโดยมีการปลูกหมุนเวียนอยูเสมอเปนการเพ่ิมรายไดและลดาใชจายในครัวเรือนไดเปนอยางดี 
  5. สมุนไพรปองกันจํากัดแมลง และการทําฮอรโมนไขการทําน้ําหมักชีวภาพ  
โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธทํีา การนํามาผลิตใชและประโยชน 
  6. การเลี้ยงสัตว  (หมูปาและวัว) โดยใช วัสดุภายในศูนยเ พ่ือใชเปนอาหารเปนอาหาร 
และใชมูลสัตวเปนปุยจึงเปนการการลดตนทุนการผลิตภายในศูนยได 
เปนอยางดี 

แปลงเรียนรู 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เครือขาย: ศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชนโคกตาล , ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร กรมการขาว 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวฐิติมา  วัฒนศาสตร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท:  084-3516619 
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ไป อ.ไพร

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 117,790 ไร 
เกษตรเปาหมาย : 6,841 ราย 
สถานท่ีตั้ง :  บานหนองอิไทย  หมูท่ี  ๔  ตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด :  Longitude  104.33819   Latitude  14.86290 
พิกัด :  Zone ๔๘  X  ๔๒๘๘๐๔  Y  ๑๖๔๓๒๖๙ 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ……………………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
                                                        

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายสมศักดิ์   สุคะตะ   อายุ   ๕๘   ป   

บานเลขท่ี ๘๑ หมูท่ี ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท  :  ๐๙๘-๑๙๘๐๐๔๕ 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลสุขสวัสดิ์ สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๘๐ โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและ

จําหนาย แตประสบปญหา   ปจจัยการผลิตสูง    เมล็ดขาวไมไดคุณภาพ  โรคและแมลงทําลายตนขาว 

 

 

รร
.โพ

นป
ลัด

 

ไปศูนยเรียนรูฯ 

รพ.พยหุ์ 
ที่วา่การ อ.พยหุ์ 

อบ
ต.

สข
สว

สัด
ิ์  

ศูนยเรียนรูฯ 

ไป อ.ศรีรตันะ 

ตลาดพยุห 

32



แนวทางการพัฒนา : ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว 
        ๒. การปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยเนนพืชท่ีนิยมบริโภคในชุมชน                       
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู :   ๑.  การลดตนทุนการผลิตขาว 
          ๒. การปลูกมะนาวในทอซีเมนต 
          ๓. การเลี้ยงหมูหลุม 
ฐานการเรียนรู :  ๑. การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกันโรคเชื้อราสาเหตุโรคขาว ซ่ึงเกษตรกรในเขตนาน้ําฝนจะ

สบปญหาทุกป คือโรคไหมขาว โรคใบจุดสีน้ําตาล เชื้อราไตรโคเดอรมานอกจากจะชวยควบคุมโรคเชื้อราท่ีเปนสาเหตุ

โรคขาวแลวยังชวยกระตุนระบบรากขาวใหแข็งแรง ตนขาวจะมีภูมิตานตานโรคท่ีดี 

 

      
                      
 

 

  ๒. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ และปุยหมักไวใชเอง หลังเก็บเก่ียวขาว จะปลูกพืชตระกูลถ่ัวเปนประจํา 

ทุกป ไดแกถ่ัวพราและปอเทืองจะไถกลบชวงพืชออกดอก โดยใสรวมปุยหมัก และใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนเพ่ือชวยไห

พืชยอยสลายเร็วข้ึน ท้ังพืชตระกูลถ่ัว ปุยหมัก และน้ําหมักชวยเพ่ิมธาตุอาหารและปรับโครงสรางดินดีมีความรวนซุย

เหมาะแกการปลูกพืช 

 

    

       

            ๓. การปลูกมะนาวในทอซีเมนต  ปลุกงาย ใหผลผลิตตลอดท้ังป โดยจะเริ่มตัดแตงก่ิงปลายเดือน

กรกฎาคมและชวงนี้จะตองดูแลไมใหขาดน้ําและควรใหปุยอยางสมํ่าเสมอ  เดือนตุลาคม มะนาวจะออกดอกสมบูรณ

เต็มท่ี ถาดูแลรักษาดี มะนาวจะใหผลผลิตทันจําหนายชวงฤดูแลงพอดี                                                             

  ๔. การเลี้ยงหมูหลุม สามารถเลี้ยงไดทุกสายพันธุ เชน หมูปา หมูพ้ืนบาน และหมูพันธุตางๆ เชน

ลารจไวท ดูร็อค เปนตน การเลี้ยงหมูหลุมนอกจากจะชวยสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกรแลว ผลพลอยไดท่ีตามมาก็

คือ มูลสัตว ท่ีนําไปใชในนาขาว ชวยเพ่ิมผลผลิตขาว และลดตนทุนการผลิตเปนอยางดี  

แปลงเรียนรู 

     

 

 

        เครือขาย :    - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางปรียาวรรณ    ยวนพันธ   เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๑๙๑๖๔๖ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
ชื่อ : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ  
สินคาหลัก : พริก   
พื้นที่เปาหมาย  : 2,300  ไร    
เกษตรกรเปาหมาย : 1,035  ราย  
สถานที่ต้ัง : บานโนนติ้ว  หมูที่ 5 ตําบลโนนคูณ  อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  
พิกัด :  X 430420     Y 1687747   Zone 48 N 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ระดับ A 
เกษตรกรตนแบบ : นางสาวสุจิตร จันทะศิลา  อายุ 29 ป  
ที่อยู : บานเลขที่ 32 บานโนนติ้ว หมูท่ี 5  ตาํบลโนนคูณ  อําเภอยางชุมนอย   จังหวัดศรีสะเกษ    
เบอรโทรศัพท :  083-3484168 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  
 อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ถือเปนพื้นที่ผลิตพริกชั้นดี
ของประเทศไทย เกษตรกรในพ้ืนที่มีอาชีพผลิตพริกจําหนายใหกับลูกคาใน
ประเทศ แตเกษตรกรยังมีรายไดนอย ทั้งๆ ท่ีทําการเกษตรมานาน มีความ
ชํานาญและขยัน การผลิตพริกแบบเดิมมีตนทุนสูง มีปญหาโรคแมลงและ
ใชสารเคมีในปริมาณมาก  

แนวทางการพัฒนา : 
 1. พัฒนาแหลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิต ทั้งการใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี การใชสาร 
ชีวภัณฑ เพ่ือลดการใชสารเคมี 
 2. พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและการผลิตพริกที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาด ระบบการใหน้ํา การดูแลรกัษา และการแตงก่ิงพริกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
 3. การเพิ่มมูลคาของพริกโดยการแปรรูป 
 4. การเชื่อมโยงเครือขายและการตลาด 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : 
 เทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพดี การลดตนทุน การเพ่ิมผลผลิตพริก และการเพ่ิมมูลคาผลผลิตพริก 
หลักสูตรเรียนรู : 
 1. การลดตนทุนการผลิต 
 2. การเพิ่มผลผลิต 
 3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา 
 4. การแปรรูป/การบรรจุภัณฑ/การจัดการกลุม 
 5. การเชื่อมโยงการตลาด/การบริหาร/จัดการดานการตลาดทุเรียน 
 6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 
แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพ : 
1. ขั้นตอนการบมเมล็ดและเตรียมตนกลา 
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2. ขั้นตอนในการเตรยีมแปลงและยายปลูก 
 
 
 
 
 
3. ขั้นตอนการตัดแตงและทําคาง 
 
 
 
 
 
 

4.ข้ันตอนการใหน้ําใหปุย 
 
 
 
 
5. ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  
 
 
 
 
6. ขั้นตอนการคัดและการเก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ขั้นตอนการสงเขาโรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมยาตอไป 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกฤตธนกร แสงสม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท : 081-996-8408   

ทาํการบ่มพริกไว ้2 วันเพือใหพ้ริกสขุสมาํเสมอ 

ทาํการบรรจถุงุ ถงุละ 15 กิโลกรมั 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : รายละเอียดศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร    อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ  

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 126,760 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 7,414 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองนารี หมูท่ี  8  ตําบลบุสูง  อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

พิกัด :  Longitude 104.13264 Latitude 14.98086 

พิกัด :  X 0406742  Y 1656392 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : …………………… 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

         จ.ศรีสะเกษ 

 

            N 

    ศูนยเรียนรูฯ 

   

 

 

            

                อ.ขุขันธ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ:  

นายสมยงค  ศรีลุน  

บานเลขท่ี 48 หมูท่ี 8 ตําบลบุสูง 

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท : 086-0576126 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี เกษตรกรตําบลบุสูง สวนใหญกวารอยละ 90 ปลูกขาวเปนอาชีพหลักซ่ึงเกษตรกรไมมีการเก็บ

เมล็ดพันธุไวใชเอง ทําใหประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง   ขาดแคลนเมล็พันธุ   เมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

- การลดตนทุนการผลิตขาวโดยสงเสริมเกษตรกรใหใชปุยอินทรีย ปุยหมัก และปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุง

ดิน แทนการใชสารเคมี 

- การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1)  ดินและปุยท่ีเกษตรกรควรรู 2) การปลูกขาวอินทรียและแนวทางการลดตนทุนและเพ่ิม

ผลผลิตขาว 3) การปลูกพืชปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP 4) การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 5) การใชสารชีว

ภัณฑในการปองกันกําจัดโรค และแมลง 

 

 
ป้อมตํารวจ อ.วงัหิน 

 

8 กม. 

ไฟแดง อ.วงัหิน 

ร.ร.อนบุาลวงั
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ฐานการเรียนรู  

1. ดินและปุย 
การตรวจวิเคราะหดินกอนปลูกพืช ตรวจสอบความสามารถของดินในการปลดปลอยธาตุอาหาร 

ท่ีเปนประโยชนตอพืช การใชปุยใหเหมาะสม ถูกชนิด ถูกอัตรา โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะห 
 

 
 

 

 

 

 2. การปองกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

  สมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคขาว 

  

 

 

 

 
 

 3. การดูแลรักษาและเตรียมดินตั้งแตกอนปลูก ปลูก – เก็บเก่ียว และขนสง การจัดการน้ํา ใสปุยตามคา

วิเคราะหดิน โดยเนนใน  

  ระยะกลา ไดแก การกําจัดวัชพืช การใสปุย  การตรวจแมลง 

  ระยะแตกกอ ไดแก การตัดพันธุปน การปองกันกําจัดโรคและแมลง 

  ระยะตั้งทอง ไดแก การถอนพันธุปน การกําจัดวัชพืช สํารวจโรคและแมลง  

  ระยะเก็บเก่ียว ไดแก เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 
 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 
 

เครือขาย :   - 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวรวุฒิ ธรรมบุตร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087-2626408 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ     
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1.450 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 240 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานซําตารมย หมูท่ี 7 ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด : Long 104.614  Lat 14.685 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรูฯ 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  
นายทศพล สุวะจันทร อายุ 58 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 198 หมูท่ี 7 
ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
เบอรโทรศัพท : 083-7954317 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : รอยละ 70 ของพ้ืนท่ีตําบลตระกาจเปนพ้ืนท่ีนา อีกรอยละ 30 เปนพ้ืนท่ีสูง เหมาะสมกับ
การปลูกไมผล ไมยืนตน และพืชไร มีการปลูกไมผลหลากหลายชนิด เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลําไย เปนตน 
โดยเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกไมผล (S1) และไดมีการปลูกมาเปนเวลาหลายปแลว ปญหาท่ีพบคือ 
        - การใชปจจัยการผลิตสูง  - วัสดุการเกษตรมีราคาแพง  - ปญหาผลผลิตมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ 
แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนและปจจัยการผลิต รวมกลุมซ้ือปจจัยการผลิตและจําหนายผลผลิตเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
ตอรอง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพดี 
การนําไปใชประโยชน : ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนการผลิตทุเรียน 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน 
  2. การปองกันโรคและแมลงทุเรียน 
  3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน 
ฐานการเรียนรู : 
  

 

- การตัดแตงก่ิงกระโดง     - การจัดแตงก่ิงแขนง   
- การตัดแตงก่ิงท่ีเปนโรค    - การตัดแตงก่ิงท่ีแมลงเจาะทําลาย 
 

 

 ฐานท่ี 1 การตัดแตงกิ่งทุเรียน เพ่ือใหแสงสองถึงลําตนทุเรียน 
สามารถชวยลดการทําลายดวยโรคและแมลงศัตรูทุเรียน โดยใชหลักการ
ตัดแตงก่ิง ดังนี้ 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

เครือขาย: กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตไมผลตําบลภูเงิน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายยงยทุธ  นนทโคตร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-8455568 

   ฐานท่ี 3 การผสมเกสรทุเรียน  
       - การผสมเกสรทุเรียนแบบวิธีปด โดยใชไมขนไกผูกติดกับปลายไม  
       - ใชปดเกสรทุเรียน ในเวลา 19.00 - 21.00 น. ของทุกคืน ท่ีดอกบานแลว 

ฐานท่ี 2 การใสปุยและการดูแลรักษา  
- ฟนฟูตนทุเรียนใหมีความสมบูรณพรอมออกดอก    - ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 รวมกับปุยหมัก ปุยคอก  
- ปองกันศัตรูท่ีทําลายใบออน เชน เพลี้ยแปง ราใบติด    - งดการใหน้ําชวงปลายฤดูเพ่ือเตรียมพรอมในการออกดอก  
- ใชปุยสูตร 8 - 24 - 24 เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปดตาดอก 
 
 

     ฐานท่ี 4 การตัดแตงดอกและผลทุเรียน โดยตัดแตงไวเปนกลุมๆละ ไมเกิน 20 ดอก  

แตละกลุมหางกันพอเหมาะท่ีจะไวผล ควรตัดแตงเม่ือดอกทุเรียนอยูในระยะมะเขือพวง  แบงเปน 3 ครั้ง คือ 

ตัดแตงผลท่ีรูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็กออก ใหเหลือเฉพาะผลท่ีสมบูรณ และผลหางกันประมาณ 30 ซม. 

หางจากครั้งท่ี 1 ประมาณ 2-3 สัปดาห ตัดผลเบี้ยวและขนาดเล็กกวาผลอ่ืน และหนามแดง 

หลังจากครั้งท่ี 2 ประมาณ 2-3 สัปดาห แตงผลขนาดเล็ก รูปทรงบิดเบี้ยวกนจีบ 

 

 

   ฐานท่ี 6 การปองกันกําจัดโรคและแมลง วิธีปองกันกําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน  
          - สํารวจพบขุยไมละเอียดบริเวณลําตนทุเรียน ใหใชมือแกะหาตัวหนอน แลวนําไปทําลาย 
          - กําจัดไข โดยสํารวจรอยแผลของการวางไขบริเวณเปลือก 
          - กําจัดตัวเต็มวัย โดยใชตาขายดักปลาพันรอบตนทุเรียน เพ่ือใหตัวเต็มวัยมาติด 
          - ตัดและเผาทําลายตนท่ีตายแลว 
 
 
 
 
 
          
 

     ฐานท่ี 5 การเก็บเกี่ยวผลทุเรียน มีขอสังเกต ดังนี้ 
     - นับวัน เชน พันธุชะนี อายุ 110 - 120 วัน พันธุกานยาว อายุ 120 - 135 วัน 
พันธุหมอนทอง อายุ 140 - 150 วัน 
     - สี ทุเรียนแกพอจะเก็บเก่ียวไดเปลี่ยนจากสีเขียวเขมฝาขาว 
     - พูและรองพูชัดเจน 
     - ข้ัวผลจะพองออก เห็นรอยตอชัดเจน 
     - เคาะฟงเสียง เสียงจะดังหลวม 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 84,826 ไร     
เกษตรกรเปาหมาย : 6,369 ราย 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 52 หมูท่ี 6 ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด :  X  456366   Y  1635211  
         Latitude : 14.7906537779195    Longitude : 104.594525285663 
ระดับการพัฒนาศูนยเรียนรูฯ : อยูในระดับดี (เกรด B) มีแปลงเรียนรู สามารถเขามาศึกษาดูงานไดตลอดท้ังป 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายวิชิต  อนันเทภา  
เบอรโทรศัพท : 085-772-7664 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอเบญจลักษ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 
และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม (Zoning) กับการปลูกขาว (S1) รอยละ 95.32 
โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายรวมท้ังเพ่ือการบริโภค แตประสบปญหาการผลิต 
ดังนี้ - ผลผลิตขาวท่ีผลิตไดยังไมไดคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
      - ปจจัยการผลิตมีราคาแพง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีควบคุมยากสําหรับเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงในปจจุบันพบวาเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 
4,560 บาท ดังนั้นจึงมีเปาหมายในการพัฒนาปรับลดตนทุนการผลิตขาวลง 450 - 1,000 บาท/ไร  
       การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว จากผลผลิตเฉลี่ยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ 450 - 470 
กิโลกรัม/ไร เพ่ิมข้ึนเปน 500 - 600 กิโลกรัม/ไร ซ่ึงปจจุบันกําลังขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวใน
รูปแบบการรวมกลุมตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ และการรวมกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพตาม
มาตรฐานกรมการขาว 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การลดตนทุนการผลิตขาว/การเพ่ิมประสิทธิภาพขาวคุณภาพ 
การนําไปใชประโยชน : ผูท่ีเขามาศึกษาดูงานภายในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
อําเภอเบญจลักษ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเอง เชน การผลิตปุยหมัก ปุย
อินทรีย น้ําหมักชีวภาพ และวิธีการจัดการแปลงนาตลอดฤดูการทํานา การปลูกพืชบํารุงดิน ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนํามาปฏิบัติแบบองครวมนําไปสูการลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตขาวไดอยางถูกตอง 
หลักสูตรการเรียนรู : ประกอบไปดวย 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวคุณภาพ 
ฐานการเรียนรู : ประกอบดวย 6 ฐานการเรียนรู ซ่ึงมีแปลงตัวอยาง และมีพ้ืนท่ีใหศึกษาดูงานไดตลอด ดังนี้ 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาว/การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต/การปรับปรุงบํารุงดิน/การไถกลบตอซัง 

 

   

 

ฐานเรียนรูท่ี 3 มาตรฐานสินคาเกษตร/การผลิตขาวคุณภาพ GAP 

 

 

 
ฐานเรียนรูท่ี 4 การแปรรูปผลผลิตสินคาเกษตร/วางแผนการแปรรูปผลผลิตขาวรูปแบบบรรจุสุญญากาศ 
   
 

 

 

ฐานเรียนรูท่ี 5 การตลาดและการรวมกลุมสรางเครือขาย/การอบรมเพ่ือการแปรรูปผลผลิตขาว 

 

 

 

 
ฐานเรียนรูท่ี 6 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม การเลี้ยงปลา  

         และการใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศพก.เครือขาย 5 ตําบล 10 ศูนย, กลุมขาวนาแปลงใหญ, ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ต.หนองหวา, ตลาดเกษตรกร 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวมยุรี ลึกลาภ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 082-861-5845, 085-491-0545 
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ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
สินค้าหลกั : ขา้ว  
พืน้ทีเ่ปา้หมาย  : 3,450  ไร่    
เกษตรกรเปา้หมาย : 150  ราย  
สถานทีต่ัง้ : บ้านโสน  หมูท่ี่ 19 ตําบลโสน  อําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
พกิดั :  แกนX :  413116     แกนY:  1633965   Zone 48 N 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ : ระดับ A 
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ : นายสังคม  น้อยสงวน  อายุ 54 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 20 บ้านอาวอย หมู่ที่ 20  ตําบลโสน  อําเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ    
เบอร์โทรศพัท ์:  081-3903764 
สถานการณ์ของพื้นที ่:  
 ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอขุขันธ์ เป็นแหล่งอาหารหลักและเป็นสินค้าที่ทํารายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกร พบการเพาะปลูกทั่วไปในพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ที่ทําการเพาะปลูกข้าว จากลักษณะสภาพภูมิประเทศ
อําเภอขุขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่ม มีลักษณะลาดตํ่าจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ เน่ืองจากทิศใต้เป็น
เทือกเขาไม่สูงมากนักติดต่อกับเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ป่าเป็นแหล่งกําเนิดของลํานํ้าต่างๆ อันเป็น
แหล่งนํ้าธรรมชาติที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงรักไหลผ่านอําเภอขุขันธ์ โดยเฉพาะตําบลโสน ตําบลกันทรารมย์ ตําบล
ใจดี และตําบลหัวเสือ มีลําห้วยสําราญไหลผ่าน   
 ส่วนลักษณะและคุณสมบัติของดิน  ร้อยละ 95 เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วน สีพ้ืนเป็น
สีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา   พบจุดประสีนํ้าตาลปนสีเหลือง  หรือสีเหลืองปนนํ้าตาลอ่อน  อาจพบศิลาแลงอ่อนในดิน
ช้ันล่าง  มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ  เป็นดินลึก  มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ตํ่ามาก  เนื้อปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ (pH 4.5-5.5) บริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว   
ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มน้ี ได้แก่ ชุดดินนํ้าก ระจาย ชุดดินสีทน ชุดดินสันทราย ชุดดินชัยภูมิ  ศักยภาพของดินกลุ่มน้ี
เหมาะที่จะใช้ในการเพาะปลูกข้าว เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในฤดูฝน จึงส่งผลทําให้
เกษตรกรนิยมเพาะปลูกข้าวมากกว่าพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายผลผลิตสร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือน   
แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนาการผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ การใช้สารชีวภัณฑ์ 
เพ่ือลดการ ใช้สารเคมี 
           2. พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตข้าว การให้นํ้าที่เหมาะสมกับช่วงอายุข้าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
           3. การเพ่ิมมูลค่าของข้าว โดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร บรรจุภัณฑ์และพัฒนามาตรฐานคุณภาพข้าว 
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุน  เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าว เพ่ิมมูลค่าผลผลิตขา้ว 
หลกัสตูรเรียนรู้ : 
 1. การลดต้นทุนการผลิต 
 2. การเพ่ิมผลผลิต 
 3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า 
 4. การแปรรูป/การบรรจุภัณฑ์/การจัดการกลุ่ม 
 5. การเช่ือมโยงการตลาด/การบริหาร/จัดการด้านการตลาดข้าว 
 6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิต 
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 2. การเพ่ิมผลผลิต 
  
 
 
 
  
 3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าคุณภาพ/การป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
  
 
 
 
 
    
 4. การแปรรูป/การบรรจุภัณฑ์/การจัดการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
    
 5. การเช่ือมโยงการตลาด/การบริหาร/จัดการด้านการตลาด 
 
 
 
 
 
     
 6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม ่
 
 
     
 
 
  
     
 

 
 
   
 
การจําหน่าย : หน้าสวน , แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรบ้านโสน, ตลาดเกษตรกร , งานนิทรรศการภายในอําเภอ 
จังหวัด ต่างจังหวัด ,ตลาดคนเดินถนนศรีสะเกษ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร : ว่าที่ ร.ต.จักรี  วันโสภา ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
โทรศพัท ์: 081-9993851   43



อ. หวยทับ

 

อ.รัตนบุร ีอ.เมืองจันทร 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไป ต.อีเซ 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา    อําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 15,307 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,027 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานตาโกน หมูท่ี 1  ตําบลตาโกน  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด : Long 104.00456   Lat 15.21400 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ………………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  
นายอนันต  ศิริเรือง  อายุ 54 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 119 หมูท่ี 1  
ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ  
เบอรโทรศัพท: 085-0263535 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลตาโกน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี 
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) รอยละ 97.58 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย ปญหาท่ีพบคือ 
        -  เมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพและราคาแพง    -  การใชปจจัยการผลิตสูง  
        - ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา                     -  ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด 
        -  ไมมีคลองสงน้ําการคมนาคมไมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา : - การผลิตเมล็ดพันธุขาวใชในชุมชน  
        - การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวใชในชุมชน 
การนําไปใชประโยชน : ผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู: 1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 
                     2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู:  1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสงโดยเนนใน ระยะกลา ไดแก การจาํกัด
วัชพืช การใชการจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง 
 
 ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหน้ําแบบแหงสลับเปยก ระยะตั้งทอง 
ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช 
สํารวจแมลงกอนเก่ียว 20 วัน เอาน้ําออกจากนา ประสานผูรับซ้ือและระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน          
การกําจัดวัชพืชเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราท่ีเหมาะสมโดยเนนการเลือกพันธุขาวที 
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวใชอัตราเมล็ดพันธุตามวิธีการปลูก 

3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาดตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดหาพันธุ
ขาวท่ีคุณภาพดี และกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

4. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดีซ่ึงปรับ
ประยุกตกับหลัก TPS โดยเนนในเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของ
ผลผลิต ไดแก การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตขาว
ท่ัวไปเพ่ือขายโรงสี  

5. สมุนไพรปองกันจํากัดแมลง และการทําฮอรโมนไขสําหรับเรงดอก เรงผล การทําน้ําหมัชีวภาพ 
โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธทํีา การนํามาผลิตใชและประโยชน 

6. การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดิน 
ตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
แปลงเรียนรู :  

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานแกงเลี้ยว, ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานสวัสดี              

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายปฐพี  แกวเกษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท :  061-1643900    
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