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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ    
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 397,495 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 20,029 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี ๑๕๒ หมู ๑๑  บานโคกเจริญ   ตําบลนาวัง   อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ    
พิกัด :.  Longitude 104.54665 Latitude  15.99286 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายประยงค  บุญทอง 
ท่ีอยู บานเลขท่ี  ๑๕๒ หมู ๑๑ บานโคกเจริญ ตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ    
เบอรโทรศัพท : โทรศัพท ๐๘๗-๐๗๙๖๐๔๕, ๐๘๖-๒๕๑๘๒๖๕ 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลนาวังมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร ๑๙,๘๗๐ ไร มีครัวเรือนเกษตรกร ๗๗๔ ครัวเรือน สวนใหญ

ประกอบอาชีพทํานาเปนหลักคิดเปน ๙๘% ของพ้ืนท่ี นอกเหนือจากนั้นเปนพืช ไมผล/ไมยืนตน ประมาณ ๓๐๐ ไร ปลูก

พืชผักไวบริโภคบาง ตําบลนาวังตั้งอยูในกลุมชุดดินท่ี ๒๒ (ชุดดินสีทน)  ซ่ึงไมเหมาะสมกับการปลูกขาว จึงทําใหเกษตรกรทํา

นาตําบลนาวังประสบปญหา  ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา  ตนทุนการผลิตสูงข้ึน เนื่องจากราคาปุยและสารเคมีท่ีใชในไร

นามีราคาเพ่ิมสูงข้ึน  มีโรคและแมลงระบาด   ผลผลิตไมไดคุณภาพ ซ่ึงศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลนา

วัง จังหวัดอํานาจเจริญ  จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลนาวงัไดความรูดานการพัฒนาอาชพี

เกษตรกรของตนเองตอไป  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,552 บาท                
โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท 

- การผลิตขาวเปลือกใหไดคุณภาพดี 
- การจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
- การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การทําการประมง เพ่ือสรางอาชีพในครัวเรือน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตพืชไรนาสวนผสม 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนไรละ 500 บาท และการสรางรายไดจากการทําไรนาสวนผสม 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
                      2. การผลติขาวเปลือกใหไดคุณภาพดี 

 ๓. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
   ๔. การผลิตพืชไรนาสวนผสม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. การเลี้ยงปลา 
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ฐานการเรียนรู : 1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูกถึงเก็บเก่ียว 
      การเตรียมดิน  กอนฤดูการเพาะปลูกจะมีการไถกลบตอซังขาว เพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน 
และเปนการปรับปรุงดิน  มีการกําจัดวัชพืชกอนหวานกลา มีการตรวจวิเคราะหดิน การตรวจแมลง มีการตัดพันธุปน 
และมีการสํารวจแมลงศัตรูขาวและการรักษาระดับน้ําใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และมีการเก็บเก่ียว 
ในระยะขาวพลับพลึง ถอนและตัดพันธุปน ใชรถเก็บเก่ียวขาวพรอมสีตามชนิดพันธุขาว 
 
 
 
 

 
2. การผลิตขาวเปลือกใหไดคุณภาพดี 

      - การใชขาวพันธุดีใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเนนการเลือกพันธุขาว 
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีไดแกพันธุขาวหอมมะลิ 105 และพันธุ กข. 6 และการวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือ
ลดตนทุนการผลิตใหไดคุณภาพดีโดยเนนในเรื่องของการวางแผนการผลิต แผนการปลูก และการจัดการคุณภาพของ
การผลิต   

 
๓. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

      การใชปุยอยางถูกวิธีถูกอัตราถูกเวลา โดยการตรวจวิเคราะหดินเม่ือไดผลการวิเคราะหแลวใช 
แมปุยมาผสมตามผลการวิเคราะหเพ่ือเปนการลดตนทุนการใชปุยเคมี มีการตรวจวิเคราะหดินและการใชแมปุยมีผสม
ตามปริมาณสภาพธาตุอาหารในดินของพ้ืนท่ี ทําใหลดการใชปุยเคมีเปนการประหยัดคาใชจายคาลงทุน การผลิตปุยน้ํา
หมักชีวภาพมีการใชเศษวัชพืชและพืชท่ีมีในพ้ืนท่ีนํามาหมักเพ่ือใชเปนปุยเรงตนเรงใบเรงดอก และการออกรวง โดย
ลดการใชปุยเคมีใหมากท่ีสุด ใชวัตถุดิบท่ีมีในแปลงนาในพ้ืนท่ี และการผลิตน้ําสมควันไม เพ่ือสกัดสารไลแมลงนําไป
ฉีดพนลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 
๔. การผลิตพืชไรนาสวนผสม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   
๕. การเลี้ยงปลา 

 
 
แปลงเรียนรู    

 
 
 
 
เครือขาย : สมาชิกเกษตรกรไรนาสวนผสม และเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลนาวัง และตําบลกุดปลาดุก                          
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ในพ้ืนท่ี  และตําบลใกลเคียง,  ยุวเกษตรกร,  ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี                                  
และสถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายโกวิท  กุทอง   
เบอรโทรศัพท :  081-0662709 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอชานุมาน   จังหวัดอํานาจเจริญ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 60,111 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,593 ราย 
สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 14   บานโนนสําราญ   ตําบลชานุมาน   อําเภอชานุมาน   จังหวัดอํานาจเจริญ 
พิกัด : Longitude 105.00614  Latitude  16.20372  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
  
 
  
 
 
 
ท่ีวาการอําเภอชานุมาน     
      ปมน้ํามัน      สภุัตตรารีสอรท 
  
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายสะอาด วันโท 
บานเลขท่ี 35 หมูท่ี 14 บานโนนสําราญ ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
เบอรโทรศัพท :  083-3821482 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลชานุมานพ้ืนท่ีจะเปนเนินสูงๆต่ําๆ มีความลาดเอียงโดยท่ัวไปในแนวตะวันตกมา
ตะวันออก มีลําหวยตางๆไหลลงแมน้ําโขง ซ่ึงอยูทางซีกตะวันตกของตําบล เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญปลูกขาว 
ไวบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหา ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา ปริมาณผลผลิตต่ํา ปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน  
 มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชสารชีวภัณฑ ลดอัตราการใชสารเคมี เพ่ิมปริมาณผลผลิตขาว 
การจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชสารชีวภัณฑ   
การนําไปใชประโยชน : การใชสารชีวภัณฑเพ่ือลดอัตราการใชสารเคมี และปริมาณเพ่ิมผลผลิตขาว    
หลักสูตรเรียนรู : 1. การใชปุยลดตนทุน 
   2. การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา 
   ๓. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
   ๔. การปลูกพืชผักหลังนา/พืชฤดูแลง 
ฐานการเรียนรู : ๑.การลดตนทุนการผลิตขาวคุณภาพดี 
                    กอนการปกดํา   
   - ไถกลบตอซัง  
   - ใสปุยอินทรีย อัตรา  500  ก.ก/ไร 
 

 

สะพานข้ามห้วยแก้ว

 

ไปอาํนาจเจริญ 

ไปอาํนาจเจริญ 

ศูนย์เรียนรู้ 
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  ระยะกลา  
   - แชเมล็ดพันธุดวยไตรโคเดอรมา    2   วัน 
   - ฉีดพนเชื้อราไตรโคเดอรมาหลังจากตกกลาแลว 10  วัน 
   - ใสปุย 46-0-0   อัตรา  3  ก.ก./ไร  กอนนําไปปกดํา 
  การปกดํา   
   - แชตันกลาขาวดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา   1  วัน   กอนนําไปปกดํา 
  การดูแลรักษา   
   - หลังจากปกดํา 10 วัน ใสปุยสูตร 16-20-0 ในอัตรา 4  ก.ก./ ไร 
   - ชวงขาวแตกกอพนเชื้อราไตรโคเดอรมาปองกันโรคพืช 
   - ชวงขาวตั้งทองใสปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  5  ก.ก ./ ไร 
   - ชวงขาวออกรวง ทําการคัดขาว  เพ่ือตัดพันธุปน  
  การเก็บเก่ียว   
   - เก็บเก่ียวโดยใชแรงงานคน 
   - ผลผลิต 540  ก.ก./ไร  
 

 2. การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา 
   ๓. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
   ๔. การปลูกพืชผักหลังนา/พืชฤดูแลง 
 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขาย :        -  ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี  กรมการขาว 
  -  สถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวพิศมัย  งามผิวเหลือง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-8778049 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 156,804 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,629 ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานนาผาง  หมูท่ี 6  ตําบลหวย  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ 
พิกัด :  Longitude 104.94002 Latitude  15.83068 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายธีรวัฒน  พันธุมาศ  อายุ   43 ป 
ท่ีอยู บานเลขท่ี 132 หมูท่ี  6 ตําบลหวย  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ 
เบอรโทรศัพท : 084-4179905,  093-3241397 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหวย สวนใหญปลูกขาวรอยละ 98 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสม
กับการปลูกขาวปานกลาง (S 2) โดยตําบลหวยปลูกขาวอินทรียจํานวนหนึ่ง ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง  
แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาวอินทรีย เฉลี่ยไรละ 3,000 บาท 
โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ  480 บาท 
        - มุงการผลิตขาวอินทรียสูมาตรฐานสากล 

 - การแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวอินทรีย  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู ฯ : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูมาตรฐานสากล 
การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรียและการผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย (นาปกดํา)   
             2. การผลิตปุยอินทรียใชเอง   
             3. การผลิตสารชีวภัณฑใชเอง 
   ๔. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
   ๕. การแปรรูปผลิตภัณฑขาว (ขาวสาร,ขาวกลอง,ขาวกลองงอก)  
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ฐานการเรียนรู : 1 . การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียโดยการเตรียมดินไถกลบตอซังฟางขาวปลูกพืชปุยสด 
 
 
 
 
 
 
  2. การผลิตปุยอินทรียใชเองทําปุยหมัก ทําปุยอินทรีย 
 
 
 
 
 
 

  3. การผลิตสารชีวภัฑณใชเองทําน้ําหมักหนอกลวย น้ําหมักรกหมู เชื้อราไตรโคเดอรมา 
 
 
 
 
 
  ๔. การเรียนรูเรื่องดิน/เทคโนโลยีการจัดการดิน และการอนุรักษดินและน้ํา 
  ๕. การแปรรูปผลิตภัณฑขาว (ขาวสาร,ขาวกลอง,ขาวกลองงอก) เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวอินทรีย 
แปลงเรียนรู  :  ศึกษาระบบนิเวศในนาขาว, โฉบแมลง, ฉีดพนน้ําหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอลืออํานาจ 
      ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหัวตะพาน 
      สถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางไสว  ชานนท  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท  :   080-1695157 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 116,700 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,195 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 135 หมูท่ี 5  บานโนนธาตุ   ตําบลพนา   อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ   
พิกัด : Longitude 104.8599  Latitude 15.68186 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :……………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  :   
                               ดอนเจาปู 
        ท่ีวาการอําเภอพนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู                      
นายสงัด  บรรลือ     
บานเลขท่ี 135  หมูท่ี  5  บานโนนธาตุ   
ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  
เบอรโทรศัพท : 086-8681330 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอพนา มีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพหลักคือทํานา แตในการทํานาปตองอาศัยธรรมชาติ 
เปนหลัก ไมมีระบบชลประทาน และดินขาดความอุดมสมบูรณ ปญหาท่ีเกษตรกรตองพบ คือ 
   - ปริมาณผลผลิตขาวท่ีเกษตรกรผลิตไดไมแนนอน  
   - คุณภาพผลผลิตไมไดมาตรฐาน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดต่ํา และไมมีความม่ันคงในการ
ประกอบอาชีพทํานา ดีเทาท่ีควร         
แนวทางการพัฒนา :  การจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ลดตนทุนการผลิตขาว 
ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,900 บาท/ไร  ผลผลิต 450 กิโลกรัม/ไร การสรางอาชีพเสริมดวย
การเพาะเห็ดเพ่ือสรางรายไดในครัวเรือน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  
การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ และการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช เพ่ือลดตนทุน
การผลิตขาวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
                2. การทําเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช 
    ๔. การเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม เห็ดภูฐาน ดวยฟางขาว 
    ๕. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน  
 
 

ถนนอปุชิต ทางไปวดัพระเหลาเทพนิมิต 

วดัพระเหลาเทพนิมิต 

ทางไป อ.ตระการพืชผล 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

วดับรูพา 
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ฐานการเรียนรู :  1. ฐานการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ                               
 
  
 
 
 
 
 
 
  2.  ฐานการทําการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 . ฐานการผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช 
 
 
 
 
 

๔.การเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม เห็ดภูฐาน ดวยฟางขาว 
๕.การเรียนรูเรื่องดิน/เทคโนโลยีการจัดการดิน และการอนุรักษดินและน้ํา 

แปลงเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย  :  1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ      2.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
           3. ประมงจังหวัด                        4. สํานักงานเทศบาลตําบลพระเหลา 
           5. สํานักงานพัฒนาท่ีดิน                        6. บริษัทเจรญิโภคภัณฑ จํากัด 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายกิตยากร   เหมรา 
เบอรโทรศัพท : 089-2832504 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 125,207 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 6,892 ราย 
สถานท่ีตั้งแปลง: บานโคกกลาง หมูท่ี 9   ตําบลนาเวียง    อําเภอเสนางคนิคม    จังหวัดอํานาจเจริญ 
พิกัด : Longitude 104.58519     Latitude 16.05143 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายวินิจ  สุภาจนัทร   
ท่ีอยู บานเลขท่ี 4 หมูท่ี 9 ตําบลนาเวียง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 
เบอรโทรศัพท : 093- 5541366 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลนาเวียงสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาปลูกขาวหอมมะลิ 105  
โดยปลูกขาวเพ่ือการบริโภคและเพ่ือจําหนาย แตในปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน  
ตนทุนการผลิตสูง  การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตท่ีไดรับ                
มีปริมาณนอยและคุณภาพต่ํา 
แนวทางการพัฒนา:  การ การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร (ขาวอินทรีย) 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ปลอดโรคไหม 
การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรียและสารชีวภัณฑใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี ชวยให
ดินกลับคืนความอุดมสมบูรณ 
หลักสูตรการเรียนรู : ๑. การผลิตขาวอินทรีย 
       ๒. การผลิตปุยอินทรีย /เชื้อราไตรโคเดอรมาร 
   ๓. การปองกันโรคและแมลงศัตรูขาวในชวงการเจริญเติบโตของขาว 
   ๔. เศรษฐกิจพอเพียง 

          ๕. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
ฐานการเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย  เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย การพัฒนา
พ้ืนท่ีใหเหมาะตอการผลิตขาวอินทรีย และการพัฒนารูปแบบการผลิตขาวอินทรีย 
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  2. การผลิตปุยอินทรีย ไวใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และการ
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือชวยลดการเกิดโรคเมล็ดดาง เมล็ดลีบ โรคไหมของขาวท่ีเกิดจากการเขาทําลายของเชื้อ
ราหลายชนิด ตลอดจนชวยเพ่ิมความสมบูรณและน้ําหนักเมล็ด และเพ่ิมผลผลิตตอไรไดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. การปองกันโรคและแมลงศัตรูขาวในชวงการเจริญเติบโตของขาว การดูแลรักษาตั้งแตปลูก  

โดยเนนในระยะ ดังนี้ 

   - ระยะกลา ไดแก  การกําจัดวัชพืช การใชการจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตาม

คาการวิเคราะหดิน การตรวจแมลง  

   - ระยะแตกกอ ไดแก  การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลงการใหน้ํา 

แบบแหงสลับเปยก  

   - ระยะตั้งทอง ไดแก  การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  

   - ระยะออกรวง ไดแก  การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเก่ียว 20 วัน 

เอาน้ําออกจากนาประสานผูรับซ้ือและระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัด 

  4. เศรษฐกิจพอเพียง นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง มีความพอเพียง มีเหตุผล 

มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

๕. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน เพ่ือการใชประโยชนในพ้ืนท่ีไดเหมาะสม 
 

 

 

 
 

แปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 

 

 

 

 

เครือขาย: กลุมขาวสัจธรรม จ.อํานาจเจริญ, กลุมขาวอินทรียเกษตรกาวหนา จ.อุบลฯ, ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบล  

             กรมการขาว สถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  : นางฐาปนีย มีแสง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 093 -3219994 

 
11



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 155,208 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 8,520 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองแอวมอง หมูท่ี ๗  ตําบลโพนเมืองนอย   อําเภอหัวตะพาน   จังหวัดอํานาจเจริญ 

พิกัด :  Longitude  104.59669     Latitude  15.63559 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………………….. 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

             บานขม้ิน - หลักชัย   

                 

  

        

                                                                          

                                

         

  

            อ.หวัตะพาน             

( ระยะทางจากจุดตรวจ - ศูนยเรียนรูฯประมาณ  5  กิโลเมตร )                                     

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายมานพ  แสงสวาง    

                   บานเลขท่ี ๔ หมูท่ี ๗ ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๙-๒๐๙๕๓๐๓ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลโพนเมืองนอยสวนใหญมีอาชีพหลักคือทํานา โดยคิดเปนรอยละ 90 ของพ้ืนท่ี  

โดยตนทุนการทํานาเฉลี่ย 4,๘๙๐ บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๓50 กิโลกรัม/ไร พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในระดับความเหมาะสม

นอย(S3) ตอการปลูกขาว ทําใหประสบปญหา ดังนี้ 

   - ดานตนทุนการผลิตสูง  

   - ปริมาณผลผลิตต่ํา 

- ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาวและเพ่ิมผลผลิตใหมากกวาคาเฉลี่ยของอําเภอ โดยมีตนทุน  3,๙๔0

บาท/ไร และตองการผลผลิตเฉลี่ย ๕๒๐ กิโลกรัม/ไร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ  

หลักสูตรเรียนรู :  ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว    

    ๒. เศรษฐกิจพอเพียง    

    ๓. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

  ๔. การปลูกพืชฤดูแลง (แตงโม และพืชผัก) 

  ๕. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

ศูนย์เรียนรู้

 

 

ศาลาประชาคม บานขุมเหล็ก หมูที่ ๘ 
จุดตรวจ 

บานหนองแกว 

โรงเรียนบานโพนเมืองนอย 

บานหนองจอก 

อบต.โพนเมืองนอย 

บานหนองแอวมอง 

บานขุมเหล็ก 
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ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
  การทําการเกษตรของเกษตรกร ตองอาศัยปจจัยการผลิตหลายอยาง โดยเฉพาะปุย เปนตนทุนการ
ผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของปจจัยการผลิตท้ังหมด หากสามารถหาสิ่งทดแทน จะชวยลดตนทุนการผลิตลงได   
 
 

 

 

 

  2. เศรษฐกิจพอเพียง 

  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีชวยใหเกษตรกร ให

สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง ซ่ึงศูนยเรียนรูฯแหงนี้เปนสถานท่ีถายทอดความรูเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหกับเกษตรกรท่ีสนใจ 

 

 

 

  
   

  3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

 การทําการเกษตรโดยใชแนวคิดของเกษตรอินทรียโดยการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเกษตรกร

สามารถทําการผลิตเองได เปนสถานท่ีถายทอดความรูเรื่องการผลิตและการใชสารชีวภัณฑใหกับเกษตรกรท่ีสนใจ 

 

                                 
  ๔. การปลูกพืชฤดูแลง (แตงโม และพืชผัก) 

  ๕. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

 แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง , ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานฟาหวน สถานีพัฒนาท่ีดิน

อํานาจเจริญ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : วาท่ี ร.ท.เณริน  รูปแกว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗-๘๑๙๕๘๒๕   
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บานไรขี 

บานไรขี 

ทางไปบานไรขี ม. 6  

จ.อํานาจฯ ไป จ.อุบลฯ 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไป อ.พนา บ.ฟาหวน ม.6 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 127,249 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 6,443 ราย 
สถานท่ีตั้ง : สถานท่ีตั้งศูนยเรียนรู  41  หมูท่ี ๖   ตําบลไรขี   อําเภอลืออํานาจ   จังหวัดอํานาจเจริญ 
พิกัด : Longitude 104.78645  Latitude 15.63741 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นางประยูร  กาญจนา  อายุ 65 ป 
ท่ีอยู 41  หมูท่ี ๖  ตําบลไรขี  อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท : 086-8692243 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี :    เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลไรขี มีพ้ืนท่ีทํานา 17,807 ไร หรอืคิดเปนรอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 
โดยตนทุนการทํานาเฉลี่ย  2,215  บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 380  กก/ไร    ซ่ึงจากขอมูลแผนชุดดินกรมพัฒนาท่ีดิน   
การปลูกขาวของตําบล จัดเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยตอการปลูกขาว  เกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบปญหา 
   - ตนทุนการผลิตสูง  
   - ผลผลิตต่ํา  

- ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา 

แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตขาว ผลผลิตมากกวาคาเฉลี่ยของอําเภอ ตนทุน 3,000บาท/ไร 
ผลผลิตเฉลี่ย 480 กก/ไร และจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหกับศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวอุบล   

- การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
- การจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวคุณภาพดี  
หลักสูตรเรียนรู :  ๑. ลดตนทุนการผลิต  (ผลิตปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ ใชสารชีวภัณฑ) 
   ๒. การผลติเมล็ดพันธุขาว 

 ๓. การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา 
 ๔. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
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ฐานการเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลิต การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสง โดยเนนใน  

   ระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช การใชการจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก การใสปุย
ตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง  
   ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหน้ําแบบแหง
สลับเปยก 
   ระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน  กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  
   ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช  
   

  2. ลดตนทุนการผลิต  (ผลิตปุยอินทรีย//น้ําหมักชีวภาพ ใชสารชีวภัณฑ) 
      - การผลิตปุยอินทรียใชเอง 
 

   
   
      - การทําน้ําหมักชีวภาพ ฐานการทําปุยหมักชีวภาพสูตร..ฟาหวน  เปนอีกฐานเรียนรูท่ี
ถายทอดความรูเรื่องการนําวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติมาผลิตเปนปุยหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิตและปลอดภัย1

จากสารเคมี1  
 

 
 
 
 
 
  ๓. การใชสารชีวภัณฑ  การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา 

  
 

 

 

 

๔. การอนุรักษดินและน้ํา และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

แปลงเรียนรู   

   

เครือขาย :  ศูนยสงผลิตเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี    สถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางไพรินทร ประเสริฐสังข  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  093-0916875 

15




