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ไปบานดงเมือง 

ไปบานดอนยานาง 

อําเภอยางตลาด 

ศาลากลางบานดงเมือง  

หมูที่ 10 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :155,953  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 13,450  ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานดงเมือง  หมูท่ี 10  ตําบลลําพาน  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  103.464914 Latitude  16.450228(X336115  Y 1819360) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายอุดม   พรมราช   อายุ  43  ป 
ท่ีอยู:บานเลขท่ี 24 หมูท่ี 10 บานดงเมือง ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท:089 – 5223668 
สถานการณของพ้ืนท่ี: 

• เกษตรกรในพ้ืนท่ี สวนใหญปลูกขาวรอยละ  90   

• พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ   95 

• ปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย   

• ประสบปญหาการผลิตขาว  ยังมีการใชตนทุนการผลิตสูง  เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  ราคาปุย 

• และสารเคมีแพง  และโรคแมลงระบาด   
แนวทางการพัฒนา:1. การลดตนทุนการผลิตขาว  ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ  4,050  บาท  
 โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ  1,250  บาท 
          2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
          3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
 

ไปเทศบาล

ตําบลลําพาน 

ศูนยเรียนรูฯ 

วัดปามัชฌิมาวาส 

ถนนทาสินคา 

โรงผลิตปุย 

ชุมชนดงเมือง 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :  การลดตนทุนการผลิตขาว ไรละ  1,250  บาท 
หลักสูตรเรียนรู:1. การลดตนทุน การผลิตขาว 
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
 
ฐานการเรียนรู: 
1.การจัดการดานเมล็ดพันธุขาว 
2. การจัดการดินท่ีเหมาะสมในการปลูกขาว 
3. การจัดการน้ําในนาขาว 

4. การจัดการปุยในนาขาว  
5. การจัดการวัชพืชและขาวพันธุปนในนาขาว 
6. การปองกันและกําจัดศัตรูขาว 
7. การจัดการดานการเก็บเก่ียวขาว 
8. การจัดการดานบัญชีฟารม 
9. การตลาดขาวท่ีเหมาะสม 
10. การแปรรูปผลผลิตขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู 

 
 
เครือขาย: วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรียดงเมือง อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรกร:นายเกรียงไกร ทองสาร  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:  089-4135131  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :46,184  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,175  ราย 

สถานท่ีตั้ง:หมูท่ี 5 บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude 103.787177 Latitude  16.630855(X 370645 Y 1839111) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายสุนันท อินทะโชติ 

ท่ีอยู: บานเลขท่ี 203 หมูท่ี 5 บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

เบอรโทรศัพท: 085 -0110084 

สถานการณของพ้ืนท่ี 

• เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญปลูกขาว  

• ประสบปญหาผลผลิตนอย  

• ตนทุนในการผลิตท่ีสูง  

• มีโรคและแมลงทําลาย 
แนวทางการพัฒนา:  1. การเพ่ิมผลผลิตขาวใหได 650 กก./ไร 

   2. ลดตนทุนการผลิตขาวจากการใชปุยเคมี มาใชปุยอินทรีย 

   3. ปรับเปลี่ยนเนื้อท่ีไมเหมาะสมเปนออยโรงงาน 

ไปมหาลยักาฬสนิธ์ุ 

ไปกาฬสนิธ์ุ ไป อ.กฉิุนารายณ์ 

ไปตําบลลาํห้วยหลวั อ.สมเด็จ 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การเพ่ิมผลผลิตขาว และการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตขาวใหได 650 กก./ไร 

หลักสูตรการเรียนรู 

1. การปองกันศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
2. การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดโรค แมลงศัตรูพืช 
3. การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
4. การไถกลบพืชปุยสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานการเรียนรู 

1. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
2. การผลิตสารชีวภัณฑ  
3. การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด  
4. การไถกลบปุยพืชสด  

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย:ศูนยขาวชุมชนตําบลหนองบัว อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

            : ศูนยขาวชุมชนตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

            : กลุมผลิตปุยอินทรียตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

            : กลุมผลิตปุยอินทรียตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายเอกชัย ใจศิริ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 098-5856431 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 137,552    ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 10,648   ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานสงยาง หมูท่ี 3 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :  Longitude  103.532171    Latitude  16.300424  (X 343177  Y 1802731) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
 
  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายทศพล ภานุรักษ  อายุ 44 ป 
ท่ีอยู :  35 หมู 3 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท : 096-0834865 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  

• เกษตรกร สวนใหญปลูกขาว 

• ประสบปญหา ตนทุนการผลิตสูง พ้ืนท่ีปลูกขาดความอุดมสมบูรณ 
 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรตําบลกมลาไสยใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 450 บาท 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :   ลดตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 450 บาท 
หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว  
2. การผลิตขาวคุณภาพเมล็ดพันธุ  
3. ขอปฏิบัติการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
4. การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหสําหรับการปลูกขาว  
5. การจัดทําบัญชี  
6. การบริหารจัดการน้ํา 
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ฐานการเรียนรู :  
1. การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการใชน้ําอยางรูคุณคา  

 
2. เศรษฐกิจพอเพียง  

 
3. การปรับปรุงบํารุงดิน  

 
4. การผลิตเมล็ดพันธุขาว  

 
5. การเพ่ิมมูลคาขาวและการตลาด  

 
6. การจัดทําบัญชีการใชจายในครัวเรือนและการจัดทําบุญชีการประกอบอาชีพ แปลงเรียนรู 

 
แปลงเรียนรู 

          
 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุชุมชนดงลิง ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชัยพิภพ โยธะชัย ตาํแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 084-4961644  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :32,887  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,819  ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานทรัพยเจริญ หมูท่ี 11 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 
พิกัด :Longitude  103.696449     Latitude  16.303092(X 360733  Y 1802907) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายบัวลอย  สารีแกว  อายุ 54 ป 
บานเลขท่ี  14 หมูท่ี 11 ตําบลสามัคคี  อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท :085-7609803 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

• เกษตรกร สวนใหญมีอาชีพทํานา  

• ประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตท่ีสูงปุยเคมีและสารเคมีราคาแพง 

• ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

• โรคแมลงระบาด  
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวและการผลิตขาวใหไดคุณภาพ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  
การนําไปใชประโยชน :   การลดตนทุนการผลิตขาวและการผลิตขาวใหไดคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู :การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

ฐานการเรียนรู :  
1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก- การเก็บเก่ียวและขนสงโดยเนนการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสด การกําจัด

วัชพืช การปองกันกําจัดโรค แมลง การใสปุย การกําจัดพันธุปน การสํารวจโรคแมลงกอนการเก็บเก่ียวขาว 20 วัน 
การเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง การเก็บเก่ียวและการนวดโดยใชแรงงานคน 
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2. การใชขาวพันธุดี เมล็ดพันธุขาวมีคุณภาพใชในอัตราท่ีเหมาะสม 5-10  กิโลกรัมตอไร โดยเนนพันธุขาวท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเนนการทํานาดํา 

 
3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวท่ีเหมาะสมเพ่ือการลดตนทุนการผลิต ไดแก การถายทอดเทคโนโลยีตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 
4. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดี เนนในเรื่องการวาง

แผนการผลิต การปลูก การจัดการคุณภาพผลผลิต ไดแก การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวปลอดภัยตามระบบ
การผลิตแบบ GAP 

5. การอารักขาพืชโดยการใชสารชีวภัณฑ(ไตรโคเดอรมา,บิวเวอรเรีย) ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาว การทํา
น้ําหมักชีวภาพ การทําฮอรโมนไข เพ่ือเรงดอกเรงผล 

 
6. การใชปุยหมัก และปุยหมักชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 
แปลงเรียนรู 
 

 
 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนสามัคคีชาวนา, ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ กรมการขาว 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นางประสาร จันทะดวง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 
เบอรโทรศัพท : 092-9820353 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :173,877  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 17,021ราย 

สถานท่ีตั้ง:  เลขท่ี 146  หมูท่ี 2  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  104.156415     Latitude  16.550355 (X 409992 Y 1830003) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
เหนือ 

 
ถนน สมเด็จ-มุกดาหาร 
 
 
อ. กุฉินารายณ        ต.กุดหวา 
 
 

 
 

ศูนยเรียนรู 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นางสีสุพัน  อุทรักษ  อายุ  55  
บานเลขท่ี 146 หมูท่ี 2 ตําบลกุดหวา อ.กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 46110 
เบอรโทรศัพท  084-7961755 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี 

• เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว  

• เกษตรกรยังขาดประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุ 

• ตนทุนสูงเนื่องจากปจจัยการผลิตสูง   
แนวทางพัฒนา- การลดตนทุนการผลิตขาว ซึงเกษตรกรไดนําดินในแปลงนามาทําการตรวจธาตุอาหารในดินเพ่ือจะ
ลดจํานวนหรือปริมาณปุยเคมีใสขาวในแปลงนาเกษตรกรปกติตนทุนในการผลิตตอไรคือ 2,728 บาทตอไร ไดทําการ
ตรวจแรธาตุในแปลงนาสามารถลดตนทุนไดไรละ 1,600 บาท/ไร 

- การผลิตขาวไดคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  มีการจัดทําเชื้อราไตรโคเดอรมาปองกันและกําจัดเชื้อรา และจัดทําเชื้อราบิวบีเรีย
ปองกันกําจัดแมลงพืช มีการถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตขาวไดไรละ 1,600 บาท/ไร 
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หลักสูตรการเรียนรู 
1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
2. พัฒนาคุณภาพขาว 

 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การดูแลรักษาตั้งแตการปลูกจนถึงเก็บเก่ียวขาว การจัดการระยะกลา การปกดํา การกําจัดวัชพืช การ
ใชน้ําอยางประหยัด การใสปุยตามการวิเคราะหดิน 

- การสุมตรวจโรคแมลงในแปลงนา 

- การตัดพันธุปน 

- การใชขาวพันธุดีคุณภาพดีในอัตราท่ีเหมาะสมเลือกพันธุท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ฐานเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขาวอินทรีย 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขายศูนยเรียนรู: ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบล11  แหง (ทุกตําบลในอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ) 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 
 นายสุนทร  นาชัยโชติ  ตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
 เบอรโทรศัพท  061-1719658 , 093-3295644 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 87,029   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,529   ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานหนองผือ  หมูท่ี  1 ตําบลหนองผือ  อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  104.090263   Latitude  16.764127 (X 403041 Y 1853684) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายประสาท   พิมเภาอายุ  53  ป    
บานท่ี  91 / 1  หมูท่ี  1 บานหนองผือ  ตําบลหนองผือ   อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ  46160   
โทร  092-9874111 
สถานการณของพ้ืนท่ี:  

• เกษตรกรสวนทํานาปลูกขาวเปนอาชีพหลัก 

• มีปญหาผลผลิตตอไรต่ํา  
แนวทางพัฒนา: ลดตนทุนการผลิตขาว  เพ่ิมผลผลิตขาวใหสูงข้ึน  พัฒนาคุณภาพขาวใหดียิ่งข้ึน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว 
  การผลิตเมล็ดพันธุใหไดคุณภาพดี 
ฐานการเรียนรู 

1. การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว 
 
 
 
 
 
 

 

อาํเภอนาคู

บา้นหนองผอื           ศูนยเ์รียนรู้  ฯ      บา้นม่วงหวาน  โพธิ� ไทร

 โรงพยาบาลชุมชน

อาํเภอเขาวง

โพธิ�ไทร
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2.  การใชพันธุดี  เมล็ดพันธุขาวท่ีใชเนนการเลือกพันธุท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ี  ตานทานโรคแมลง และเปนท่ี
ตองการของตลาด 

 
 
 
 
 

3. การใชเทคโนโลยีในการผลิตขาว  เนนการลดตนทุนการผลิต  การผลิตท่ีมีคุณภาพ  เพ่ิมผลผลิตตอไรให
สูงข้ึน 

 
 
 
 

4. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสม  ผลิตขาวใหมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปองกันโรคแมลง    เนนการใชสารชีวภัณฑการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา และเชื้อราบิวเวอรเรีย 
 
 
 
 
 

6. การใชปุย  สงเสริมใหใชปุยถูกชนิด  ถูกอัตรา  ถูกเวลา  เนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู :   
 
 
 
 
 
เครือขาย 1. ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลหนองผือ 

  2. ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานโพนวิสัย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นายสิทธิพงศ  ปทมารัง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน                        
โทร  088-7312244 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
สินคาหลัก : ออยโรงงาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :3,659  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 529  ราย 

สถานท่ีตั้ง:  หมูท่ี 5 บานหนองกาว ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  103.395547      Latitude  16.530048(X 328778  Y 1828250) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:  นายมนูญ ขนันแข็ง อายุ 43  ป 
ท่ีอยู หมูท่ี 5  บานหนองกาว ตําบลนาเชือก  อําเภอยางตลาด   
จังหวัดกาฬสินธุ  46120 
เบอรโทรศัพท  081 – 9744864 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีทํานาโดยอาศัยน้ําฝนและพ้ืนท่ีนาอยูในเขต S3 จึง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากนาขาวเปน 
ออยโรงงาน   
 
แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกิจกรรม  จากนาไมเหมาะสมเปนพืชอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีความคุมคากวาในการ 
ผลิตไดแก ออยโรงงาน 
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนการผลิตโดยการผสมปุยใชเอง 

การนําไปใชประโยชน :  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากนาขาวเปนออยโรงงาน   

หลักสูตรเรียนรู 

 1. การปรับปรุงบํารุงดิน 
 2. การลดตนทุนการผลิต 
 3. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
  

จ.กาฬสินธุ จ.ขอนแกน 

สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ 

ศูนยเรียนรูฯ บานหนองกาว 

โรงปุยอินทรียปลานิล 

ปากทางเขื่อนลําปาว 

โรงเรียนลําปาววิทยาคม 
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ฐานการเรียนรู  
 1. การเพ่ิมผลผลิตออย 
 2. การวิเคราะหดิน 
 3. การผสมปุยใชเอง 
 4. การใชอินทรียวัตถุ 

 
แปลงเรียนรู :  
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : กลุมปุยสั่งตัดยางตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
            :โรงงานน้ําตาลมิตรกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นายคําสิงห  ภูเหลี่ยม  ตาํแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท085 - 7384729 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 
 
ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 

สินคาหลัก : ออยโรงงาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :35,805  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,940  ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานปาหวายหมูท่ี 4 ตําบลคําเหมือดแกว  อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 
พิกัด :Longitude  103.189795 Latitude  16.533009(X 306818  Y 1828764) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นางสาคร  วิทยาเวช   
ท่ีอยูเลขท่ี  78  หมูท่ี 4 ตําบลคําเหมือดแกว  อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท: 087-2173066 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 

• เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว 

• บางปประสบปญหาภัยเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกออย 

• ตนทุนการผลิตราคาสูง 

แนวทางการพัฒนา :การลดตนทุนการผลิตออยซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิต เฉลี่ยไรละ 6,000 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาทและเพ่ิมผลผลิตใหไดมากกวา 10  ตัน/ไร 
  การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคโนโลยีการผลิตออยโรงงาน 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตออยไรละ 500 บาท 
หลักสูตรเรียนรู:  1.การใชน้ําอยางรูคุณคา 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน 
3.การอารักขาพืช 
4.การใชปุยลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู:  
1. การใชน้ําอยางรูคุณคา 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน 
3. การอารักขาพืช 
4. การใชปุยลดตนทุนการผลิต 
 
 

 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย: ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนยจัดการดินปุยชุมชนคําใหญ อ.หวยเม็ก  
 : เกษตรกรผูปลูกออยในพ้ืนท่ีตําบลคําเหมือดแกวและตําบลใกลเคียง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายอดิศักดิ์  เทพาศิริ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:043-889473 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :54,902  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,605  ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานโคกไมงาม หมูท่ี 3 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
พิกัด :Longitude  103.544552 Latitude  16.698694  (X 344818     Y 1846790) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายใบคูณ สามารถ 

ท่ีอยู :35 หมูท่ี 3 บานโคกไมงาม ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ กาฬสินธุ 

เบอรโทรศัพท : 085-1625840 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโนนน้ําเกลีย้ง อําเภอสหสัขันธ มีพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขาวมายาวนานมี
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเปนรายไดสําคัญเปนอันดับหนึ่ง ในอดีตมีการทํานาตามความเคยชินตามแบบท่ีเคยทํากันมา พบวา
ผลผลิตเริ่มลดลง สวนทางกับตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน นายใบคูณ สามารถ เปนอดีตผูนําชุมชนท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลมีความ
เสียสละเพ่ือสวนรวม ไดรวมกลุมเกษตรกรทํานาจดัตั้งเปนศูนยขาวชุมชนตามแนวทางการพัฒนาของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของขาว จนปจจุบันไดรับการรับรองใหเปนขาวเปลือกสําหรับใชเปนเมล็ดพันธุดีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

แนวทางการพัฒนา : 
- การจัดกระบวนการเรียนรูตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆท่ีสนับสนุน  
- การลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยพืชสดบํารุงดินการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนปุยเคมี 
- การผลิตสารชีวภัณฑควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต การผลิตสารชีวภัณฑ กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร 

 

ไป สะพานเทพสุดา 

บ.อีฮง มอเตอร 

ไป จ.กาฬสินธุ ศูนยเรียนรูฯ 

ไป ต.นามะเขือ 

อําเภอสหสัขันธ 
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หลักสูตรเรียนรู:  
1. การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
2. กระบวนการเรียนรูตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 
3. การผลิตสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู:  
1. ฐานการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 

- การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
- การผลิตปุยอินทรียจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 

2. ฐานการเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑ 
 - ความหมายของสารชีวภัณฑ 
 - ประโยชนของสารชีวภัณฑเพ่ือการลดการใชสารเคมี
ปราบศัตรูพืช 
 - การผลิตสารชีวภัณฑ 
  1. เชื้อราไตรโคเดอรมา 
  2. เชื้อราบิวเวอเรยี 
 

3. ฐานการเรียนรูตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 
 

 
 
 

 

แปลงเรียนรู 

 
 
เครือขาย :    - ศูนยขาวชุมชน ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางเจตสุภางค พรหมสุคนธ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 084- 4284298 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ออย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :   38,306 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,050 ราย 
สถานท่ีตั้ง :280  หมูท่ี 3บานโพน  ตําบลโพน  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
พิกัด :Longitude103.620784Latitude  16.874979(X 353083 Y1862238) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายประวัฒน  ศรีคิรินทร  อายุ  48  ป  
ท่ีอยู  : บานเลขท่ี  280   หมู  3  บานโพน  ต.โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท081-0534793 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโพนสวนใหญปลูกขาวเปนหลัก แต

เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนเขตอาศัยน้ําฝน บางปปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ  ประกอบกับปญหาแหลงน้ําไมเพียง ทําให 

ผลผลิตขาวไดรับความเสียหาย เกษตรกรในพ้ืนท่ีจึงหันไปปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน  โดยเฉพาะออยโรงงาน    

อีกท้ังบริเวณใกลเคียงยังมีโรงงานน้ําตาลท่ีจะรองรับผลผลิตของเกษตรกรไดอีกทาง 

แนวทางการพัฒนา:ลดตนทุนการผลิตจากเดิมเฉลี่ย 7,500 บาท/ไร ใหเหลือ 6,500 บาท/ไร 
    เพ่ิมผลผลิตจากเดิม 11 ตัน/ไร  เปน 13 ตัน/ไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแปลงออยอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรการเรียนรู :1.การปรับปรุงบํารุงดิน 
         2.เทคโนโลยีการผลิตออยการลดตนทุน  และเพ่ิมผลผลิต 
         3.อารักขาพืช 
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ฐานการเรียนรู :   
1.  ฐานการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินเนนการปรับปรุงดินดวยอินทรีวัตถุ  กากหมอกรอง  ปุยพืชสด 
2.  ฐานการเรียนรูเทคโนโลยกีารผลิตออยการลดตนทุนการผลิต  และเพ่ิมผลผลิตตอไรใหมากข้ึน 
3. .ฐานการเรียนรูอารักขาพืชโรคแมลงศัตรูออย  โดยเฉพาะโรคใบขาวออย  จะเนนทําแปลงพันธุไวปลูกเอง 
4. ฐานการเรียนรูจักรกลการเกษตร  การใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใชเปนเครื่องทุนแรงในการจัดการแปลงออย 
 

 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู :   
 
เครือขาย : โรงน้ําตาลอีสาน, สมาคมกลุมชาวไรออยอําเภอคํามวง ,สมาคมกลุมชาวไรออยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาววิลาวัลย  เวียนเตียง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทร 098-1027165 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองแซง  หมูท่ี 11 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 

คาพิกัด : X  313561   Y  1865845  Zone 48 

สินคาหลัก : ออย 

สินคารอง :  มะนาว ขาวโพดฝกสด มะเขือพวง เห็ดฟาง กลวย 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสัมฤทธิ์  ศรีสุหลา 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 167 หมูท่ี 5 บานเก้ิง ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ มือถือ   

เบอรโทรศัพท : 0947691867 

 

กิจกรรมเดน : การปลูกออยโดยใชระบบน้ําหยดในพ้ืนท่ีนาไมเหมาะสม 

 

กิจกรรมเสริม : การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยชีวภาพ ปุยคอกและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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สถานีเรียนรู : 4 สถานี ดังนี้ 

          สถานีเรียนรูท่ี 1 : การอารักขาพืช                            สถานีเรียนรูท่ี 2 : การใชน้ําอยางรูคุณค  

                                                           

สถานีเรียนรูท่ี 3 : การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ      สถานีเรียนรูท่ี 4 : การทําเกษตรผสมผสาน

                                         

หลักสูตรเรียนรู : หลักสูตรดังนี้ 
    1.หลักสูตรหลัก : การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ออยโรงงาน) 
    2.หลักสูตรบังคับ : การทําเกษตรผสมผสาน 
    3.หลักสูตรเสริม :  
      3.1 การใชน้ําอยางรูคุณคา 
      3.2 การอารักขาพืช การผลิตสารชีวภัณฑ 
      3.3 การทําบัญชีครัวเรือน 
      3.4 การจัดการดินและปุย การปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา  
 
 ศูนยเครือขาย : ดังนี้ 
       1.นายคําพน ศรีละขันธ หมูท่ี 9 ตําบลทาคันโท กิจกรรม เกษตรทฤษฎใีหม เกษตรกร จํานวน  50 ราย 
         พ้ืนท่ีดําเนินการ 10 ไร 
       2.นายบนั  ภูคะเณร หมูท่ี 11 ตําบลกุดจิก กิจกรรม ไรนาสวนผสม  เกษตรกร จํานวน 50 ราย 
         พ้ืนท่ีดําเนินการ  50 ไร 
       3.นายบุญเลี้ยง  บัวเรียน หมูท่ี 1 ตําบลกุงเกา กิจกรรม ไรนาสวนผสม เกษตรกร จํานวน 50 ราย 
         พ้ืนท่ีดําเนินการ  22 ไร 
 
   ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายภัทรพล  นนทสกุลวงศ  
   เบอรโทรศัพท : 0807456655 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :225 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 45 ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานหนองสรวง ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  103.419778 Latitude  16.750229(X 331557  Y 1852594) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

ช่ือเกษตรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางสมจิตร  นาสมใจ 

ท่ีอยู : 44 ม.2 บานหนองสรวง ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 

เบอรโทรศัพท :094-0342826 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เนื่องจากการปลูกมันสําปะหลังอยางเดียว ทําใหตองรอรายไดในรอบป แตการทําการเกษตร
แบบผสมผสานจะมีรายไดทุกวัน ทําใหเกษตรกรมีรายไดตลอดป 

แนวทางการพัฒนา :การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เพ่ิมรายได มีกิจกรรมตอเนื่องตลอดป/และยั่งยืน 

การนําไปใชประโยชน : ลดรายจาย มีรายไดตลอดท้ังป 

 

 

เทศบาลตําบลหนองสรวง

ท่ีตั้งแปลงนางสมจิต
สะพานเทพสุดา
ไปตําบลหนองบัว

ไปบานนาบอน
ตําบลหนองสรวง

N

s
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หลักสูตรการเรียนรู :  

  1. การเลี้ยงกบ 

  2. มันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

  3. การเพาะเห็ด 

ฐานการเรียนรู 

  1. การเลี้ยงกบ 

  2. มันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

  3. การเพาะเห็ด 

 

 
 

การเลี้ยงกบ   มันสําประหลังระบบน้ําหยด การเพาะเห็ด 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองกุงศรี ศูนยจัดการดินปุยชุมชนหนองกุงศรี 

:สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายเลิศชาย  เศิกศิริตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 093-3210907 
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 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย:81,271  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,571  ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานบึง หมูท่ี 6 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  103.662790Latitude  16.750239(X 357465  Y 185405) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายรังสรรค  ศิลาพัฒน 

 บานเลขท่ี ๕๓  หมูท่ี ๖ ต.หมูมน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท :๐๙๖-๗๕๘๙๒๘๗ 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

• เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว 

• ประสบปญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดขาว  

• ผลผลิตตอไรต่ํา  

• ปจจัยการผลิตสูง  

• มีโรคแมลงระบาด 
แนวทางการพัฒนา : - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตจาก ๔๐๐ กิโลกรัม ตอไร  

                   เปน๖๐๐ กิโลกรัม ตอไร 
                -ลดตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ ๘๐๐ บาทตอไร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว ไรละ ๘๐๐ บาทตอไร 
หลักสูตรการเรียนรู: ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว   

     ๒.การลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู: 
๑.ทักษะการจัดการเมล็ดพันธุและเตรียมแปลง 
-การจัดการเมล็ดพันธุ 
- การคัดเลือกและใชเมล็ดพันธุดีบริสุทธิ์มีความ 
 -การเตรียมแปลง 
-ปรับหนาดินเรียบสมํ่าเสมอกอนปลูก  
-ถาเปนนาหวานน้ําตมทํารองน้ํา ระบายอากาศ 
-การใสปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช ใชในอัตราประมาณ 500 กิโลกรมั/ไร 

  
๒.ทักษะการปลูกขาวและการดูแลรักษา  
-การปลูกขาวตองคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา 
-หลังทําเทือกเสร็จ (ไถพ้ืนท่ีนาเพ่ือใหดินมีระดับเสมอกันท้ังแปลง)  
ใหระบายน้ําออกจากแปลงใหดินแหงแบบหมาดๆ แลวจึงหวานขาวงอก 
-ชวงขาวตนเล็กๆ ใหรักษาระดับน้ํา 5 ซม. 
-ชวงขาวแตกกอ สรางรวงออน และขาวออกดอก ใหรักษาระดับน้ํา = 10-15 ซม. 
-การปรับหนาดินเรียบสมํ่าเสมอ  
-การปรับหนาดินใหเรียบ  
-การดูแลรักษา กรณีใชสารเคมี 
 
๓. ทักษะการใชปุยและจุลินทรียเพ่ิมผลผลิต 
-การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  
 
๔.เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว 
-ระยะเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม คือ 28-30 วัน  
 
 

 
๕. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
-การผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือจําหนาย 
-การผลิตขาวอินทรีย 
-การแปรรูปขาวอินทรียเปนขาวกลองเพ่ือจําหนาย 
 
 
แปลงเรียนรู 

  
 
ศูนยเครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานคําไผ ต.หนองแวง, ศูนยขาวชุมชน ต.ศรีสมเด็จ,ศูนยขาวชุมชน ต.มหาไชย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวนันทนา สรอยเสนา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๒๕๖๔๓๑ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 42,525  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,097  ราย 

สถานท่ีตั้ง :  บานนาอุดม หมูท่ี 2 ตําบลนิคมหวยผึ้ง  อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด : Longitude  103.894639   Latitude  16.613261(X 381803  Y 1837791) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางมะลัย  มงคลเคหา 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  19 หมูท่ี  2  บานนาอุดม  ตําบลนิคมหวยผึ้ง  อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ 

เบอรโทรศัพท : 082 - 3042199 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 

• เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีอาชีพทํานา โดยปลูกขาวรอยละ 82  

• ปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกขาว (S1,S2) จํานวน 9,850 ไร  

• มีปญหาในการผลิตขาว คือ มีตนทุนในการผลิตสูง ขาดแคลนเมล็ดขาวพันธุดี คุณภาพคุณภาพขาวคอนขางต่ํา  

แนวทางการพัฒนา : 
- ลดตนทุนการผลิตขาว โดยลดตนทุนจากการใชปุยเคมีเปนปุยอินทรียชีวภาพ จากไรละ 3,500.-บาท ลด
ตนทุนเหลือไรละ 2,500-บาท 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตขาว เหลือไรละ 2,500-บาท 

 

ไป อ.นาค ู

ท่ีวาการอําเภอหวยผึ้ง 

ศูนยเรียนรูฯ 
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(ศูนยเรียนรูฯ หางจากท่ีวาการอําเภอ ประมาณ 2 กิโลเมตร) 
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ฐานการเรียนรู :  
1  การลดตนทุนการผลิตขาว หนึ่งไร หนึ่งแสน 
มี 3 กิจกรรมท่ีตองทํา 
 1. ตองใชเมล็ดพันธุดี  “หลักสูตรการคัดเมล็ดพันธุ” 
 2. ตองปลูกขาวไมเกิน 2 ครั้งตอปเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 
 3. ตองทําบัญชีฟารม เพ่ือจะไดทราบสถานะการเงิน และความเหมาะสมในการใชจายในสิ่งท่ีจําเปนใน
ขบวนการผลิต ของครอบครัว 
มาตรการท่ีตองลด คาใชจายในขบวนการผลิตท่ีเกินความจําเปน 

- ใชเมล็ดพันธุ 5-10 กก./ไร   -  ใชเมล็ดพันธุคลุกเชื้อราไตรโคเดอรมา 
- ปกดําระยะ หาง 30 ซม./ตน   -  ใชปุยสั่งตัดตามคําแนะนํา 

- ควบคุมระบบน้ําในแปลงนา   -  สํารวจศัตรูพืชสมํ่าเสมอ 

- เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง  

- ไถกลบตอซังขาวหมักดวยปุยหมักเชื้อราไตรโคเดอรมา  800 กก./ไร 

ฐานเรียนรูท่ี 2  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  :  
การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  โดย การใชเชื้อบิวเวอรเรีย 

 
 
 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การจัดการดิน,ปุยและเศรษฐกิจพอเพียง :  
ปรับปรุงบํารุงดินดวยการทําปุยหมักจากเชื้อราไตรโคเดอรมา 
 

 
 
แปลงเรียนรู :  

 
 
เครือขาย: - กลุมปุยอินทรียชีวภาพโนนทับชาง (บานโนนทับชาง ม.5 ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง) 

-  กลุมผลิตขาว/พืชผัก (บานภูเงิน ม.11 ต.นิคมหวยผึ้ง อ.หวยผึ้ง) 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายไวกูณฐ  คําสําลี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087 - 4265165 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ออยโรงงาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๓๙,๕๑๑ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๑,๘๘๐ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองแซงเหนือ  หมูท่ี ๙  ตําบลสําราญ  อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด : X 3๔๑๗๙๘  Y 1๘๗๔๓๘๖ 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายทองสุข  โคตวงค 

 บานเลขท่ี ๑  หมูท่ี ๙ ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๑๘๔๒๑๗๖ 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

• เกษตรกรสวนใหญในอําเภอสามชัยปลูกออยโรงงานพ้ืนท่ีเหมาะสม(S2) 

• มีโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลอีสานตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสามชัย  

• ประสบปญหาเรื่องคุณภาพของดินเสื่อมผลผลิตตอไรต่ํา  

• ปจจัยการผลิตสูง  

• มีโรคแมลงระบาด 
แนวทางการพัฒนา : -    เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตจาก ๑๐๐๐๐ กิโลกรัม ตอไร         
เปน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตอไร 

- ลดตนทุนการปลกูออยโรงงาน โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ ๑,๐๐๐ บาทตอไร 
 เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางพัฒนา   อําเภอสามชัยไดมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูเนื่องจากเกษตรกรรายเดิม
มีปญหาทางดานสุขภาพไมสะดวกตอการดําเนินโครงการ เพ่ือใหการพัฒนาการปลูกออยโรงงานเปนไปตามเปาหมายและ
เปนแบบอยางใหแกเกษตรกรรายอ่ืนไดเรียนรู เปนแนวคิดและนําไปขยายผลตอไป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตออยโรงงาน 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตออย ไรละ ๑,๐๐๐ บาทตอไร 
หลักสูตรการเรียนรู : ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน   ๒. การลดตนทุนการผลิตออยโรงงาน 
 
 
 
 

ศพก.หนองแซงเหนือ 

ร.ง.นํ้าตาล 
วิทยาลยัการอาชีพ 

_  

ท่ีวาการอําเภอสามชยั 

ไปอ.วังสามหมอ 

 

 
 

ไปบานโพน 

ไปอ.วังสามหมอ 

  ศจช.,ศด.ปช.ต.สาํราญ 

 

 

อ.คํามวง 

 

บ.หนองแซง ม.๙,๕ 

 

 บ.คําพิมูล 

 

บ.หนองชาง 

 

         บ.หนองชาง 

 

ไป ต.สาํราญใต 

 บ.ดงตาว 

 

     บ.นาดูน 

 

  บ.หวยยาง 
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สถานีเรียนรู : 
๑. ทักษะการจัดการเตรียมพันธุและเตรียมแปลง 
- เตรียมพันธุออยท่ีปราศจากโรคใบขาว 
การเตรียมพ้ืนท่ี, ปรับปรุงดิน 
-การปลูกพืชปุยสดและไถกลบเปนปุยพืชสด ไมเผาวัชพืชในแปลง 
-การฉีดน้ําหมักเรงการยอยสลายของปุยพืชสด 
-การใสปุยหมัก,น้ําหมักเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช ใชในอัตราประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร 
-ไถระเบิดดินดาน,ผาน ๓และผาน ๗ , ยกรอง ปลูกโดยใชเครื่องปลูกเพ่ือประหยัดแรงงานและคาใชจาย 
๒. ทักษะการปลูกออยโรงงานและการดูแลรักษา 
-ใสปุยเคมีสูตรตามคาวิเคราะหดินแตในชวงแรกไมตองใสปุยท่ีมีโปตัสเซ่ียมมากเพราะยังไมมีความเปนในการสรางความ
หวาน-ใหน้ําระบบน้ําหยดฤดูแลง 
-การตรวจแปลงสมํ่าเสมอเพ่ือตรวจหาโรคพืชโดยเฉพาะโรคใบขาวตองขุดทําลาย,โรคแมลง 
-การกําจัดวัชพืช 

๓. ทักษะการใชปุยและจุลินทรียเพ่ิมผลผลิต  

 
-ฉีดพนน้ําหมักผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา 
-การสุมตรวจวิเคราะหดิน 
-การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน 
-การใสปุยตามคาวิเคราะห 
๔. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว 
-เก็บเก่ียวโดยแรงงานคนเม่ืออายุ ๑๒  เดือนโดยไมเผาออย 

 
 
ศูนยเครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  ต.สําราญ  
                   โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลเกษตรอีสาน ต.สําราญ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางปยะนุช  กลิ่นคลาย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๒-๘๕๕๕๖๘๐ 
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 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :69,797   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,314  ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานจาน  หมูท่ี1 ตําบลโนนนาจาน  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  104.014410  Latitude  16.731456 (X 0394938  Y 1850108) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายสุรศักดิ์   สีลา 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี 82  หมูท่ี 9 บานจานพัฒนา ตําบลโนนนาจาน  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 
เบอรโทรศัพท:083-3564555 

สถานการณของพ้ืนท่ี :เหมาะสมในการปลูกขาว (S1) 

แนวทางการพัฒนา :การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู: 

 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

 2. การลดตนทุนการผลิตขาว 

 3. ความรูการปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานการเรียนรู: 

 1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยการใชสารชีวภัณฑไตรโครเดอรมาควบคุมเชื้อรา 

 2.การลดตนทุนการผลิตขาวโดยการใชปุยอินทรีย 

 3.การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรขาวใหสูงข้ึน 
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แปลงเรียนรู 

 

แปลงรูเรียนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

 

 

ภาพกิจกรรมการลดตนทุนการผลิตขาวโดยการใชปุยอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการตรวจวิเคราะหดินในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

เครือขาย:ศูนยผลิตขาวชุมชนตําบลนาคู,ศูนยผลิตขาวชุมชนบอแกว,ศูนยผลิตขาวชุมชนตําบลสายนาวัง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายถวิล  เทศนาเรียงตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท:093-4187227 
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ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
            (เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตและการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง) 
สถานท่ีตั้ง : บานดงเจริญ  หมูท่ี 10 ตําบลดงพยุง  อําเภอดอนจาน   
จังหวัดกาฬสินธุ 
คาพิกัด :  X 359153    Y 1828322 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ: นางวิไลวรรณ  วิสูงเล 
บานเลขท่ี 39 หมูท่ี 10 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน   
จังหวัดกาฬสินธุ  
โทร.081-1176567 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลดงพยุงสวนใหญ ปลูกไมยืนตน รอยละ 40  ปลูกขาวรอยละ 
30 ปลูกพืชไรรอยละ 30  ขาวเกษตรกรจะปลูกไวเพ่ือบริโภคเปนสวนมาก สวนไมยืนตนและ พืชไร (มัน
สําปะหลัง และออยพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลังรอยละ 17.74) จะปลูกเพ่ือจําหนาย แตการ
ปลูกมันสําปะหลังจะมี 
ปญหาผลผลิตตกต่ํา:  ดินขาดความอุดมสมบูรณ ราคาปุยแพงคาแรงสูง  
แนวทางการพัฒนา  :เพ่ิมผลผลิตและการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
จุดเดนของศูนยเรียนรู  :เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
หลักสูตรการเรียนรู  :เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตและการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
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สถานีเรียนรูท่ี 1 การใชพันธุมันสําปะหลังท่ีเหมาะสม 
การดําเนินงาน1. เลือกพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพของดิน 
-ดินทราย ควรปลูกพันธุ เกษตรศาสตร 50 ระยอง 90 หวยบง 60 ระยอง 9 

-ดินเหนียว ควรปลูกพันธุ ระยอง 5 ระยอง 722. เลือกตนพันธุท่ีเหมาะสม 
- อายุ 10 -12 เดือน เนนตาถ่ี ควรใชเฉพาะสวนกลางของลําตน ขนาดกวาง 1.5 ซ.ม. 
ยาว 20 – 30 ซ.ม. 
- การปลูก ปกตรงตั้งฉากกับพ้ืนดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวทอนพันธุ  
- ระยะปลูก ดนิเหนียว ควรปลกูระยะ 1.2*1 ม. ดินทราย ควรปลูกระยะ 0.8*1 ม. 
 
สถานีเรียนรูท่ี 2 การปรับปรุงบํารุงดิน 
การดําเนินงาน 1. ไถระเบิดดินดานขณะมีความชื้นพอเหมาะ 
2. ไถกลบเศษตนและใบมันสําปะหลังหลังจากท่ีเก็บเก่ียวแลว  
3. หวานเมล็ดพันธุปุยพืชสด เชน ปอเทือง เปนตน  
- ไถกลบปอเทืองในขณะออกดอก (อายุประมาณ 45 วัน) หลังจากนั้น 15-20 วัน
สามารถเตรียมดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลังได  
4. การใชมูลสัตว หรือ เปลือกมันสําปะหลังจากโรงแปงมัน ใสรองพ้ืนอัตรา 1 ตัน/ไร5. ใช
น้ําหมักมูลสุกรฉีดพนทางใบ เดือนละ 2 ครั้ง ถึงมันสําปะหลังอายุ 4 เดือน 
 
สถานีเรียนรูท่ี 3 การใหน้ํามันสําปะหลัง 
การดําเนินงานควรใหน้ํามันสําปะหลังชวงฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวงเพ่ือชวยใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่องและจะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนแตละเดือนอยางกาวกระโดด ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้การปลูกมันสําปะหลังใหได
ผลผลิตสูงสุดคือ ปลูกเดือนมีนาคม – เมษายน และใหน้ํา 2 เดือนแรกตามความจําเปน จากนั้น ใหน้ํา 5 
เดือนชวงแลง คือ พฤศจิกายน – มีนาคม 
 
สถานีเรียนรูท่ี  4 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
การดําเนินงาน 1. เก็บตัวอยางดิน  โดยเดินเก็บตัวอยางดินใหท่ัวแปลงๆละ ประมาณ  15  จุด 
2. ตรวจวิเคราะหดิน  เปนดินชุดอะไร  ปลูกมันสําปะหลังใชปุยสูตรไหน 
3. ผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน  เชน  ดินชุดจักราชเปนดินชุดท่ีมีมากสุดในอําเภอดอนจาน  เปนดินทราย  มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา  ปลูกมันสําปะหลังใชปุยสูตร  16-7-4  
 
สถานีเรียนรูที 5 การกําจัดวัชพืช  
การดําเนินงาน   1. ใชรถไถนาเดินตามไถพรวนระหวางรองปลูก 

2. ใชสารเคมีคลุมกอนงอกและใชสารฆาหลังงอก 
3. ใชแรงงานคนใชจอบดายหญาระหวางตน 
* ขอสําคัญ  ควรใชปลอดจากวัชพืชภายใน  3  เดือนแรก 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ  

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :60,401   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,378    ราย 

สถานท่ีตั้ง:  บานหัวหนอง หมูท่ี๗ ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

พิกัด :Longitude  103.503568     Latitude  16.243097(X 340074 Y1796410) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางสุพิณ หนองเสนา  

เลขท่ี ๑๑๕ หมูท่ี๗ ตําบลเหลากลางอําเภอฆองชัย จ.กาฬสินธุ  

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗ ๑๖๒๗๔๖๗ 

สถานการณของพ้ืนท่ี:  

• เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญปลูกขาว 

• ประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง  

• เมล็ดพันธุขาวปน คุณภาพขาวต่ํา  

• โรคแมลงระบาด  

• ใชปุยเคมีและสารเคมีมาก 
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แนวทางพัฒนา: เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยลดตนทุนการผลิตขาวเหลือไมเกิน ๔,๐๐๐ บาทผลิตขาวใหได
คุณภาพดี ผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใชเอง ผลิตสารชีวภัณฑใชเองเพ่ือลดการใชสารเคมี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยฯ: ลดตนทุนการผลิตขาว ผลิตสารชีวภัณฑใชและจําหนาย ลดการใชสารเคมี 

การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตขาวเหลือไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท   

หลักสูตรเรียนรู  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
ฐานเรียนรูท่ี ๑การลดตนทุนการผลิตขาว                      
๑. ลดอัตราเมล็ดพันธขาว     ๑. ตอง ปลูกขาวไมเกิน ๒ ครั้ง/ป 
๒. ลดการใชปุยเคมี เกินความจําเปน ไมถูกตอง  ๒. ตองใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 
๓. ลดการใชสารเคมี     ๓.ตองทําบัญชีฟารม 
ฐานเรียนรูท่ี ๒ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานIPM(แปลงพยากรณ) 
 ๑.การปลูกขาวใหสมบูรณแข็งแรง โดยใชสายพันธุดี เมล็ดพันธุสมบูรณ มีการเตรียมพันธุท่ีดีและ 
เหมาะสม การปรับปรุงบํารุงดิน การจัดการน้ํา และใชปจจัยสนับสนุนความแข็งแรงทนทานของพืช 
 ๒.สํารวจแปลง เพ่ือรับทราบสถานการณศัตรูพืช สถานการณศัตรูธรรมชาติ สวนท่ีเกิดความเสียหาย 
ของพืช สภาพแวดลอมของศัตรูพืช 
 ๓.การใชประโยชนจากธรรมชาต ิไดแกชีววิธีแบบธรรมชาติ การอนุรักษศัตรูธรรมชาติและใชการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือชีวภาพเนนการสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

  
ฐานเรียนรูท่ี๓ การจัดการดิน/ปุยและเศรษฐกิจพอเพียง 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดินเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห ชนิดของดิน ธาตุอาหาร pH 
ดิน ฯลฯ ผลิต ปุยหมัก ปุยหมักน้ําชีวภาพปุยพืชสดฯลฯเนนการใชปุยถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา 

- เศรษฐกิจพอเพียง ไรนาสวนผสม  การผลิตน้ํายาเอนกประสงค น้ํายาสระผม สบูการปลูก 
ผักพ้ืนบาน/พืชผักตามฤดูกาล 
ฐานเรียนรูท่ี๔ การผลิตสารชีวภัณฑจุดเนน ผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

การผลิตเช้ือ/ใชเช้ือราไตรโคเดอรมาผลิต หุงขาวพ้ืนแข็ง ในอัตราขาว ๓ สวน/ น้ํา ๒ สวนใสหัวเชื้อ 
ไตรโคเดอรมา เม่ือหัวเชื้อเดินเต็มท่ีนําไปใชควบคุมโรคพืช 

ประโยชนของเช้ือราไตรโคเดอรมาปองกันและควบคุมโรคพืช ท่ีมีเชื้อสาเหตุจากเชื้อราหลายชนิด ไดแก  
โรครากเนา โคนเนา โรคเหี่ยว โรคเมล็ดเนา กลาไหม เนาคอดิน แอนแทรคโนสลดการเกิด โรคไหม โรคเมล็ดดาง 
ในขาวกระตุนการเจริญของรากพืช ทําใหพืชแข็งแรง 

เครือขาย : ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวบานตูม ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นางศิริรัตน ไสยประกาศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท ๐๘๗ ๙๕๑๖๘๘๙ 
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	เครือข่าย :เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงแป้งมันโชคอนันต์



