
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1



จ.ร้อยเอ็ด 

อ.จตรุพกัตรพิมาน 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ขาว) ตําบลเมืองทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 176,078 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 18,535 ราย 

สถานท่ีตั้ง บานสงเปลือย หมูท่ี 5 ตําบลเมืองทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude103.57483Latitude15.91922Zone 48  X  347445  Y 1760521 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

      15 กม. 

   ท่ีตั้งศูนยเรียนรู          วัด 

3 กม. 

 

บานสงเปลือย 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสวัสดิ์  ลาโพธิ์ อายุ 55 ปบานเลขท่ี 165 หมูท่ี 5 ตําบลเมืองทอง 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท: 093 0535456 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรตําบลเมืองทอง รอยละ 98 มีอาชีพหลักคือการทํานาสภาพความเหมาะสมในการ

ปลูกขาว มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูประมาณ 7-10 ไร สวนมาก

จะเปนการผลิตเพ่ือใชบริโภคเกษตรกรท่ีผลิตขาวเพ่ือการจําหนายนั้นมีประมาณ 35-40 เปอรเซ็นต เกษตรกรใน

ตําบลเมืองทองจะประสบปญหา 

- ปจจัยการผลิตมีราคาสูง 

แนวทางการพัฒนา: - การลดตนทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนจากการทํานาดํามาเปนการทํานาหวานและนาหยอด ทําให

ตนทุนลดลง 1200 บาท / ไร  

 - การผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตและการผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ 

การนําไปใชประโยชน: ลดตนทุนการผลิตลง 1200 บาท / ไร 
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หลักสูตรเรียนรู    1. การลดตนทุนการผลิต 

                      2. การผลติขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู: 1 . การผลิตปุยอินทรีย หลังการเก็บเก่ียวจะมีการรณรงคการไถ

กลบตอซังและเกษตรกรจะหวานพันธุถ่ัวพราเพ่ือเปนปุยพืชสด การผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพเพ่ือใชพนในนากอนการไถกลบตอซัง และพนในแปลงนาเกษตรกรมีการเก็บ

ตัวอยางดินวิเคราะหและใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตตอไรท่ีสูงข้ึน 

 

2 . การใชพันธุจากแหลงท่ีเชื่อถือไดมีการใชอัตราเมล็ดพันธุตามหลักวิชาการ นาหวานใชเมล็ดพันธุ 15 – 20 

กิโลกรัมตอไรการเตรียมดินมีการไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืช 3 ครั้ง/ ฤดูกาลมีการสุมสํารวจศัตรูพืชในแปลงพยากรณ

การระบาดศัตรูขาว เกษตรกรมีการตัดพันธุปน ครบทุกระยะ 

3 . การใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมีท่ีถูกชนิด ถูกระยะและถูกอัตราทําใหเปน 

การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรท่ีดีมากข้ึนและทําใหขาวมีการเจริญเติบโตดีไมมีการระบาด 

ศัตรูขาวลดการใชสารเคมีในการปราบโรคแมลงศัตรูขาว 

4 . การผลิตสารชีวภัณฑ เชื้อราไตรโคเดอรมาบิวเวอรเรียเพ่ือใชในการปองกันกําจัด 

5 . การเก็บเกี่ยวท่ี อยูในระยะพลับพลึงมีการตรวจตัดพันธุปนการตากผลผลิต 3-5 

วัน จึงเก็บผลผลิตจําหนายและเก็บไวทําพันธุ เกษตรกรบานสงเปลือย ตําบลเมืองทอง 

อําเภอเมืองรอยเอ็ดจะถือวาเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีปฏิบัติติดตอกันมาแตหลายสิบป

มา คือเกษตรกรจะเก็บตับอยางผลผลิตขาวหอมมะลิท่ีติดรวงเพ่ือสงเขาประกวดผลผลิตดีเดนขาวหอมมะลิในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ ซ่ึงมีความสามรถและขาวท่ีมีคุณภาพไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดและ 

ระดับประเทศติดตอกันมาทุกป 

แปลงการเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาวชุมชน ตําบลเมืองทอง ศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาวรอยเอ็ด 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายวิเชียร  สีลาดเลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 086 2286580 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดงครั่งนอย อําเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด รอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 412,102 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 18,535ราย 

สถานท่ีตั้ง:98 หมูท่ี 12  ตําบลดงครั่งนอย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude  103.56997        Latitude  15.55005 Zone 48  x 0346648  y 1719679 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายแสวง  มะโนลัย อายุ 62 ปบานเลขท่ี 98 หมูท่ี 12  

ตําบลดงครั่งนอย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  

เบอรโทรศัพท: 0873216806      

สถานการณของพ้ืนท่ี: ตําบลดงครั่งนอย มีพ้ืนท่ี 59,438 ไร เปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 46,238 ไร คิดเปน77.78 %  

ของพ้ืนท่ีตําบล เปนเขตพ้ืนท่ี S2 ท้ังหมด ปญหาท่ีพบ 

- ปจจัยการผลิตมีราคาแพง 

- การผลิตขาวใชน้ําฝนอยางเดียว  

แนวทางการพัฒนา : สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการผลิตปุยอินทรียใชเอง สามารถลดตนทุนลง 

800 บาทตอไร จากตนทุน 3,980 บาทตอไร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวลง800 บาทตอไร 

หลักสูตรเรียนรู :1.  การผลิตปุยอินทรีย   2. การปรับปรุงบํารุงดิน  3. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ  

                    4. การแปรรูปจากขาวหอมมะลิ 
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ฐานการเรียนรู   1. การผลิตปุยอินทรีย 

 
                     2. การปรับปรุงบํารุงดิน 

 
                      3. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

 
                     4. การแปรรูปจากขาวหอมมะลิ 

 
แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมผลิตปุยอินทรียบานหนองสระหงส,กลุมผลิตปุยอินทรียบานสระทอง, กลุมผลิตปุยอินทรียบานโพน

ทอน , กลุมผลิตปุยอินทรียบานสะแบง  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายสุระสิทธิ์  มะโนลัย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 081-1832631 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด   
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม      
สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี ๑๕๙ หมูท่ี ๑ บานโนนสวรรค ตําบลโนนสวรรค อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๙๐ 
พิกัดศูนย : Zone ๔๘    X ๓๓๓๔๙๔             Y ๑๗๒๐๙๓๕  
                               ละติจูด 15. 5616    ลองติจูด 103.4477 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 
เกษตรกรตนแบบ : นายเอกณรงค ชื่นมณี 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๑๕๙  หมูท่ี ๑ บานโนนสวรรค ตําบลโนนสวรรค อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๙๐ 
เบอรโทร : 084-5495913 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโนนสวรรค สวนใหญประกอบอาชีพทํานาและ มักประสบปญหา

ผลผลิตต่ํา เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญไมเหมาะสมกับการปลูกขาวและขาดแคลนแหลงน้ําในชวงฤดูแลง 

แนวทางการพัฒนา : สงเสริมเกษตรกรรมทางเลือก โดยนําระบบการทําการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับความสมดุล
ของมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ โดยจะชวยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในไรนา ลดการพ่ึงพา
ปจจัยการผลิตจากภายนอกใหมากท่ีสุด และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนท่ีจะทําใหเกษตรกร
สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางยั่งยืน 
 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือกตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลักสูตรการเรียนรู : 
 ๑. การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๒.การผลิตและใชปุยชีวภาพน้ําหมักชีวภาพ 
 ๓. การผลิตและใชเชื้อราไตรโครเดอรมา ๔.ปลูกขาวเปนนาหยอดขาวแหง 
 
ฐานเรียนรู : 
 ๑. ฐานเรียนรูเกษตรกรรมทางเลือก ๒. ฐานเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดิน 

๓. ฐานเรียนรูการบริหารจัดการศัตรูพืช ๔. ฐานเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกขาว 
 

แปลงเรียนรู : 

      

                                            

     

 
เครือขาย : วิสาหกิจศูนยขาวชุมชนบานโนนสวรรค  
              วิสาหกิจชุมชนผูผลิตขาวอินทรียบานโนนสวรรค  
              Young Smart Farmer จังหวัดรอยเอ็ด 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายโกมล บุญเทพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   
โทรศัพท : ๐๙๓-๓๑๙๒๖๙๙ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด  
      (เกษตรผสมผสาน ) 
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรเปาหมาย :  
สถานท่ีตั้ง:บานหนองตอนอย หมูท่ี  11   ตําบลดูนอย  อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดรอยเอ็ด  45180  
พิกัดศูนย:  Longitude  103.46๐๙๗    Latitude  15.๘๑๖๓๙ Zone 48    X : 335171   Y:1749230 
ระดับการพัฒนาศูนย 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสุเทพ  แสนเสนา 
บานเลขท่ี   79  หมูท่ี  11   ตําบลดูนอย  อําเภอจตุรพักตรพิมาน   
                       จังหวัดรอยเอ็ด  45180  โทรศัพท  094-0489917 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลดูนอย สวนใหญรอยละ 95 ปลูกขาว และมักประสบปญหาผลผลิต
ขาวต่ําเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญไมเหมาะสมกับการปลูกขาว ( s3+N = 90 % ) และขาดแคลนแหลงน้ําในชวงฤดูแลง 

แนวทางการพัฒนา: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชของเกษตรกรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เชน การปลูกมัน
สําปะหลังออยโรงงาน และการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเนนการดําเนินการแบบกลุมและลดตนทุนการผลิต พรอม
ปลูกฝงคานิยมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจเพียง    

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การถายทอดความคิดตามแนวทางเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําไปใชประโยชน : สรางเครือขายเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
 
หลักสูตรการเรียนรู 

 1. การผลิตไมผลเชิงพาณิชย 
 2. การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานเรียนรู  
 1.ฐานเรียนรู :การผลิตไมผลเชิงพาณิชยเนนการเรียนรูในการปลูกมะมวงและมะนาวในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

การปลูกและดูแลสวนมะมวง / การทํามะมวงนอกฤดู / การปลูก/ดูแลมะนาววงบอ / การขยายพันธุมะนาว 
/การผลิตมะนาวนอกฤดู 

 ๒.ฐานเรียนรู : การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เนนการเรียนรูการใชชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 

การเลี้ยงปลาดุก / การเลี้ยงไก / การเลี้ยงกบ / การเลี้ยงวัว / การปลูกผักสวนครัว 

 

 
 

แปลงเรียนรู 

 แปลงเรียนรู ; มะมวงโชคอนันต / มะนาววงบอ / ยางพารา /  

 
เครือขาย : กลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราอําเภอจตุรพักตรพิมาน / กลุม Young Smart Farmer รอยเอ็ด ป 2557 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายสุวิทย  จงจิตวิบูลยผล   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

โทรศัพท 081-8305872 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 161,886.50 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,613 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 99 หมู 2 ตําบลหนองทัพไทย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : longitude 103.97532  Latitude 15.69322  Zone 48   X 0390198   Y 1735268 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

        
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายถนอม  เหล็กศรี 
ท่ีอยู : 99 หมูท่ี 2 ตําบลหนองทัพไทย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
เบอรโทรศัพท : 087-2502347 
สถานการณของพ้ืนท่ี : สถานการณของเกษตรกรตําบลหนองทัพไทยสวนใหญประกอบอาชีพทํานา สภาพของพ้ืนท่ี   
                            เหมาะสมแกการปลูกขาว (S1) มีการปลูกขาวไวบริโภคและเพ่ือจําหนายและสิ่งท่ีประสบกับ   
                             ปญหาในการปลูกขาวมาตลอดเวลาคือ ราคาปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิตท่ีมีราคาสูง  
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดลงไรละ 590 บาท 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว ไรนาสวนผสม 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 590 บาท 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. หลักสูตรการการปรับปรุงบํารุงดิน 

    2. หลักสูตรการลดตนทุนการผลิต 

    3. หลักสูตรเกษตรกรรมทางเลือก 

    4. หลักสูตรการใชน้ําอยางรูคุณคา 

    5 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู : 

๑) ฐานเรียนรูเรื่อง การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน      
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๒) ฐานเรียนรูเรื่อง การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย)  

๓) ฐานเรียนรูเรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน      

๔) ฐานเรียนรูเรื่อง การลดตนทุนการผลิต      

๕) ฐานเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตขาว   
 

6) ฐานเรียนรูเรื่อง การเลี้ยงไกไข            

7) ฐานเรียนรูเรื่อง การเลี้ยงปลาดุก             

8) ฐานเรียนรูเรื่อง บัญชีครัวเรือน           
 

แปลงเรียนรู :  เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 
 

        
 
เครือขาย : เกษตรและสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด,สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด,สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดรอยเอ็ด 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางเสาวนีย  จําปาดี  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-8585272   
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สนามบินจงัหวดั 

ร้อยเอ็ด ศนูย์เรียนรู้ 

บ้านมะ

เหลือ่ม 
บ้านชาด 

คลองสง่นํา้

ชลประทาน 

ไปจงัหวดัร้อยเอด๋ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด (ขาว) 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรเปาหมาย :  
สถานท่ีตั้ง  บานชาด หมูท่ี 4  ตําบลหนองพอก  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
ระดับการพัฒนาศูนย 
พิกัด  Longitude  103.๗๘๖๑๖       Latitude  ๑๖.๑๐๑๑๖ Zone ๔๘  X  370187     Y   1780507 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไปอําเภอโพนทองไปโพนทอง  

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ   นายรณวฤทธิ์   ปริยฉัตรตระกูล   อายุ  51  ป  
       บานเลขท่ี  93  หมู  4  ตําบลหนองพอก  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
เบอรโทร 086 2263701 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี  เกษตรกรในตําบลหนองพอกสวนใหญปลูกขาว ประมาณ  98  % ของพ้ืนท่ี                                                    
และมีความเหมาะสมในการปลูกขาวตาม Zoning ดังนี้  S 1  5674 ไรS 2  3892  ไร  S 3  1322 ไร                                  
ทํานาปละ 2 ครั้งผลิตขาว หอมมะลิ 105  และ  เหนียว กข 6  ชัยนาท  อยูในเขตชลประทาน ดินมีความอุดม                          
สมบรูณต่ํา ปจจัยการผลิตมีราคาแพง  โรคและแมลงระบาด 
แนวทางพัฒนา   1  ลดตนทุนการผลิตขาว    2  ลดการใชสารเคมี    3  เพ่ิมคุณภาพขาว   4 เพ่ิมมูลคาผลผลิต 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู   1  การผลิตขาวอินทรียแบบครบวงจรตามมาตรฐาน  EU  และ  NOP (UNDA)                   

2 การแปรรูปและบรรจภุัณฑการตลาด 
3 การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
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หลักสูตรเรียนรู: 1.การลดตนทุนการผลิต   
                      2.การแปรรูปและบรรจุภัณฑ การตลาด การเพ่ิมมูลคาผลผลิตระบบสารสนเทศการสื่อสาร  
                      3.การใชสารชีวภัณฑ 
                     4.การวางแผนการผลิตขาว 
ฐานการเรียนรู  1 การลดตนทุนการผลิต   
(ไถกลบตอซัง  แหนแดง สาหรายสีเขียวแกรมน้ําเงิน  ปุยหมัก) 
 
2 การแปรรูปและบรรจุภัณฑ การตลาด การเพ่ิมมูลคาผลผลิต  
ระบบสารสนเทศการสื่อสารการตลาด  
 
3 การใชสารชีวภัณฑ (ไตรโคเดอรมา  บิวเวอรเรีย  สมุนไพรไลแมลง) 
 
 
 
 
4 การวางแผนการผลิตขาวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  อัตราการใชเมล็ดพันธุ 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
อําเภอธวัชบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด              155,829   ไรแบงเปน   
                ขาวนาป    ขาวหอมมะลิ            112,189    ไร   
                               ขาวเหนียว กข 6      43,640     ไร 
                 เกษตรกร  ท้ังหมด                  10,048ราย 
อําเภอธวัชบุรีมีพืชท่ีปลูกเปนพืชหลัก  คือ  ขาวหอมมะลิ  105 
เครือขาย  กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอีสาน มีสมาชิก  8  จังหวัด   ,มหาวิทยาลัยขอนแกน 
             โรงงานน้ําตาลวังขนาย  ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน 
             ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดรอยเอ็ด  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นายทํานุ  เสวกานันท   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  093  3192745  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบัวคําอําเภอโพธ์ิชัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 124,636 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 9,581 ราย 

สถานท่ีต้ัง : บานบัวทอง หมูท่ี 7 ตําบลบัวคํา  อําเภอโพธ์ิชัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Longitude103.79106Latitude16.28591 

Zone 48 X 370832Y 1800944 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิศิษฐแสนบัวโพธ์ิ  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 5 หมูท่ี 7ตําบลบัวคํา  อําเภอโพธ์ิชัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 085-7389801 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีทางการเกษตรในอําเภอโพธ์ิชัยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทํานาซึ่งรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีนาอยูในเขตความเหมาะสมใน

การปลูกขาวเหมาะสมเล็กนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N)เกษตรกรสวนใหญทํานาปละครั้ง และยังทําการเกษตรเชิงเดี่ยว ไมมีการปลูกพืช

หมุนเวียน หรือปลูกพืชหลังจากทํานา ทําใหไมมีรายไดในชวงแลงนอกจากน้ีเกษตรกรผูปลูกขาวในพ้ืนท่ียังประสบปญหาผลผลิตท่ีไดตอไรต่ํา 

และมีตนทุนสูง  

แนวทางการพัฒนา : การทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได รายวันรายสัปดาห รายเดือน และรายป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว 

การนําไปใชประโยชน : การเกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว 

หลักสูตรการเรียนรู : การเกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว 

ฐานการเรียนรู : 

หลักสูตรการลดตนทุนการผลิตพืช 

1. ฐานเรียนรูการทํานํ้าหมักชีวภาพ 

2. ฐานเรียนรูการทําปุยอินทรยี 

3. ฐานเรียนรูการปองกันกําจัดศตัรูพืชโดยใชสารชีวภณัฑ 

หลักสูตรการลดตนทุนการผลิตสัตว 

4. ฐานเรียนรูการเลี้ยงสุกร 

5. ฐานเรียนรูการเลี้ยงไกไข/ไกพ้ืนเมอืง 

6. ฐานเรียนรูการเลี้ยงเปดไข/เปดเทศ 

7. ฐานเรียนรูการเลี้ยงโคเน้ือ 

8. ฐานเรียนรูการผลติอาหารสัตวแบบลดตนทุน 

9. ฐานเรียนรูการผลติพืชอาหารสตัว 14



หลักสูตรการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

10. ฐานเรียนรูการปลูกพืชผักสวนครัว 

11. ฐานเรียนรูการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

12. ฐานเรียนรูการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 

13. ฐานเรียนรูการเลี้ยงกบในบอซีเมนต 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลบัวคํา, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานโนนสวาง ตําบลเชียงใหม 

ชื่อเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวมัชฌิมา เจยีจันทึก ตําแหนง นักวิชาการสงเสรมิการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 088-5571529 

กิจกรรมของศูนยเรียนรู : พ้ืนท่ี 2 ไร 2 งาน 

1. การปลูกพืชผัก แบงเปน 

- ขา จํานวน 1 งาน 

- ฟกทองพันธุคางคก ปลูกในกระสอบปุย จํานวน 70 ถุง 

- มะนาวพันธุแปนพิจิตร ในบอซีเมนต จํานวน 10 ตน 

- พืชผักสวนครัว เชน พริก มะเขือ คะนา กวางตุง หอม ผักชี เน้ือท่ีประมาณ 20 ตารางเมตร 

2. การปลูกไมยืนตน 

3. การเลี้ยงโคเนื้อ  

4. การเลี้ยงสุกร  

5. การเลี้ยงเปดไข  

6. การเลี้ยงไกไข สําหรับไวบริโภคในครัวเรือน 

7. การเลี้ยงกบ สําหรับไวบรโิภคในครัวเรือน 

นอกจากนี้ยังมกีิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเอง ในแปลงอ่ืนๆ ไดแก 

1. การทํานา จํานวน11ไร  แบงเปนขาวเหนียว พันธุ กข6 จํานวน 6 ไร และขาวเจา พันธุ ขาวดอกมะลิ 105จํานวน 5 ไรมี

ผลผลติขาวเหนียวเฉลี่ย 600กิโลกรัม/ไร และผลผลติขาวเจาเฉลี่ย 400กิโลกรัม/ไร 

2. การทําไรมันสําปะหลัง จํานวน 6ไร 2 งาน มีผลผลติเฉลี่ย 5,000 กิโลกรมั/ไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร และมี

รายไดจากการจําหนายมันสําปะหลังเทากับ 65,000 บาท มีผลตอบแทนจากการผลิตมันสําปะหลังสุทธิ42,250บาท 

3. การปลูกกลวย จํานวน 1 ไร (ประมาณ 300 กอ) มผีลตอบแทนจากการจําหนายใบตอง 

4. การปลูกพืชใชน้ํานอยหลังการทํานา จํานวน 5 ไรไดแก แตงไทย, แตงโม และฟกทอง 
 

แรงงานในครัวเรือน : 3 คน 15



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองใหญ  อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด  
สินคาหลัก : ออยโรงงาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 37,115 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 2,094 ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานดงดิบ  หมู 5   ตําบลหนองใหญ อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude104.01880Latitude16.36583Zone 48 X=395209 Y=1809655 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายประสิทธิ์  ศรีชัยบานเลขท่ี 101 หมูท่ี 5 บานดงดิบ ตําบลหนองใหญ 
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
เบอรโทรศัพท0862265326 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองใหญ  สวนใหญจะมีการปลูกขาว  มันสําปะหลัง  และออยโรงงานเปน
สวนมาก  เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร  (มันสําปะหลังและออยโรงงานS2) รอยละ 97  อีกท้ังอยูใกลกับ
แหลงจําหนาย  แตประสบปญหา 

- ปจจัยการผลิตมีราคาสูง   
- ดินขาดความอุดมสมบรูณ 
- โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : .ลดตนทุนการผลิต  โดยหันมาใชปุยอินทรีย  ปรับปรุงบํารุงดิน  และลดการพ่ึงพาปจจัย
ภายนอก  ลดรายจายของครัวเรือนไมปลูกพืชเชิงเดี่ยว  โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะ
กับสถานการณปจจุบัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : .มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต  ทําเกษตรแบบ
ปลอดจากสารพิษ    
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู :  

1.ฐานเรียนรู เตาเผาถาน ทําน้ําสมควันไม 
 2.การทําน้ําหมักชีวภาพ 

 3..การปุยหมัก 
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ฐานการเรียนรู :  

1. พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

2. แปลงเรียนรูการผลิตขาว ออยลดตนทุนดวยการใชปุยคอก (มูลสัตว  สุกร โค กระบือ เปด ไก).... 
 
 
.. 
 
 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: ครัวเรือนอาสา  ในตําบลหนองใหญ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวพรพิศ  ตรีสอน  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3192715 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

สถานท่ีตั้ง : บานทาสีดา หมูท่ี 5 ตําบลทาสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด   

พิกัด :  X 415052   Y 1791750 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
                                                                                                                       สี่แยกไฟแดง 

              

                                                                                                              
                                                                                    ร.พ.หนองพอก               ท่ีวาการอําเภอ 
                                              หนองพอก                   
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                      
 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายนิคม  หงษทอง  อายุ 53  ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 13 หมูท่ี 5 ตําบลทาสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
เบอรโทรศัพท : 096-6797295 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อาชีพของเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร คือการทํานาขาว แตในการทํานายัง
ประสบปญหาเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน โรคและแมลงศัตรูพืช อาศัยน้ําจากธรรมชาติ ราคาปจจัยการผลิตสูง
ทําใหมีตนทุนการผลิตสูงและมีความเสี่ยงประสบปญหาภัยธรรมชาติ พรอมท้ังทําการเกษตรเชิงเดี่ยว ไมมีการปลูก
พืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชหลังจากการทํานา ทําใหเกษตรกรไมมีรายไดในชวงแลง 

 แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิต 
         2. การทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได   

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตพืช/สัตว การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตพืช/สัตว การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
   

               

                  ทางไป อ.เลงินกทา 

             

 ทางไป อ.โพนทอง 

 

  ร.ร.ทา่สดีาวิทยา 

    ศพก. หนองพอก 
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ฐานการเรียนรู : 1. การใชน้ําอยางรูคุณคา ดวยระบบน้ําหยดและมินิสปริงเกอร  
  2. การเรียนรูการลดตนทุนการผลิตพืช 
  3. การปรับปรุงบํารุงดิน 

4. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
  5. การเลี้ยงปลา, กบ 
  6. การปลูกยางพารา 
  7. การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง,ไกไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู :  

                                                                                                                      
เครือขาย : ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาสีดา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชาญศักดิ์  หงษทอง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 091-8305125   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด(ไรนาสวนผสม) 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  

เกษตรเปาหมาย :  

สถานท่ีตั้งม.6 ตําบลเกาะแกว  อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด  
ระดับการพัฒนาของศูนย 
พิกัด: latitude  16.160971  longtitude 103.869352 
แผนท่ี ไปศูนยเรียนรู   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ :เกษตรในพ้ืนท่ีตําบลเกาะแกว เม่ือวิเคราะหตาม ศักยภาพ มีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกขาว  
S1 = 2289 ไร S2 = 16,884 ไร S3 = 5,390 และ N = 6,429 จากสภาพความเปนจริง พ้ืนท่ี S2 เกษตรกร
ปลูกขาวไดไมเต็มท่ี เนื่องจากสภาพเปนท่ีสูง ไมมีแหลงน้ํา และประสบภัยแลงอยูเสมอ ๆ เกษตรกรจึงใชพ้ืนท่ีบางสวน
ปลูกพืชไร คือมันสําปะหลัง  แตก็ไดผลผลิตต่ํา เพราะดินมีขาดความอุดมสมบูรณปจจัยการผลิตราคาสูง ขาดแรงงาน 
แนวทางแกไขปญหา: ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางดานการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  ลดตนทุนการผลิต  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:ไรนาสวนผสม (ปลูกพืชหลายชนิด) 
การนําไปใชประโยชน ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู 1การจัดทําไรนาสวนผสม 

1. การจัดเตรียมสถานท่ี 
คัดเลือกสถานท่ี การเดินทางเขาแปลงสะดวกสบาย  
ใกลหรือติดกับถนนสายหลักระหวางชุมชน จะสะดวกในการใช 

เครื่องจักรทํางาน  ขนปจจัยการผลิตและวัสดุปลูกเขาแปลง   
การนําผลผลิตออกจําหนาย 
การจัดหาแหลงน้ํา 
สํารวจดูบริเวณท่ีเหมาะสมจะเจาะน้ําบาดาล  

ขุดบอน้ําเพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝน เพ่ือนํามาใชใน 
การเกษตรของแปลงไรนาสวนผสม และ  
และสามรถเลี้ยงปลาได 
    เม่ือสามารถขุดเจาะบาดาลไดแลว   
ศึกษาระบบการใหน้ําแบบประหยัด 
 

 

  

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู 
นายสุพจน  ไชยธรรม  อายุ 60 ป 
ท่ีอยู บานเลขท่ี 34 ม.6 ตําบลเกาะแกว   
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
โทรศัพท 0801992280 

 

20



2. การจัดหาพันธุพืช/ชนิดพืช 
           สํารวจตลาดวา ตลาดตองการสินคาชนิดใด   
สินคาอะไรตองการมากนอย แตกตางกัน   
สินคาชนิดใดตองการทุกวันปลูกพืชหลัก คือ  
มะนาวพันธุ ตาฮิติ  และมะนาวแปนพิจิตร   
พืชผัก ขา ตะไคร บวบ มะเขือพวง พืชผักอ่ืน ๆ 
กลวยน้ําวา  ไมผล มะมวง กระทอนหวาน 
 
 
 
 
 

3. การลดตนทุนการผลิต 
ศึกษาวิธีการลดตนทุนการผลิต  วาเราสามารถใชอะไรแทนกันไดบาง เชนปุยเคมีมีจะเอาอะไรแทนไดบาง  
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะเอาอะไรแทนไดบาง   
 

 
 
 

4.  
4.การดูแลรักษา 

ใหน้ําแบบประหยัด โดยสูบน้ําบาดาล เก็บในทอซีเมนต แลวปลอยน้ําตามทอพีวีซี เม่ือใหน้ําเพียงพอแลวก็ปดน้ํา ทํา
ใหประหยัดน้ํา  การปุยใชน้ําหมักชีวภาพผสมนําแลวรดตามโคนตนการปองกันกําจัดศัตรูพืชใชไตรโคเดอรมา และบิว
เวอรเรีย 

5. การตลาด 
ศึกษาวิธีการจําหนาย  ขายสง  ขายปลีก  การบรรจุหีบหอจําหนายตลาดบานธวัชดินแดง 
 

 
 
 
 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
เครือขาย  นายจําลอง  อองอน ม.1 ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายสันติภาพ  โทนหงสสา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
เบอรโทรศัพท  08-1380-3259 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 348,074 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 20,251 ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานโพนละม่ัง  หมูท่ี 12  ตําบลหินกอง  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude103.68270Latitude15.66657  Zone 48     X :358857        Y:1732508 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายชวย  สาสขุบาน 

เลขท่ี 12  หมูท่ี  12  ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท: 086-1286819 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหินกอง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 100 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี

เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 98.25  โดยปลูกขาวหอมมะลิเพ่ือจําหนาย แตเนื่องจากประสบปญหา 

   - ปจจัยการผลิตสูง 

   - ผลผลิตคุรภาพต่ํา 

   - การระบาดของศัตรูพืช 

แนวทางการพัฒนา: 1 ลดตนทุนการผลิต 2 การผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู:1  เทคโนโลยีการผลิตขาว 2  การผลติและการใชปุย 3  การแปรูปและการตลาด 
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ฐานการเรียนรู: 1 การดูแลรักษาตั้งแตปลูก-การเก็บเก่ียว โดยเนนระยะกลา โดยการเตรียมแปลงปลูกโดยใชปุยพืช
สด การคัดพันธุปน การตรวจแมลงศัตรูพืช การใชน้ําหมักชีวภาพ  ระแตกกอ ถอนพันธุปน กําจัดวัชพืช  การสํารวจ
แมลงศัตรูพืช การใชน้ําหมักชีวภาพ ระยะออกรวง การใชน้ําหมัก การถอนพันธุปน การระบายน้ําออกจากแปลงนา 
และระยะเก็บเก่ียว การใชเทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
 

 

 

 

 

2.ฐาน การผลิตและการใชปุย โดยการผลิตฮอรนโมน ชวยในการเรงการเจริญเติบโตของตนขาวในระยะตางของขาว  

เชนน้ําหมักในชวง การเจริญเติบโต ระยะออกรวง        

             

             

             

   

 

 

3.ฐานการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ  เชนการทําขาวกลอง  การรอยเอ็ดสายพันธ  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของขาว 

             

             

             

    

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยขาวชุมชนบานโพนดวน  หมูท่ี 8 ตําบลหินกอง    ศูนยขาวชุมชนบานโนนสวรรค  หมูท่ี 5  ตําบลทุง

หลวง       กลุมเกษตรอินทรียลําน้ําเสียว นอย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายปพนศักดิ์  อุนลุม  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท: 082-8465606   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองหิน  อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด  
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 66,009 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 4,148 ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานเมืองแกว หมูท่ี 4 ตําบลหนองหิน  อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude103.79553Latitude15.80401 Zone ๔๘ แกน x  : 370999   Y : 1747626 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายวิชัย  ทวินันท  อายุ  62 ป 

บานเลขท่ี 83 หมูท่ี 4 ตําบลหนองหิน  อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 45220 

เบอรโทรศัพท : 083-3523073 

สถานการณของพ้ืนท่ี:ตําบลหนองหิน เกษตรกรสวนใหญรอยละ 99  ปลูกขาวเปนอาชีพหลัก ซ่ึงเปนการปลูกขาวนา

ป และมีการปลูกขาวนาปรับเพียงเล็กนอย การปลูกขาวนาปเปนการปลูกเพ่ือไวกินเองในครอบครัวและจําหนาย 

ปญหาของพ้ืนท่ีคือการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงและบางปก็แหงแลงในชวงหนาฝนทําใหไดผลผลิตไมดีเทาท่ีควรและ

ปญหา ปจจัยการผลิตราคาสูงข้ึนทุกป เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดแมลง  โรคพืช และฮอรโมนพืช มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆสวนทางกับราคาขาวท่ีลดลง  

 

 

 

 

 

ท่ีวา่การ อ.เมืองสรวง 

รพ.เมืองสรวง 

ป้อมยาม ตร. 

วดับ้านผํา รพ.สต.หนองหิน 

รร.วดับ้านขอ่ย-เมืองแก้ว 
ศนูย์สง่เสริมฯ 

ต.หนองหิน 

 
 4 แยกไฟแดง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 

ถนนร้อยเอ็ด- สวุรรณภมูิ 
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แนวทางการพัฒนา :  1...การวางแผนจัดการเรื่องตนทุนการผลิตใหลดลงเดิม 4,000-5,000 บาทตอไร 

 โดยมีเปาหมายการลดตนทุนการผลิตลดเหลือไรละ 1,000 – 1,500 บาท  

2.การลดการพ่ึงพาสารเคมีและสนับสนุนใหเกษตรกรผลิตขาวแบบ GAP และ เกษตร

อินทรีย 

3.การผลิตขาวคุณภาพเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจําหนายออกสูผูบริโภค 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรียนรู: การปลูกขาวแบบลดตนทุนการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เนนผลติแบบเกษตรปลอด

สารพิษ 

การนาํไปใชประโยชน ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู  : การปลูกขาวแบบลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู  : 1.การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกขาว และการเตรียมเมล็ดพันธุขาว 

2.เทคโนโลยีกับการผลิตขาว 

3.การปองกันและกําจัดโรค และแมลงศัตรูขาว 

4.การเลือกใชปุยกับในนาขาว 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลหนองผือ ,เมืองสรวง ,กกกุง ,คูเมือง  และ ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด  

กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายยุทธพร  ฝนท่ัง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 081-9754908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลยางคํา  อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 126,831 ไร 
เกษตรเปาหมาย : 5,044 ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานเหลาขาว หมูท่ี ๓  ตําบลยางคํา  อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 
พิกัด :   Longitude  103.97556   Latitude  15.43292 Zone 48  X  =  390085 Y  =  1706472 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นางบุญเลิศ เชื้อจิตร อายุ ๓๗ ป 

บานเลขท่ี ๑๐๒ หมูท่ี ๓ ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด  

เบอรโทรศัพท : ๐๖๒ – ๑๔๖๓๗๗๕ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลยางคําสวนใหญปลูกขาวรอยละ ๙๗  และพ้ืนท่ีปลูกเปนเปนพ้ืนท่ี

เหมาะสมปานกลางในการปลูกขาว (S2) สวนใหญปลูกขาวพันธุ “ขาวดอกมะลิ ๑๐๕” แตประสบปญหา 

- ปจจัยการผลิตสูง 

แนวทางพัฒนา :การลดตนทุนการผลิตขาว  เชน ลดการใชปุยเคมีหันมาใชปุยอินทรียรวมกับน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือจะ

ไดลดตนทุนการผลิตตอไรซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิต เฉลี่ยไรละ ๓,๘๕๒ บาท 

  : การเพ่ิมผลผลิต เชน ปลูกขาวตามมาตรฐาน GAP ขาว โดยยึดหลักปฏิบัติ 7 ขอ 

  :  การผลิตเมล็ดใหมีคุณภาพ เชน ผลิตเมล็ดขาวพันธุดี เพ่ือใชเอง และกระจายสูชุมชน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน: ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู    1. การลดตนทุนการผลิต 

                       2. การผลติขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ 
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ฐานการเรียนรู:  

1 . การผลิตปุยอินทรีย 

หลังการเก็บเก่ียวจะมีการรณรงคการไถกลบตอซัง  

และเกษตรกรจะหวานพันธุถ่ัวพราเพ่ือเปนปุยพืชสด  

การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใชพนในนากอนการไถกลบตอซัง 

 และพนในแปลงนาเกษตรกรมีการเก็บตัวอยางดินวิเคราะห 

และใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตตอไรท่ีสูงข้ึน 

2 . การใชพันธุจากแหลงท่ีเชื่อถือไดมีการใชอัตราเมล็ดพันธุตามหลักวิชาการ 

 นาหวานใชเมล็ดพันธุ 15 – 20 กิโลกรัมตอไรการเตรียมดินมีการไถพรวนเพ่ือ 

กําจัดวัชพืช 3 ครั้ง/ ฤดูกาลมีการสุมสํารวจศัตรูพืชในแปลงพยากรณการระบาด 

ศัตรูขาว เกษตรกรมีการตัดพันธุปน ครบทุกระยะ 

3 . การใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมีท่ีถูกชนิด ถูกระยะและ 

ถูกอัตราทําใหเปนการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรท่ีดีมากข้ึนและทําใหขาว 

มีการเจริญเติบโตดีไมมีการระบาดศัตรูขาวลดการใชสารเคมีในการปราบ                  

โรคแมลงศัตรูขาว 

4 . การผลิตสารชีวภัณฑ เชื้อราไตรโคเดอรมาบิวเวอรเรีย 

เพ่ือใชในการปองกันกําจัดศัตรูขาว และการใชสารสมุนไพร 

ท่ีมีในพ้ืนท่ีใชปองกันกําจัดศัตรูขาว 

 5 . การเก็บเกี่ยวท่ี อยูในระยะพลับพลึงมีการตรวจตัดพันธุปนการตากผลผลิต 3-5 วัน จึงเก็บผลผลิต
จําหนายและเก็บไวทําพันธุ  

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 
เครือขาย :  ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลยางคํา นายอุทัย   ยงยุทธ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวทองยอย   แกวคําไสย 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๒๖๐๔๘๓๘  
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรกร ตําบลหนองบัว อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 216,072 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 12,250 ราย 

สถานท่ีตั้ง บานโนนชัย  หมูท่ี  5  ตําบลหนองบัว  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Longitude103.78616  Latitude15.86298 Zone 48  X=0370033   Y=1754156 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายเสริม วิเศษดอนหวาย  

บานเลขท่ี 19 หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัว อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 093-3231495 

สถานการณพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองบัว สวนใหญมีอาชีพการเกษตร ปลูกขาวรอยละ 98 ของพ้ืนท่ี แต

ปจจุบันตองเผชิญปญหา 

   - ปจจัยการผลิตสูง 

   - ผลผลิตต่ําไมมีคุณภาพ 

   - การระบาดโรคและแมลง 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวการผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชเอง 

 

 

 

 

 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : เทคนิคการลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู 

  ๑.การเตรียมดิน 

  ๒.การเตรียมเมล็ดพันธุ 

  ๓.การใชสารชีวภัณฑ 

  ๔.วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

  ๕.การแปรรูป 

 

  

 

 

แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย : ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด  กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายนิพนธ  สนุทรวัฒนตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 082-8551439 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเมยวดี  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด (ขาว) 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 40,000 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 2,800 ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานใหมสามัคคี หมูท่ี 9 ตําบลเมยวดี  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Longitude  104.19836   Latitude  16.41329 Zone 48  X 414408 Y 1814822 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

  

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ นางสงา  แสนพรม   

บานเลขท่ี ๑๕๘ หมูท่ี ๙  ตําบลเมยวดี  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 

โทรศัพท ๐๙-๐๕๙๒-๑๖๒๘ 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี 

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของเกษตรกรตําบลเมยวดี เนื่องจากมีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว

เพราะอยูในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  แตการผลิตยังประสบปญหาหลายดาน 

- เมล็ดพันธุขาดคุณภาพ   

- ตนทุนการผลิตสูง  

- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

 

แนวทางการพัฒนา - การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 

   - การลดตนทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู 1.การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 

  2.การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ 

  3.การปรับปรุงบํารุงดิน 
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ฐานการเรียนรู  

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี ไดแก ไถกลบตอซังขาว  

ปลูกพืชปุยสด เก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะหหาธาตุอาหาร  

การเตรียมเมล็ดพันธุ ไดแก  ใชขาวพันธุดีจากแหลงศูนยวิจัยพันธุขาว 

โดยใชขาวพันธุหลัก  การปลูก ไดแก นาดํา และนาหยอด    

การดูแลรักษา ไดแก การกําจัดวัชพืช การปองกันกําจัดโรคพืช  

การใสปุยตามคาวิเคราะหของดิน การจัดการน้ํา การตัดพันธุปน 

ไดแก ระยะกลา  ระยะแตกกอ  ระยะออกรวง และระยะเก็บเก่ียว  

การเก็บเก่ียว ไดแก สํารวจระดับน้ําในแปลงนา เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง  

ใชแรงงานคนเก่ียว เก็บตัวอยางสงตรวจสอบคุณภาพ คัดแยกสิ่งเจือปน  

บรรจุกระสอบ จําหนายสูชุมชน 

 

2. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ    

การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา 

ในการปองกันกําจัดโรคไหมในขาว ตั้งแตการเตรียมเมล็ดพันธุ ระยะกลา  

ระยะแตกกอ การใชสมุนไพรปองกันกําจัดแมลงวิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาใชเอง  

วิธีการนําไปใชสําหรับนาขาว 

 

3. การปรับปรุงบํารุงดิน  ไดแก การไถกลบตอซังขาว การปลูกปุยพืชสด การทําปุยหมัก  

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การทําน้ําหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย สหกรณการเกษตรเมยวดี สหกรณการเกษตรโพนทอง สหกรณการเกษตรหนองพอก  

           ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นางสาวสอาน  บุญจอง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  085-7199589 
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จ.ร้อยเอ็ด 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโพธิ์ทอง อําเภอศรีสมเด็จจังหวัดรอยเอ็ด (เศรษฐกิจ
พอเพียง) 
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรเปาหมาย :  
สถานท่ีตั้ง: บานเหลาใหญ หมูท่ี ๔ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
พิกัด :       Longitude103.57483Latitude15.91922  Zone 48  X = 343966 Y = 1767285 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:  นายพรชัย ธราวุธ อายุ ๕๒ป 

บานเลขท่ี ๕9 หมูท่ี ๔ บานเหลาใหญ  

ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๖-2246856,061-0285410 

สถานการณของพ้ืนที่ :ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโพธิ์ทอง สภาพเปนท่ีราบสูง สวนใหญพ้ืนท่ีใชในการเกษตร 
ลักษณะเปนดินทราย ทําการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควรเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณนอย และประสบกับภาวะแหง
แลง ไมมีแหลงน้ําไหลผาน มีลําหวยเงินลําหวยคลองยาวไหลผานจากตําบลหนองแวงควง ผานตําบลโพธิ์ทองเขาสู
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด ในฤดูแลงลําหวยบางแหงมีสภาพตื้นเขิน จะมีน้ําเหลือบางแหงเทานั้น ทําใหขาด
แคลนน้ําเพ่ือทํากรเกษตรประชาชนในตําบลโพธิ์ทอง สวนใหญมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
ไดแกการทํานา โดยจะทํานาขาวเหนียวเปนสวนใหญ และขาวหอมมะลิเปนการปลูกเพ่ือบริโภค และสําหรับพืช
เศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหเกษตรสวนหนึ่งในพ้ืนท่ี คือ การทําไรยาสูบพันธุเตอรกีชเพ่ือสงขายโรงงานยาสูบ ดานการเลี้ยง
สัตวท่ีทํารายไดใหแกเกษตรกรไดแก การเลี้ยงโค สุกร เปด และไกพ้ืนเมือง 
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แนวทางการพัฒนา : เกษตรกรสามารปลูกพืช และเลี้ยงสัตวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนใชท่ีดินทําการเกษตรอยาง
คุมคาทําเกษตรอินทรีย เชน ทําปุยหมัก และสารชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต ก า ร ล ด
ตนทุนการผลิตขาวโดยมีเปาหมายในการลดตนทุนไรละ 500 บาทการผลิตขาวใหได
คุณภาพดี  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. เทคนิคการลดตนทุนการผลิตขาว 

 1.1 การจัดการเมล็ดพันธุ 
 1.2 การปรับปรุงบํารุงดิน 
 1.3 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 1.4 การบริหารจัดการศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู : ๑. แปลงขาวการดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียว 
ระยะกลา ไดแก การกําจัดวัชพืช การใสปุยตามคาวิเคราะหของดิน ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการ
กําจัดวัชพืชและแมลง ระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืช ระยะออกรวงไดแก  ตรวจพันธุ
ปน และระยะการเก็บเก่ียว ไดแกการเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง การลดความชื้นหลังการเก็บเก่ียว  
  2. การปรับปรุงบํารุ ง ดิน โดยการไถกลบตอชังขาว การทําปุยหมัก และการทําน้ํ าหมัก 
ชีวภาพ เพ่ือใชปรับปรุงบํารุงดิน เปนการลดตนทุนการผลิตและใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ตลอดมูล
สัตวท่ีมีใหเกิดประโยชนโดยเนนการสาธิต วัสดุท่ีใช วิธีการทํา และการนํามาใชประโยชน 
 3. การผลิตสารชีวภัณฑ เพ่ือปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเนนการสาธิต วัสดุท่ีใช วิธีการทํา 
และการนํามาใชประโยชน 

 
 

 
 
แปลงเรียนรู 
 

 
 
 

 
เครือขาย - 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายพงษทวี นาใจคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 083 - 6660142 

33



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 4,535 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 536 ราย 

สถานท่ีตั้ง  บานเขวาชี หมูท่ี 3 ตําบลแสนชาติ อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 16.18288         Longitude 103.66633 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : x 357429     y 1789628 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 ทต.ดินดํา บานตลาด 

 ถ.ต.ดินดํา อ.เมืองรอยเอ็ด แยกไฟแดง  

 ศูนยเรียนรูฯ  

 ต.แสนชาติ                               อบต.ยางใหญ 

 ไป อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประเสรฐิ แสนสงา 

ท่ีอยู เลขท่ี 93 บานเขวาชี หมูท่ี 3 ตําบลแสนชาติ อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท   093-3258413 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแสนชาติ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมกับการปลูกขาว มีระบบชลประธานโดยสูบน้ําจากลําน้ําชี สามารถปลูกขาวไดท้ังนาปและนาปรังแต

เกษตรยังประสบกับปญหาราคาผลิตตกต่ํา ตนการผลิตทุนสูง กําไรสุทธิต่ํา  

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอจังหาร ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ขาว) เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยท่ี ตําบลแสนชาติ   ซ่ึงศูนย

ดังกลาวเปนเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามรถถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต

สินคาเกษตร(ขาว) สูเกษตรกรท่ัวไปได  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลิตและลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตขาวตามระบบมาตรฐานGAP    

 2. การปรับปรุงบํารุงดิน   

                      3. การผลติและใชสารชีวภัณฑ               

 4. ธนาคารเมล็ดพันธุขาว  

ประมาณ10 กม. 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี 1. การผลิตขาวตามระบบมาตรฐานGAP   

   

 

 

 

                          

ฐานท่ี 2. การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยน้ําหมักชีวภาพ โดยใชสาร พด. ตางๆ                     

เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการหมักซากพืช ซากสัตว และปรับปรุงบํารุงดิน 

  

 

 

 

 

ฐานท่ี 3. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ การผลิตเชื้อไตรโคเตอรและเชื้อบิวเวอรเรีย 

 

   

 

 

 

ฐานท่ี 4. ธนาคารเมล็ดพันธุขาว จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุขาว ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือให

สมาชิกในกลุมสามารถเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

เครือขาย : 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวมัตติกา สาวงษนาม    

เบอรโทรศัพท : 084-3006356   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 63,495 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 4,369 ราย 

สถานท่ีตั้ง:บานดงเย็น หมูท่ี 10 ตําบลบานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude103.70848Latitude16.15406 Zone 48Q0361915 Y  :  1786410 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายประเชิญ กรวิรัตน อายุ  76 ป 

อยูบานเลขท่ี  15/1 หมูท่ี 3 บานเขือง ตําบลบานเขือง  อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท :083-6780275 

สถานการณของพ้ืนท่ี: การทํานาและการเลี้ยงสัตว เปนอาชีพท่ีเกษตรกรสวนใหญของตําบลบานเขือง เกษตรกรตอง

เผชิญกับปญหา  

   - ผลผลิตท่ีมีปริมาณนอย คุณภาพต่ํา 

- ตนทุนการผลิตสูง  

- การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณและผลผลิต ยิ่งข้ึน เกิดความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสามารถพ่ึงพาตนเองได  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ทําไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน:  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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หลักสูตรเรียนรู : 1. การทํานาโดยใชปุยชีวภาพและสารชีวภัณฑ – ฝกอบรมการทําและใชปุยปุยชีวภาพโดยใชวัสดุใน

ทองถ่ินและสารชีวภัณฑเชน ไตรโคเดอรมาบิวเวอเรีย เปนตน 

2. การใชน้ําแบบมีคุณคา,ฝกอบรมสาธิตการใชประโยชนจากบอเลี้ยงปลา,การใชระบบชลประทานแบบทอในนาขาว 

3. การเลี้ยงปลาในนาขาว - การเลี้ยงปลาในนาขาวอาจดําเนินได ๒ ระยะดวยกัน คือ ระยะแรกเลี้ยงปลาควบคูไปกับ

การทํานา การปลอยปลาลงเลี้ยงตองใหตนขาวตั้งเปนตัวกอน ๑-๒ สัปดาห และระยะท่ี ๒ เลี้ยงปลาหลังจากเก็บเก่ียว

ขาว ในระยะขาวสุกพรอมท่ีจะเก็บ การเลี้ยงปลาในนา เปนการผลิตอาหารแปงและอาหารโปรตีนในท่ีเดียวกัน ทําให

เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ ทําใหชาวนามีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีอาหารโปรตีนบริโภคอีกดวย 

4. การลดตนทุนการผลิต –  การใชปุยสั่งตัดจากนําขอมูลชุดดินและขอมูล N-P-K  ในดินมาประกอบการตัดสินใจ

เลือกสูตรปุย และกําหนดปริมาณปุยในการปลูกพืช เปนการใชปุยเคมีตามชุดดินและคาวิเคราะหดิน 

5. การปลูกผักปลอดสารพิษ - การปองกันและกํา จัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในการควบคุมศัตรูพืชใชวิธีการปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูท่ี 1 การทํานาโดยใชปุยชีวภาพและสารชีวภัณฑ 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การใชน้ําแบบมีคุณคา 

ฐานเรียนรูท่ี 3 การเลี้ยงปลาในนาขาว 

ฐานเรียนรูท่ี 4 การลดตนทุนการผลิต 

ฐานเรียนรูท่ี 5 การปลูกผักปลอดสารพิษ 

 

 

 

 

แปลงการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายคําพันธ  นาสมรูป ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท: 093-3192776 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดูกอ่ึง อําเภอ หนองฮี จังหวัด รอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 60,000 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 3,600 ราย 

สถานท่ีตั้ง:หมูท่ี 4ตําบลดูกอ่ึง  อําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด :       Longitude104.04795Latitude15.54219 Zone 48  X 397906  Y1718524 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอุทัย  จันทะโมสร อายุ 43 ป 
บานเลขท่ี 22 หมู 4 ตําบลดูกอ่ึง อําเภอหนองฮีจังหวัดรอยเอ็ด 
เบอรโทรศัพท09-8646-5262 
สถานการณของพ้ืนท่ีตําบลดูกอ่ึง เปนตําบลหนึ่งใน 4  ตําบลของอําเภอหนองฮี แบงเปน 17 หมูบาน มีพ้ืนท่ีทํานา

ท้ังหมดประมาณ  18,000 ไร ผลผลิตท้ังหมด 9,072 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 504 ก.ก./ไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

4,100บาท/ไร   

   - ตนทุนการผลิตสูง 

   - ผลผลิตและคุณภาพต่ํา 

แนวทางการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิตขาวเพ่ิมผลผลิตขาวพัฒนาคุณภาพขาว 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาวเพ่ิมผลผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : มี 4 หลักสูตร ประกอบดวย 

- การลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิตขาว 

- สงเสริมการผลิตขาว GAP และขาวอินทรีย 

- การปองกันและกําจัดศัตรูขาวโดยการใชเชื้อจุลินทรียชีวภาพ 

- ใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

 

38



 

ฐานการเรียนรู 

1. ฐานเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ 

 

2. ฐานเรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

3. ฐานเรียนรูการทําขาวนาตัด 

 

4. ฐานเรียนรูการทําจุลินทรียชีวภาพปองกันกําจัดโรคพืช 

 

5. ฐานเรียนรูการใชน้ําอยางรูคุณคา  

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดูกอ่ึง , ศูนยขาวชุมชนธาตุจอมศรี , ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดูกอ่ึง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายกนกศักดิ์   แสนวัฒน  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท: 08-9576-6874 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนที่เปาหมาย : 58,148 ไร 
เกษตรเปาหมาย : 3,802 ราย 
สถานที่ตั้ง : บานเขวานอย หมู 1  ตําบลมะบา  อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 
พิกัด : Longitude 103.5319  Latitude 16.0253  Zone 48  x 381137  y 1774593 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู:  
แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอําพร   วรรณโชติ  
ที่อยู : บานเลขที ่12 หมู  1  ตําบลมะบา   อําเภอทุงเขาหลวง   จังหวัดรอยเอ็ด 
เบอรโทรศัพท : 08-1056-8457 
สถานการณของพ้ืนที่ : เกษตรกรในตําบลมะบา สวนใหญมีอาชีพการเพาะปลูกขาวทัง้ฤดูนาปและนาปรัง แตเกษตรกรมักประสบ
ปญหาในการใชตนทนุการผลิตสูง และมักประสบปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช 
แนวทางการพัฒนา : 1. ลดตนทุนการผลติขาวลง 23.80%  (ทุกตําบล) ตําบลละ 500 ไร โดย 

- ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากนางหวานเปนนาหยอด 
- การเปลี่ยนเมล็ดพนัธุขาว 
- การผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ/สารชวีภัณฑ 
- ลดการเผาตอซัง 
- ใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดนิ 

                          2. สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง (ถ่ัวลิสง)ทดแทนนาปรังตามแนวนโยบายของรัฐ (ทุกตําบล) ตําบลละ 50 ไร  
3.ปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมเกษตรทางเลือก (ไรนาสวนผสม) (ทกุตําบลๆละ 1 แปลงตัวอยาง) 
4.ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ (ศพก.) ตําบลละ 1 แปลงตัวอยาง 
5.เตรียมขยายผลสูการทาํการเกษตรแบบแปลงใหญ ตําบลมะบา  1,000 ไร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : - การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
                            - การผลิตการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

การนําไปใชประโยชน :  - แปลงสงเสริมการผลิตขาว 500 ไร 100 ราย 
   - แปลงเกษตรกรผสมผสาน 120 ไร 25 ราย 
   - เกษตรกรปฏิบัติตามตนแบ 350 ราย 
   - ตนทุนการผลิตขาว ตําบลมะบา ลดลง 4,070 เปน 3,100 บาท  
   - มี Smart Farmer ตนแบบ 5 ราย 
   - มี YSF 5 ราย 
   - เกิดกลุมวิสาหกิจฯ 5 กลุม 
   - มีการศึกษาวิจัยในชุมชน 1 เรื่อง – องคความรู 4 เรื่อง 
    

ร้อยเอ็ด 

เสลภมู ิ

ท่ีวา่การอําเภอทุง่เขาหลวง 

ศนูย์เรียนรู้ สะพานข้ามแมนํ่า้ชี 

บ้านเขวาน้อย 

บานหวายหลึม หนองนํ้า 
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                                 - หนวยงานเขาไปแกปญหา 4 เร่ือง เกษตรกรไดรับผลประโยชน  40 คน 
   - มีการประสานเชื่อมโยงการผลติและการตลาดขาวกับโรงสี 3 แหง 
   - สนับสนนุโครงการ 1 อําเภอ 1 ตลาดสนิคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  1  แหง 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตพชื/สัตว/ประมง 
                          2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพชื 
     3. การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว 
     4. การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลา 
     5. การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
     6. การตลาดสนิคาเกษตร 
ฐานการเรียนรู : ของศูนยมี  7 ฐาน ดังนี ้
1.การเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาว 
กิจกรรม การผลิตปุยพืชสด 
กิจกรรม การผลิตและใชสารชีวภาพในการเกษตร 
กิจกรรม การตัดพันธุปน 
กิจกรรม วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
กิจกรรม การทํานาหยอด          3.ฐานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
2. ฐานเรียนรูการปลูกถั่วลิสง (พืชใชน้ํานอยฤดูแลง)                                    กิจกรรม : การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
     กิจกรรม : การปลูกถ่ัวลิสง           กิจกรรม : การผลติและใชสารชีวภณัฑ 
   กิจกรรม : เทคนิคการใหน้ํา           กิจกรรม : การเก็บเก่ียวและการตลาดพืชผัก 
   กิจกรรม : การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

กิจกรรม : การแปรรูปผลผลิตถ่ัวลิสง  
4.ฐานการปลูกกลวยนํ้าวา             5.ฐานการปลกูมะละกอ 

  กิจกรรม : เทคนิคการปลูกกลวย 
      กิจกรรม : การแปรรูปผลผลติกลวย 

  กิจกรรม : เทคนิคการปลูกมะละกอ     กิจกรรม : การผลติและใชสารชีวภัณฑ 
                      กิจกรรม : ปุยและการใสปุยมะละกอ 

 

6.ฐานการเลี้ยงปลา 
                7.ฐานการเลี้ยงปศุสัตว 
     กิจกรรม : เทคนิคการเลีย้งปลาในบอดิน 
     กิจกรรม : การเลี้ยงปลากินพืช 
     กิจกรรม : การแปรรูปสัตวนํ้า   
   
                         กิจกรรม : การเลีย้งสุกรพ้ืนเมือง 
                         กิจกรรม : การเลีย้งโคเน้ือ 
                         กิจกรรม : การเลีย้งสัตวปก 

แปลงเรียนรู : 
 
 

 
เครือขาย : ศูนยเมล็ดขาวชุมชนบานเขวานอย หมู 1 ตําบลมะบา 
              ศูนยดินปุยชุมชน (ศดปช.) อําเภอทุงเขาหลวง                        
              ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอทุงเขาหลวง (ศจช.) 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายคมสัน แสนจนัทร ตําแหนงนัก วิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 08-9714-2519 
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