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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร 
สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :406,585 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 24,238คน  

สถานท่ีตั้ง :บานฮ็อง หมูท่ี ๒ตําบล เพ้ียรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร(ขาว)พิกัด :คา X=  ๓๓๕๒๐๕คา Y= 16
๖๘๒๖๓Zone 48 NLat ………………………… Long …………………………… 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรยีนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู                                                       ทิศเหนือ 
 

 

 

 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายสุทัศน  สํารวมจิตรอายุ ๕๑ป      
ท่ีอยู :บานเลขท่ี  7หมูท่ี ๒ตําบลเพ้ียรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทรจังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 084๔๑๖๗๙๑๓(การทําเกษตรผสมผสาน) 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลเพ้ียรามสวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวโดย
ปลูกขาวเพ่ือไวจําหนาย แปรรูป ไวบริโภคและทําพันธุใชเองในฤดูการผลิตปตอไป จะพบปญหาการผลิต -เมล็ดพันธุ
ไมไดคุณภาพ - ขาวปนมาก -ดินขาดความอุดมสมบูรณ -ผลและราคาผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพัฒนา :ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีการลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวคุณภาพดีซ่ึงเกษตรกร
ใชตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไร 3,582บาทมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 90๐บาท ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 350 กิโลกรัมตอไร 
เกษตรกรมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตใหได ๔20 กิโลกรัมตอไรเทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การใชเทคโนโลยีการใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนการผลิตการผลิตขาวคุณภาพดี  การใชเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ
ควบคุมศัตรูพืช และเกษตรทางเลือก(เกษตรผสมผสาน) 
การนําไปใชประโยชน : ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพ่ือลดตนทุนการผลิต   
หลักสูตรเรียนรู : 
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี                                                                                                                                                        
2. ลดตนทุนการผลิต 
3.การทําเกษตรผสมผสาน                                
4. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 
๕. การตลาดและการแปรรูป 
 

โรงเรียนบานเพี้ยราม 

 

ศูนยเรียนรูบานฮ็อง 

 

สภ เพ้ียราม 
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ฐานการเรียนรู : การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีเกษตรกรตนแบบ นายกิรติ  สํารวมจิตร- การเลือกพ้ืนท่ี 
-การคัดเลือกเมล็ดพันธุ 
- การเตรียมดิน 
- วิธีปลูก 
- การดูแลรักษา 
- การเก็บเก่ียว 
 
ฐานการเรียนรู :ลดตนทุนการผลิตนายปณวัฒร  ม่ันยืน- ไถกลบตอซัง 
- หวานพืชตระกูลถ่ัว 
- การทําปุยหมัก การทําน้ําหมักชีวภาพ 
 
ฐานการเรียนรู : การทําเกษตรผสมผสาน นายสุทัศน  สํารวมจิตร- ลดความเสี่ยง 
- กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
- พืช สัตว ประมง  
- ความขยันหม่ันเพียร 
- ปรับพ้ืนท่ีนาไมเหมาะสม 
 
ฐานการเรียนรู : การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ นางอําภา  ยืนยง-การผลิตและใชเชื้อไตรโคเดอรมา 
-การผลิตและใชเชื้อบิวเวอเรีย 
-การผลิตและใชฮอรโมนไข 
-การผลิตและใชสารขับไลแมลง 
 
ฐานการเรียนรู : การตลาดและการแปรรูป นายประดิษฐด ี สํารวมจิต 
-การสุมตรวจคุณภาพขาว 
-การทําความสะอาดเมล็ดพันธุและบรรจุภัณฑ 
-การจําหนาย 
 - เมล็ดพันธุคุณภาพสูง 
 - เมล็ดพันธุจําหนายใหเกษตรกรท่ัวไป 
 - เมล็ดไมผานคุณภาพแปรรูปเปนขาวสาร 

 
แปลงเรียนรูเจาของแปลง นายประดิษฐดี  สํารวมจิตพ้ืนท่ี ๑๘  ไร 
 
เครือขาย : มูลนิธิชัยพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานตาอ็อง ตําบลตาอ็อง ศูนยสงเสริมและ

ผลิตพันธุขาวชุมชนบานกันโจรง ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ สกต.สุรินทร  
เครือขาย : เกษตรกรในพ้ืนท่ี กลุมสงเสริมการผลิตขาวชุมชนบานฮ็องม .2  ตําบลเพ้ียราม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายนิรันดร  แกวรัตนตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เบอรโทรศัพท : 0878809922 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร    
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :134,408 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,803 คน 
สถานท่ีตั้ง: บานโนนง้ิว หมูท่ี 4 ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
พิกัด:  Lat ………………………………… Long ………………………………………… 

X 357571 Y 1678503 Zone ๔๘ N 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรยีนรู : B 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: 

นางรจนา  สีวันทา อายุ 40 ป 

บานเลขท่ี 52 บานโนนง้ิว หมูท่ี 4 ตําบลหนองสนิท                                                     

อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท: 0870745255 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองสนิท สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก              
และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 90 โดยปลูกขาวเพ่ือไวจําหนายและบริโภค                  
แตประสบปญหาเรื่องตนทุนในการผลิตสูง เพราะดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ตองใชปุยเคมีกัน สารเคมีเปนจํานวนมาก                         
และราคาแพง 

แนวทางพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรท่ัวไปใชตนทุนการผลิตขาวเคมี เฉลี่ยไรละ 4,325 บาท 
ตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 3,300 บาท ซ่ึงตางกัน 1,025 บาท จึงควรลดตนทุนการผลิตดวยการหันมา                  
”ปลูกขาวอินทรียแทน” 

จุดเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวดวยการทํานาอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิตขาว 
 

ทิศเหนือ 

ศาลากลาง จ.สริุนทร์ 

อ.สนม 

อ.ทา่ตมู 

บ้านหนองกบั 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

รพ.สต.หนองสนิท 

อบต.หนองสนิท 

ตลาด อ.จอมพระ 
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หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
       2. การผลิตขาวอินทรีย 
ฐานการเรียนรู: 1. การทําน้ําหมักชีวภาพและสารขับไล แมลง สอนวิธีการทําและใชน้ําหมักชีวภาพและสารขับไล
แมลง 
  

 

 

2. การผลิตปุยอินทรีย สอนวิธีการผลิตปุยอินทรียสูตรตางๆ ซ่ึงสามารถเลือกผลิตไดตามความ
ตองการของขาวในชวงระยะเวลาตางๆ ไดเชนเดียวกับสูตรปุยเคมี 

 

  3. การเลี้ยงหมูหลุมสอนวิธีการเลี้ยงหมูในหลุมตั้งแตการเตรียมหลุม การดูแลรักษา การใหอาหาร 
การเติมแกลบรองพ้ืน ไปจนถึงการจับขาย 

 

4. การปลูกขาวอินทรีย สอนตั้งแตการปลูก-การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา โดยเนนตั้งแตเก็บเก่ียวขาว
เสร็จมีการไถกลบตอซังขาว ปลูกและไถกลบพืชตระกูลถ่ัว การเตรียมดิน การหวานขาวแหง การจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานในนา การใชปจจัยการผลิต การดูแลรักษาขาวในระยะตางๆ ไดแกการกําจัดวัชพืช การใสปุยอินทรีย การ
ฉีดน้ําหมักชีวภาพ การสํารวจโรคและแมลง การถอนตัดพันธุปน การเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง การตาก การเก็บรักษา 
และการจําหนาย 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

เครือขาย : กองทุนขาวจังหวัดสุรินทร  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายสมพงษ มีสิทธิ์ 

เบอรโทรศัพท: 089-5803369 , 093-3191880 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์
สินค้าหลกั : เกษตรผสมผสาน (ข้าวโพดหวาน, เห็ด, กล้วย, ข้าวหอมมะลิ, ยางพารา) 
สถานทีต่ัง้ : บ้านบุผาง หมู่ที ่๓  ตําบลหนองเมธี  อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์
พกิดั :  x 351196   y 1680661    zone 48 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 

 

 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ :  นายธวัชชัย บุญมีชัย 
ที่อยู่ : บ้านบุผาง หมู่ที่ ๓  ตําบลหนองเมธี  อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
เบอร์โทรศพัท ์: 088-5842286 
 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย : การบริหารจัดการระบบนํ้าและการจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : สร้างรายได้ทั้งปี มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน 
หลกัสตูรการเรียนรู ้:   1. การจัดการระบบนํ้า  
 2. การลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพ 
   3. การเรียนรู้การปลูกพืช 3 ระยะ 
  4. การจัดทําบัญชีฟาร์ม 
  5. การลดต้นทุนอาหารสัตว์ 
ฐานเรียนรู ้: 
1. นวัตกรรมใหม่การผลิตเหด็จากฟางข้าวไม่น่ึงไม่ต้มฟางข้าว     2.  การผลิตข้าวโพดหวานให้ผลผลติทั้งปี 
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   3. การจัดการระบบนํ้า                                               4. การทําปุ๋ยหมักไมพ่ลิกกลับกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  5. การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู้ : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร : นายอนุชิต บํารุงพล 
เบอร์โทรศพัท ์: 096-9678660 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ  :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร 
สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :369,999 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 20,027 คน   

สถานท่ีตั้ง :บานคลอง หมูท่ี 2 ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
พิกัด :Lat ………………………………… Long ………………………………………… Zone 48 N 

X 317561 Y 1622329 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรยีนรู : B 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นายศุภสิน  ผดุงเมือง 
ท่ีอยู  :101/3  บานคลอง  หมูท่ี 2  ตําบลปรือ  อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท  :  086-2501610 
สถานการณของพ้ืนท่ี  :  เนือ้ดนิเป็นทราย  มีความอดุมสมบรูณ์ต่ํา  ขาดแคลนน้ํา 

แนวทางการพัฒนา  :ปลกูหญ้าแฝกในพืน้ท่ี  เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดนิ  โดยนํามาปลกูในพืน้ท่ี  เชน่รอบขอบ

สระ  พืน้ท่ีรอบแปลงนา  ทําให้ปลกูพืชผกัขึน้ได้ดี  และสภาพดนิร่วนซุย  สิ่งมีชีวิตตา่งๆในพืน้ท่ีการเกษตรยงัคงอยู่

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ใชปุยอินทรียตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู  : 
  ๑. การผลิตปุยอินทรีย 

  ๒. การทํานาอินทรีย 

  ๓. การเลี้ยงปลาในบอ 

ฐานการเรียนรู  :   

1. ปลูกหญาแฝกรอบบริเวณขอบสระเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

2. ปลูกหญาแฝกรักษาความชุมชื่นของดินทําใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
3. เปนแปลงตัวอยางและเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของเกษตรกรและหนวยงาน 

ตางๆ ไดรูวิธีการปลูกและการใชประโยชนหญาแฝกอยางเหมาะสม 
 4. การทําการเกษตรโดยใชสารอินทรียไมใชสารเคมี เชนการใชปุยหมัก สารเรงพด.1 การใชน้ําหมัก

จากสารเรง พด.2 และพด.7 
 5. การไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถ่ัวปรับปรุงบํารุงดิน 
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แปลงเรียนรู   

 

 
 
 

. 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  :นายวิริยะ  โอษฐงาม 
เบอรโทรศัพท  :  081-9994984 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 10 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรตําบลยาง 1,625 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานโนนสําราญ หมู 12 ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
พิกัด : X  0357107    Y 1061913 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  A 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
ไปบานเกษตรถาวร 
 
 บานนาเรือง ไปบานโนนสําราญ 
 
  
บานปราสาทเบง ต.กาบเชิง 
 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายกาล  ชมชื่น 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี52 หมู 12 ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 099-465-0860   
 
สถานการณในพ้ืนท่ี : เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําเพียงพอตอการปลูกพืชตลอดท้ังป การคมนาคมสะดวก 
แนวทางพัฒนา :  เปนศูนยท่ีสอดคลองกับสินคาหลักในพ้ืนท่ีและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning)       
โดยมีองคประกอบของศูนย ไดแก แปลงเรียนรูหลักสูตรการเรียนรูและฐานการเรียนรูสําหรับองคความรูท่ีมี      
อยูในศูนยเรียนรูฯเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหม 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เกษตรกรยึดหลักการทําเกษตรแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกษตรกรผลิตพืชปลอดสารพิษ และสอดคลองกับบริบทชุมชน 

 

ฐานการเรียนรู : 
ฐานท่ี 1. ฐานจุลินทรียสังเคราะหแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานโนนสําราญ ต.ดาน อ.กาบเชิง 

บานโนนสําราญ ม.12 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานท่ี 2. ฐานการเลี้ยงไสเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 3. ฐานการปลูกผักบุงแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 4. ฐานการเลี้ยงกบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 5. ฐานการเลี้ยงหมูหลุม 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเจาหนาท่ีรับผิดชอบศูนย : นายกมล  อูสูงเนิน 

เบอรโทรศัพท : 080-0012040 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร  
สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :49,195 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,187 คน 

สถานท่ีตั้ง: บานนาอุดมหมูท่ี 7 ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
พิกัด:  x 382045    y 1696812 Zone ๔๘ N 
Lat ………………………………… Long ………………………………………… 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรูไปตําบลหนองบัวทอง 

 

 

 

วัดบําเพ็ญธรรมศูนยเรียนรูฯ 

วัดเลียบบานไผ ไปตําบลรัตนบุรีทางหลวง หมายเลข 2076 ไปตําบลธาตุ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นายสมาน  มนตดี 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 2 หมูท่ี 7 ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 08-1542-8426 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลไผ  สวนใหญประกอบอาชีพทํานา โดยขาวท่ีนิยมปลูก คือ ขาวพันธุขาวดอก
มะลิ 105  พ้ืนท่ีปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเหมาะสมปานกลาง (S2)และมีความเหมาะสมนอย (S3)  ปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญ
กับปญหาตางๆ เชน ตนทุนการผลิตสูง เมล็ดพันธุขาวไมมีคุณภาพ ดินขาดความอุดมสมบูรณ รวมท้ังการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพต่ํา เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบกับภาวะขาดทุน เกิดปญหา
หนี้สินรุมเราจนไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  
แนวทางการพัฒนา :การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี การลดตนทุนการผลิตขาว และพ่ึงพาตนเองได 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ตนทุนต่ําการเกษตรแบบผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู :  

๑. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี และลดตนทุนการผลิต 
 ๒. การผลิตสารชีวภัณฑ และโรคและแมลงท่ีสําคัญ 
 ๓. การทําปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ 
 4. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู :  
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี และลดตนทุนการผลิต 

เปนฐานการเรียนรูในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เทคนิคการตัดพันธุปน  
และการลดตนทุนการผลิตขาว ตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียว 
โดยใชหลัก “3 ลด 1 เพ่ิม 2 ปฏิบัต”ิ คือ ลดการใชเมล็ดพันธุ ลดการใชปุยเคมี  
ลดการใชสารเคมี เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
และทําบัญชีครัวเรือน 

N 

ไปบานสี่เหลี่ยม ไปบานคอนสวรรค 

คลองน้ํา 
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2.การผลิตสารชีวภัณฑ และโรคและแมลงท่ีสําคัญ 

 เปนฐานการเรียนรูการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอรมาและบิวเวอรเรีย เพ่ือปองกันและรักษาโรคและแมลงศัตรู

ขาว รวมท้ังเรียนรูเก่ียวกับระบบนิเวศในนาขาว โรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ 

 
 

3. การทําปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ 

เปนฐานการเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

และการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัชพืช 

 

 

๔. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

เปนฐานการเรียนรูการทําการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  

เปนการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว และประมง โดยใชหลักการ

เก้ือกูลกันของพืชและสัตว ลดการพ่ึงพิงปจจัยภายนอก 

แปลงเรียนรู 

 

 

 
 
เครือขาย: ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานมวงบุญมี 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาววรรณิศา  หวังใจ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 09-3319-1906 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีณรงค  จังหวัดสุรินทร 

สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :104,596 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,590 คน 

สถานท่ีตั้ง: บานเกาะ  หมูท่ี 3  ตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค  จังหวัดสุรินทร 

พิกัด : Lat ………………………………… Long ………………………………………… 

X = 14°45'29.66  Y = 103°55'49.97 Zone 48 N 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรยีนรู  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นายสงวน  ศิริทว ี  
ท่ีอยู :เลขท่ี 107/1 บานเกาะ หมูท่ี 3  ตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค  จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท: 087 258 3915 
สถานการณของพ้ืนท่ี :การทํานาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญพบวาประสบปญหาภาวะขาดทุนซํ้าซาก ซ่ึงเกิดจาก
สาเหตุจาก-ภัยธรรมชาติ (ภัยแลง ฝนท้ิงชวง น้ําทวม โรคแมลงศัตรูพืชระบาด)- ปจจัยการผลิตมีราคาสูง -ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ  
แนวทางการพัฒนา :การลดตนทุนการผลิตตอไรของเกษตรกรลดลงและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให
เขาสูระดับมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนตามแนวทางเกษตรอินทรีย มกท.  
การนําไปใชประโยชน :  การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว   2. การผลิตและใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี 
3. การผลิตและใชสารขีวภัณฑ 4. การเพาะเลี้ยงสัตว 
5. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา         6. การลดรายจายและเพ่ิมรายได 
7. การแปรรูปและเพ่ิมมูลคา    8. การใชพลังงานทดแทน 
9. การอนุรักษสิ่งแวดลอม      10. การผลิตพืชอินทรีย 
 
 
 
 

ศนูย์เรียนรู้ 

ท่ีวา่การอําเภอศรีณรงค์ 
อบต.แจนแวน 

อบต.หนองแวง 

ไป อ. สงัขะ 
ไป อ. สงัขะ 

ไป อ.ศีขรภมิู 

ไป ต.หนองแวง 

ไป อ.ปรางค์กู่ 
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ฐานการเรียนรู:  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
 

 

 
 

2. การผลิตและใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี 
 
 
 
 

3. การผลิตและใชสารขีวภัณฑ   4. การเพาะเลี้ยงสัตว 
 
 
 
 

5. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    6. การลดรายจายและเพ่ิมรายได 
 
 
 
 

7. การแปรรูปและเพ่ิมมูลคา    8. การใชพลังงานทดแทน 
 
 
 
 

9. การอนุรักษสิ่งแวดลอม    10. การผลิตพืชอินทรีย 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย : กลุมหอมดินศรีณรงค จังหวัดสุรินทร , สหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทรจํากัด 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพิชัย  ทองพันธ 

เบอรโทรศัพท : 081 0731172 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์                                                                                                    
สถานทีต่ั้ง : บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 ต าบล ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์                                                   
สินค้าหลกั  : ขา้ว                                                  
พกิดัแปลง  : ค่า X=  0355161   ค่า Y= 1652687        

แผนทีไ่ปศูนย์เรียนรู้                                                  

                                                                

 ท
า
ง
ไ
ป
ต
.
ต
า
ก
กู

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                             

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นายชาตรี  จารัตน์  อาย ุ43 ปี   
ช่ือสินค้า : ขา้ว 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย : 98,600 ไร่ 
สถานทีต่ั้ง : บา้นเลขท่ี  161  หมู่ท่ี 3 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์   
เบอร์โทรศัพท์ : 0819765243  
สถานการณ์ของพืน้ที ่:  
►เกษตรกรต าบลปราสาททอง ส่วนใหญ่ปลูกขา้วร้อยละ 90  
► เกษตรกรประสบปัญหาการผลิต เมล็ดพนัธ์ุยงัไม่ไดคุ้ณภาพ  
► ตน้ทุนการผลิตสูง ผลผลิตต ่า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรใชปั้จจยัการผลิตสูง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและ 
     สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช   
แนวทางการพฒันา : การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว และการผลิตขา้วคุณภาพดี ซ่ึงเกษตรกรใชต้น้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ 
4,300 บาท และมีเป้าหมายลดตน้ทุนไร่ละ 1,600 บาท                                                                                                  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินเพื่อลดตน้ทุนการผลิต  การผลิตขา้ว
คุณภาพดี  การใชเ้ช้ือจุลินทรียค์วบคุมศตัรูพืช และการท าเกษตรผสมผสาน                                                                                                                                  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดตน้ทุนการผลิต ไร่ละ 1,600 บาท และลดการใชส้ารเคมี ผลดีต่อผลผลิตมีคุณภาพ ตลาด
ตอ้งการ ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัสูตรเรียนรู้ :  1. การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว                             2. การผลิตขา้วคุณภาพดี                                                                                        
                             3. การใชเ้ช้ือจุลินทรียค์วบคุมศตัรูพืช               4. การท าเกษตรผสมผสาน                                                                                                                                  

ทางเขา้อ.เขวาสินรินทร์ 

ที่ว่าการอ.เขวาสินรินทร์ 

ทางไปอ.ศีขรภูมิ-ส าโรงทาบ     ทางไปจงัหวดัศรีสะเกษ 

ศาลากลางจังหวดัสุรินทร์ 

 

  

สุรินทร์  

ไปต. ตากกู 

ไปอ.จอมพระ  

ศูนยเ์รียนรู้

ฯ 

ทางส่ีแยก ต.เมืองที 

โรงเรียนบา้นพะเนา 

วดัพะเนารัตน์ 

ทางไปอ.ศีขรภูมิ 

ทางเขา้ศีขรภูมิ  
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ฐานการเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลติข้าว                                                                                                                                     

- การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว โดยเนน้ การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ถูกชนิด ถูกวธีิ ถูกอตัรา ถูกเวลา  

 

 

 

                                                                                                                                                           

   ฐานการเรียนรู้ : การผลติข้าวคุณภาพดี                                                                                                                                                             

- ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตขา้วคุณภาพ ตั้งแต่การปลูก จนถึง การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา การใชเ้มล็ดพนัธ์ุดี และ

ตลาดตอ้งการ การผลิตเมล็ดพนัธ์ุดี การจดัการคุณภาพผลผลิต ไดแ้ก่ การผลิตขา้วมาตรฐาน                                                       

ฐานการเรียนรู้ :  การใช้เช้ือจุลนิทรีย์ควบคุมศัตรูพืช                                                                                                                                                   

- การใชเ้ช้ือจุลินทรียค์วบคุมศตัรูพืช  การใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย การใชส้มุนไพร                        

เพื่อควบคุมศตัรูพืช                                                                                                                                                                           

ฐานการเรียนรู้ : เกษตรผสมผสาน                                                                                                                                            

- เกษตรผสมผสาน พื้นท่ีไม่เหมาะสม การปรับเปล่ียนกิจกรรมเกษตรผสมผสาน  ลดความเส่ียงราคาสินคา้เกษตร

แปรปรวน กิจกรรม การปลูกขา้ว มะนาวในบ่อซีเมนต ์ไก่นกกระทา และเป็ดเทศ ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ 

 

 

  

เครือข่าย : กลุ่มส่งเสริมการผลิตขา้วชุมชนบา้นฉนัเพล  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต าบลปราสาททอง                                                                                                                                                                       

ช่ือเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร : นางผอ่งใส  คงเกตุ ต าแหน่ง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                            

เบอร์โทรศัพท์ : 0885944089 

  

ฐานเรียนรู้การใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฐานเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ฐานเรียนรู้การใช้จุลินทรีย์ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
สินคาหลัก : มะนาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  14 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรตําบลยาง 1,320 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง :  บานตาพรม หมู 4 ตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
พิกัด : X  375896 Y 1653224 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  ระดับ B 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 ไปอําเภอศีขรภูมิ ไปอําเภอสําโรงทาบ 
 
  
 
 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายพันเรือง  หอทอง 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 1/1 หมู 4 ตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 086-8781286 
 
สถานการณในพ้ืนท่ี : เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําเพียงพอตอการปลูกพืชตลอดท้ังป  
การคมนาคมสะดวก 
แนวทางพัฒนา :   

• การผลิตปุยน้ําชีวภาพ และปุยหมักใชเองโดยใชวัตถุดิบท่ีเหลือจากการปลูกพืชเพ่ือลดตนทุน 

• การปรับปรุงคุณภาพดินใหมีโครงสรางและความอุดมสมบูรณเหมาะสมแกการปลูกพืช 

• ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เกษตรกรยึดหลักการทําเกษตรแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกษตรกรผลิตพืชปลอดสารพิษ และสอดคลองกับบริบทชุมชน 

 

ฐานการเรียนรู : 
 ฐานท่ี 1. การผลิตพืชผักสวนครัว พืชผักตางๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หวยลําพอก 

บานยาง ต.ยาง อ.ศีขรภมู ิ

บานตาพรม ม.4 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานท่ี 2. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

 

ฐานท่ี 3. การปรับปรุงบํารุงดิน 

ฐานท่ี 4. การทํานา 

 

ฐานท่ี 5. การปลูกมะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู : 
ช่ือเจาหนาท่ีรับผิดชอบศูนย : นายประสาร  กงจักร 

เบอรโทรศัพท : 061-1190324 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานจารย อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร 
สินคาหลัก : เมล็ดพันธุขาวพันธุดี (พันธุขาวดอกมะลิ105 และ กข.15) 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 540ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 65 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานจารย หมูท่ี ๑ ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
พิกัด : Latitude =๑๔  3419.49  Longitude = ๑๐๓ 4358.92  
        X = 363517  Y =๑611378 (Zone ๔๘) 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : กําลังพัฒนา 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางอัญชัน  สุขจันทร 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 13/1 หมูท่ี ๑ ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : ๐91-3942301, 085-4113342 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในตําบลบานจารยสวนใหญปลูกขาว 26,320 ไร เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับ

การปลูกขาวโดยปลูกเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และจําหนาย แตประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ตนทุน

สูง กําไรสุทธิต่ํา เกษตรกรจึงหันมาผลิตเปนเมล็ดพันธุขาวท่ีไดมาตรฐาน ซ่ึงสามารถจําหนายไดในราคาท่ี

สูงข้ึน เกษตรกรมีรายไดท่ีสูงข้ึน 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอสังขะ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยท่ี ตําบลบานจารย ซ่ึงศูนย

ดังกลาวเปนเกษตรกรท่ีประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุใหไดมาตรฐาน จําหนายไดในราคาท่ีสูงกวา

ทองตลาด มีรายไดสูงข้ึน และสามารถถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีไดมาตรฐานสู

เกษตรกรท่ีสนใจสามารถนําไปปฏิบัติผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง และจําหนาย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

การนําไปใชประโยชน : สรางรายไดในชุมชน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน องคกรมีความเขมแข็ง 

 

N 

ถนนทางหลวง หมายเลข 24  อ.ปราสาท –อ.สังขะ 

 

สี่แยกสังขะ -บานดาน 

บานจารย ศพก.บานจารย 
อบต.บานจารย 

 
บานตาแอก 
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หลักสูตรเรียนรู : ๑. การผลิตเมล็ดพันธุขาว  

2. การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช   

3. การทําปุยหมักชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพลดตนทุน   

4. การปรับปรุงบํารุงดินโดยการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสดบํารุงดินฐานท่ี ๕  

    การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
ฐานเรียนรู : 

ฐานเรียนรูท่ี ๑ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐาน 

 
ฐานเรียนรูท่ี ๒ การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เชื้อบิวเวอเรีย และไตรโครเดอมา 

 
ฐานเรียนรูท่ี ๓ การทําปุยหมักชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพลดตนทุน 

 
ฐานเรียนรูท่ี ๔ การปรับปรุงบํารุงดินโดยการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสดบํารุงดิน 

 
ฐานเรียนรูท่ี ๕ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมานิตย สีพูแพน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : ๐8๑-9770546 สํานักงานเกษตรอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอลําดวน  จังหวัดสุรินทร 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :97,377 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,678 คน   
สถานท่ีตั้ง : บานหนองเกาะหมู 2  ตําบลตระเปยงเตีย อําเภอลําดวน  จังหวัดสุรินทร 
พิกัด :X 366634.90  Y 1631132.78 Zone 48 N Lat   Long  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายสมุทร  มีสัจจะ   
ท่ีอยู  : บานเลขท่ี 109 หมู 2 บานหนองเกาะ   ตําบลตระเปยงเตีย อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 0872431513 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลตระเปยงเตีย ประกอบอาชีพปลูกขาวเปนหลกั โดยมีพ้ืนท่ีปลูกขาว    
ประมาณ 22,213 ไร และเกษตรกรยังขาดแนวทางการผลิตขาวใหมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 
แนวทางการพัฒนา :การจัดการดานคุณภาพเพ่ือการผลิตขาวใหไดตามมาตรฐาน GAP และการลดตนทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP 
หลักสูตรเรียนรู : 1. ดินและปุย 

 2. การผลิตขาวมาตรฐาน GAP 
 3. โรค แมลงศัตรูขาว และ การปองกันกําจัด 
 4. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 

 
ช่ือเจาของศูนยเรียนรู  
นายสมุทร  มีสัจจะ 

เบอรโทรศัพท:0872431513 
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ฐานการเรียนรู :  
1. ดินและปุย 

  
 
2. การผลิตขาวมาตรฐาน GAP 

2 

3. โรค แมลงศัตรูขาว และ การปองกันกําจัด 
 

  
4. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 

  

แปลงเรียนรู 

   
 

เครือขาย : เกษตรกร หมู1 – 10 ตําบลตระเปยงเตีย อําเภอลําดวน จังสุรินทร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพินิจ  มังกร  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 0933191948 
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รพ.สต.จีกแดก 

อบต.จีกแดก 

ไปโคกกลาง บานศรีสวาย 

 

ศูนยเรียนรูฯ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :49,195 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,187 คน   
สถานท่ีตั้ง : บานทานตะวัน หมูท่ี 10  ตําบลจีกแดกอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร 
พิกัด : Lat ………………………………… Long ………………………………………… 

 X 317437.7  Y1601931.3  Zone ๔๘ 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายอุดม  ประชุมฉลาด  อายุ 51 ป 
อยูบานเลขท่ี 50 บานทานตะวัน หมูท่ี 10 ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 088-7263635 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลจีกแดกสวนใหญปลูกขาวหอมมะลิโดยอาศัยน้ําฝน และพ้ืนท่ีปลูกเปน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) รอยละ 90  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง หากจะคํานึงถึงการ
เพ่ิมผลผลิตผลท่ีตามมาคือ ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ทําใหไมมีกําไรหรือกําไรนอยในแตละรอบการผลิต  
แนวทางการพัฒนา :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว  
  2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดีพัฒนาการผลิตใหสามารถผลิตจําหนายเมล็ดพันธุ 
            3. สรางอาชีพเสริมในรูปแบบเกษตรผสมผสาน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :  .1 การผลิตสารชีวภันฑ                      2 การปรับปรุงบํารุงดิน 
                 3 การลดตนทุนการผลิตขาว               4 การผลิตพืชผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู : 1. 1 การผลิตสารชีวภันฑ  
  ฐานนี้จะสาธิตการขยายเชื้อรา 3 ชนิด คือ ไตรโคเดอรมา  บิวเวอรเรีย และเมตตาไรเซียม 
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2 การปรับปรุงบํารุงดิน 
 ฐานนี้จะเนนใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุงบํารุงดิน  การผลิตปุยอินทรีย หรือน้ําหมักตางๆ 
 

 
 
 
 
3 การลดตนทุนการผลิตขาว 
ฐานนี้เนนความสําคัญของการลดตนทุนการผลิตขาว  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 
 ท่ีไมสามารกําหนดปจจัยอ่ืนๆไดมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแตสามารถนําหลักการ 
ลดตนทุนการผลิตมาใชใหเกิดประโยชนและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

 
 
 
 
4. การผลิตพืชผสมผสาน 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู 
 

 
 
เครือขาย: กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน(บานทานตะวัน)ตําบลจีกแดก  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาวกมลภา  ดีพาชู ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท:  093-3191953 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร 

สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :302,946 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 13,712 คน   

สถานท่ีตั้ง:  บานกระเบื้อง  หมูท่ี  3  ตําบลนาหนองไผ  อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร 

พิกัด :Lat ………………………………… Long ………………………………………… 

X   335154      Y  1698718 Zone 48 N 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรยีนรู  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
 

ระยะทาง900 ม. 

 

ถนนชุมพลบุรี  -   ทาตูม 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นางรําพึง   อินทรสําราญ  อายุ  46  ป 
ท่ีอยู :บานเลขท่ี  118  หมูท่ี  3  บานกระเบื้อง  ตําบลนาหนองไผอําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท:  085-6342273 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลนาหนองไผทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวคือการปลูกขาวเปนหลัก
อาศัยน้ําฝนอยางเดียวและทําการเกษตรแบบใชสารเคมีทําใหประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ เชน  ฝนแลง  ปุยราคา
แพง  โรคแมลงระบาด  และสารเคมีราคาแพง  ไดผลผลิตนอย  ราคาผลผลิตต่ํา  แตตนทุนการผลิตสูง  รายไดไม
พอใชจายประสบปญหาขาดทุนและมีหนี้สินจํานวนมาก 
แนวทางการพัฒนา :มีการวางแผนการจัดการดินทําไรนาสวนผสม  การทําเกษตรอินทรีย  และเกษตรเกษตรทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิต  และ
ความแปรปรวนของฤดูกาลได เพราะมีการปลูกพืชหลายๆอยางรวมกับการเลี้ยงสัตว  และการประมง มีการบริหาร
จัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
จุดเดนของศูนยเรียนรู:ไรนาสวนผสม 
หลักสูตรเรียนรู:  

1.การผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 

2.การปลูกไมผล  พืชผัก  ไมยืนตน 

3.การเลี้ยงปศุสัตว 

4.  การเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ 

รร.บานกระเบ้ือง ทต.นาหนองไผ 

ศนูย์เรียนรู้ 

บ้านโนนตาล้าน บ้านกระเบือ้ง 
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ฐานการเรียนรู: 
1.  กระบวนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียทุกข้ันตอน  เชนไมใชสารเคมีทางการเกษตร  

ปุยเคมี  สารควบคุมการเจริญเติบโตสารควบคุมและกําจัดวัชพืช  สารปองกันและกําจัดโรคแมลงศัตรูขาวตลอดจน
สารเคมีท่ีใชในโรงเก็บพันธุขาวท่ีปลูก คือ  พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  มีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินโดย
การปลูกพืชหมุนเวียน  การไถกลบตอซัง ปลูกถ่ัวพรา หวานปอเทือง  ใชปุยอินทรียจากมูลสัตวท่ีเลี้ยงในไรนาสวนผสม 
มีการใชน้ําหมักชีวภาพทําใชเอง  และใชสารชีวภัณฑในการควบคุมปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช  ขาวท่ีปลูกไดผล
ผลิตสูงเฉลี่ย  550  กิโลกรัม/ไร  ผลผลิตท่ีไดเปนขาวท่ีมีคุณภาพสูง  และปลอดภัยจากสารพิษและเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเปนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน จนไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตขาวเกษตร
อินทรีย ม.ก.ท.  ป  พ.ศ. 2554  และไดรวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิมูลนิธิชัยพัฒนา  
 
 
 

2. การปลูกไมผล  เพ่ือการบริโภคและจําหนายสามารถสรางรายได 
ใหกับครอบครัวอยางมากเพราะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดหลายครั้งไมผลท่ีปลูกไดแก  
กลวยน้ําหวา มะนาวในวงบอซีเมนต ไผหมาจู  ไผตงลืมแลง 

3. การปลูกผัก  สวนใหญปลูกไวเพ่ือบริโภคเปนแหลงวิตามินและ 
เกลือแรหลายชนิดใหกับคนในครอบครัว  สวนท่ีเหลือจากการบริโภคจะนําออกจําหนาย 
พืชผักท่ีปลูกไดแก ผักหวานปา  ชะอม แคแดง  มะเขือพวง  ตระไคร  ขา ผักกางมุง  
และปลูกออย  

4. การปลูกไมยืนตน  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวกันลมและเอาไวใช 
ประโยชนในอนาคต ไดแก  ไมพยุง  ไมแดง  ยางนา มะคาโมง สะเดา  ยางพารา  และข้ีเหล็ก 
ปลูกเปนรั้วรอบๆพ้ืนปลูกไวเพ่ือบริโภคและจําหนาย 

5. การเลี้ยงปศุสัตวเปนการเลี้ยงเพ่ือบริโภคเปนแหลงโปรตีน 
ใหแกคนในครอบครัวและสามารถนําผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคออกจําหนายได 
อีกท้ังสามารถนํามูลสัตวท่ีเลี้ยงมาทําปุยคอกปุยหมัก  ปุยอินทรีย  เพ่ือนําไปใชในกิจกรรม 
ทํานาปลูกขาวอินทรียและปลูกพืชอ่ืนๆไดอีก กิจกรรมเลี้ยงสัตวไดแก  เลี้ยงหมูบาน  
เลี้ยงหมูปาในคอกหมูหลุม  เลี้ยงไกบาน  เลี้ยงเปด 

6. การเลี้ยงปลา  มีบอน้ําจํานวน  3  บอเพ่ือเปนแหลงเก็บกักน้ําใช 
ในกิจกรรมตางๆในไรนาสวนผสมมีการปลูกหญาแฝกรอบรอบๆบอเพ่ือชะลอการไหล 
ของน้ําลดการพังทลายของหนาดิน  มีการนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชกับเครื่องสูบน้ํา 
เพ่ือนําน้ํามาใชในระบบไรนาสวนผสมเปนการนําพลังงานทางเลือกมาใชเพ่ือลดคาไฟฟา  และนําปลานิลมาเลี้ยงในบอ
ดังกลาวดวยนอกจากเลี้ยงปลาแลวก็มีการเลี้ยงกบในบอเลี้ยงกบอีกดวย  เพ่ือใชบริโภคและจําหนายไดอีกทางหนึ่ง 
แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย: ไรนาสวนผสม  นางสมบูรณ  วิเชียรรมย,ไรนาสวนผสมนายสมาน  บรรลุสุข                                                         

ไรนาสวนผสมของ นายเอก  คําภา, ไรนาสวนผสมของ นายสมชาติ  เนื่องมี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :   นายโชค   มีชัย  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :   089-9474181 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :104,596 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 6,590 คน   
สถานท่ีตั้ง:บานสําโรง หมูท่ี 9 ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 
พิกัด :Lat ………………………………… Long ………………………………………… Zone 48 N 

x: 368506  y: 1679125  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : B 
 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นายสุรพล สอนดี 

ท่ีอยู :98 หมูท่ี 9 บานสําโรง ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท:0821370256 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี :พ้ืนท่ีของตําบลสนม อําเภอสนม เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1+ S2)  เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตําบลสนมรอยละ 90 ปลูกขาวเจา โดยสวนใหญเปนพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 แตประสบปญหา- 
คุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิตขาว –ปจจัยการผลิตมีราคาสูง - ตนทุนการผลิตสูง แหลงน้ําสาธารณะมีสภาพ
ตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําไวเพ่ือใชทําการเกษตรไดอยางเพียงพอในยามท่ีฝนไมตกตามฤดูกาล  ประกอบกับราคา
ผลผลิตท่ีแปรผันจึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการผลิต 

แนวทางการพัฒนา :การเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเสี่ยงของการผลิตทางการเกษตรโดยการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตใหมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอกใหไดมากท่ีสุด 
และสามารถลดตนทุนการผลิต  ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดจริงโดยเนน
ยุทธศาสตร การตลาดนําการผลิต  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:ดําเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
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หลักสูตรเรียนรู:  
1 การผลิตปุยอินทรียน้ําหมักหมักชีวภาพสูตรตางๆ 
2 การเลี้ยงปลาในบอดิน 
3 การเลี้ยงกบในกระชังและบอดิน 
4 การปลูกไมผลไมยืนตน 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 
1. การผลิตปุยอินทรีย 
การทําปุยแหงชีวภาพ48 ชั่วโมงเพ่ือใชในนาขาวและ เพาะปลูก 

พืชผัก ไมผลตางๆ ลดการใชปุยเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิม 
อินทรียวัตถุและสรางความอุดมสมบูรณใหกับดิน  

2. น้ําหมักชีวภาพ 

การผลิตสมุนไพรไลแมลงศัตรูพืช, น้ําหมัก 
ชีวภาพฮอรโมนไข, น้ําหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรตางๆ ท่ีมีอยูและ
สามารถหาไดในชุมชน เชน สะเดา ขา ตะไครหอม รวมท้ังเศษผลไม 
พืชผัก และอาหารท่ีเหลือจากการบริโภค  

3. การเล้ียงกบในกระชัง และกบในบอดิน  
เพ่ือเปนแหลงอาหารสําหรับบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย
ในทองถ่ินนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเพาะพันธุกบ
จําหนายนอกฤดูกาลอีกดวย 

4. การเล้ียงปลาในบอ 

เกษตรกรเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาไน ปลาบึก 
จะละเม็ดน้ําจืดเพ่ือเปนแหลงอาหารสําหรับบริโภคใน
ครัวเรือนและจําหนายในทองถ่ิน  
 
 
5. การปลูกพืชผัก ไมผลตางๆ  
  เกษตรกรปลูกพืชผักตางๆ  ชะอม บวบ ไผตง พริก กระเพรา โหระพา เปนตน และ ไมผล เชน 

กลวยน้ําวา มะนาว 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : เกษตรกรในพ้ืนท่ี หมูที 9 บานสําโรง ตําบลสนม 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสนิท  ยอดอินทร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท: 0821464735 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 
สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :130,366 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 7,711 คน  

สถานท่ีตั้ง: บานตะเคียนพัฒนา หมูท่ี 12 ตําบลสําโรงทาบ  
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 
พิกัด: : Lat ………………………………… Long ………………………………………… 

X 385178.58  Y 1656904.29 Zone 48 N 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรยีนรู  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายวิเชียร  สมนาค   
เกิดวันท่ี 28 เมษายน 2507อายุ 51 ป บานเลขท่ี 65 หมูท่ี 12 ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ                      
จังหวัดสุรินทร โทร: 093 - 3676037  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

     

 

 

 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลสําโรงทาบ สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก            
และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 90 โดยปลูกขาวเพ่ือไวจําหนายและบริโภค                 
แตประสบปญหาเรื่องตนทุนในการผลิตสูง เพราะดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ตองใชปุยเคมีกับ สารเคมีเปน                  
จํานวนมาก และราคาแพง 
แนวทางพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรท่ัวไปใชตนทุนการผลิตขาวเคมี เฉลี่ยไรละ 4,325 บาท 
ตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 3,300 บาท ซ่ึงตางกัน 1,025 บาท จึงควรลดตนทุนการผลิตดวยการหันมา”ปลูกขาว
อินทรียแทน”ปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาจากนาหวานเปนนาหยอด และการทําเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวและการลดตนทุนการผลิตขาว 

       2. การผลิตและการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี 

                3. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

       4. การเลี้ยงสัตว( โค สุกร เปด ไก จิ้งหรีด ฯลฯ) 

                5. การเลี้ยงสัตวน้ํา (ปลากินพืช กบ ) 

                6. การปลูกพืชผักอินทรีย 

      7. โรงสีขาวฯการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวฯ. 
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ฐานการเรียนรู 1. การผลิตพันธุขาวและการลดตนทุนการผลิตขาว 2. การผลิตและการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี 

    

 

 

 

 

 

        

3. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ             4. การเล้ียงสัตว( สุกร,โค,เปด,ไก,) 

 

 

 

 

 

 
 

5. การเล้ียงสัตวน้ํา เล้ียงปลา เล้ียงกบ  6. การปลูกพืชผักอินทรีย 7.โรงสีขาวครัวเรือน 
 

 

 

 

 

 

 

 
เครือขาย : กองทุนขาวจังหวัดสุรินทร ,ศูนยขาวชุมชนฯ,โครงการ BRIA 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนางฤทัยวรรณ  เลาเลิศ นวส.ชํานาญการ 
โทร.081-9778553, 093-3191909 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก : กลวยหอมทอง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองหลวง หมูท่ี 3 ตําบลหนองหลวง อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร 

พิกัด :  Latitude 15.241375  Longitude 103.947858 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : X 386985   Y 1685306 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

     ไป อ.สําโรงทาบ                                          ไป อ.รัตนบุรี 

 

              บานหนองหลวง 

 

 

                                                          ศูนยเรียนรูฯ 

 

 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายปรีดา จําปาหอม 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 191 หมูท่ี 3 ตําบลหนองหลวง อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 094-5518759 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองหลวง สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก               

มีพ้ืนท่ีปลูกขาวรอยละ 95 และเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวปานกลาง (S2) รอยละ 80 โดยสวนใหญ

เกษตรกรจะปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนสูง กําไรสุทธิตํ่า 

เกษตรกร จึงหันมาทําการเกษตรแบบผสมผสานโดยการพืชผักสวนครัว ปลูกมะนาว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เลี้ยงปลา 

ฯลฯ  เพ่ือลดรายจายและสรางรายไดเสริม ยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอโนนนารายณ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยท่ีบานหนองหลวง หมูท่ี 3             

ตําบลหนองหลวง ซ่ึงเปนศูนยฯ ตนแบบของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี โดยมีสินคาหลักคือ กลวยหอมทอง มีวิธีการลดตนทุนการผลิต

ขาวโดยการใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังไดปลูกพืชหลากหลาย

ชนิด เพ่ือการดํารงชีวิตในรูปแบบผสมผสาน โดยใชแนวคิด “ซุปเปอรมารเก็ตพืชผักสวนครัว” คือการปลูกทุก

อยางท่ีกิน และกินทุกอยางท่ีปลูก ในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีสูตนแบบของ

การปฏิบัติใหเห็นเชิงประจักษของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

 

บ้านแข้ดอ่น 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับบริบทชุมชน 
 

การนําประโยชน :  การปลูกกลวยหอมทอง และยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิตสูความยั่งยืน 
 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การปลูกกลวยหอมทอง 

2. การลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

   3. การปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือการดํารงชีพ 

                              4. การเลี้ยงสัตวเพ่ือประโยชนเก้ือกูล 

   5. การระบบน้ํา 2 ใน 1 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานท่ี 1 การปลูกกลวยหอมทอง 

ฐานท่ี 2 การลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

ฐานท่ี 3 ปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน 

ฐานท่ี 4 การเลี้ยงสัตวเพ่ือประโยชนเก้ือกูล 

ฐานท่ี 5 ระบบน้าํ 2 ใน 1 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายขวัญชัย  สะอาดยิ่ง 

เบอรโทรศัพท : 081-10741333  สํานักงานเกษตรอําเภอโนนนารายณ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร   

สนิคาหลัก : ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย :59,071 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,386 คน   

สถานท่ีตั้ง:  หมูท่ี 4 บานสวาท ตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร 
พิกัด :       X = 0388718 Y = 1609520 Zone ๔๘ N  
 Lat ………………………………… Long ………………………………………… 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : C 
 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
  
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายสุคนธ  ชูชีพ   
เบอรโทรศัพท :  080 1616929 

 
เกษตรกรตนแบบนายสุคนธ  ชูชีพ   

สถานการณของพ้ืนท่ี :พ้ืนท่ีตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร พบวาการปลูกขาวของเกษตรกรมีปญหาท่ี
สําคัญคือ ตนทุนการผลิตสูง -โรคและแมลงระบาด- ตองการทําเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ไวใชเองอยางเพียงพอและ
กระจายเครือขายสูชุมชนใกลเคียงดวย 
แนวทางการพัฒนา :  
1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
                  2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดีพัฒนาการผลิตใหสามารถผลิตจําหนายเมล็ดพันธุ 
จุดเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู 

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีตามระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP SEED 
2. การผลิตปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ และปุยพืชสด 
3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

          4. การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ไปอําเภอบวัเชด ไปบ้านไทยเจริญ 

ศาลากลางหมูบ้่าน

 

ศนูย์เรียนรู้ฯนายสคุนธ์ ชชีูพ 
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ฐานการเรียนรู : 
           1. ฐาน.การผลิตเมลด็พันธุขาวคุณภาพดตีามระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP SEED 

 
ภาพกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

 
          2. ฐานการผลิตปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ และปุยพืชสด     
ภาพกิจกรรมการผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว 

 
         3. ฐานการผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  

 
ภาพกิจกรรมการผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

 
4. ฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาพกิจกรรมการเลี้ยงไกไขและเพาะเห็ดเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย 
 
  แปลงเรียนรู                  
 

 
ภาพสระน้ําเพ่ือการเกษตร       ภาพแปลงนาขาวของแปลงเรียนรู 
 
เครือขาย : กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน (บานสวาท) ตําบลสําเภาลูน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวภัทพิมล ไสว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 093 3191943 
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