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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 135,949 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,711 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานจานไหล หมูท่ี ๔ ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
พิกัด :   Long 104.77648 Lat 15.31988 
พิกัด : X 476006   Y 1693720     Zone : 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ............ 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

                                                          
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายสมัย สบายใจ  
อายุ ๕๐ ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๙๕ หมูท่ี ๔ ตําบลหนองขอน                                                                   
อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท :  081-4341433 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองขอน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 55 และพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาวนอย (S3) รอยละ 24.33 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวปานกลาง (S2) รอยละ 14.17 
และเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวมาก (S1) รอยละ 0.48 โดยปลูกขาวไวเพ่ือบรโิภคและจําหนายเปนเมล็ดพันธุ 
แตประสบกับปญหาขาดแคลนน้ํา เนื่องจากตองอาศัยน้ําฝนในการทํานา  ปจจยัการผลิตสูง   ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา                                           
มีโรคแมลงระบาด 
แนวทางการพัฒนา : - เพ่ิมผลผลิตจาก 385 กก./ไร เพ่ิมข้ึน 65 กก./ไร เปน 450 กก./ไร 
                           - ลดตนทุนการผลิตจาก ไรละ 3,850 บาท (กก. ละ 10 บาท)  
                           - การผลิตเมล็ดพันธุจําหนาย 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวและลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : ใชปุยหมักชีวภาพผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
   ๒. ลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรูท่ี 1. การผลิตปุยหมักชีวภาพผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ทําการผลิตปุยหมัก
ชีวภาพจากวัสดุในทองถ่ินจนอยูในสภาพพรอมใชงานและเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอรมาเปนเวลา 7 วัน กอนนําปุยหมักไป
ใชใหนําเชื้อราไตรโคเดอรมา ชนิดสดมาผสมคลุกเคลาใหเขากันกอนใช 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การใชแหนแดงในนาขาว เลี้ยงขยายในบอปูนกอนขยายลงแปลงนาเพ่ือลดการสารเคมีในการ
กําจัดวัชพืช และเพ่ิมปุยไนโตรเจนในนาขาว  

 
 
 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 แปลงสาธิตการทํานาแบบประณีต (ดํานาตนเดียว) 
เพ่ือใหขาวมีการแตกกอท่ีดี ใชเมล็ดพันธุนอย การดูแลรักษางายโดย
เนนการปฏิบัติจริง 
 
   
  
 
 
ฐานการเรียนรู : 4 การเลี้ยงไสเดือน เพ่ือชวยยอยสลายเศษผักและปุยคอก 
สามารถนําน้ําไสเดือนไปฉีดพนนาขาวได 
ฐานการเรียนรู : 5 การเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอรมา ชนิดเชื้อสดดวยขาวสุกเพ่ือ
ใชปองกันโรคขาวท่ีเกิดจากเชื้อราและเสริม
การเจริญเติบโตของตนขาว 
ฐานการเรียนรู : 6 เทคนิคการผลิตเมล็ด
พันธุ แบบวิธีการดั้งเดิม ดวยการตีขาวดวย มือ นําเขาเครื่องเปาคัดแยกเมล็ดและ
คัดเมล็ดดวยมืออีกรอบ 
 
แปลงเรียนรู 

  
 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนตําบลปะอาว, ศูนยขาวชุมชนตําบลหัวเรือ, ศูนยขาวชุมชนตําบลขามใหญ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวเยาวนาถ  หาดคําหาญชูวงศ    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-6307149 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอศรีเมืองใหม   จังหวัดอุบลราชธานี  

สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :   199,358  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :    10,629  ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองหาง  หมูท่ี  10  ตําบลนาคํา  อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Long 105.30578  Lat 15.49615 
พิกัด : X 532797    Y 1713224      Zone : 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ............ 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายสมาน  ประสพสุข  อายุ 44  ป 

ท่ีอยู เลขท่ี 16 ม.10 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี      
เบอรโทรศัพท : 062-1241157 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลนาคํา  สวนใหญปลูกขาวรอยละ  80  และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกขาวปานกลาง (S2)  รอยละ  70  โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายแตประสบปญหา คือ  การผลิตเมลด็
พันธุไมไดคุณภาพ   คาใชจายการผลติสูง   ดินมีความอุดมสมบูรณ   โรคและแมลงระบาดบางฤดูกาล  การทํานาอาศัยน้ําฝน
เพียงอยางเดียว  มักประสบปญหาฝนท้ิงชวง 

วงเวยีน 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

อบต.นาคํา 

 
ท่ีวา่การอําเภอ 

ตลาดสด 

ป๊ัม  ปตท. 

 สํานกังานเกษตรอําเภอ 

 

ไปบ้านหนองห้าง 

ไปตําบลดอนใหญ่ ไปโรงพยาบาล 

ไป 

บาน 

ฟา 

หวน 

ไป 

ตํา 

บล 

แก้ง 

กอก 
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แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยชีวภาพ 2. การเพ่ิมผลผลิตโดยใชหลักวิชาการทุกข้ันตอน
ขบวนการ   3. การผลิตเมล็ดพันธุจาวใหมีคุณภาพโดยใชระบบ  GAP    
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยชีวภาพ 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต 
   2. การเมล็ดพันธุจาวใหไดคุณภาพดี 
   3. การปรับปรุงบํารุงดิน 
ฐานการเรียนรู :  
1 .การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ  โดยเนนขบวนการผลิตตั้งแตการเตรียมดิน  การเตรียมเมล็ดพันธุ  การดูแลรักษา
ตั้งแตปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การใชปุยอินทรีย  การ
บริหารจัดการศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีการดําเนินการใชประบวนการโรงเรียนเกษตรกรขาว และระบบ  GAP  
 
2. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  เพ่ือลดตนทุนการผลิตโดยเกษตรกรผลิตเอง  เชน   
การผลิตปุยหมัก  ปุยคอก  ใชรวมกับปุยเคมี  วิธีการถายทอดโดยการสาธิตการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ  อัตราสวนของวัสดุสวนผสมแตละสูตร  พรอมดวยวิธีการใชท่ีถูกตอง 
3. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาและบิวเวอนเรีย  เพ่ือใชในการควบคุมโรคท่ีเกิดจาก            
เชื้อรา  โดยเนนการสาธิต  ข้ันตอน  วิธีการผลิต  อุปกรณท่ีใชในการผลิต  การบมเชื้อ
หรือการเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนวิธีการนําไปใชท่ีถูกตอง 
 
4.  การใชปุยพืชสด  เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน  โดยเนนการใหความรูและความเขาใจชนิด
ของปุยพืชสด  ประโยชนของปุยพืชสด  วิธีการผลิตปุยพืชสด  เชน ชวงเวลาและฤดูกาล 
ท่ีปลูก  วิธีการปลูก  อัตราการใชเมล็ดพันธุ  การไถกลบ และวิธีการใชปุยพืชสด 
 

5.  การผลิตการใชปุยน้ําหมักชีวภาพ  เปนการสกัดจากอินทรียวัตถุจากพืชและสัตว 
ดวยวิธีธรรมชาติ  โดยเนนข้ันตอนและวิธีการผลิต  สวนผสมของวัตถุดิบท่ีนํามาผสม  ชนิดของน้ําหมัก  ประโยชน
และวิธีการใช  เชน  น้ําหมัก 1 ลิตร / น้ํา 200  ลิตร   
 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลดอนใหญ ,ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลเอือดใหญ, 

    ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลวาริน,ศูนยขยายเมล็ดพันขาวอุบลราชธานี  กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอนุชา  บุษบง     ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 085-6074586 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 12,620 ไร  
เกษตรกรเปาหมาย  : 3,813 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานบะไห หมูท่ี 7 ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด :  48p X 552707  Y 1709097  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 
 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายชมภ ูบิลชัย  อาย ุ61 ป 
ท่ีอยู  : บานเลขท่ี 91 หมู 7 ต.หวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท : 091-8343643 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : การผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในอําเภอโขงเจียมในสภาวะปจจุบัน ประสบปญหาตาง
มากมาย อาทิเชน ตนทุนการผลิตสูง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ เปน
ตน ทําใหไดผลผลิตตอไรต่ําและคุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญจึงประสบปญหาการขาดทุน เกิดภาวะหนี้สินไมสามารถ
พ่ึงตนเองได เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวจึงใหความสําคัญเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและการพัฒนา 
คุณภาพผลผลิตการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ิมปรมิาณผลผลิตและพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง จาก 5,600 บาท เหลือ 5,000 บาท ตอไร 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง  
หลักสูตรเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
   2. การผลิตมันสําปะหลังใหไดคุณภาพแปงดี 
ฐานเรียนรู : 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การเตรียมดิน 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 การเตรียมพันธุ และทอนพันธุ        

 

 

 

 

 
 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การปลูก และการบํารุงรักษา 

 

 

 

 

 
ฐานเรียนรูท่ี 4 การทําฮอรโมนเรงรากและสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

                    
 

แปลงเรียนรู : 

   

                        

 

 
 
 
 
เครือขาย : กลุมผลิตมันสําปะหลังบานนาบัวใต หมู 9 ตําบลหวยยาง 
              กลุมผลิตมันสําปะหลังบานหนองฮี หมู 2 ตําบลหวยยาง 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชัยพัทธ  นวลดี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 094-2831231 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 302,930 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,703 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานสรางถอ หมูท่ี 1๕  ตําบลสรางถอ  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Long 104.51102    Lat 15.38240    พิกัด : X 15229322 Y 10430672 Zone : 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : …………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายประยุทธ  อุทธสิงห  อายุ 5๑ ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 1๑๙ หมูท่ี ๑5  ต.สรางถออ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธาน ี

 เบอรโทรศัพท : 093-3532100 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : สถานการณของพ้ืนท่ีอําเภอเข่ืองใน มีพ้ืนท่ีท้ังหมดของอําเภอ จํานวน 412,344 ไร มีพืช

เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ประกอบดวย ขาว มันสําปะหลัง และยางพารา ขอมูลท่ัวไปของตําบลสรางถอ มีพ้ืนท่ีท้ังหมดของ

ตําบล จํานวน 40,625 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร  31,049 ไร ปลูกขาว 26,282 ไร มันสําปะหลัง 3,130 

ไร ยางพารา จํานวน 1,468 ไร พืชอ่ืนๆ จํานวน 169 ไร ขอมูลศักยภาพของพ้ืนท่ีในการปลูกขาว (S1 S2 S3 N) 

พ้ืนท่ี  26,282 ไร เหมาะสมสงู S1 พ้ืนท่ี  6,199 ไร เหมาะสมปานกลาง S2 พ้ืนท่ี  14,785 ไร เหมาะสม

เล็กนอย S3 พ้ืนท่ี  3,294 ไร พ้ืนท่ีไมเหมาะสม N จํานวน  2,004 ไร เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวเพ่ือบริโภค 

และจําหนายเมล็ดพันธุ แตพ้ืนท่ียังประสบปญหา ไดแก   ตนทุนการผลิตสูง  ผลผลิตท่ีไดยังไมดีเทาท่ีควร   โรคแมลง

ระบาด    ความอุดมสมบูรณของดิน 

แนวทางการพัฒนา :  1) การลดตนทุนการผลิตขาวจากเดิมตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ย 4,000 บาท/ไร ๑๐ บาท/กก. 

และผลผลิตขาวเฉลี่ย 400 กก./ไร   2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 

 

ถนนแจง้สนิท ยโสธร – อุบลราชธานี 

         สาํนกังานเกษตรอาํเภอเข่ืองใน 

ทางไป อ.ยางชุมนอ้ย 

ท่ีวา่การ อาํเภอเข่ืองใน 

ตาํบลสร้างถ่อ 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การปกดํานาโดยใชกลาตนเดียวและการใชสารชีวภัณฑ เพ่ือการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การใชสารชีวภัณฑ เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
                      2. การผลติเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 
   3. การเพ่ิมมูลคาขาว/การแปรรูปขาว 
 
 
ฐานการเรียนรู : 1  การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เปนฐานการเรียนรูในการลด
ตนทุนและผลิตปุยใชเอง โดยมีการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จากเศษวัสดุเหลือใช 
ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน เปนอาหารแกพืช ชวยปรับสภาพดินและน้ํา ตลอดจน
แกปญหาโรคและศัตรูพืช ลดการใชปุยเคมี 
ฐานการเรียนรู : 2 การผลิตสารชีวภัณฑ การผลิตเชื้อรา 
ไตโคเดอรมา/บิวเวอรเรีย เพ่ือใชในดานการเกษตรลดการใชสารเคมี และเนนการทํานา 
โดยเนนการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเชื้อราไตรโคเดอรมา เนนใช 
กับเชื้อราโรคพืช (เปนรากินรา) สวนเชื้อบิวเวอรเรียเปนเชื้อราท่ีเปนเชื้อรากิน 
ฐานการเรียนรู : 3 การผลิตน้ําสมควันไม เพ่ือใชเปนสารปรับปรุงดิน  

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารเรงการเติบโตของพืช ลดการใชสารเคมี 

ฐานการเรียนรู : 4 การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  

ประกอบดวยการทําแปลงขยายพันธุขาว การการตัดขาวปน  การปรับปรุงสภาพ 

เมล็ดพันธุขาว การเก็บรักษา เมล็ดพันธุขาว  การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว 

ฐานการเรียนรู : 5 การแปรรูปขาว การแปรรูปขาวเพ่ือชวยเพ่ิมมูลคา จะสามารถชวยเหลือ 

เกษตรกรใหมีทางเลือกในการแกไขปญหาดานการผลิตและการสงออกขาว ชวยเพ่ิมความ 

ตองการขาว สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตขาว เชน ผลิตภัณฑขาวกลอง และผลิตภัณฑขาวกลองงอก  

แปลงเรียนรู : 

  

                    
 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลสรางถอ ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี กรมการขาว 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสมปอง นาสารีย     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 094-2659995 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร    อําเภอเขมราฐ   จังหวัดอุบลราชธานี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปหมาย : 213,969 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 12,352 ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานโนนสมบูรณ หมู 10 ตําบลแกงเหนือ อําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Long 105.11869  Lat 15.95241    พิกัด : X 512702 Y 1763675     Zone : 48 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  
นายทนงค บุดดาเคย อายุ 60 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 11 หมู 10 ตําบลแกงเหนือ 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
เบอรโทรศัพท: 081-5793610  
 
 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแกงเหนือ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 ไมมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูก
ขาว (S1) พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S2) รอยละ 63 พ้ืนท่ีเหมาะสมนอยกับการปลูกขาว (S3) รอยละ 
23 พ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาว (N) รอยละ 11 และพ้ืนท่ีปารอยละ 5 จะพบปญหาในปลูกขาว  ไดแก                             
พ้ืนท่ีไมเหมาะสม   ตนทุนในการปลูกขาวสูง   ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา   ผลผลิตตอไรต่ํา 
 

แนวทางการพัฒนา :   - การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 2,302 บาท โดย
มีเปาหมายลดตนทุนลงไรละ 400 บาท  
          - เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวและพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย เพ่ือทํา
กิจกรรมอ่ืน เชน พืชไร พืชสวน ไรนาสวนผสมหรือปศุสัตว    
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนตนทุนการผลิตขาว การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปนไรนาสวนผสม 
 

การนําไปใชประโยชน : ใชพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับพืชท่ีจะนํามาปลูก ลดตนทุนการผลิต 
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หลักสูตรเรียนรู :  
 

ลําดับท่ี หลักสูตร ฐานเรียนรู หมายเหตุ 

1 การลดตนตนทุนการผลิตขาว  การปรับปรุงดิน  

การผลิตปุยน้ําหมัก  

การลี้ยงปลาในนาขาว  

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกขาว การปลูกขาวไรเบอรรี  

 

ฐานการเรียนรู: 1 การปรับปรุงดิน ในชวงเดือนธันวาคม-มีนาคม  หลังจากตัดตนขาว
มีการปลูกพืชตะกูลถ่ัว เชนถ่ัวลิสง เพ่ือเพ่ิมรายได   ในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
ปลูกถ่ัวพรา เพ่ือปรับปรุงดิน        
ฐานการเรียนรู : 2 การผลิตปุยน้ําหมัก โดยผลิตน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง น้ําหมัก 
ฮอรโมนพืช และน้ําหมักรกหมู เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 
ฐานการเรียนรู : 3 การลี้ยงปลาในนาขาว เพ่ือเพ่ิมแหลงอาหารเพ่ิมรายได และลด  
การระบาดแมลงศัตรูพืช 
ฐานการเรียนรู : 4. การปลูกขาวไรซเบอรรี เพ่ือเพ่ิมมูลคาของขาว 

 
 
 
    
                                                    

แปลงเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวตําบลแกงเหนือ  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวรุงลัดดา บุญทรง    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-8525695 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 419,968 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 35,742 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานบัวเทียม  หมู  9  ตําบลกลาง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Long 105.15613    Lat 14.73990 
พิกัด : X  516806           Y 1629564     Zone: 48 
ระดับพัฒนาของศูนยเรียนรู ฯ : ……………………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :    แผนท่ีไปบานบัวเทียมและจุดท่ีตั้งศูนย 
 

  

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  
นายสําเภา นันตะเสน  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 114/1 หมู 9  
บานบัวเทียม   ตําบลกลาง 
อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท :    085-1603682 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เปนพ้ืนท่ีราบลุม ชุดดินมีศักยภาพความเหมาะสมในการปลูกขาวเปน  S1 
แนวทางการพัฒนา  :   1) จัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 2) จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน   
3)  สรางเครือขายศูนยเรียนรูในอําเภอ  4) พัฒนาผลผลิตใหเพ่ิมข้ึน  15-20  เปอรเซ็นตตอไร  5)  ลดตนทุนการ
ผลิตลงใหไดไรละ  500  บาท  เปนอยางต่ํา  6) จัดตั้งตลาดรวมสินคาขาว  7.สรางเกษตรกรตนแบบเรื่องขาว 
  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : แหลงถายทอดความรูการผลิตขาวอินทรีย  และการลดตนทุนการผลิต 
 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตไดไรละ  500  บาท 
หลักสูตรการเรียนรู :  1. ลดตนทุนการผลิต 
 2.  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว 
 3. การเพ่ิมผลผลิตขาวใหสูงข้ึน 
 4. ปรับปรงุดินดวยวัสดุท่ีมีในพ้ืนท่ี เชน ไถกลบตอซังขาว 
 5. ตรวจวิเคราะหดินเพ่ือหาความอุดมสมบูรณของดิน 
 6. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 7. ใชแรงงานในครอบครัวไมจางแรงงานหรือเครื่องยนตการเกษตรอ่ืน 
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ฐานเรียนรู : 1. การผลิตปุยอินทรีย ผลิตน้ําหมักชีวภาพ มีข้ันตอน ดังนี้ 
ฐานเรียนรู : 2.  การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู : 3.  การทํานาอินทรีย  โดยการใชวัสดุในพ้ืนท่ีเชนการไถกลบตอซังขาว  เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหดิน และ
เปนการลดตนทุนการผลิต  พรอมกับใชปุยอินทรียท่ีผลิตข้ึนเอง  และทําการตรวจวิเคราะหสภาพดิน    
 
แปลงเรียนรู : 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย  :  ตําบลบัวงาม 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายปรีดา ทัพเจริญ      ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ                                                                       
เบอรโทรศัพท : 089-3598895 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 162,087 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,186 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานกวางดีด หมูท่ี ๒ ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Long 105.18237 Lat 14.71751   พิกัด : X 519632  Y 1627090  Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ........... 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

        
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายประยง  พวงจันดา  อายุ ๔๓ ป 
บานเลขท่ี  ๒๔๐ หมูท่ี ๒ บานกวางดีด ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
เบอรโทรศัพท : ๐๘๐๔๖๓๒๔๑๙ 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีตําบลโนนสมบูรณ อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีกวารอยละ ๙๐ ปลูกขาว                             
เปนพืชหลัก รองลงมาคือมันสําปะหลังและยางพารา ซ่ึงประสบปญหา คือ การระบาดของโรคและแมลงทุกๆป สงผลให
ผลผลิตต่ํา    สารเคมีควบคุมศัตรูพืชมีราคาแพง สงผลใหตนทุนการผลิตสูง 
 

แนวทางการพัฒนา :  ลดตนทุนการผลิตขาวโดยการลดการซ้ือปจจัยการผลิตประเภทสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดย
การผลิตสารชีวภัณฑ น้ําหมักสูตรตางๆ น้ําสมควันไม เพ่ือใชควบคุมศัตรูพืชอยางเขาใจและถูกวิธี 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาต ิ
 

การนําไปใชประโยชน:การผลิตสารชีวภัณฑ น้ําหมักสูตรตางๆน้ําสมควันไม เพ่ือใชควบคุมศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี 
หลักสูตรเรียนรู :      ๑. การปรับปรุงดินโดยการไถกลบตอซัง 

                ๒. การอารักขาพืชโดยการผลิตน้ําหมักน้ําสมควันไมและเชื้อราไตรโคเดอรมา 
 

ฐานการเรียนรู : ๑. การไถกลบตอซัง 
 การไถกลบตอซังมีประโยชนในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ทําใหดินรวนซุย การระบายอากาศ
ของดินเพ่ิมมากข้ึน การอุมน้ําของดินดีข้ึน เพ่ิมธาตุอาหารใหแกดินท้ังธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ลดความเปน
พิษของธาตุเหล็กและแมงกานิสในดิน และดินเค็ม ปรับปรุงคุณสมบัติทางชีวภาพของดิน เพ่ิมปริมาณจุลินทรียท่ีมี
ประโยชนในดิน 
 
 
 

ภาพเกษตรกรต้นแบบ  
ศูนยเรียนรู 
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 ฐานการเรียนรู : ๒. การทําปุยน้ําหมักจุลินทรียหนอกลวย 
 หนอกลวยมียางฝาดหรือสารแทนนินมาก เม่ือหมักแลวน้ําท่ีหมักไดใชในการควบคุมโรคพืชบางอยางไดท้ังยัง
สามารถนําไปปรับปรุงสภาพน้ํา 
 น้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่  น้ําหมักหอยเชอรี่มีธาตุอาหารท่ีสําคัญท้ังไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม  
กํามะถัน ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชเพ่ิมผลผลิตและไลแมลงศัตรูพืชไดอีกดวย 

 
ฐานการเรียนรู : ๓. น้ําสมควันไม 
 น้ําสมควันไมมีสารประกอบตางๆมากมายเม่ือนําไปใชประโยชนทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติเปนสารปรับปรุง
ดิน ปองกันกําจัดศัตรูพืชและเรงการเจริญเติบโตของพืช เปนการกําจัดเศษไมใหเกิดประโยชน สงเสริมใหใชถานแทน
กาซหุงตม  
ฐานการเรียนรู : ๔. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 
 เชื้อราไตรโคเดอรมาเปนเชื้อราท่ีเปนศัตรูตอเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด และยังสามารถชวยละลายแรธาตุ
ในดินใหอยูในรูปท่ีเปนประโยชนตอพืช เกษตรกรสามารถขยายเชื้อราไดเองเพ่ือใชควบคุมโรคพืชท่ีมีสาเหตุจากเชื้อรา 

 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู :  

 
เครือขาย: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโพนแอวขัน หมูท่ี ๒ ตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย                             

จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางสาวสุธาสินี สุริยะ    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  ๐๘๙-๗๒๒๑๔๖๔ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอน้ํายืน  จังหวัดอุบลราธานี  

สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 94,600 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 6,400 ราย 
สถานท่ีตั้ง :  144 หมูท่ี 5 ตาํบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราธานี 
พิกัด : Long 105.0516  Lat 14.5001 
พิกัด : X 505570    Y 1603013       Zone : 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู      
 
     
ที่วาการอําเภอนํ้ายืน                   ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 
                        ไปอําเภอนาจะหลวย                                                   ระยะทาง 1 ก.ม. จากสามแยกปอมตํารวจ 
                                           
                                 
        สามแยกปอมตํารวจ                                         โรงเรียนบานนาสามคัคี 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายถนอม  โพพิลา 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  144 ม.5 ต.สีวิเชียร 
อ.น้ํายืน จ.อุบลราธานี 
เบอรโทรศัพท :  086-2464676 
 
 
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  ดินรวนทรายมีความอุดมสมบูรณต่ํา ปุยราคาแพง 

แนวทางการพัฒนา :  เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยการใชปุยชีวภาพ   และน้ําหมักชีวภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  ทําน้ําหมักชีวภาพในการเพ่ิมผลผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ใชน้ําหมักชีวภาพในการเพ่ิมผลผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : เพ่ิมผลผลติมันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู ๑ : การผลิตมันสําปะหลังคุณภาพดี  
 การดูแลรักษาตั้งแตปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว  1) การไถ ไถ 1 ครั้ง หวานปุยอินทรีย อัตราไรละ 500 
กิโลกรัมท้ังแปลง  2) ไถยกรอง ปลูกระหวางแถว  80+100 เชนติเมตร  3) วิธีการเก็บเก่ียวโดยใชแรงงานคน 
4)  ตัดตนมันสําปะหลังเหนือระดับพ้ืนดิน ประมาณ 30 เชนติเมตร      5) ถอนหัวมันสําปะหลังโดยใชจอบขุด 
6)  ตัดแยกหัวมันสําปะหลังออกจากตนเหงา 
 
 ฐานการเรียนรู 2 : การใชทอนพันธุดี  
 คัดเลือกตนพันธุท่ีสดใหม (เลือกใชทอนพันธุดี) ไมบอบช้ํา และปราศจากโรคแมลง โดยเฉพาะเพลี้ยแปง  
กอนปลูกแชทอนพันธุดวยสารเคมีนาน 10-15 นาที 
              
ฐานการเรียนรู 3 :การใชปุยและการใชน้ําหมักชีวภาพ 
 เม่ือมันสําปะหลังอายุได 2-4 เดือน หลังจากมีการกําจัดวัชพืชแลว ฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพ  2 ครั้ง 
 
แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ตําบลศรีวิเชียร และตําบลยาง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางนิราพร  ดอกไม   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087-5741375 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 247,038 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,451 ราย 
สถานท่ีตั้ง : หมู 4 ตําบลหนองสะโน  อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : Long 105.34913 Lat 14.79981   พิกัด : X 537569 Y 1636214 Zone 48 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………… 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

                       

                             ถนนพิบูล-บุณฑริก 

                                                                                             N 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ถนนเดช-บุณฑริก                                         อบต.บัวงาม                            สนง.เกษตรอําเภอ 

 

                                                                  สนง.เกษตรอําเภอ ถึง ศูนยเรียนรูฯ ระยะทาง 8 กิโลเมตร 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายจําเริญ  จําปาแดง 

ท่ีอยู : หมูท่ี 4 ตําบลหนองสะโน   
อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท :  085-776-2725 
 
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีของอําเภอบุณฑริก สวนใหญเปนพ้ืนท่ี S3 และ N  ซ่ึงไมเหมาะสมกับการปลูกขาวนาป 
จึงทําใหผลผลิตท่ีไดรับตอไรต่ํา การเพ่ิมผลผลิตตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูกับการปองกันและกําจัด ศัตรูพืช
และโรคพืชท่ีอาจเกิดข้ึนในบางชวงท่ีสภาพภูมิอากาศอํานวย เชน แลงจัด ฝนตกชุก เปนสาเหตุของการเกิดศัตรูพืช
และโรคพืช โดยการใชสารชีวภัณฑ เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม 
 

แนวทางการพัฒนา :  การเพ่ิมผลผลิตตอไร การลดตนทุนการผลิต การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : ใชสารชีวภัณฑ เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลผลิตตอไรดวยสารชีวภัณฑ 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตขาว 

 

ตลาดสดบุณฑริก 
ศูนยเ์รียนรู้การผลิต ร.ร.มิตรภาพ 

18



ฐานการเรยีนรู :  1. การเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอรมา  2. การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ, ปุยหมัก 
วัสดุอุปกรณ  หมอหุงขาว  ถุงพลาสติกใสรอน 8x12 ยางวง  เข็มหมุด แอลกอฮอล ขาวสาร  สําลี  ทัพพี  ตราชั่ง หัวเชื้อราฯ 
วิธีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา   

- หุงขาวอัตราสวน ขาว 3 สวน น้ํา 2 สวน               - ตักขาวใสถุงขณะยังรอน 250 กรัมตอถุง 
- รีดอากาศออกจากถุง พับปากถุงปลอยไวเกือบเย็น    - เทหัวเชื้อลงในถุง 1-1.5 กรัมตอถุง 
- รัดปากถุง  ขยําขาวเบาๆ ใหเชื้อกระจายท่ัวถุง  ใชเข็มแทง 30-50 รู บริเวณยางรัด 
- วางถุงรายแลวรีดขาวใหแบน  ดึงกลางถุงใหเปนทรงสามเหลี่ยม 
- วางเรียงถุงท่ีมีแสงสวางในตอนกลางวัน  ชวงกลางคืนใชไฟฟาในบาน 4-6 ชั่วโมง 
- บมไว 2 คืน ขยําขาวเบาๆ ใหเชื้อกระจาย  - บอตออีก 5 คืน จะเกิดสีเขียวท่ัว นําไปใชได 

วิธีการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอรมา 
- เชื้อราไตรโคเดอรมา  ท่ีอยูในรูปผงแหง  ควรควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  จะอยูไดนาน 6 เดือน 

หรือสามารถเก็บไวท่ีอุณภูมิหอง ไมชื้น ไมถูกแสงแดด ปริมาณเชื้อจะลดลงรอยละ 10 เม่ือผานไป 1 เดือน 
การใชเช้ือราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคพืช 

- คลุกเมล็ดพันธุพืช  สามารถปองกันโรคเนาระดับคอดินตนกลา,เมล็ดเนา 
- ใสลงในดิน รองกนหลุม รดรอบโคนตน  สามารถปองกันโรครากเนาโคนเนา 

วิธีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาสด 
นําเชื้อราไตรโคเดอรมา 1 ถุง (250 กรัม) ลางเอาสปอรท่ีมีสีเขียวดวยน้ํา 1 ลิตร (เขมขน) อัตรา 50/100 

ซีซีหรือมากกวา ตอน้ํา 20 ลิตร (ชวงเย็น) 
 

แปลงเรียนรู : 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอุบล  โคตรพงษ    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081-266-2499 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : บานเกษม  ม.9   ต.เกษม  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธาน ี
เกษตรกรเปาหมาย : 1,354 ครัวเรือน 
พิกัดท่ีตั้งแปลง : X 5044018   Y 1734053 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :                                                                           ต.กดยาลวน                                                          ทิศเหนือ 

                                                                                                                                                                      200 เมตร                   วดัเกษมสีมา 

                                                                  ท่ีต ั้งศพก. ตาํบลเกษม ม.9                                                                                            

                                                                                                 สะพานหว้ยขุหลุ                      อบต.เกษม                    

                                                                                               หมายเหตุ ที่ต้ังศพก.หางจาก อ.ตระการพืชผล   8  กม.  
              เลี้ยวซายเม่ือถึงสะพานหวยขุหล ุ 
              และตรงไป 200 เมตร ถึงทีต่ั้ง ศพก.        

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นางสุจิตรา ยุทธกิจ 
ท่ีอยู : 12 ม.9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี
เบอรโทรศัพท : 086-2617468 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เปนท่ีนาลุมอาศัยน้ําฝน 
แนวทางการพัฒนา : เดิมปลูกขาวโดยใชเคมีปรับเปลี่ยนเปนนาขาวอินทรีย 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือทํานาขาวอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : เปนเกษตรกรตนแบบในการทํานาขาวอินทรียใหกับเกษตรกรท่ัวไป 
หลักสูตรเรียนรู : 

1. การลดตนทุนในการผลิตขาว 
2. การผลิตขาวอินทรีย 
3. การแปรรูปขาว 

 
ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี 1. การปรับปรุงบํารุงดิน  เชนการไถกลบตอซัง  การปลูกพืชปุยสด  การทําน้ําหมักชีวภาพ  
   

 

            

ฐานท่ี 2. การปลูกขาวอินทรีย 
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                  ฐานท่ี 3. การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาว เชน การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา การใชสมุนไพร

ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาว 

 

                   

 

ฐานท่ี 4. การแปรรูปขาว  เชน ขาวกลองงอก และขาวกลองงอกพรอมชง    

 

 

 

ฐานท่ี 5.  เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดไวบริโภค  การปลูกไผ  การปลูกหญา

เลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงกบ 

 

  

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 
เครือขาย : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายศรัณยณัฐ   สารโมฬี 
เบอรโทรศัพท : 085-0975078    สํานักงานเกษตรอําเภอตระการพืชผล 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอกุดขาวปุน   จังหวัดอุบลราชธานี 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปหมาย: 137,920 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,673 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานขาวปุน หมูท่ี ๑  ตําบลขาวปุน  อําเภอกุดขาวปุน  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Long ๐๔๙๙๘๓๙ Lat ๑๗๕๑๙๖๓  พิกัด : X 499839  Y 1751963   Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ……….  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายประนอม  บุญเกิด  อายุ ๖3 ป 
ท่ีอยู: บานเลขท่ี 16๔ หมูท่ี 1  ตําบลขาวปุน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท : 086-2656225 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลขาวปุน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสม
กับการปลูกขาวเล็กนอย (S๓) รอยละ 9๓.๙๑ โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหาการ คือ 
- ผลผลิตยังไมไดคุณภาพ - ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา และโรคแมลงระบาด   
- การใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง 
- ทํานาอาศัยน้ําฝน - การคมนาคมสะดวก 
แนวทางการพัฒนา :       - ปรับปรุงบํารุงดิน 
                                               - การลดตนทุนการผลิต 
                   -  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปลุกขาวอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : การใชปุยอินทรียปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือลดตนทุน   
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :   1. การปรับปรุงบํารุงดิน 
                       2. การผลติขาวอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรูท่ี 1. : การปรับปรุงบํารุงดิน 
 การปรับปรุงบํารุงดิน เริ่มจากหลังเก็บเก่ียวขาว ไถกลบตอซัง  หวานเมล็ดพืชปุยสด ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา ปอเทือง 
ถึงระยะออกดอก ไถกลบ ฉีดน้ําหมักชีวภาพ ใหหมักในดิน 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒ : การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

                        การผลิตปุยหมัก  การผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ    การ
ผลิตปุยหมักชีวภาพอัดเม็ด 
ฐานเรียนรูท่ี ๓ : การปลูกขาวอินทรีย 

๑. เตรียมดิน ใชนําปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 100 กิโลกรัม/ไร  
หวานลงในแปลงนาภายหลังจากเก่ียวขาวเสร็จเรียบรอยแลวใหเหลือตอซังขาว ไว แลวทําการไถกลบไปพรอมกับการ
หวานเมล็ดถ่ัวพรา (พืชปุยสด) อัตรา 5-10 กก.ไร มกราคม – พฤษภาคม 

๒. ใชน้ําหมักชีวภาพนําไปฉีดพนแลวทําการไถกลบชวง                   
เดือน มิถุนายน 

๓. ทําการไถ-คราดดิน-ปกดํา เดือน กรกฎาคม  
๔. การดูแลรักษา ทําตามระบบโรงเรียนเกษตรกร  

ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว การตัดพันธุปน การกําจัดศัตรูพืช กําจัดวัชพืช 
๕. ฉีดพนน้ําหมักอีกครั้ง เดือน กันยายน 
๖. เก็บเก่ียวในระยะพลับพลึง 
๗. การเก็บรักษา การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว 

แปลงเรียนรู : 
 
   
 
 
 
 
เครือขาย :  1. วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลขาวปุน 
  2. วิสาหกิจชุมชนทําปุยชีวภาพอัดเม็ดตําบลขาวปุน  
  3. วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลโนนสวาง 
  4. ศูนยจัดการดินปุยตําบลขาวปุน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสกนธวรรณ  ทูลสูงเนิน    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท:  ๐๘๐-4818714 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 383,454 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,720 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 65  หมูท่ี 4  บานแคน  ตําบลยางสักกระโพหลุม  อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี   
พิกัด :   Long 104.88817 Lat 15.43390 Zone 48 x 480803  y 1656565 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายจักริน  ภิญโญ อายุ  49 ป  
บานเลขท่ี 65  หมูท่ี  4  บานแคน  ตําบลยางสักกระโพหลุม 
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี  
หมายเลขโทรศัพท :   083-7288946 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  สภาพพ้ืนท่ีตําบลยางสักกระโพหลุม  
      - พ้ืนท่ีเปนท่ีลุม มีความเสี่ยงในฤดูน้ําหลาก เนื่องจากอยูใกลลําหวยสาธารณประโยชน  
      - สวนพ้ืนท่ีดอนมีความเสี่ยงในฤดูน้ํานอย/ฝนท้ิงชวง ชนิดดินปญหาของสภาพดินเปนดินทรายขาดความอุดม
สมบรูณ เปนพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)  80 %  
      - พ้ืนท่ีทํานาอาศัยน้ําฝนไมสามารถควบคุมปริมาณของน้ําได  
      - สภาพแปลงนาพ้ืนท่ีนาไมสมํ่าเสมอขนาดกระทงนาขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา :   1) การเพ่ิมผลผลิตขาว เดิมเกษตรกรผลิตขาวไดเฉลี่ยไรละ 350 กิโลกรัม/ไร โดยมีเปาหมาย

เพ่ิมผลผลิตไรละ 400 กิโลกรัม/ไร    2) การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
 

  

                   

             ถนนชยางกรู 

 

                      

 

 

 

 

 

                     

                     

 

N 

ศ.เรียนรู้ ฯ บ.แคน   ต.ยางสักฯ                      

อ.ม่วงสามสิบ    จ.อุบลราชธานี 
ทางเขา้บา้นยางสกักระโพหลุ่ม 

  
  

 
  

  

 

  
  

 

โซน 48 X= 480803  Y=1656565 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตขาวใหมีคุณภาพดี 

การนําไปใชประโยชน : ใชปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ ในการเพ่ิมผลผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1) หลักสูตรการเรียนรูเรื่องการเพ่ิมผลผลิตขาว   2) การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

ฐานการเรียนรู : จํานวน 7 ฐาน ไดแก 

ฐานท่ี  1 เศรษฐกิจพอเพียง      ฐานท่ี  2 การทําปุยอินทรียชีวภาพ    ฐานท่ี  3 การทําน้ําหมักชีวภาพ 

 
ฐานที่ 4 การผลิตสารชีวณฑ ฐานที่ 5 การเลี้ยงไสเดือน ฐานที่ 6 การเลี้ยงแหนแดง ฐานที่ 7 การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 

แปลงศูนยเรียนรู : 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลยางสักกระโพหลุม ,ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางรัตติยา   บุตราช      ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท :  087-3781091 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร    อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 212,156 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,052 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานนาชุม หมูท่ี 5  ตําบลสระสมิง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
พิกัด : Long 104.91960    Lat 14.96983  พิกัด : X : 491356  Y : 1654991  Zone 48   
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :…………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายวิลัยพร  พุฒพวง  อายุ 53 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 17 หมูท่ี 5  ต.สระสมิง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธาน ี
เบอรโทรศัพท : 082-7509678 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลสระสมิงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเสนทางคมนาคมสะดวกและเปนพ้ืนท่ีราบ เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญ
ปลูกขาวรอยละ 94 โดยมีพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวมาก (S1) รอยละ 0.5 เหมาะสมปานกลาง 
(S2) รอยละ 12 และ เหมาะสมนอย (S3) รอยละ 87 เนื่องจากสวนใหญยังเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนาย
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ แตพ้ืนท่ียังประสบปญหา คือ ความดานความอุดมสมบูรณของดิน   โรคแมลงระบาด ปจจัยการผลิต 
เชน ปุยและสารเคมีแพง ตนทุนการผลิตสูง    ผลผลิตท่ีไดยังไมดีเทาท่ีควร  
แนวทางการพัฒนา :  - การลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิมตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ 4,239 บาท ลดเหลือ 3,391 
บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนลดลงรอยละ 20 และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 
        - การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  รวมถึงปุยพืชสด  ปุยมูลไสเดือน    สารชีวภัณฑ  
เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว  
หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
                       2. การผลติเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 
    3. การแปรรูป 
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ฐานการเรียนรู :  1. การผลติปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพเปนฐานการเรียนรูในการลด
ตนทุนและผลิตปุยใชเอง โดยมีการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จากเศษวัสดุเหลือใช 
ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ ในดิน เปนอาหารแกพืช ชวยปรับสภาพดินและน้ํา ตลอดจน
แกปญหาโรคและศัตรูพืชลดการใชปุยเคมี  
 
ฐานการเรียนรู :  2. การเลี้ยงแหนแดง 

 
 
 

 
ฐานการเรียนรู :  3. การเลี้ยงไสเดือนดิน 

 
 
 
 

 
 

ฐานการเรียนรู :  4. การผลิตสารชีวภัณฑการผลิตเชื้อราไตโคเดอรมา/บิวเวอรเรีย เพ่ือ 

ใชในดานการเกษตรลดการใชสารเคมี และเนน การทํานาโดยเนนการใชสารชีวภัณฑใน 

การปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเชื้อราไตรโคเดอรมา เนนใชกับเชื้อราโรคพืช (เปนรากินรา) 

สวนเชื้อบิวเวอรเรียเปนเชื้อราท่ีเปนเชื้อรากินแมลง 

ฐานการเรียนรู : 5. การผลิตน้ําสมควันไม   เพ่ือใชเปนสารปรับปรุงดิน สารปองกัน 
กําจัดศัตรูพืช และสารเรงการเติบโตของพืช ลดการใชสารเคมี 
ฐานการเรียนรู : 6. การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

 
 

 
 

ฐานการเรียนรู : 7. การแปรรูปขาวการแปรรูปขาวเพ่ือชวยเพ่ิมมูลคา จะสามารถชวย 

เหลือเกษตรกรใหมีทางเลือกในการแกไขปญหาดานการผลิตและการสงออกขาว  

ชวยเพ่ิมความตองการขาว สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตขาว เชน ขาวกลอง ขาวกลองงอก 

 ผลิตภัณฑขนมจากขาว 

แปลงเรียนรู : 

 

  

 

 
 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลสระสมิง ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี กรมการขาว 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางสาวเพ็ญแข  จีราระรื่นศักดิ์ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:  081-9990330 

การใชปุยหมักมูลไสเดือนดินและน้ําหมักมูลไสเดือนดินในการปลูก

พืชจะสงผลใหดินมีโครงสรางดีข้ึน คือทําใหดินกักเก็บความชื้นได

มาก ข้ึน  มีความโปร งร วน ซุย  รากพืชสามารถชอนไชและ

แพรกระจายไดกวาง ดินมีการระบายน้ําและอากาศไดด ี

เปนปุยพืชสดสามารถปลูกพรอมขาวไดโดยไมเสียเวลาปลูก 50-

60 วัน และยังไมตองเสียคาใชจายคาเมล็ดพันธุและการไถกลบ ใน

แงการเปนปุยชีวภาพ เนื่องจากมีสาหรายเขียวแกมน้ําเงิน สายพันธุ  

Anabenae  ท่ีมีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนจากอากาศได  

การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ประกอบดวย การทําแปลงขยายพันธุ 

ขาว การการตัดขาวปน การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว การเก็บรักษา

เมล็ดพันธุขาว การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 372,274 ไร  
เกษตรกรเปาหมาย : 18,327 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานมวงฮี  เลขท่ี  171  หมูท่ี  8    ตําบลดอนจิก  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด :  Long  105.25939    Lat  15.11894 พิกัด :  X 527871  Y 1671498  Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :…………………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายหนู  สีสาสีมา   อายุ  56 ป    
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 171 หมูท่ี 8 ตําบลดอนจิก   
อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท  : 099-0429146 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี  : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลดอนจิก สวนใหญปลูกขาวรอยละ  90  และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1)  รอยละ  98.00  โดยปลกูขาว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ และแปรรูปขาวไวจําหนาย  
มีคลองสงน้ํา  การคมนาคมสะดวก แตประสบปญหา คือ การผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ  การใชปจจัยการผลิตสูง      
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  ราคาปุย และสารเคมีแพง   โรคแมลงระบาด   
แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตขาว  ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว  เฉลี่ยไรละ  3,450 บาท  
โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ  450  บาท  
        - การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
                           - การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว และการแปรรูป 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
  2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 
  3. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว 
ฐานการเรียนรู : 1. เศรษฐกิจพอเพียงและการใชน้ําอยางรูคุณคาเศรษฐกิจ  
 
ฐานการเรียนรู : 2. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
เลือกใชเมล็ดพันธุขาวท่ีไดมาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ด 
พันธุขาวแบบเกษตรอินทรียท่ีไดรับการดูแลอยางดี   
 
 

ศูนยเ์รียนรู้ฯ  

ตาํบลดอนจิก 
อบต.ดอนจิก 
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ฐานการเรียนรู : 3. การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมาเชื้อราไตรโคเดอรมา  
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู : 4 การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู : 5 การผลิตปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ   
 
 
 
ฐานการเรียนรู : 6 การเพ่ิมมูลคาขาว (การแปรรูปขาว) 
ไดแก การผลิตขาวกลองงอก  หรือขาว 
กลองงอกชงดื่ม  ขาวท่ีกะเทาะเปลือกออก 
แตไมมีการขัดส ีจึงทําใหเยื่อหุมเมล็ดคัพภะ(จมูกขาว) 
 
                     
แปลงเรียนรู : 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย  : ศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชนทุกตําบลในอําเภอพิบ ูลมังสาหาร ,  สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี 
ตลาดพิบูลมังสาหาร  , ตลาดนัดตําบลดอนจิก , ตลาดในทองถ่ิน , หนวยงานราชการในอําเภอพิบูลมังสาหาร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  : นางสาวมณีวรรณ  สายพันธ   ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท :  085 - 3549320 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี   

สินคาหลัก : ขาว  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 113,380 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,038 ราย 

สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  5  ตําบลตาลสุม  อําเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี   

พิกัด longitude 105.16939 latitude 15.32586 พิกัด X 518183 Y : 1694376 Zone 48  

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ………….. 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

                                                           ถนนสมเด็จ  อุบลฯ  -   พิบูลฯ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู นายพนม  พิมพรัตน  อายุ  43 ป 

ท่ีอยู  เลขท่ี  143 บานนามน หมูท่ี 5 ตําบลตาลสุม 

อําเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

เบอรโทรศัพท   :  088-475-9385 

 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญของอําเภอตาลสุมเปนพ้ืนท่ี N และ S3  ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ ฝนแลง  ทําใหผลผลิตขาวท่ีไดคุณภาพไมดีผลผลิตต่ํา  ทําใหเกษตรกรตองหันไปทํากิจกรรม

การเกษตรอยางอ่ืนเสริมนอกเหนือจากการปลูกขาวมากข้ึน  เชน ปลูกบัวกินฝก ทําเกษตรผสมผสาน   

แนวทางการพัฒนา :  ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม โดยสงเสริมใหเกษตรกรทํา

กิจกรรมการเกษตรมากกวา 1 อยาง นอกจากการปลูกขาว ลดตนทุนการผลิตในนาขาวอยางนอย ไรละ 400 บาท  

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชใชน้ํานอยในชวงฤดูแลงทดแทนการผลิตขาวนาปรัง 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ดําเนินกิจกรรมการเกษตรแบบไรนาสวนผสม  ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการ

ปลูกขาวเปนอยางอ่ืน 

การนําไปใชประโยชน : ทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม   

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การทํานาระบบไรนาสวนผสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

 

 

 

 

 
 

ทางไปตําบล

คําหวา 

ท่ีวา่การอาํเภอ

ตาลสุม 

ท่ีตั้งศูนยฯ์ 
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ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผลิตน้ําสมควันไม 

เปนการเรียนรูการผลิตน้ําสมควันไมใชเองโดยไมตองซ้ือซ่ึงสามารถใชเตาดินท่ีมีตามบาน  และเทคนิคการ

ปรับใชในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะการใชขับไลแมลงศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี 

  
ฐานการเรียนรูท่ี 2  การผลิตฮอรโมนไข 

เปนการเรียนรูการผลิตฮอรโมนไขเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตในนาขาวและพืชท่ัวไปซ่ึงเปนเทคโนโลยีในการผลิตพืช

แนวใหมในพ้ืนท่ีท่ีสามารถแกปญหา 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 กิจกรรมไรนาสวนผสม (มี 3  กิจกรรมยอย) 

- การผลิตมะมวงนอกฤดู 

              
- การเลี้ยงกุงกามกราม 

เปนการเรียนรูการผลิตกุงกรามแบบลดตนทุนโดยสามารปรับใชวัสดุอุปกรณในพ้ืนท่ีเพ่ือผลิตอาหารกุงทดแทนการซ้ือ

อาหารกุงสําเร็จ พรอมท้ังเรียนรูการบําบัดน้ําเสียจากบอกุงโดยใชปลานิล 

                                   

 

- การทํานาบัวระบบอินทรีย 

เปนการทํานาสลับกับการทํานาบัวซ่ึงสามารถสรางรายไดใหเกษตรกร 

เพ่ิมผลผลิตในนาขาวไดเนื่องจากเศษวัสดุท่ีเหลือจากการทํานาบัวเปนปุย 

และอินทรียวัตถุท่ีลดตนทุนคาปุย  

-การทําตลาดสินคาในชุมชน เปนตัวอยางในการเรียนรูการทําการตลาดแบบ 

ครัวเรือนเพ่ือจําหนายสินคา 

แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอตาลสุม(บานดอนรังกา) , ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง(บานแกงกบ) 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  :  นายสามารถ  อภัยโคตร   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-3794876 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอโพธิ์ไทร   จังหวัดอุบลราชธาน ี

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 105,805 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,446 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานโพธิ์ไทร  ตําบลโพธิ์ไทร   อําเภอโพธิ์ไทร   จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด :  Longitude 105.24639   Latitude 15.82804 พิกัด : X 526385  Y 1749930  Zone 48 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ………….. 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

                             ไฟฟา อ.โพธิ์ไทร    ศูนยเรียนรูฯ                      

 

 

 

ปมน้ํามันบางจาก                           วัดศรีบุญเรือง 

                                          ถนนโพธิ์ไทร-หวยยาง   

                                                                                                 

                                             สหกรณการเกษตร อ.โพธิ์ไทร 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายธวัช   แสงแดง  

ท่ีอยู : 246  หมูท่ี 2  ตําบลโพธิ์ไทร 

อําเภอโพธิ์ไทร   จังหวัดอุบลราชธานี  

เบอรโทรศัพท : 086-2611189 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : - เกษตรกรในตําบลโพธิ์ไทรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา มีพ้ืนท่ีการปลูกขาวของตําบลอยูท่ี 
24,526 ไร คิดเปนรอยละ ๔๔.๘ ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังตําบล และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว 
(S2) คิดเปนรอยละ ๗.๒ และพ้ืนท่ี (s๓) คิดเปนรอยละ ๓๔.๔ ประสบปญหาในพ้ืนท่ี คือ 
   - มีตนทุนการผลิตท่ีสูง จากราคาปุยและสารเคมี 
   - การผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ   
แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,552 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 1,552 บาท      การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ใชสมุนไพรปองกันจํากัดแมลง และการทําฮอรโมนไขสําหรับเรงดอก เรงผลผลิตขาวและ

พืชตางๆ เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว      

        ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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ฐานการเรียนรู : 1. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การเก็บเก่ียวและขนสงโดยเนน ใน 
         ระยะกลา ไดแก การจาํกัดวัชพืช การใชการจัดการน้ําแบบ 
แหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง  
         ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัด
วัชพืชแมลง  การใหน้ําแบบแหงสลับเปยก  
         ระยะตั้งทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช  
สํารวจโรคแมลง   
         ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจ 
แมลงกอนเก่ียว 20 วัน เอาน้ําออกจากนา ประสานผูรับซ้ือและ  
         ระยะเก็บเก่ียว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเก่ียว 
ระยะพลับพลึง 
  2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราท่ีเหมาะสม 
โดยเนนการเลือกพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเลือกใชเมล็ดพันธุขาว 
ใชอัตราเมล็ดพันธุตามวิธีการปลูก 
  3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดย
เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาด
ตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดหาพันธุขาวท่ีคุณภาพดี และกําหนดอัตราการใช
เมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 
  4. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนและผลิต
ขาวใหไดคุณภาพดีซ่ึงปรับประยุกตกับหลัก TPS โดยเนนในเรื่องของการวาง
แผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ไดแก การผลิต
เปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตขาวท่ัวไปเพ่ือขายโรงสี  
  5. สมุนไพรปองกันจํากัดแมลง และการทําฮอรโมนไขสําหรับเรงดอก เรงผล การทําน้ําหมัก
ชีวภาพ โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธีทํา การนํามาผลิตใชและประโยชน 
  6. การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดิน
ตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
แปลงเรียนรู 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลโพธิ์ไทร           

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางพิริยาภรณ  แกวศรี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-8772606 
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ศูนยเรียนรูเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอสําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 212,607 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 24,697 ราย         
สถานท่ีตั้ง  :     หมูท่ี 4    บานบุง   ตําบลโนนกาเล็น   อําเภอสําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี    
พิกัด  : Longitude 104.69661    Latitude 15.05296  พิกัด :X 467392    Y 1664207  Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :…………..       
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : 
นายถวิล   สาลีอาจ      . 
บานเลขท่ี 102   หมูท่ี 4 
ตําบลโนนกาเล็น  อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี    
เบอรโทรศัพท  :  084-7365042  
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลโนนกาเล็นสวนใหญ รอยละ 90 มีคลองสงน้ําดวยไฟฟา การคมนาคมสะดวก   
ปลูกขาวหอมมะลิ105 เพ่ือจําหนาย แตประสบปญหา คือ  ตนทุนการผลิตสูง  เนื่องจากยังพ่ึงปจจัยภายนอก เชน 
ปุยเคมี ยาฆาแมลง   
แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยอินทรียคูกับการใชปุยเคมี เปาหมายลดตนทุน ไรละ 320 บ. 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : ปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี      
หลักสูตรเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว 
                      2. ผลิตขาวหอมมะลิใหมีคุณภาพ 
ฐานการเรียนรูท่ี 1  ฐานการแปรรูปผลผลิตขาวกลองงอก เปนการนําขาวกลองมาผานกระบวนการงอก    
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ฐานการทําน้ําหมัก  
ฐานการเรียนรูท่ี 3 ฐานการผลิตปุยพืชสด/ปุยหมัก ปุยพืชสดเปนปุยอินทรียท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ฐานการผลิตปุยหมัก          
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ฐานการเรียนรูท่ี 5 ฐานการผลิตเชื้อบิวเวอรเรีย        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย :  กลุมเศรษฐกิจพอเพียงบานบุง  ตําบลโนนกาเล็น 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายสมสิทธิ์   ประกอบจรรยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 081 071 6752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 
 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี 
สินคาหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 96,642ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,291ราย 
สถานท่ีตั้ง :บานทาเมือง หมู 1 ตําบลทาเมือง  
อําเภอดอนมดแดง         จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด Long 105.002309   Lat15.461920    Zone 48 
พิกัด :  X = 500245Y = 1709415  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู :   นางจิราภรณ  สาระไทย อายุ 38 ป 
ท่ีอยู บานเลขท่ี 143 หมูท่ี 1 ตําบลทาเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท : 080-1623309 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาเมือง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 98 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมมากสําหรับการปลูกขาว (S1) รอยละ 19.90พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว (S2) รอยละ 
10.03 พ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S3) รอยละ 27.73 และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) รอยละ 37.78 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุและแปรรูปขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหาสภาพดินเค็ม โรคและแมลงระบาด ตนทุนการ
ผลิตสูงจากการจางแรงงานราคาปจจัยการผลิตสูงแตสภาพพ้ืนท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวก 
 

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนในการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,800 
บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหไดไรละ 1,300 บาทหรือตนทุนลดลง 3.3 บาท/กิโลกรัม 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว  การปรับปรุงบํารุงดิน 
 

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตขาว 
 
 
 
 

N 

ทางหลวงชนบท อบ 4026 

บานโอด – บานดงบัง 

ระหวาง กม.ท่ี 4 - 5 

ไปบานโนนสวาง 

ไปบานนาดี 
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ฐานการเรียนรู :1. การไถกลบตอซัง             ฐานการเรียนรู : 2. การใชพืชปุยสด 
- ไถกลบขณะดินยังมีความช้ืน    - หวาน 5- 10 กก./ไร ไถกลบในระยะออกดอก  

 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี :3. การผลิตปุยหมักแหง   ฐานการเรียนรูท่ี :4. การทําน้ําหมักมูลสุกร 
- มูลสุกร มูลโค และแกลบ หมัก 3-4 เดือน   - หมัก 5-7 วัน กรองเฉพาะน้ําไปใชรดหรือ

ฉีดพน 
 

 
 
 

 
 

ฐานการเรียนรูท่ี :5. การเล้ียงไสเดือนดิน  ฐานการเรียนรูท่ี :6. การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา 
- ชวยกําจัดขยะเปยก เศษผัก วัชพืช    - กรองแตน้ําไปฉีดพนปองกันเช้ือราสาเหตุโรคพืช 

 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี :7. การจัดการแปลงนาในสภาพดินเค็ม ฐานการเรียนรูท่ี :8. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
- ปรับปรุงโดยการขังน้ําเพ่ือชะลางคราบเกลือ ใสปุย  - มีการเตรียมเมล็ดพันธุ เตรียมดิน  
การจัดการปุย การตัดพันธุปน การเก็บเกี่ยวในระยะท่ีเหมาะสม 
แปลงเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนทุกตําบลในอําเภอดอนมดแดง, กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวกลองงอก
บานทาเมือง 
ช่ือเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร :  นางธัญญรัศม เหลาสายเชื้อ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :081-9266616 
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ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ช่ือศูนย ์:  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

สินค้าหลกั : ไร่นาสวนผสม 

สถานทีต้ั่ง : บ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4  ตําบลคันไร่  อําเภอสิรนิธร จังหวัดอบุลราชธานี 

พิกัด : Latitude  105.3324   Longitude  15.2733   X 535698, Y 1688591 zone 48 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู ้: 

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นางสาวจันทร์ ประจํา 

เบอร์โทรศัพท ์:  094 591 4614. 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย  : การทําเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 

การนําไปใช้ประโยชน ์: ไร่นาสวนผสม / ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรทฤษฎีใหม่ / เกษตร

ผสมผสานและอบรมเกษตรกร 

หลกัสูตรการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1  การผลติข้าวอินทรีย์                        ฐานการเรียนรู้ที่ 2    การปรับปรุงบํารุงดิน 
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ฐานการเรียนรู้ที่  3 การปลูกพืชผสมผสาน                     ฐานการเรียนรู้ที่  ๔ การผลิตปุ๋ยหมัก  

        

 

ฐานการเรียนรู้ที่  ๕ การปลูกพืชสมุนไพร                      ฐานการเรียนรู้ที่  ๖ การเลี้ยงปลากินพืช 

             

แปลงเรียนรู ้: 

ช่ือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวกนกพร บุญเลิศ 
เบอร์โทรศัพท ์: 080-471 9402  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโคกชําแระ อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 85,031 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,081 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานโคกชําแระ หมูท่ี 9 ตําบลโคกชําแระ อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Longitude 104.903802   Latitude 14.749168  Zone 48  X 489645 Y 1630581 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : ตองปรับปรุง  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 

 
 
 
 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายกอง  ธิษาไชย  อายุ 66 ป  

บานเลขท่ี 151 หมูท่ี 3  ตําบลโคกชําแระ  อําเภอทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 094-508680 
 

ขอมูลทั่วไป : - พ้ืนท่ีถือครอง 11 ไร เปนท่ี สปก.๔-๐๑ ก. 

  - ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย 

  - จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ๔ คน 

  - แหลงน้ําท่ีใชในการเกษตร ใชสระน้ําท่ีขุดข้ึนเองและน้ําบาดาล 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโคกชําแระ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 80 และเนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกขาวของ

ตําบลโคกชําแระเปนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมะสมกับการปลูกขาว (N) รอยละ18.79  พ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ 

34.22 และพ้ืนท่ีความเหมาะสมนอย (S3) รอยละ46.99 เกษตรกรมีการปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบ

ปญหา คือ 
   - ผลผลิตตอไรต่ํา 
   - การผลิตผลผลิตยังไมไดคุณภาพ  
   - ปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง  
   - มีการระบาดของโรคและแมลง 

แนวทางการพัฒนา :  การเพ่ิมผลผลิต เนื่องจากวาพ้ืนท่ีในเขตตําบลโคกชําแระอยูในเขตความเหมาะสมในการปลูกขาว
ต่ํา ซ่ึงเกษตรกรผลิตขาวไดผลผลิตเฉลี่ย 420 กก./ไร โดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยเปน 450 กก./ไร  
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตขาว เชนการผลิตปุยหมัก การใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน  
การนําไปใชประโยชน : การผลิตขาวอินทรีย และการลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การเพ่ิมผลผลิตขาว 
                       2. การผลติขาวอินทรีย 
ฐานการเรียนรู : 1. การผลิตปุยหมักน้ํา การผลิตปุยหมัก เนนการสาธิตวัสดุท่ีใชท่ีหาไดในชุมชน วิธีทํา การผลิต การใช 
และประโยชน การถายทอดโดยการสาธิตการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  อัตราสวนของวัสดุสวนผสมแตละสูตร  พรอมดวย
วิธีการใชท่ีถูกตอง  

           
2. การดูแลรักษาตั้งแตปลูกถึงเก็บเก่ียวตั้งแตข้ันตอนการเตรียมแปลง การตกกลา การจํากัดวัชพืช การใสปุย การ
จัดการน้ํา การสํารวจศัตรูธรรมชาติ และศัตรูพืช การเก็บเก่ียวระยะเก็บเก่ียวท่ีถูกตอง 

                           
3. การใชพืชปุยสด ปรับปรุงบํารุงดิน  เนนการใหความรู ความเขาใจชนิดของปุยพืชสด  ประโยชนของปุยพืชสด วิธีการ
ผลิตปุยพืชสด  เชน ชวงเวลาและฤดูกาลท่ีปลูก  วิธีการปลูก  อัตราการใชเมล็ดพันธุ  การไถกลบ และวิธีการใชปุยพืชสด 

                      
4. การไถกลบตอซังขาว การไถกลบวัสดุเศษซากพืชท่ีมีอยูในไรนา หลังจากการ เก็บเก่ียวผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุ

เศษ พืชในระหวางการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก แลวท้ิงไวระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหเกิด
กระบวนการ ยอยสลายในดิน กอนท่ีจะทําการปลูกพืชตอไป กรณีการปลูกขาวเปนพืช
หลัก ชนิดเดียว ใหท้ิงฟางขาวและตอซังขาวไวใน แปลงนาเพ่ือรักษาผิวหนาดิน เม่ือเขาสู
ฤดูฝน ทําการเตรียมดิน พรอมกับไถกลบตอซัง และฟางขาว ท้ิงไวเปนเวลา 20 วัน 
เพ่ือใหวัสดุ ตอซังยอยสลายเสียกอน จึงปลอยน้ําเขาสูแปลง นาเพ่ือเตรียมปลูกขาวตอไป  

 
แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.), ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุปราณี  สายที ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 087-4165159  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 85,445 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,249 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมู 1 บานนาเยีย ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด :  Longitude 105.04206      Latitude 15.05989  พิกัด : X 504521 Y 1664951 Zone 48 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายทวี ประสานพันธ 

ท่ีอยู บานเลขท่ี 8 หมู 1 บานนาเยีย ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 081-5624697 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลนาเยีย สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) ท้ังหมด โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย เปนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน เกษตรกรประสบ

ปญหา คือ- ตนทุนการผลิตสูง  ราคาผลผลิตต่ํา  

แนวทางการพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตขาว และการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู ฯ : การลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว  2. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

ฐานการเรียนรู :  

 1. การใชปุยพืชสด โดยการปลูกพืชตระกูลถ่ัวชวงฤดูแลงหลังการเก็บเก่ียว   

 2. การเลี้ยงแหนแดง เพ่ือชวยตรึงไนโตรเจนในอากาศเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหกับตนพืช   

 3. การทําปุยหมักน้ําโดยการนําเศษวัสดุเหลือใชท่ีเปนพืชอวบน้ํา เศษปลาเล็กปลานอย   

 4.การทํานาหยอด โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดติดพวงรถไถชวยลดอัตราการใชเมล็ดพันธุใชเพียง 3-4 กก./ไร   

 5.การผลิตปุยหมักแหง   

 6.การผลิตเมล็ดพันธุขาว  

 7.การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 
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แปลงเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี ศูนยขาวชุมชนตําบลนาเยีย ศูนยขาวชุมชนตําบลนาดี ศูนยขาวชุมชน

ตําบลนาเรือง สถานีพัฒนาท่ีดินอุบลราชธานี ศูนยขาวชุมชนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธาน ี

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี สํานักงานจัดรูปท่ีดินอุบลราชธานี สหกรณการเกษตรอําเภอนาเยีย โรงสี

เดชอุดมศิริโชค ศูนยขาวชุมชนตําบลหวยไร อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวฐนัฏษร  เจริญเชาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 087-7788665   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอนาตาล   จังหวัดอุบลราชธาน ี
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 82,339 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,074 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานนากลาง หมูท่ี 5  ตําบลนาตาล  อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด : Longigtude 105.25375     Latitude 15.91083   พิกัด : X 527162 Y 1759089  Zone 48 
ระดับการพัฒนาชองศูนยเรียนรู : ………………….. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  
นางบานเย็น  จันทรทัน  อายุ 43 ป 
บานเลขท่ี 159 หมูท่ี 5 ต.นาตาล 
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท : 088-4672973 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลนาตาล สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมเล็กนอย(S3) ประสบปญหา คือ  ผลผลิตตอไรต่ํา  
 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร โดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย
เปน 430 กก./ไร  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมผลผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนในการผลิตดวยการใชปุยชีวภาพ และเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมผลผลิตขาว ลดตนทุนในการผลิตดวยการใชปุยชีวภาพ และเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
ฐานการเรียนรู : 1. การไถกลบตอซังขาว  

การไถกลบ วัสดุเศษซากพืชท่ีมีอยูในไรนา หลังจากการ เก็บเก่ียวผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุเศษ พืชใน
ระหวางการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก แลวท้ิงไวระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหเกิดกระบวนการ ยอยสลายในดิน กอนท่ีจะทําการ
ปลูกพืชตอไป กรณีการปลูกขาวเปนพืชหลัก ชนิดเดียว ใหท้ิงฟางขาวและตอซังขาวไวใน แปลงนาเพ่ือรักษาผิวหนา
ดิน เม่ือเขาสูฤดูฝน ทําการเตรียมดิน พรอมกับไถกลบตอซัง และฟางขาว ท้ิงไวเปนเวลา 20 วัน เพ่ือใหวัสดุ ตอซัง
ยอยสลายเสียกอน จึงปลอยน้ําเขาสูแปลง นาเพ่ือเตรียมปลูกขาวตอไป 
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2. การผลิตปุยน้ําหมัก/ปุยอินทรีย/สมุนไพรไลแมลง 
ปุยน้ําหมัก ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer) คือ ปุยท่ีไดจากอินทรียสารซ่ึงผลิตข้ึนโดยกรรมวิธีตางๆ และจะ

เปนประโยชนตอพืชก็ตองผานขบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางชีวภาพเสียกอน มีวัตถุหลายประเภทท่ีสามารถนํามา
ทําเปนปุยอินทรียได สมุนไพรไลแมลง เปนการผลิต การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา เ พ่ือปุยในดิน  

 3. การใชเมล็ดพันธุดี 
ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ผานการดูแลอยางดีเพ่ือนํามาเปนเมล็ดพันธุขาวท่ีดีตอไป ใชอัตราท่ีเหมาะสม 

พันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวใชอัตราสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดขาวคุณภาพดีตอไป 
 4. การดูแลรักษาตั้งแตปลูกถึงเก็บเก่ียว 

 การเตรียมแปลง การตกกลา การจํากัดวัชพืช การใสปุย การจัดการน้ํา การสํารวจศัตรูธรรมชาติ และ
ศัตรูพืช การเก็บเก่ียวระยะเก็บเก่ียวท่ีถูกตอง 

 5. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 
การแปรรูปผลผลิตขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิม โดยการสีขาว  ทําขาวกลอง ขาวกลองงอก และน้ําขาวกลองงอก 

ทําใหขาวมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  
 

 
 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวตําบลนาตาล และศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลพังเคน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุทธิพงษ  ถาวรฟง    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-3873688 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอเหลาเสือโกก   จังหวัดอุบลราชธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 82,339 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,074 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเหลาดอนยานาง หมู 11 ตําบลเหลาเสือโกก  อําเภอเหลาเสือโกก  จังหวัดอุบลราชธานี 
พิกัด :  Longitude 104.91258   Latitude 15.39008  พิกัด :  X 490619   Y 1701474    Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
                    ถนนอุบล-ตระการ 
                                    ตลาดปลื้มจิตร 
 
 
       ท่ีวาการอําเภอเหลาเสือโกก 
 
                                   โรงพยาบาลอําเภอเหลาเสือโกก 
 
  
                                   ศูนยเรียนรู ฯ         
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นายสุมิตร  ปลื้มจิตร 
ท่ีอยู  :  หมู 11 บานเหลาดอนยานาง ตาํบลเหลาเสือโกก อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท 087 – 7783499 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลเหลาเสือโกก  ปลูกขาว 90 % ของการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีปลกู
ขาวเปนพ้ืนท่ี (N) 51,374.02 ไร พ้ืนท่ี(S1) 5,795.51 ไร พ้ืนท่ี(S2) 7,158.10 ไร และพ้ืนท่ี (S3) 84,932.79 ไร 
โดยการปลูกขาวท้ัง 3 ประเภท คือ 1. บริโภค 50 % 2. จําหนายขาวเปลือก 45 % 3. จําหนายเมล็ด
พันธุ 5 %   แตประสบปญหาการผลิต คือ  เมล็ดพันธุท่ีผลติไดยังไมไดคุณภาพ   ปจจยัการผลิตมีราคาสูง ดินเสื่อมคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุน การเพ่ิมปริมาณผลผลิตขาวและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิต
ขาว เฉลี่ยไรละ 3,500 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิต 500 บาท โดยการใชปุยสั่งตัด ปุยอินทรีย และลด
สารเคมีในการปองกันศัตรูพืชและโรค 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การเพ่ิมผลผลิตขาว การไถกลบตอซังและพืชตระกูลถ่ัว การผลิตเมล็ดพันธุ 
การนําไปใชประโยชน : ใชการปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบตอซังขาว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1.  ไถกลบตอฟาง  2.  ปุยพืชสด 

   3.  การทําปุยหมักน้ํา  4.  การเลี้ยงแหนแดง 
    5. การเลี้ยงไสเดือน  6.  การเพ่ิมผลผลิตขาว 

  7.  การทําเชื้อราไตรโคเดอรมา ๘. การผลิตเมล็ดพันธุขาว  
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ฐานการเรียนรู   
1.  ไถกลบตอฟาง  การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบ วัสดุเศษซากพืช

ท่ีมีอยูในไรนา หลังจากการ เก็บเก่ียวผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุเศษ พืชใน
ระหวางการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก แลวท้ิงไวระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหเกิดกระบวนการ 
ยอยสลายในดิน กอนท่ีจะทําการปลูกพืชตอไป 

2.  ปุยพืชสด การใชพืชตระกูลถ่ัวในการไถกลบเพ่ิมไนโตรเจนและธาตุอาหารเพ่ิมผลผลิตใหขาว 
3.  การทําปุยหมักน้ํา วิธีการทําน้ําหมัก เพ่ือใชในแปลง

นาเพ่ิม ธาตุอาหารสําคัญ ท้ังไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 
แคลเซียม กํามะถัน ฯลฯ จึงสามารถนําไปเปนปุย เรงอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตใหดีข้ึน และยัง
สามารถใชไลแมลงศัตรูพืชได 

4.  การเล้ียงแหนแดง ชวยตรึงไนโตรเจน ยังชวยในการคลุมดินไมใหหญาข้ึนและเปนปุยใหแปลงนา 
5. การเล้ียงไสเดือน การเลี้ยงไสเดือนเพ่ือผลิตปุย

ไสเดือน และยอยสลายเศษอาหารในบานเรือน 
6.  การเพ่ิมผลผลิตขาว ขยายเมล็ดพันธุขาว ตรวจ

แปลงขาว การตัดพันธุปนขาว ตรวจโรคและแมลง รูจักแมลงศัตรู
ธรรมชาติ การใหปุยท่ีถูกระยะเวลา  

7.  การทําเช้ือราไตรโคเดอรมา เตรียมอุปกรณ การใสเชื้อราไตรโคเดอรมา การนําไปใชอยางถูกวิธีเพ่ือ
ปองกันโรคใบไหม 

8. การผลิตเมล็ดพันธุขาว การเตรียมเมล็ดพันธ การเตรียมดิน เตรียมกลา การปลูก การดูแลรักษาท้ัง 5 
ระยะไดแก 1. ระยะแตกกอ  2. ระยะออกดอก  3. ระยะโนมรวง  4. ระยะสกุแก 5. ระยะเก็บเก่ียวและการนวด 
 
แปลงเรียนรู  

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอภิรัฐ  เอมกลาง     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท : 081 – 5795697 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : นายประสิทธิ์   บุญแกว 

สินคาหลัก :  ขาว จํานวน  2  ไร  เกษตรผสมผสาน   5  ไร 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  7 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรเปาหมาย จํานวน    200  คน 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี  4  ตําบลทาชาง  อําเภอสวางวีระวงศ  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด :  litude    15230168    longitude 104963198 

พิกัดท่ีตั้งแปลง :  x 196050  y  1683775 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ดี 

แผนท่ีศูนยเรียนรู  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : เจาของศูนยเรียนรู  นายประสิทธิ์  บุญแกว   

ท่ีอยู :   116  หมูท่ี  4 ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท :  086-2605412 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 1.  เจาของศูนยเรียนรูเปนปราชญเกษตรกรดีเดนของจังหวัด 

          2.  กิจกรรมของศูนยเรียนรูเหมาะสมตอการถายทอดความรูสูเกษตรกรรายอ่ืน ๆเปนอยางสูง 

          3.  การคมนาคมสะดวก 

          4.  มีการบูรณาการจากหนวยงานตาง  ๆ 

แนวทางการพัฒนา : สามารถพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ือถายทอดความรูกิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิม 

                           ผลผลติทางการเกษตร 

   1.  การผลิตและใชปุยอินทรียในนาขาว 

   2.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

   3.  การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

สะพานตางระดับ 

ถนนวาริน-พิบูล 

ทางเขาบานบัวเทิง 

โรงเรียนบานบัวเทิง 

ศูนยเรียนรู 

นายประสิทธ์ิ  บุญแกว 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

ประมาณ
 50 เมตร 
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   4.  การผลิตและการใชน้ําหมักชีวภาพ 

   5.  การเลี้ยงใชเดือนดิน 

   6.  การปลูกและการขยายพันธุไมผล 

   7.  การปลูกผักหวานปา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : 1.  การใชปุยอินทรียเพ่ือทดแทนปุยเคมีในนาขาว 

             2.  เทคนิคการใชน้ําหมักจากไสเดือนดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการปลูกขาว 

             3.  เทคนิคการปรับปรุงบํารุงดินดวนน้ําหมักชีวภาพ 

             4.  เทคนิคการปลูกผักหวานปาใหไดผลผลิตสูง 

             5.  การผลิตไมผลใหออกนอกฤดูกาล 

             6.  มีรูปแบบในการบริหารกลุมวิสากิจชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

การนําไปใชประโยชน : 1.  เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตขาว 

           2.พัฒนาการปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะกับการปลูกพืช 

              3.เพ่ิมผลิตภาพการผลิตไมผล 

หลักสูตรการเรียนรู   1.  ข้ันตอนการผลิตปุยอินทรียกองโตสูตรวิศวกรรมแมโจแบบไมกลับกอง 

   2.  การผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ 

   3.  การเลี้ยงไสเดือนดิน 

   4.  การไถกลบตอชังขาวและปุยพืชสด 

   5.  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการใชนําอยางมีคุณคา 

   6.  การปลูกและการขยายพันธุไมผล 

   7.  การปลูกมะนาวในทอซีเมนต 

   8.  การเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

ฐานเรียนรู 

1.  ข้ันตอนการผลิตปุยอินทรียกองโตสูตรวิศวกรรมแมโจแบบไมกลับกองเพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูแลว

นําไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

2.  การผลิตและการใชปุยน้ําหมักชีวภาพสารชีวภัณฑการผลิตและการใชน้ําหมักชีวภาพการผลิตเชื้อราไตร

โครเดอรมา   
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3.  การเลี้ยงไสเดือนดิน มีการนําน้ํามูลไสเดือนไปใชในน้ําขาวและสวนเกษตรผสมผสาน 

 

 การไถกลบตอชังขาวเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินพรอมหวานปุยพืชสด 

 

4.  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการใชนําอยางมีคุณคา 

 

 6.  การปลูกมะนาวในทอซีเมนตและสาธิตการขยายพันธุมะนาว 

 

เครือขาย  :       1. นายบัญญัติ  มาลาหอม  บานบัวเทิง   หมูท่ี 4 ตําบล ทาชาง  อ.สวางวีระวงศ 
                     2.  นายสุเทพ  ศิริมูล บานบัวเทิง  หมูท่ี 4 ตําบล ทาชาง  อ.สวางวีระวงศ  จ.อุบลราชธาน ี
             3.  นางอรพิน  ยั่วยวน   บานสําโรง  หมูท่ี 5 ต.สวาง อ.สวางวีระวงศ  จ.อุบลราชธานี 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นายชาญณรงค  กระแสบุตร   
เบอรโทรศัพท   :  087-916-7587 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธาน ี 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 34,616 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,593 ราย 
สถานท่ีตั้ง: หมู 7 ตําบลตาเกา อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธาน ี
พิกัด:  Longitude 104.92359     Latitude 14.56028  พิกัด : X 491768  Y 1609698 Zone 48  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:   
นายเมา   โขนเงิน  อายุ 45 ป 
ท่ีอยู บานเลขท่ี 26 หมู 7 ตําบลตาเกา  
อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอรโทรศัพท : 087-2575756 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีของตําบลตาเกา 

ทําการเกษตรดวยพืชหลัก 3 ชนิด คือขาว มันสําปะหลัง 

และยางพารา โดยมันสําปะหลังนับเปนพืชท่ีสรางรายไดใหอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการปลูกในรอบป 1-2 ครั้ง แตใน

พ้ืนท่ีสวนใหญยังประสบปญหา คือ ผลผลิตมีปริมาณท่ีคอนขางต่ํา  ปจจัยการผลิตมีราคาสูง  ดินขาดความอุดม

สมบูรณ  โรคแมลงระบาด  น้ําไมเพียงพอตอการผลิต 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตโดยการปรับปรุงบํารุงดิน ใชพันธุใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดการศัตรูพืชโดยวิธี

ชีวภาพ จัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชระบบน้ําหยด ทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิตไดถึงไรละ 10 ตัน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยการเรียนรูฯ : การจัดการน้ําโดยใชระบบน้ําหยด 

การนําไปใชประโยชน : การใชระบบน้ําหยด ทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิตไดถึงไรละ 10 ตัน 

หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู : 1. การปรับปรุงบํารุงดิน มีการใชปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําและชนิดแหง การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
การนําไปใชเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ท้ังหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และกอนการเพาะปลูก 
  2. พันธุมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  พันธุท่ีเหมาะสมกับการปลูกชวงฤดูฝน ระยอง 60 
ระยอง 72 เกษตรศาสตร 50 พันธุท่ีเหมาะสมกับการปลูกฤดูแลง ระยอง 60 หวยบง 60 มีการปฏิบัติกอนการปลูก
อยางถูกวิธีโดยการเก็บทอนพันธุไวในท่ีเหมาะสมไมตากแดด หรือขากน้ําเปนเวลานานทําใหเปอรเซ็นตการงอกลดลง 
ตนพันธุควรมีอายุ 11-12 เดือน ตัดทอนพันธุดวยเลื่อย ปลูกตนฤดูฝนตัดยาว 20 เซนติเมตร ปลูกปลายฤดูฝนตัด
ยาว 25 เซนติเมตร แชทอนพันธุในสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ยแปง 
  ๓. การปลูกและการบํารุงรักษา: ระยะหางระหวางแถว 1 เมตร ระหวางตน 60-80 เซนติเมตร บัก
ทอนพันธุตั้งตรงลึก 8-10 เซนติเมตร อยาบักลึกจะทําใหออกหัวอยาก หลังปลูก 3 สัปดาห ใสปุยเคมี+ปุยอินทรีย   
ตนละ 1 ชอนโตะ- อายุ 3 เดือน ใสปุยเคมี 15-7-18 หรือ 12-4-0 ไรละ 50 กิโลกรัม 
    การกําจัดศัตรูพืช 
  - ครั้งแรกอายุ 15-30 วัน 
  - ครั้งท่ี 2 อายุ 30-60 วัน 
  ๔. การใหน้ําระบบน้ําหยด น้ําเปนปจจัยหลักท่ีทําใหมันสําปะหลังไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยสามารถ 
เพ่ิมผลผลิตจาก 5-6 ตัน เปน 10 ตัน จากการใชระบบน้ําหยด และยังสามารถปลูกไดตลอดโดยไมเลือกฤดูกาล 
  ๕. การปองกันกําจัดโรคพืชดวยสารชีวภัณฑ การใชเชื้อราไตรโครเดอรมา ในการปองกันกําจัดโรค
รากเนา –โคนเนา ซ่ึงนับวาเปนโรคระบาดท่ีสําคัญในมันสําปะหลัง การใชเชื้อราบิววาเรีย  ในการปองกันกําจัดเพลี้ย
แข็งในมันสําปะหลัง ซ่ึงเปนศัตรูพืชท่ีสําคัญอยางยิ่ง 
 

แปลงเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย:  กลุมผูปลูกมันสําปะหลัง ม.7 ตําบลตาเกา อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายศุภสิทธิ์  ชัยเรืองวุฒิ   เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท: 093 4947981 
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