
 

 

 

 

อํานาจเจริญ 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ    

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 397,495 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 20,029 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ ๑๕๒ หมู ๑๑ บานโคกเจริญ ตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ    

พิกัด :.  Longitude 104.54665 Latitude 15.99286 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ : ………A…………. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประยงค  บุญทอง 

         บานเลขที่  ๑๕๒ หมู ๑๑ บานโคกเจริญ ตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  

         จังหวัดอํานาจเจริญ    

เบอรโทรศัพท : โทรศัพท ๐๘๗-๐๗๙๖๐๔๕, ๐๘๖-๒๕๑๘๒๖๕ 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลนาวังมีพ้ืนที่ทําการเกษตร ๑๙,๘๗๐ ไร มีครัวเรือนเกษตรกร ๗๗๔ ครัวเรือน สวนใหญประกอบ

อาชีพทํานาเปนหลักคิดเปน ๙๘% ของพ้ืนที่ นอกเหนือจากน้ันเปนพืช ไมผล/ไมยืนตน ประมาณ ๓๐๐ ไร ปลูกพืชผักไวบริโภค

บาง ตําบลนาวังต้ังอยูในกลุมชุดดินที่ ๒๒ (ชุดดินสีทน)  ซึ่งไมเหมาะสมกับการปลูกขาว จึงทําใหเกษตรกรทํานาตําบลนาวัง

ประสบปญหา 

   - ความอุดมสมบรูณของดินตํ่า 

   - ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากราคาปุยและสารเคมีที่ใชในไรนามีราคาเพ่ิมสูงขึ้น   

   - มีโรคและแมลงระบาด 

   - ผลผลิตไมไดคุณภาพ  

          ซึ่งศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ  จึงเปนแนวทางหน่ึงที่

จะชวยเหลือเกษตรกรชาวนาในพ้ืนที่ตําบลนาวังไดความรูดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรของตนเองตอไป  

แนวทางการพฒันา : -    การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทนุการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,552  บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท 
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- การผลิตขาวเปลือกใหไดคุณภาพดี 

- การจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

- การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การทําการประมง เพ่ือสรางอาชีพในครัวเรือน  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลติพืชไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนไรละ 500 บาท และการสรางรายไดจากการทําไรนาสวนผสม 

 

หลักสูตรหลัก 

 1. การลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

   ๒. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

   ๓. การผลิตขาวอินทรีย  

 ๔. การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา 

   ๕. การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 ๖. การปศุสัตว 

 ๗. การผลิตอาหารสัตว 

หลักสูตรบังคบั 

๑.เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเสริม 

 ๑. การทําบัญชีครัวเรือน 

 ๒. การสงเสริมสหกรณในกลุมเกษตรกรในชุมชน 

 ๓. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

 ๔. การทําธุรกิจแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตร 

 ๕. การปลูกผักอินทรีย 

 ๖. การแปรรูปผลิตภัณฑขาว 

ฐานการเรยีนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต 

  การลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตและการใชสารอินทรยีเพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตรโดยใช

เศษวัสดุที่เหลอืในครัวเรือนและวัสดุที่หาไดในทองถิ่น ทําใหตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพ และครัวเรือนได

บริโภคผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารเคม ี
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ฐานการเรียนรู : ๒ การใชน้ําอยางรูคุณคา 

ภายในศูนยเรียนรูฯ บริหารจัดการนํ้าแบบหมุนเวียน มีทอระบายนํ้าเช่ือมตอกับบอกบ  บอปลา สูนา

ขาว  ใชธรรมชาติบําบัดนํ้ากอนไหลลงบอใหญ จากน้ันนํานํ้ากลับมาใชอีก ซึ่งนํ้าในพ้ืนที่มีความเหมาะสม และเพียงพอกับ

ความตองการในการทําการเกษตร การทําสวนผสม  การเลี้ยงสัตว  

                                 
 

ฐานการเรียนรู : ๓ ดานการปศุสัตว 

 

   
 

ฐานการเรียนรู : ๔ ดานการประมง 

   
 

ฐานการเรียนรู : ๕ การเพาะเห็ด 
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ฐานการเรียนรู : ๖ การแปรรูป 

       

ฐานการเรียนรู : ๗ การผลิตถอนอัดกอน 

      

ฐานการเรียนรู : ๘ การผลิตอาหารปลาปนกอน 
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แปลงเรียนรู        

   

   
 

 

เครือขาย : สมาชิกเกษตรกรไรนาสวนผสม และเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลนาวัง และตําบลกุดปลาดุก ,อาสาสมัครเกษตร

หมูบาน ในพ้ืนที่ และตําบลใกลเคียง, ยุวเกษตรกร, ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี และสถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายโกวิท  กทุอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081-0662709 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาเวียง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ(ขาว) 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 125,207 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,892 ราย 

สถานทีต้ั่งแปลง: บานโคกกลาง หมูที่ 9 ตําบลนาเวียง   อําเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอํานาจเจริญ 

พิกัด : Longitude 104.58519     Latitude 16.05143 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ : ………A…………….. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวินิจ  สุภาจันทร   

บานเลขที่ 4 หมูที่ 9 ตําบลนาเวียง อําเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท : 093- 5541366 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนาเวียงสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาปลูกขาวหอมมะลิ 105  

โดยปลูกขาวเพ่ือการบริโภคและเพ่ือจําหนาย แตในปจจบัุนเกษตรกรประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน  

   - ตนทุนการผลิตสูง  

   - การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

   - พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  

ทําใหผลผลิตทีไ่ดรับมีปริมาณนอยและคุณภาพตํ่า 

แนวทางการพฒันา:  การ การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร (ขาวอินทรีย) 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรูฯ : เทคโนโลยีการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ปลอดโรคไหม 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรยีและสารชีวภัณฑใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี ชวยใหดิน

กลับคืนความอุดมสมบูรณ 

หลักสูตรการเรียนรู : ๑. การผลิตขาวอินทรีย 

       ๒. การผลิตปุยอินทรีย /เช้ือราไตรโคเดอรมาร 

   ๓. การปองกันโรคและแมลงศัตรูขาวในชวงการเจริญเติบโตของขาว 

   ๔. เศรษฐกิจพอเพียง 

          ๕. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
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ฐานการเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย  เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย การพัฒนาพ้ืนที่ให

เหมาะตอการผลิตขาวอินทรีย และการพัฒนารูปแบบการผลิตขาวอินทรีย 

  2. การผลิตปุยอินทรีย ไวใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และการผลิต

เช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือชวยลดการเกิดโรคเมล็ดดาง เมล็ดลีบ โรคไหมของขาวที่เกิดจากการเขาทําลายของเช้ือราหลาย

ชนิด ตลอดจนชวยเพ่ิมความสมบูรณและนํ้าหนักเมล็ด และเพ่ิมผลผลิตตอไรไดดวย 
 

  3. การปองกันโรคและแมลงศัตรูขาวในชวงการเจริญเติบโตของขาว การดูแลรักษาต้ังแตปลูก  

โดยเนนใน 

   - ระยะกลา ไดแกการกําจัดวัชพืช การใชการจัดการนํ้าแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคา

การวิเคราะหดิน การตรวจแมลง  

   - ระยะแตกกอ ไดแกการถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลงการใหนํ้า 

แบบแหงสลับเปยก  

   - ระยะต้ังทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  

   - ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเกี่ยว 20 วัน เอานํ้า

ออกจากนาประสานผูรับซื้อและระยะเก็บเกี่ยว ไดแก ถอนตัดพันธุปน การกําจัด 

  4. เศรษฐกิจพอเพียง นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง มีความพอเพียง มีเหตุผล มี

ภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

๕. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน เพ่ือการใชประโยชนในพ้ืนที่ไดเหมาะสม 

๖. การปลูกผักอินทรีย 

 

แปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 
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เครือขาย: กลุมขาวสัจธรรม จ.อํานาจเจริญ, กลุมขาวอินทรียเกษตรกาวหนา จ.อุบลฯ, ศูนยวิจัยขาวอุบล  

             กรมการขาว สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  : นายอินทัช จันทรเรือง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๒๑๘๑๕๖ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหวย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 156,804 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 7,629 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานนาผาง  หมูที่ 6  ตําบลหวย  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ 

พิกัด :  Longitude 104.94002 Latitude  15.83068 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ :……A…….. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายธีรวัฒน  พันธุมาศ  อายุ   43 ป 

          บานเลขที่ 132 หมูที่  6 ตําบลหวย  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท : 084-4179905, 093-3241397 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในพ้ืนทีตํ่าบลหวย สวนใหญปลูกขาวรอยละ 98 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับ

การปลูกขาวปานกลาง (S 2) โดยตําบลหวยปลกูขาวอินทรียจํานวนหน่ึง ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง  

แนวทางการพฒันา : - การลดตนทุนการผลติขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาวอินทรีย เฉลี่ยไรละ 3,000 บาท โดย

มีเปาหมายลดตนทุนไรละ  480 บาท 

        - มุงการผลิตขาวอินทรียสูมาตรฐานสากล 

 - การแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวอินทรีย  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู ฯ : เทคโนโลยีการลดตนทนุการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูมาตรฐานสากล 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรยีและการผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
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หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย (นาปกดํา)   

            2. เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม   

            3. การผลิตสารชีวภัณฑใชเอง 

  ๔. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

  ๕. การแปรรูปผลิตภัณฑขาว (ขาวสาร,ขาวกลอง,ขาวกลองงอก)  

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 1 . การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียโดยการเตรียมดินไถกลบตอซังฟางขาวปลูกพืชปุยสด 

 

 

 

 

 

 

  2. การผลิตปุยอินทรียใชเองทําปุยหมัก ทําปุยอินทรีย 

 

 

 

 

 
 

  3. การผลิตสารชีวภัฑณใชเองทํานํ้าหมักหนอกลวย นํ้าหมกัรกหมู เช้ือราไตรโคเดอรมา 

 

 

 

 

 

  ๔. การเรียนรูเรื่องดิน/เทคโนโลยีการจัดการดิน และการอนุรักษดินและนํ้า 

  ๕. การแปรรูปผลิตภัณฑขาว (ขาวสาร,ขาวกลอง,ขาวกลองงอก) เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวอินทรีย 

แปลงเรียนรู  :  ศึกษาระบบนิเวศในนาขาว, โฉบแมลง, ฉดีพนนํ้าหมักชีวภาพ 
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เครือขาย :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอลืออํานาจ 

      ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหัวตะพาน 

      สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางไสว  ชานนท  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท  :   080-1695157 
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ทําเนียบศูนยเครือขาย ศพก.อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยเครือขาย ตําบลชานุมาน) อําเภอชานุมาน  

        จังหวัด อํานาจเจริญ 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน  

เกษตรกรเปาหมาย : 10,549 ราย 

สถานทีต้ั่ง : ๒๐๐ หมูที่ ๖ บานนาสีดานอย ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

พิกัด : X  498143   Y 1798571  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายจงรักษ  แสงชาติ   

          บานเลขที่ 200 หมูที่ 6  บานนาสีดานอย ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน  

 จังหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท :  093-0809469 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลชานุมานมีพ้ืนที่ทําการเกษตร 18,984 ไร มีครัวเรือน 1,255 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพทํา

นาเปนหลัก โดยทํานาป ปละ 1 ครั้ง นอกจากน้ันประกอบอาชีพ ประมง ปลูกปาลมนํ้ามัน และพืชผักตามแนวฝงแมนํ้าโขงบาง 

แตพ้ืนที่ทํานาของตําบลชานุมานสวนใหญมีสภาพเปนที่สูง ดินเปนดินลูกรัง และขาดความอุดมสมบูรณ นอกจากน้ีพ้ืนที่สวนใหญ

ไมอยูในเขตชลประทาน ตองทํานาโดยอาศัยนํ้าฝน จึงทําใหเกษตรกรตําบลชานุมานประสบปญหา 

- ผลผลิตนอยและไมมีคุณภาพ 

- ราคาขาวตกตํ่า 

- เกษตรกรมีรายไดหลักเพียงปละ 1 ครั้ง 
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- ประสบปญหาภัยธรรมชาติ 

 

 ซึ่งศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มีเปาหมายที่จะเปน

ศูนยเรียนรูที่จะชวยเหลือและใหความรูแกเกษตรในพ้ืนที่ตําบลชานุมานในดานการทําเกษตรแบบผสมผสานทั้งดานการปลูกพืช 

ดานประมง และดานปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือนได นอกจากน้ียังสามารถ

นําไปขายเพ่ือเปนรายไดเสริมได ซึ่งเปนภูมิคุมกันของเกษตรกรเมื่อราคาขาวตกตํ่า 

แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือใหสามารถทํานา ปลูกพืช และเลี้ยงสัตวไดในพ้ืนที่ที่

จํากัด และสามารถสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

- ปลกูพืชแบบผสมผสาน 

- มีบอกักเก็บนํ้าเพ่ือใชในพ้ืนที่ และเลี้ยงปลาภายในบอ 

- เลี้ยงสัตว เชน ไก เปด บริเวณรอบบอ 

- เลี้ยงกบในบอดิน 

- การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรูฯ : การผลิตอาหารสัตวใชเอง การผลิตพืชไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน : การปลูกพืชผสมผสานเพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 หลักสูตรหลัก 

   1. การผลิตอาหารสัตว 

   2. การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา 

   ๓. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน/การลดใชสารเคมีทางการเกษตร 

   ๔. การปลูกพืชผักหลังนา/พืชฤดูแลง/การทําเกษตรแบบผสมผสาน 

   5. การเลี้ยงกบในบอดิน 

   6. การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 

หลักสูตรบังคบั 

๑.เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเสริม 

 1. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

 2. การทําธุรกจิแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตร 

 3. การปลูกผักอินทรีย 

  ๖. การแปรรูปกลวย 
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ฐานการเรียนรูที่ 1 การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน/การลดใชสารเคมีทางการเกษตร 

 
  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การปลูกพืชผักหลังนา/พืชฤดูแลง/การทําเกษตรแบบผสมผสาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงกบในบอดิน 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 
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แปลงเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฃ 

 

 

  

 

 

 

 

เครือขาย : สมาชิกเศรษฐกจิพอเพียง ตําบลชานุมาน, สมาชิกศูนยเครือขายดานการประมง ตําบลชานุมาน, อาสาสมัคร

เกษตรหมูบานในพ้ืนที่ และตําบลใกลเคียง 

  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวยุวราพร นาคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-8967231 
 

15



ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลพนา  อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 116,700 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,195 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 135 หมูที่ 5 บานโนนธาตุ  ตําบลพนา  อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ   

พิกัด : Longitude 104.8599  Latitude 15.68186 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :……A………….. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  :   

                               ดอนเจาปู 

        ที่วาการอําเภอพนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสงัด  บรรลือ     

บานเลขที่ 135  หมูที ่ 5  บานโนนธาตุ  ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  

เบอรโทรศัพท : 086-8681330 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอพนา มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักคือทํานา แตในการทํานาปตองอาศัยธรรมชาติ 

เปนหลัก ไมมรีะบบชลประทาน และดินขาดความอุดมสมบูรณ ปญหาที่เกษตรกรตองพบ คือ 

   - ปริมาณผลผลิตขาวที่เกษตรกรผลิตไดไมแนนอน  

   - คุณภาพผลผลิตไมไดมาตรฐาน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดตํ่า และไมมคีวามมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพทํานา ดีเทาที่ควร         

แนวทางการพฒันา :  การจดัการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ลดตนทุนการผลติขาว ซึ่งเกษตรกร

ใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,900 บาท/ไร  ผลผลติ 450 กิโลกรมั/ไร การสรางอาชีพเสริมดวยการเพาะเห็ดเพ่ือ

สรางรายไดในครัวเรือน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  

การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ และการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช เพ่ือลดตนทุนการ

ผลิตขาวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การผลติปุยอินทรียชีวภาพ 

                2. การทําเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ถนนอปุชิต ทางไปวดัพระเหลาเทพนิมิต 

วดัพระเหลาเทพนิมิต 

ทางไป อ.ตระการพืชผล 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

วดับรูพา 
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                3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช 

    ๔. การปลูกพืชสมุนไพร 

    ๕. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน  

ฐานการเรียนรู :  1. ฐานการผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ                               

 

  

 

 

 

 

 

 

  2.  ฐานการทําการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3 . ฐานการผลติและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช 

 

  

 

๔.การปลูกพืชสมุนไพร 

   
๕.การเรียนรูเรื่องดิน/เทคโนโลยีการจัดการดิน และการอนุรักษดินและนํ้า 

แปลงเรียนรู  
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เครือขาย  :  1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ      2.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

           3. ประมงจังหวัด                        4. สํานักงานเทศบาลตําบลพระเหลา 

           5. สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ              6. บริษัทเจรญิโภคภัณฑ จาํกัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายศุภวัฒน ลัทธิมนต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 09๙-๔๖๘๙๓๑๓ 
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บานไรข ี

บานไรข ี

ทางไปบานไรขี ม. 6  

จ.อํานาจฯ ไป จ.อุบลฯ 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไป อ.พนา บ.ฟาหวน ม.6 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลไรขี  อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 127,249 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,443 ราย 

สถานทีต้ั่ง : สถานที่ต้ังศูนยเรียนรู  41  หมูที่ ๖  ตําบลไรขี  อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

พิกัด : Longitude 104.78645  Latitude 15.63741 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ : ………A…………….. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางประยูร  กาญจนารี    53416 00047333  อายุ 65 ป 

         41  หมูที่ ๖  ตําบลไรขี  อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท : 086-8692243 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลไรขี มีพ้ืนทีท่ํานา 17,807 ไร หรือคิดเปนรอยละ 90 ของพ้ืนที่  

โดยตนทุนการทํานาเฉลี่ย  2,215  บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลีย่ 380  กก/ไร ซึ่งจากขอมูลแผนชุดดินกรมพัฒนาที่ดิน   

การปลูกขาวของตําบล จัดเปนพ้ืนที่เหมาะสมนอยตอการปลูกขาว  เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปญหา 

   - ตนทุนการผลิตสูง  

   - ผลผลิตตํ่า  

- ความอุดมสมบรูณของดินตํ่า 

แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตขาว ผลผลิตมากกวาคาเฉลี่ยของอําเภอ ตนทุน 3,000บาท/ไร ผลผลิต

เฉลี่ย 480 กก/ไร และจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหกับศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวอุบล  

- การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

- การจัดการดินใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวคุณภาพดี  
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หลักสูตรเรียนรู :  ๑. ลดตนทุนการผลิต  (ผลิตปุยอินทรีย/นํ้าหมักชีวภาพ ใชสารชีวภัณฑ) 

   ๒. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 ๓. การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา 

 ๔. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 1. ลดตนทนุการผลิต การดูแลรักษาต้ังแตปลูก – การเก็บเกี่ยวและขนสง โดยเนนใน  

   ระยะกลา ไดแก การจํากัดวัชพืช การใชการจัดการนํ้าแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตาม

คาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง  

   ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการกําจัดวัชพืชแมลง การใหนํ้าแบบแหง

สลับเปยก 

   ระยะต้ังทอง ไดแก การถอนตัดพันธุปน  กาํจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  

   ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปนกําจัดวัชพืช  
   

  2. ลดตนทุนการผลิต  (ผลิตปุยอินทรีย//นํ้าหมักชีวภาพ ใชสารชีวภัณฑ) 

      - การผลิตปุยอินทรียใชเอง 

 

   

   

 

      - การทํานํ้าหมักชีวภาพ ฐานการทําปุยหมักชีวภาพสูตร..ฟาหวน  เปนอีกฐานเรียนรูที่

ถายทอดความรูเรื่องการนําวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติมาผลิตเปนปุยหมกัชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิตและปลอดภัยจาก

สารเคม ี 

  ๓. การใชสารชีวภัณฑ  การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา 
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๔. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

 
แปลงเรียนรู   

        

  

 

 

เครือขาย : ศนูยวิจัยธุขาวอุบลราชธานี  สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ กษ.อจ ปม.อจ ปศ.อจ  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพิทยา โนรีรัตน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  087-0374465 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 155,208 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,520 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองแอวมอง หมูที่ ๗  ตําบลโพนเมืองนอย  อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

พิกัด :  Longitude  104.59669     Latitude  15.63559 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ : …………A………………….. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

             บานขมิ้น - หลักชัย   

                 

  

        

                                                                          

                                

         

  

            อ.หวัตะพาน             

( ระยะทางจากจุดตรวจ - ศนูยเรียนรูฯประมาณ  5  กิโลเมตร )                                     

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมานพ  แสงสวาง    

                   บานเลขที่ ๔ หมูที่ ๗ ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๙-๒๐๙๕๓๐๓ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลโพนเมืองนอยสวนใหญมีอาชีพหลักคือทํานา โดยคิดเปนรอยละ 90 ของพ้ืนที่  

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

(S3) ตอการปลูกขาว ทําใหประสบปญหา ดังน้ี 

   - ดานตนทุนการผลิตสูง  

   - ปริมาณผลผลิตตํ่า 

- ความอุดมสมบรูณของดินตํ่า 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตขาวและเพ่ิมผลผลิตใหมากกวาคาเฉลี่ยของอําเภอ โดยมีตนทุน  3,๙๔0บาท/ไร 

และตองการผลผลติเฉลี่ย ๕๒๐ กิโลกรมั/ไร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว การผลติและการใชสารชีวภัณฑ  

 

ศูนย์เรียนรู้

 

 

ศาลาประชาคม บานขุมเหล็ก หมูที่ ๘ 
จุดตรวจ 

บานหนองแกว 

โรงเรียนบานโพนเมืองนอย 

บานหนองจอก 

อบต.โพนเมืองนอย 

บานหนองแอวมอง 

บานขุมเหล็ก 
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หลักสูตรเรียนรู :  ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว    

    ๒. เศรษฐกิจพอเพียง    

    ๓. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

  ๔. การปลูกพืชฤดูแลง (แตงโม และพืชผกั) 

  ๕. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน 

ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

   การทําการเกษตรของเกษตรกร ตองอาศัยปจจัยการผลิตหลายอยาง โดยเฉพาะปุย เปนตนทุน

การผลิตมากกวาครึ่งหน่ึงของปจจัยการผลติทั้งหมด หากสามารถหาสิ่งทดแทน จะชวยลดตนทุนการผลิตลงได   

   
  2. เศรษฐกิจพอเพียง 

   การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกแนวทางหน่ึงที่ชวยใหเกษตรกร 

ใหสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง ซึ่งศูนยเรียนรูฯแหงน้ีเปนสถานที่ถายทอดความรูเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหกับเกษตรกรที่สนใจ 

       
   

  3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

 การทําการเกษตรโดยใชแนวคิดของเกษตรอินทรียโดยการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกร

สามารถทําการผลิตเองได เปนสถานที่ถายทอดความรูเรื่องการผลิตและการใชสารชีวภัณฑใหกับเกษตรกรที่สนใจ 

 

                                 
  ๔. การปลูกพืชฤดูแลง (แตงโม และพืชผกั) 

  ๕. การอนุรักษดินและนํ้า และเทคโนโลยีการจัดการดิน 
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 แปลงเรียนรู 

  
เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง , ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานฟาหวน สถานีพัฒนาที่ดิน

อํานาจเจริญ สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางจิตลัดดา คงอําพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท : 090-2619361 
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