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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี  

      จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก: ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย: ตําบลหนองขอน 

เกษตรกรเปาหมาย: 350 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานจานไหล หมูที่ ๔ ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

พิกัด : Latitude: 15.320053,  Longitude: 104.7765 

พิกัด : X= 476018 , Y=1693738 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : ระดับ 2 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

                                                              

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมัย สบายใจ อายุ ๕4 ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ ๙๕ หมูที่ ๔ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท :  081-4341433 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองขอน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 55 และพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เหมาะสม

กับการปลูกขาวนอย (S3) รอยละ 24.33 เปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลกูขาวปานกลาง (S2) รอยละ 14.17 และเปนพ้ืนที่

เหมาะสมกับการปลูกขาวมาก (S1) รอยละ 0.48 โดยปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนายเปนเมล็ดพันธุ แตประสบกับปญหา

ขาดแคลนนํ้า เน่ืองจากตองอาศัยนํ้าฝนในการทํานา ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และมีโรคแมลงระบาด 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตจาก ไรละ 3,850 บาท เหลือ ๒,๙๕๐ (กก. ละ 10 บาท) และการผลิตเปน

เมล็ดพันธุจําหนาย 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยี

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวและลดตนทุนการผลิตขาว 

 

 

 

หลักสูตรเรียนรู :  

หลักสูตรที ่๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

  หลักสูตรที ่๒ ลดตนทุนการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู : 1. การผลิตปุยหมักชีวภาพผสมเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ทํา

การผลิตปุยหมกัชีวภาพจากวัสดุในทองถิ่นจนอยูในสภาพพรอม

ใชงานและเลี้ยงเช้ือราไตรโคเดอรมาเปนเวลา 7 วัน กอนนําปุย

หมักไปใชใหนําเช้ือราไตรโคเดอรมาชนิดสดมาผสมคลุกเคลาให

เขากันกอนใช 

 

ฐานการเรียนรู : 2 การใชแหนแดงในนาขาว เลี้ยงขยายในบอปูนกอนขยายลง

แปลงนาเพ่ือลดการสารเคมีในการกําจัดวัชพืช และเพ่ิมปุยไนโตรเจนในนาขาว  

 

ฐานการเรียนรู : 3 แปลงสาธิตการทํานาแบบประณีต (ดํานาตนเดียว) เพ่ือใหขาวมีการแตกกอที่ดี ใช

เมล็ดพันธุนอย การดูแลรักษางาย โดยเนนการปฏิบัติจริง 

 

ฐานการเรียนรู : 4 การเลี้ยงไสเดือน เพ่ือชวยยอยสลาย

เศษผักและปุยคอก สามารถนํานํ้าไสเดือนไปฉีดพนนา

ขาวได 

 

ฐานการเรียนรู : 5 การเลี้ยงเช้ือราไตรโคเดอรมา ชนิดเช้ือสดดวยขาวสุก เพ่ือใชปองกันโรคขาวที่เกิดจากเช้ือราและ

เสริมการเจริญเติบโตของตนขาว 

 

ฐานการเรียนรู : 6 เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ แบบวิธีการด้ังเดิม ดวยการตีขาวดวยมือ นําเขาเครื่องเปาคัดแยกเมลด็

และคัดเมล็ดดวยมืออีกรอบ 
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แปลงเรียนรู 

   
เครือขาย : ศนูยขาวชุมชนตําบลปะอาว, ศูนยขาวชุมชนตําบลหัวเรือ, ศูนยขาวชุมชนตําบลขามใหญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเยาวนาถ หาดคํา หาญชูวงศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08๐-๕๓๖๓๙๔๕ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) ตําบลขาวปุน  อําเภอกุดขาวปุน  จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานทีต้ั่ง : บานขาวปุน หมูที่ ๑  ตําบลขาวปุน  อําเภอกุดขาวปุน  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : X ๐๔๙๙๘๓๙ Y ๑๗๔๑๙๖๓  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประนอม  บุญเกิด  อายุ 65 ป  

บานเลขที่ 16๔ หมูที ่1  ตําบลขาวปุน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 086-2656225 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลขาวปุน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับ

การปลูกขาวเล็กนอย (S๓) รอยละ 9๓.๙๑ โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหาการผลผลิตยังไมไดคุณภาพ การใช

ปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด ทํานาอาศัยนํ้าฝน การ

คมนาคมสะดวก 

แนวทางการพฒันา :    การลดตนทุนการผลิต 

           การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวดวยปุยอินทรีย 

หลักสูตรเรียนรู :   1. การลดตนทุนการผลติขาว 

                        2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู : 1. การปรบัปรุงบํารุงดิน 

       การปรับปรุงบํารุงดิน เริ่มจากหลังเก็บเกี่ยวขาว ไถกลบตอซัง  

หวานเมล็ดพืชปุยสด ถั่วพุม ถั่วพรา ปอเทือง ถึงระยะออกดอก ไถกลบ ฉีดนํ้าหมักชีวภาพ ใหหมักในดิน  

 

 

 

 

 

5



 

ฐานการเรียนรูที่ : ๒ การผลติปุยอินทรียชีวภาพ 

  การผลิตปุยหมกั 

  การผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

  การผลิตปุยหมกัชีวภาพอัดเม็ด 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ : ๓ การปลูกขาวอินทรีย 

  1. เตรียมดิน ใชนําปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 100 กิโลกรมั/ไร หวานลงในแปลงนาภายหลังจากเกี่ยวขาว

เสร็จเรียบรอยแลวใหเหลือตอซังขาว ไว แลวทําการไถกลบไปพรอมกับการหวานเมล็ดถั่วพรา (พืชปุยสด) อัตรา 5-10 กก.

ไร มกราคม – พฤษภาคม 

  ๒. ใชนํ้าหมักชีวภาพนําไปฉีดพนแลวทําการไถกลบ ชวงเดือนมิถุนายน 

3. ทําการไถ-คราดดิน-ปกดํา เดือน กรกฎาคม  

๔. การดูแลรักษา ทําตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว การตัดพันธุปน  

การกําจัดศัตรูพืช กําจัดวัชพืช 

๕. ฉีดพนนํ้าหมักอีกครั้ง เดือน กันยายน 

6. เก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึง 

7. การเก็บรักษา การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว 

แปลงเรียนรู 

   

 

 

 

 

เครือขาย: วสช.ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลขาวปุน 

    วสช. ทําปุยชีวภาพอัดเม็ดตําบลขาวปุน  

    วสช. ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลโนนสวาง 

    ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลแกงเค็ง 

    ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลขาวปุน 

             ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแกงเค็ง 

     

       วสช.กลุมเกษตรอินทรยีบานตุนอย ม.11 ต.กาบิน 

       วสช.ขาวกลองเพ่ือสุขภาพกลุมแมบานน้ําเกลี้ยง ต.ขาวปุน 

       วสช.ขาวอินทรียบานโคกกลาง ต.ขาวปุน 

       วสช.ศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาว ม.4 ต.ขาวปุน 

       วสช.ศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาวบานสองคอน ต.หนองทันน้ํา 

       ธนาคารปุยอินทรียอําเภอกุดขาวปุน

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสกนธวรรณ  ทูลสูงเนิน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  ๐๘๐-4818714 

6



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลแกงเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี (ขาว) 

สถานทีต้ั่ง: บานโนนสมบูรณ หมู 10 ตําบลแกงเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : X 512702 Y 1763675 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :.นายทนงค บุดดาเคย อายุ 60 ป  

ที่อยู : บานเลขที่ 11 หมู 10 ตําบลแกงเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท: 081-5793610   

สถานการณของพื้นที่   ; เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแกงเหนือ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 ไมมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม

มากกับการปลูกขาว (S1) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S2) รอยละ 63 พ้ืนที่เหมาะสมนอยกับการ

ปลูกขาว (S3) รอยละ 23 พ้ืนที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว (N) รอยละ 11 และพ้ืนที่ปารอยละ 5 จะเห็นไดวา

เกษตรกรปลูกขาวในพ้ืนที่ไมเหมาะสม ทําใหตนทุนในการปลูกขาวสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ผลผลิตตอไรตํ่า 
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แนวทางการพัฒนา :  * การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,450 บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุนลงไรละ 700 บาท  

 * เกษตรกรปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวและพ้ืนที่เหมาะสมนอย    

เพ่ือทํากิจกรรมอ่ืนเชน พืชไร พืชสวน ไรนาสวนผสมหรือปศุสัตว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: การลดตนตนทุนการผลิตขาว การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เปนไรนาสวนผสม 

หลักสูตรเรียนรู:  

ลําดับที ่ หลักสูตร ฐานเรียนรู หมายเหตุ 

1 การลดตนตนทุนการผลิตขาว และการเสรมิรายได การปรับปรุงดิน  

การผลิตปุยนํ้าหมัก  

การลี้ยงปลาในนาขาว  

  การเลี้ยงหมูหลุม  

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

 ฐานการเรียนรู : 1. การปรบัปรุงดิน ในชวงเดือนธันวาคม-มีนาคม   

หลังจากตัดตนขาวมีการปลูกพืชตะกูลถั่ว เชนถั่วลิสง เพ่ือเพ่ิมรายได    

ในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ปลูกถั่วพรา ปอเทือง เพ่ือปรับปรุงดิน                               

 ฐานการเรียนรู : 2.การผลิตปุยนํ้าหมัก โดยผลิตนํ้าหมักสมุนไพร 

ไลแมลง นํ้าหมักฮอรโมนพืช และนํ้าหมักรกหมู เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

                        

 

 

ฐานการเรียนรู : 3 การลี้ยงปลาในนาขาว เพ่ือเพ่ิมแหลงอาหารเพ่ิมรายได 

 และลดการระบาดแมลงศัตรูพืช 

 

ฐานการเรียนรู : 4. การเลี้ยงหมูหลุม 

            

 

 

 

                                              

แปลงเรียนรู 
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เครือขาย: ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวตําบลแกงเหนือ  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวรุงลัดดา บุญทรง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-85256 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลสรางถอ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี (ขาว) 

สถานทีต้ั่ง : บานสรางถอ หมูที่ 1๕  ตําบลสรางถอ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : X 447526  Y : 1700628   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรตนแบบ : นายประยุทธ  อุทธสิงห  อายุ 5๒ ป 

                        บานเลขที่ 1๑๙ หมูที่ ๑5  ต.สรางถอ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี                                         

เบอรโทรศัพท : 093- 3532100 

 

 

 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนายเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ แตพ้ืนที่ยังประสบปญหา

ความดานความอุดมสมบูรณของดิน โรคแมลงระบาด ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตที่ไดยังไมดีเทาที่ควร  

แนวทางการพัฒนา :  ๑) การลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิมตนทุนการผลิตขาว นาหวาน = 4,032 บาท/ไร  ปรับเปลี่ยน

เปนการปกดํานาโดยใชกลาตนเดียว และนาหยอด = 3,180บาท/ไร  ลดลง 852 บาท/ไร (นาหวานตนทุนการผลิต 10.08 

บาท/กก. , นาหยอดตนทุนการผลิต 7.96 บาท/กก. ผลตาง 2.13 บาท/กก.) และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือผลิตเมล็ด

พันธุขาว 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การปกดํานาโดยใชกลาตนเดียวและการใชสารชีวภัณฑ เพ่ือการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

                       2. การผลติเมลด็พันธุขาวพันธุดี 

    3. การเพ่ิมมลูคาขาว/การแปรรูปขาว 

 

 

ถนนแจง้สนิท ยโสธร – อบุลราชธานี 

         สาํนกังานเกษตรอาํเภอเข่ืองใน 

ทางไป อ.ยางชมุนอ้ย 

ท่ีวา่การ อาํเภอเข่ือง

 ตาํบลสร้างถ่อ 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 

    

 

 

 

 

2. การผลิตสารชวีภัณฑ 

 

 

 

 

 

3. การผลิตน้าํสมควันไม 

 

 

 

4. การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

 

 

 

5. การแปรรปูขาว 
 

 

 
 

 

แปลงเรียนรู 

            
 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลสรางถอ ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี กรมการขาว 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายประมัย  เทพมุสิก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ 

เบอรโทรศัพท:  081-9998011 

เปนฐานการเรียนรูในการลดตนทุนและผลิตปุยใชเอง โดยมีการผลิตปุยหมักและนํ้า

หมักชีวภาพ จากเศษวัสดุเหลือใช ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน เปนอาหารแก

พืช ชวยปรับสภาพดินและนํ้า ตลอดจนแกปญหาโรคและศัตรูพืช ลดการใชปุยเคมี 

เปนปุยพืชสดสามารถปลูกพรอมขาวไดโดยไมเสียเวลาปลูก 50-60 

วัน และยังไมตองเสียคาใชจายคาเมล็ดพันธุและการไถกลบ ในแง

การเปนปุยชีวภาพ เน่ืองจากมีสาหรายเขียวแกมนํ้าเงิน สายพันธุ  

Anabenae  ที่มีคณสมบัติตรึงไนโตรเจนจากอากาศได  

การผลิตเช้ือราไตโคเดอรมา/บิวเวอรเรีย เพ่ือใชในดานการเกษตรลดการใชสารเคมี                

และเนนการทาํนาโดยเนนการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช                            

โดยเช้ือราไตรโคเดอรมา เนนใชกับเช้ือราโรคพืช (เปนรากินรา)                                      

สวนเช้ือบิวเวอรเรีย เปนเช้ือราที่เปนเช้ือรากินแมลง 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ประกอบดวย การทําแปลงขยายพันธุขาว การ

การตัดขาวปน การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาว การ

ตรวจสอบคณภาพเมล็ดพันธขาว 

เพ่ือใชปองกันโรคแมลงศัตรูขาว สารปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดการใชสารเคมี  

การแปรรูปขาวเพ่ือชวยเพ่ิมมูลคา จะสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีทางเลือกใน

การแกไขปญหาดานการผลิตและการสงออกขาว ชวยเพ่ิมความตองการขาว สราง

มลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตขาว เชน ขาวกลอง ขาวกลองงอก ผลิตภัณฑขนมจากขาว 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคา 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 12,620 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 3,813 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานบะไห หมูที ่7 ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด :  Latitude 15.459139 Longitude 105.491240  48p X 552707  Y 1709097  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายชมภู บิลชัย อายุ 63 ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ 176 หมู 7 ต.หวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 091-8343-643 

สถานการณของพื้นที่ : การผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในอําเภอโขงเจียมในสภาวะปจจุบัน ประสบปญหาตาง

มากมาย อาทิเชน ตนทุนการผลิตสูง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และพ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ    

เปนตน ทําใหไดผลผลิตตอไรตํ่าและคุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญจึงประสบปญหาการขาดทุน เกิดภาวะหน้ีสินไม

สามารถพ่ึงตนเองได เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวจึงใหความสําคัญเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและการ

พัฒนา คุณภาพผลผลติการเกษตรในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ิมปริมาณผลผลิตและพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

แนวทางการพฒันา :  การลดตนทุนการผลติมันสําปะหลัง จาก 5,600 บาท เหลือ 5,000 บาท ตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง  

หลักสูตรเรียนรู : 1. ลดตนทนุการผลิตมันสาํปะหลัง 

   2. การผลิตมนัสําปะหลังใหไดคุณภาพแปงดี 

ฐานเรียนรูที่ 1 : การเตรียมดินและปลูกมันสําปะหลัง 
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ฐานเรียนรูที่ 2 :การปรับปรุงบํารุงดิน        
                           

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 :  การปองกันและการกจัดศัตรูพืช โดยใชสารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 :การทําบัญชีครัวเรือน 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

                        

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบานหวยไผ หมู 1 ตําบลหวยไผ , ศูนยเรียนรูการแปรรูปผลผลติ

ทางการเกษตร หมู 1 ตําบลหนองแสงใหญ , ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสม หมู 4 ตําบลโขงเจียม 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายชัยพัทธ  นวลดี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 094-2831231 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทาเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานทีต้ั่ง : บานทาเมือง หมู 1 ตําบลทาเมอืง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด :  X = 500245  Y = 1709415 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางจริาภรณ  สาระไทย อายุ 38 ป 

 บานเลขที่ 143 หมูที่ 1 ตําบลทาเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 080-1623309 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทาเมือง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 98 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมมากสําหรับการปลูกขาว (S1) รอยละ 19.90 พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว (S2) รอยละ 

10.03 พ้ืนที่เหมาะสมนอย (S3) รอยละ 27.73 และพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) รอยละ 37.78 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิต    

เมล็ดพันธุและแปรรูปขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหาสภาพดินเค็ม โรคและแมลงระบาด ตนทุนการ

ผลิตสูงจากการจางแรงงาน ราคาปจจัยการผลิตสูง แตสภาพพ้ืนที่มกีารคมนาคมที่สะดวก 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทนุการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนในการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,800 บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหไดไรละ 1,300 บาท หรือตนทนุลดลง 3.3 บาท/กิโลกรัม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตขาว 

    

N 
ทางหลวงชนบท อบ 4026 

บานโอด – บานดงบัง 

ระหวาง กม.ที ่4 - 5 

ไปบานโนนสวาง 

ไปบานนาดี 
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ฐานการเรียนรู : 1. การไถกลบตอซัง    ฐานการเรียนรู : 2. การใชพืชปุยสด 

- ไถกลบขณะดินยังมีความช้ืน    - หวาน 5 - 10 กก./ไร ไถกลบในระยะออกดอก  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ :3. การผลติปุยหมักแหง   ฐานการเรียนรูที่ :4. การทํานํ้าหมักมูลสกุร 

- มลูสุกร มูลโค และแกลบ หมัก 3-4 เดือน   - หมัก 5-7 วัน กรองเฉพาะนํ้าไปใชรดหรือฉีดพน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ :5. การเลีย้งไสเดือนดิน   ฐานการเรียนรูที่ :6. การผลติขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา 

- ชวยกําจัดขยะเปยก เศษผัก วัชพืช    - กรองแตนํ้าไปฉีดพนปองกันเช้ือราสาเหตุโรคพืช 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ :7. การจัดการแปลงนาในสภาพดินเค็ม ฐานการเรียนรูที่ :8. การผลติเมล็ดพันธุขาว 

- ปรับปรุงโดยการขังนํ้าเพ่ือชะลางคราบเกลือ ใสปุย  - มีการเตรียมเมล็ดพันธุ เตรียมดิน การจัดการปุย 

           การตัดพันธุปน การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
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เครือขาย : ศนูยสงเสริมเมลด็พันธุขาวชุมชนทุกตําบลในอําเภอดอนมดแดง, กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวกลองงอก

บานทาเมือง 

ชื่อเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร : นางธัญญรัศม เหลาสายเช้ือ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9266616  

ฐานการเรียนรูที่ :9 สงเสริมการเพาะพันธุปลา  ฐานการเรียนรูที่ :10 สงเสรมิการเลี้ยงสุกร 

- ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาหมอเทศ ระดับครัวเรือน สุกรพันธุดูร็อคเจอรซี่ (Doroc Jerse) 

-

    

เครือขาย : สํานักงานประมงอําเภอดอนมดแดง  / สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนมดแดง 

ชื่อเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร : นางธัญญรัศม เหลาสายเช้ือ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9266616  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  ตําบลกลาง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 419,968 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 35,742 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบัวเทียม  หมู  9  ตําบลกลาง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : Long 105.15613    Lat 14.73990 

พิกัด : X  516806           Y 1629564     Zone: 48 

ระดับพฒันาของศูนยเรียนรู ฯ : ……………………. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :    แผนที่ไปบานบัวเทียมและจุดทีต้ั่งศูนย 

 

  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสาํเภา นันตะเสน  

ที่อยู : บานเลขที่ 114/1 หมู 9 บัวเทียม ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท :    085-1603682 

สถานการณของพื้นที่ :  เปนพ้ืนที่ราบลุม ชุดดินมีศักยภาพความเหมาะสมในการปลกูขาวเปน  S1 

แนวทางการพฒันา  :   1.  จัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

  2.  จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน   

  3.  สรางเครือขายศูนยเรียนรูในอําเภอ   

 4.  พัฒนาผลผลิตใหเพ่ิมขึ้น  15-20  เปอรเซ็นตตอไร   

 5.  ลดตนทุนการผลิตลงใหไดไรละ  500  บาท  เปนอยางตํ่า   

 6. จัดต้ังตลาดรวมสินคาขาว  7.สรางเกษตรกรตนแบบเรื่องขาว  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : แหลงถายทอดความรูการผลิตขาวอินทรีย  และการลดตนทุนการผลติ 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตไดไรละ  500  บาท 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลติ   

      2.  การแปรรปูเพ่ือเพ่ิมมูลคา  

    -        3. การเพ่ิมผลผลิตขาวใหสูงขึ้น 

      4. ปรับปรุงดินดวยวัสดุที่มีในพ้ืนที่ เชน ไถกลบตอซังขาว 

 5. ตรวจวิเคราะหดินเพ่ือหาความอุดมสมบูรณของดิน 

 6. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

      7. ใชแรงงานในครอบครัวไมจางแรงงานหรือเครื่องยนตการเกษตรอ่ืน 
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ฐานเรียนรู : 1. การผลิตปุยอินทรีย ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ มีขั้นตอน ดังน้ี 

      - การเตรยีมฟางขาวหรือเศษวัชพืช  เช้ือจุลินทรียซปุเปอรพด.1 อัตราสวนของเศษพืช 1,000 กก.   

มูลสัตว 200- 400 กก. และเช้ือจุลินทรีย พด.1 จํานวน 1 ซอง/ช้ัน 

       - ใหกองปุยช้ันที่ 1 โดยนําเศษพืชมาวางในพ้ืนที่กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ใหสูง 40 ซม. 

       - ใสมูลสตัว 50-100 กก. โดยโรยใหทัว่บนพ้ืนที่กองเศษพืชเพ่ือชวยในการยอยสลาย และเพ่ิมธาตุอาหาร 

      - รดนํ้าทีผ่สมหัวเช้ือซุปเปอร พด.1 ประกอบดวยเช้ือจุลินทรีย 3 ชนิด ไดแก เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย  

และเช้ือแอคติโนไมซิท ดวยการแชนํ้าไวนาน 15 นาที กอนนํามารด หลงัโรยมูลสัตว เพ่ือใหเช้ือจุลินทรียเจริญเติบโต  

และชวยยอยสลายเศษพืช รวมถึงมูลสัตว 

      - ใหนําเศษพืชมากองทับอีกช้ัน และทาํตามขั้นตอนขางตน จนไดช้ันประมาณ 4 ช้ัน 

      - ใหคลมุดวยแสลนดําในฤดูรอนเพ่ือปองกันแสงแดด และคลุมดวยผาพลาสติกในฤดูฝนเพ่ือปองกันนํ้าฝนไมใหขัง แต

การคลุมผาพลาสติกควรเปดผาเปนระยะในวันที่ฝนไมตก 

      - หมั่นตรวจสอบความเรียบรอยของกองปุยเปนระยะขณะทําการหมัก เพ่ือปองกันสัตวมาอาศัยอยู  

รวมถึงการขังของนํ้า และตรวจสอบสภาพการหมัก 

      - เมื่อกองปุยหมักทั้ง 4 ช้ัน มีการยอยสลายที่สมบูรณแลว จะเปนขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของปุยดวยการเพ่ิม

วัสดุปรับปรุงขนาดเล็ก เชน ขี้เถา แกลบ ขีเ้ลื่อย เปนตน มาผสมกับมูลวัว และปุยเคมี ในอัตราสวน วัสดุปรับปรุงขนาด

เล็ก 1,000 กิโลกรัม + มูลสตัว 200-400 กิโลกรัม + ปุยเคมี 50-100 กิโลกรัม แลวนํามาคลุกเคลาใหเขากัน 

      - ใหรดนํ้ากองปุยหลังการเพ่ิมเศษวัสดุปรับปรุงแลว โดยนํ้าที่ใชรดใหผสมดวยหัวเช้ือซุปเปอร พด.1 จํานวน 3-5 ซอง 

อีกครั้ง 

       - ทําการคลุมกองปุยดวยวัสดุขางตน และมั่นดูแลรักษาจนปุยเกิดการยอยสลายสมบูรณ ซึ่งอาจใชเวลาต้ังแตเริ่ม

ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย 4-6 เดือน ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชหมัก ทัง้น้ีควรมั่นกลับกองปุยทุก ๆ 15 วัน หากกองปุยมี

ความช้ืนนอยควรรดนํ้าขณะกลับกองปุยทุกครั้ง 

ฐานเรียนรู : 2.  การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได  เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ใหกับขาวที่ผลติ  ซึ่งเปนขาวปลอดสารพิษ  โดยทําตาม 

คําแนะนําของเจาหนาที่ที่ไดอบรมขั้นตอนการทํา 

ขาวกลองงอก  ตามรายละเอียดขางตน 

ฐานเรียนรู : 3.  การทํานาอินทรีย 

โดยการใชวัสดุในพ้ืนที่เชนการไถกลบตอซังขาว 

เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหดิน และเปนการลดตนทุน 

การผลิต  พรอมกับใชปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นเอง  

และทําการตรวจวิเคราะหสภาพดิน    

แปลงเรียนรู : 

                                                                เครือขาย  :  ตําบลบัวงาม 

                                                                ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายปรีดา ทัพเจริญ      

                                                                 ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ                                                                       

เบอร                                                          เบอรโทรศพัท : 089-3598895                        
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : เกษตรกรในพ้ืนที่ 23 ตําบล จํานวน 20,970  ครัวเรือน 

พิกัดที่ต้ังแปลง : X 505956  Y 1734016 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 
 

                                                                                    อบต.เกษม 

                                                                 200 เมตร                                 วัดเกษมสําราญ 

                                                                                                                  

 

                    ที่ตั้งศพก.หางจาก หางจากอ.ตรการพืชผล                              ลําหวยขุหล ุ

                    8 กม. เลี้ยวซายเม่ือถึงสะพานหวยขุหล ุ

                    ตรงไป 200 เมตร ถึงศพก. 

                                                                                                                

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :   สุจิตรา  ยุทธกิจ 

ที่อยู  :  12  หมูที่ 9   ตําบลเกษม  อําเภอตระการพืผชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท  086-2617468 

สถานการณของพื้นที ่:  แปลงนาขาวด้ังเดิมปลูกขาวโดยใชเคมี และตนทุนในการผลิตขาวสูง ตอมาได

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยทํานาอินทรีย  ใชเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดิน หลังผูเก็บเกี่ยวขาวปลูกปอเทือง

และพืชตระกูลถั่วและไถกลบเมื่อออกดอก ผลิตปุยหมักจากมูลสัตว ผลตินํ้าหมักไวใชเอง  ทํานาดํากลีบเดียว  

ทําใหลดตนทนุการผลิตขาวลดลง  ไดผลผลิตขาวเพ่ิมขึ้นจากเดิมไรละ  450 กิโลกรมั ปจจุบันไดผลผลิตตอไร 

630 กิโลกรมั นอกจากน้ันยังมีการแปรรูปขาวเชน ขาวกลองงอก ขาวกลองงอกพรอมชง จําหนายใหกับ

สมาคมเกษตรกาวหนาซึ่งสงออกจําหนายตอตลาดตางประเทศ    บริเวณโดยรอบศูนยการเรียนรูไดปรับปรุง

เปนฐานการเรียนรู สามารถเปนตนแบบใหเกษตรกรหรือผูสนใจโดยทั่วไปไดเขาไปศึกษาและนําไปปรับใชได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการในผลิตขาวอินทรีย   การเพ่ิมมูลคาของขาว การใชพ้ืนที่ทาง

การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรการเรียนรู :  

 1.การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 

 2.การเพ่ิมมูลคาของขาว 

 3.การใชพ้ืนทีท่างการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
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ฐานการเรียนรู : 

                 ฐานที่ 1 การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย   เปนจุดเรียนรูการผลิตปุยอินทรียแบบไมพลิกกลับกอง

สูตรวิศวกรรมแมโจ  การผลติปุยนํ้าหมัก  การปรับปรุงบํารุงดิน  การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคแมลง

ศัตรูขาว 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2 การเพ่ิมมูลคาของขาว   การแปรรูปขาว ใหความรูการสีขาวกลอง  การผลิตขาวกลองงอก  

การผลิตขาวกลองงอกพรอมชง  จากผลิตขนมจากแปงขาวกลองงอก 

 

 
 

 

 
  

 

ฐานเรียนรูที่ 3 การจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  ภายในฐานน้ีจะมีการจัดการทางเกษตร

ผสมผสานหลายกิจกรรม เชน การเลี้ยงปลาดุก และ กบในวงบอ  การปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตฟางหมัก

สําหรับวัว  การผลิตอาหารปลาจากหญาเนเปย   
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แปลงเรียนรู  :   มีแปลงเรียนรูการลดตนทุนในการทํานาอินทรีย  ต้ังแตกระบวนปรับปรุงบํารุงดิน  การผลิต

ปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง  การผลิตนํ้าหมัก  การผลิตสารชีวภํณฑเพ่ือปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว  การ

แปรรูปขาวในลักษณะตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคา การจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย  :  กลุมนาแปลงใหญบานเกษม  กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวกลองงอกบานเกษม  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายศรัณยณัฐ  สารโมฬี 

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 085-0975078 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)อําเภอตาลสุม   

สินคาหลัก  ขาว 

สถานทีต้ั่ง  บานนามน หมู  5  ตําบลตาลสมุ  อําเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี   

พิกัด  X : 518183   Y : 1694376 โซน 48     

       Latitude 15.325420  Longitude 105.170122 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

ถนนสมเด็จ  ตาลสุม-พิบลู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ   นายพนม  พิมพรัตน       เบอรโทรศพัท   :  088-475-9385 

สถานการณของพื้นที่ :  สภาพพ้ืนที่สวนใหญของอําเภอตาลสุมเปนพ้ืนที่  N และ S3  ไมเหมาะสมกบัการปลูกขาว  

ดินขาดความอุดมสมบูรณ ฝนแลง  ทําใหผลผลิตขาวที่ไดคุณภาพไมดีผลผลิตตํ่า  ทําใหเกษตรกรตองหันไปทํากิจกรรม

การเกษตรอยางอ่ืนเสริมนอกเหนือจากการปลูกขาวมากขึ้น  เชน ปลูกบัวกินฝก   

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การผลิตนํ้าสมควันไม  การผลิตฮอรโมนไข  ไรนาสวนผสม

(การปลูกบัวอินทรีย การผลติมะมวงนอกฤดู  การเลี้ยงกุงกานกราม  การเลี้ยงเปดไข)  การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา  

การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ 

การนําไปใชประโยชน  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเสริมรายได 

 

ฐานการเรียนรูที่ 1การผลิตนํ้าสมควันไม 

เปนการเรียนรูการผลิตนํ้าสมควันไมใชเองโดยไมตองซื้อซึ่งสามารถใชเตาดินที่มีตามบาน  และเทคนิคการปรับ

ใชในพ้ืนที่โดยเฉพาะการใชขับไลแมลงศัตรพืูชโดยไมใชสารเคม ี

  
ฐานการเรียนรูที่ 2  การผลติฮอรโมนไข 

เปนการเรียนรูการผลิตฮอรโมนไขเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตในนาขาวและพืชทั่วไปซึ่งเปนเทคโนโลยีในการผลิตพืช

แนวใหมในพ้ืนที่ที่สามารถแกปญหาผลผลิตตกตํ่าได 

         
 

 

ทางไปตําบล

คําหวา 

ท่ีวา่การอาํเภอตาลสมุ 

ท่ีตัง้ศนูยฯ์ 
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ฐานเรียนรูที่ 3 กากมันหมักยีสต 

เปนฐานเรียนรูในการ ลดตนทุนคาอาหารสัตว เพ่ิมมูลคาของวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กากมันสําปะหลัง 

จากตันละ  400  บาท  เปนตันละ  4000  บาท และสามารถเช่ือมโยงไปสูกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุน 

 

 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 กิจกรรมไรนาสวนผสม (มี 3  กจิกรรมยอย) 

- การผลิตมะมวงนอกฤดู 

เปนการเรียนรูเทคนิคการผลติมะมวงนอกฤดู

แบบลดตนทุนการผลิตโดยปรับใชฮอรโมนไขซึ่งสามารถ

สรางรายไดใหเกษตรกรได 

- การเลี้ยงกุงกามกราม 

เปนการเรียนรูการผลิตกุงกรามแบบลดตนทุนโดยสามารปรับใช

วัสดุอุปกรณในพ้ืนที่เพ่ือผลิตอาหารกุงทดแทนการซื้ออาหารกุง

สําเร็จ พรอมทัง้เรียนรูการบําบัดนํ้าเสียจากบอกุงโดยใชปลานิล 

- การทํานาบัวระบบอินทรีย 

เปนการทํานาสลับกับการทํานาบัวซึ่งสามารถสรางรายไดให

เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตในนาขาวไดเน่ืองจากเศษวัสดุที่เหลอืจาก

การทํานาบัวเปนปุยและอินทรียวัตถุที่ลดตนทุนคาปุย  

- การทําตลาดสินคาในชุมชน  

เปนตัวอยางในการเรียนรูการทําการตลาดแบบ 

ครัวเรือนเพ่ือจําหนายสินคา 

 

               -  การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา                                                   -  การเลี้ยงเปดไข 

                 
               - การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ                                                                                          
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แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง(บานแกงกบ)  และ ศพก.เครือขาย 6 ตําบล 

ช่ือเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตร : นายสามารถ อภัยโคตร  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ  โทร.087-379487 

24



 

ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
 
ชื่อ : ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
สินค้าหลัก : ข้าว 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ 6 ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   
พิกัด :  x 485667     y 1635881    zone 48 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

 
 

ชื่อประธาน : นายวิทยา ปัสสาสิงห์ 
เบอร์โทรศัพท์ :  095-7832979 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์  : การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 

หลักสูตรการเรียนรู้ : ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี 

ฐานการเรียนรู้ที 1 การท าปุ๋ยหมัก 
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ฐานการเรียนรู้ที ่ 2  การเลี้ยงสุกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่  3 การเลี้ยงปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แปลงเรียนรู้ : 

  
 

 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายนาวิน สีนาค 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8466233 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนสมบูรณ อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๕ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๑,๒๐๐ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานกวางดีด หมูที่ ๒ ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด: Latutude 14°43'3.41"น Longitude 105°10'54.00"ตะวันออก  X 519556 Y1627101 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

            

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประยง  พวงจันดา อายุ 46 ป เลขบัตรประชาชน 3 3408-00223-30-8  

ที่อยู : บานเลขที่ 240 บานกวางดีด หมูที่  ๒ ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 08 0463 2419 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกขาวนาป โดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ผลผลิตตอไรคอนขางตํ่า เน่ืองจาก

ดินที่ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน จึงตองใชปุยเคมีเปนหลักซึง่มีราคาแพง เมื่อเกิดโรคแมลงศัตรูพืชมักแกไขปญหาโดยใชสารเคมี 

สงผลใหตนทนุการผลิตตอไรสูง 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสด ทํานํ้าหมักชีวภาพ 

นํ้าสมควันไมและสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

:ทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ทําแปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว ผลิตนํ้าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ 

หลักสูตรเรียนรู ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว 

  ๒. เกษตรทฤษฎีใหม 
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แปลงเรียนรู : ขาวอินทรีย 

ฐานการเรียนรู : ๑. การทํานํ้าหมักชีวภาพ โดยนําหอยเชอรี่ซึ่ง

เปนศัตรูขาวที่สําคัญในแปลงนามาหมักเปนนํ้าหมักเพ่ือใชเปนปุย

นํ้าหมักในแปลงขาวและพืชอ่ืนๆในศูนยเรียนรูและแจกจายใหกับ

เกษตรกรทั่วไป 

ฐานการเรียนรู : 2 การเลี้ยงไกไข เปนอาหารหลักของ

สมาชิกในครัวเรือน เหลือบริโภคจําหนายในชุมชน 

ฐานการเรียนรู : 3 การผลิตสารชีวภัณฑ ไตรโคเดอรมาและ

บิวเวอเรีย เพ่ือใชควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช

สารเคม ี

ฐานการเรียนรู : 4 การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชี

ครัวเรือนเปนการจดบันทึกรายรับรายจายประจําวันของ

ครัวเรือนและสามารถนําขอมูลมาวางแผนการใชจายเงินใน

อนาคตไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการออม การใชจายเงิน

 ป ั   ไ ฟ ฟ  

ฐานการเรียนรู : 5 การเผาถานนํ้าสมควันไม ผสมนํ้า 20 เทา ราดทําลายปลวกและ

มด ผสมนํ้า 50 เทา ปองกันปลวก มด และสัตวตาง ๆ ผสมนํ้า 100 เทา ราดโคน

ตนไมรักษาโรครา และโรคเนา รวมทั้งปองกันแมลงไมใหวางไข 

ฐานการเรียนรู : 6 การเลี้ยงปลาในบอซีเมนต เพ่ือใชบริโภค

ในครัวเรือน และเหลือจําหนายภายในชุมชน 
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เครือขาย  : ศนูยจัดการดินปุยชุมชนตําบลพรสวรรค อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสุธาสินี  คชพรหม ตําแหนง นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 9722 1464 

 

29



บานนากลาง 

ทางหลวงชนบท อบ 4076 

ท่ีวาการอําเภอนาตาล 

อ.ตระการพืชผล 

บา้นดา่นฮงั 

ศูนยเรียนรูฯ อ.เขมราฐ 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ขาว) อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานทีต้ั่ง : บานนากลาง หมูที่ 5  ตําบลนาตาล  อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : 48P X 527162 Y 1759089 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางบานเย็น  จันทรทัน  อายุ 43 ป 

         บานเลขที่ 159 หมูที ่5 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 088-4672973 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนาตาล สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่มีความ

เหมาะสมเล็กนอย(S2) ทําใหผลผลิตตอไรตํ่า เพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น จึงคัดเลือกแปลงของนางบานเย็น  จันทร 

ทัน เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยมีเกษตรกรตนแบบ มีแปลงเรียนรู มีฐานเรียนรู  

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร โดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยเปน 

430 กก./ไร         

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมผลผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรู 1. การไถกลบตอซังขาว  

การไถกลบ วัสดุเศษซากพืชที่มีอยูในไรนา หลังจากการ เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุเศษ พืชในระหวาง

การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก แลวทิ้งไวระยะเวลาหน่ึง เพ่ือใหเกิดกระบวนการ ยอยสลายในดิน กอนที่จะทําการปลูกพืชตอไป 

กรณีการปลูกขาวเปนพืชหลัก ชนิดเดียว ใหทิ้งฟางขาวและตอซังขาวไวใน แปลงนาเพ่ือรักษาผิวหนาดิน เมื่อเขาสูฤดูฝน ทํา

การเตรียมดิน พรอมกับไถกลบตอซัง และฟางขาว ทิ้งไวเปนเวลา 20 วัน เพ่ือใหวัสดุ ตอซังยอยสลายเสียกอน จึงปลอยนํ้า

เขาสูแปลง นาเพ่ือเตรียมปลูกขาวตอไป  

 

 

 

3 กม. 

30



 

ฐานการเรียนรู 2. การผลิตปุยนํ้าหมัก/ปุยอินทรีย/สมุนไพรไลแมลง 

ปุยนํ้าหมัก ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer) คือ ปุยที่ไดจากอินทรียสารซึ่ง

ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตางๆ และจะเปนประโยชนตอพืชก็ตองผานขบวนการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ทางชีวภาพเสียกอน มีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนํามาทําเปนปุยอินทรียได 

สมุนไพรไลแมลง เปนการผลิต การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา เพ่ือปุยในดิน  

 

ฐานการเรียนรู 3. การใชเมล็ดพันธุดี 

ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ผานการดูแลอยางดีเพ่ือนํามาเปนเมล็ดพันธุขาวที่ดีตอไป ใชอัตราที่เหมาะสม พันธุขาว

ที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเลอืกใชเมล็ดพันธุขาวใชอัตราสวนที่เหมาะสมเพ่ือใหไดขาวคุณภาพดีตอไป 

 

ฐานการเรียนรู 4. การดูแลรกัษาต้ังแตปลูกถึงเก็บเกี่ยว 

 1. การเตรียมแปลง การตกกลา การจํากัดวัชพืช การใสปุย การจัดการนํ้า 

การสํารวจศัตรูธรรมชาติ และศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวระยะเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง 

 

ฐานการเรียนรู 5. การเพ่ิมมลูคาผลผลิตขาว 

การแปรรูปผลผลิตขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิม โดยการสีขาวทําขาวกลอง ขาว

กลองงอก และนํ้าขาวกลองงอก ทําใหขาวมีมูลคาเพ่ิมขึ้น  
 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

                       

เครือขาย: ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวตําบลนาตาล , ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลพัง

เคน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นายสุทธิพงษ  ถาวรฟง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  084-3873688 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 85,445 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,249 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมู 1 บานนาเยีย ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด :  Longitude 105.04206      Latitude 15.05989 

พิกัด : X 504521 Y 1664951 Zone 48 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ :  ดี 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายทวี ประสานพันธ 

         บานเลขที่ 8 หมู 1 บานนาเยีย ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 081-5624697 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนาเยีย สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่

ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) ทั้งหมด โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย เปนพ้ืนที่นอก

เขตชลประทาน เกษตรกรประสบปญหา คอื 

 - ตนทุนการผลิตสูง  

 - ราคาผลผลิตตํ่า  

แนวทางการพฒันา: การลดตนทุนการผลิตขาว และการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู ฯ : การลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมมลูคาผลผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว   
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       2. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

ฐานการเรียนรู : 1. การใชปุยพืชสด โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยว   

  2. การเลี้ยงแหนแดง เพ่ือชวยตรึงไนโตรเจนในอากาศเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหกับตนพืช   

3. การทําปุยหมักนํ้าโดยการนําเศษวัสดุเหลือใชที่เปนพืชอวบนํ้า เศษปลาเล็กปลานอย   

4.การทํานาหยอด โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดติดพวงรถไถชวยลดอัตราการใชเมล็ดพันธุใชเพียง 3-4 กก./ไร   

5.การผลิตปุยหมักแหง   

6.การผลิตเมลด็พันธุขาว  

7.การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                    

 

เครือขาย : ศนูยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี ศูนยขาวชุมชนตําบลนาเยีย ศูนยขาวชุมชนตําบลนาดี ศูนยขาวชุมชนตําบล

นาเรือง สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ศูนยขาวชุมชนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี สํานักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี สํานักงานจัดรูปที่ดินอุบลราชธานี สหกรณการเกษตรอําเภอนาเยีย โรงสีเดชอุดมศิริโชค 

ศูนยขาวชุมชนตําบลหวยไร อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธีระศักด์ิ  ปดถาทมุ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:   092-8955714 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลตาเกา 

สินคาหลัก: มนัสําปะหลัง 

พ้ืนที่เปาหมาย: 5 ไร 

เกษตรเปาหมาย: เกษตรกรอําเภอนํ้าขุน 

สถานที่ต้ัง: หมู 7 ตําบลตาเกา อําเภอนํ้าขุน จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด:  x 491769   Y1609694   

แผนที่ศูนย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ:  นายเมา   โงนเงิน  อายุ 48 ป 

ที่อยู:  เลขที่ 26 หมู 7 ตําบลตาเกา อําเภอนํ้าขุน จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทร: 063-8855331 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ของตําบลตาเกา ทําการเกษตรดวยพืชหลัก 3 ชนิด คือขาว มันสําปะหลัง 

และยางพารา โดยมันสําปะหลังนับเปนพืชที่สรางรายไดใหอยางสม่ําเสมอ โดยมีการปลูกในรอบป 1-2 ครั้ง แตใน

พ้ืนที่สวนใหญยังประสบปญหาเรื่องผลผลติที่คอนขางตํ่า ปจจัยการผลติมีราคาสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ โรค

แมลงระบาดและมีนํ้าไมเพียงพอตอการผลิต 

แนวทางการพฒันา: การเพ่ิมผลผลิตโดยการปรับปรุงบํารุงดินใชพันธใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดการศัตรูพืชโดยวิธี

ชีวภาพ จัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชระบบนํ้าหยดทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิตไดถึงไรละ 8  ตัน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยการเรียนรู: ระบบการใชนํ้าหยด 

การนําไปใชประโยชน : การบริหารจัดการนํ้าโดยใชเทคโนโลยีนํ้าหยดสามารถลดปริมาณการใชนํ้าไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตไดเปนอยางดี 

หลักสูตรเรียนรู: ลดตนทุนเพ่ิมผลผลิต 
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ฐานเรียนรู: 

          ฐานที่ 1  การปรับปรุงบํารุงดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง  

- มีการใชปุยอินทรียชีวภาพชนิดนํ้าและแหงเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ทั้งกอนการเพาะปลูกและ

หลังการเก็บเกี่ยว 

 ฐานที่ 2 การผลิตนํ้าหมักและปุยหมักชีวภาพ    

- มีการผลิตนํ้าหมักและปุยหมกัชีวภาพ ทําใหดินมีชีวิตตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  

ดินที่มีชีวิตคือดินที่มีกลุมจลุนิทรียหรือสิ่งมชีีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยูในดินและมีพลังทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีและเปน

การหลีกเลี้ยงการใชสารเคมแีละยาฆาแมลงอันเปนการทําลายระบบนิเวศทางการเกษตรดวย 

          ฐานที ่3 การตรวจคาความเปนกรดเปนดางของดิน และและปรับปรุงธาตุอาหารในดิน 

- มีการตรวจวิเคราะหดิน และใหคําแนะนําการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 

          ฐานที ่4 การเลือกใชพันธมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพ้ืนที ่

- พันธที่เหมาะสมกับการปลูกฤดูฝนมีระยอง 60 ระยอง 72 เกษตรศาสตร 50 

 ฐานที่ 5 การเตรียมทอนพันธมันสําปะหลัง 

                   - มันสําปะหลังตนพันธที่สามารถขยายพันธดวยลําตนโดยอายุของทอนพันธที่เหมาะสมอยูในชวง 

8-12 เดือน ขนาดความยาว 20-25 เชนติเมตร มีจํานวนตาประมาณ 10 ตา ขึ้นไปตอ 1 ทอน 

 ฐานที่ 6 การปลูกและการดูแลรักษา 

         - ระยะปลูกมันสําปะหลังสามารถปลูกไดต้ังแตระยะ 60 x 60 เซนติเมตร ถึง  

120 x 120 เซนติเมตร โดยระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร  จะมีแนวโนมใหผลผลิตสงูกวาระยะอ่ืน 

 ฐานที่ 7 การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมาบิวเวอเรีย 

- มีการใชเช้ือราไตรโครเดอรมา ในการปองกันกําจัดโรครากเนาและโคนเนาซึ่งนับวาเปนโรค

ระบาดที่สําคัญในมันสําปะหลัง 

- มีการผลิตเช้ือบิวเวอเรีย ในการปองกันและกําจัดเพลี้ยแปงและไรแดงในแปลงมันสําปะหลัง 

ฐานที่ 8 การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

- ไดมีการจัดการนํ้าโดยใชระบบนํ้าหยด 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู: 
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เครือขาย:  แปลงใหญมันสําปะหลัง ม.7 ตําบลตาเกา อําเภอนํ้าขุน จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายวันเฉลิม เจี่ยงย่ี 

เบอรโทร: 087-5083901 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน 

ชื่อศูนย  ศูนยเรียนรูศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาตําบลสีวิเชียร อําเภอนํ้ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี 

สถานทีต้ั่ง  บานนาสามัคคี หมูที่ 5 ตําบลสีวิเชียร อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด  latitude 14.4977  longitude 105.0283   X 503050   Y  1602775 

 

  
 

 

 
 

เกษตรกรตนแบบ  นายถนอม  โพพิลา บานเลขที่ 144 หมู 5 ตําบลสีวิเชียร อําเภอนํ้ายืน  จังหวัด

อุบลราชธานี 

เบอรโทร  08-6246-4676 

สถานการณชองพ้ืนที่  

1. เปนพืชเศรษฐกิจหลักของอําเภอนํ้ายืน 

2. ผลผลิตมันสําปะหลังคอนขางตํ่า 

3. เกษตรกรขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

ศพก.สีวิเชียร 
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4. การปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาทางการเกษตร 

5. มีเกษตรกรตนแบบที่ผลิตมันสําปะหลัง 

6. การใชปุยอินทรียรวมกับการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

7. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการผลติมันสําปะหลัง 

8. การปรับปรุงดินโดยการหวานพืชปุยสด (ปอเทือง) 

จุดเดนของศูนยเรียนรูฯ 

 1.อยูติดกับถนนลาดยาง การคมนาคมสะดวก 

 2. มีแปลงสาธิตการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง โดยการหวานปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง 

 

หลักสูตรการเรียนรู 

1. เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เกษตรทฤษฎีใหม 

 

ฐานการเรียนรู 

1. การใชเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

2. การผลิตและการใชไตรโคเดอรมา 

3. การผสมปุยหมกัชีวภาพ 

4. การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ 

5. เศรษฐกิจพอเพียง 

6. การเลี้ยงปลาในบอดิน 

7. การเลี้ยงไกไข 

8. การใชนํ้าอยางมีคุณคา 

แปลงเรียนรู  แปลงผลิตมนัสาํปะหลัง 

สินคาหลัก  มนัสําปะหลัง ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย   87,901  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  6,542  ครัวเรือน 

ระดับการพัฒนาของศนูย  ระดับปานกลาง 

 บุคคล/หนวยงาน รวมวิเคราะหศักยภาพ 

- สํานักงานปศุสัตวอําเภอนํ้ายืน 

- สํานักงานประมงอําเภอนํ้ายืน 

- สํานักงานเทศบาลตําบลสีวิเชียร 
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แนวทางการพฒันา ศพก. 

 ฐานเรียนรูที่ 1  การใชเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง มีการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลติโดย 

- คัดเลือกทอนพันธุดี 

- แชทอนพันธุกอนปลูก 

- ปลูกในระยะทีเ่หมาะสม ไมถี ่ไมหางเกินไป ระยะปลูก 1x 1 เมตร 

- มีการปรับปรุงดิน โดยการผลิตปุยหมักชีวภาพใชเอง 

- เก็บเกี่ยวอายุไมตํ่ากวา 10 เดือน 

        
 

 

ฐานเรียนรูที่ 2  การผลิต และการใชสารไตโคเดอรมา 

- ทําที่ผลิตและที่เก็บสารไตรโคเดอรมา 

- ทําปายไวนิล แสดงขั้นตอนการผลิตใหชัดเจน 
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ฐานเรียนรูที่ 3  การผลิตปุยหมักชีวภาพ 

- ทําปายไวนิลแสดงขั้นตอนการผลิต และประโยชนของการผลิตปุยหมักชีวภาพใชเอง 

 

        
 

ฐานเรียนรูที่ 4  การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ 

- ทําปายไวนิลแสดงขั้นตอนการผลิต และประโยชนของการผลิตนํ้าหมักชีวภาพใชเอง 

- ตองมีถังนํ้าหมัก และนํ้าหมักชีวภาพตลอดทั้งป 

 
 

ฐานเรียนรูที่ 5  เศรษฐกจิพอเพียง 

- ปลูกผักสวนครวั ไวบริโภคเองตลอดทั้งป 

 

        
 

ฐานเรียนรูที่ 6  การเลี้ยงปลาในบอดิน 

- ปลอยพันธุปลา ที่เลี้ยงงาย โตเร็ว เชน ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน 
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แปลงเรียนรูที ่1 การเพ่ิมผลผลติมันสําปะหลัง 

- เนนการใชปุยหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดิน 

- ระยะปลูก 1 x 1 เมตร เพ่ือลดตนพันธุ 

            
 

ขอมูลประจําศูนยเรียนรูฯ 

 ฐานขอมูลเรียนรู 

 สื่อการเรียนรูเรื่องการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 

ช่ือเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร นายบุญมี  บวังาม ตาํแหน่งนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 

      ชาํนาญการ 

เบอร์โทรศัพท์  08-9068-4136 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย  30 ไร 

สถานทีต้ั่ง  126 หมูที 8 ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด  X =  537569  Y =  1636214 

          
ชื่อเกษตรกรตนแบบ     นายจําเริญ จําปาแดง    

อายุ   58   ป     เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3410 00318 21 6 

ที่อยู 126 หมูที 8 ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท 085-7762725 

สถานการณพืน้ที ่ การผลิตขาวในอําเภอบุณฑริก มีการผลิตที่ใชตนทุนสูง ปจจัยการผลิตแพง เกษตรกร

ประสบปญหาเรื่องตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับผลผลิตตอไรตํ่า สภาพพ้ืนที่ขาดความอุดมสมบูรณ 

อินทรียวัตถุนอยลง  

แนวทางการพฒันา  

1. การลดตนทุนการผลิต 58 กก/ไร (จากการใชปุยเคมี)  

2. เพ่ิมผลผลิต 15 กก./ไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู 

 1.การลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู 

1. การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

การจัดทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ โดยการใชเศษอาหารและสิ่งตางๆที่มีในพ้ืนที่ มาหมักเพ่ือทําปุยนํ้า  

ทดแทนการใชปุยเคมี เพ่ิมจุลนิทรียในธรรมชาติ 

 

ถนนเดช – บณุฑริก 

อาคารศนูย์ฯ 

สระนํ �า 

ที�พกัอาศยั 

คอกปศสุตัว์

(โค , สกุร , 

ไก่ ) 

ปลกูข้าวนาปี 

พืชผกัสวนครัว 

คอกไก่พื �นเมือง 

ปลกูข้าวนาปี 
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2. การทําปุยหมัก 

การจัดทําปุยหมักชีวภาพใชเองและวัสดุอุปกรณสามารถหาไดงายในพ้ืนที่ เปนวิธีการที่เกษตรกรสามารถ

ทําเองได เพ่ือจัดการพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง ใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น โดยการใชสิ่งที่เหลือใชในภาค

การเกษตรมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

           
3. การเลี้ยงสัตว(กระบือพ้ืนเมือง) เพ่ือใชมูลสตัวในการทําปุยหมัก ปุยคอก ลดตนทุนการผลิตและ

ปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใชปุยเคมี 

   
 4. การใชปุยพืชสด (ปอเทือง) การหวานปอเทืองหลังนาและไถกลบเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ไมเผาตอซงั 

เพ่ือปรับโครงสรางดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ลดตนทุนกาใชปุยเคมี 

 5. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน ขุดบอเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว(ควาย ไก ) การปลกูหมอน เลี้ยงไหม การ

ปลูกพืชหลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงในการทําการเกษตร 

          
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางกฤษณา คําพันธ 

โทรศัพท 089-6300603  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 อําเภอพิบลูมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธาน ี

********** 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี    

สินคาหลัก : ขาว    

สถานทีต้ั่ง :  บานมวงฮี หมูที่ 8  ตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี    

พิกัด  Lat. =105.259390 Long. =15.1189417  , 48 P   X =527871 Y = 1671498   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
เหนือ 

 

 

 

ไปสิรินธร 

 

                        ไปพิบูลมังสาหาร 

 

  

 

  

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายหนู   สีสาสมีา  อายุ 60 ป รหัสประจําตัวประชาชน 3341900543054 

ที่อยู: บานเลขที่ 171 บานมวงฮี หมูที่ 8 ตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   

เบอรโทรศัพท:  081-0734380    

สถานการณของพื้นที่ : ปญหาการผลิต ขาวของเกษตรกรในพ้ืนที่น้ี คือ ตนทุนการผลิตสูง จึงวางแนวทางการ

พัฒนาเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว และกิจกรรมของกลุมที่ไดพัฒนาตอยอดมาหลายป คือการแปรรูปขาว เชน 

ขาวกลองงอก  ขาวชงพรอมด่ืม  สบูขาว  และขาวกลอง  โดยในปจจุบัน ไดมีการเขามาสนับสนุนของหนอยงาน

ภาครัฐทั้งงบประมาณและกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการเกษตร เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับเกษตรกรที่สนใจใน

การศึกษาและนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันตอไป 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาว, การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว การทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 

หลักสูตรการเรียนรู  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต,การเพ่ิมมูลคาขาว และการเพ่ิมรายได  
    

ฐานการเรียนรูที่ 1  การผลติขาวอินทรีย เปนการเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย โดยจะมีกระบวนการต้ังแต การ

ผลิตเมล็ดพันธุดี  การผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ การปลูกพืชเพ่ือปรับปรุงดิน รวมไปถึงการใชสารชีว

ภัณฑในการจดัการศัตรูพืช 

อบต.ดอนจิก ศพก. อ.พิบลูมงัสาหาร 

ไปบณุฑรกิ 
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ฐานการเรียนรูที่ 2  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว เปนการเรียนรูการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวในรปูแบบตางๆ 

เชน การทําขาวกลอง  การทาํขาวกลองงอก การทําขาวกลองงอกชงด่ืม การทําสบูขาว การทําผงขัดหนาจากขาว  

และปจจุบันยังมีการแปรรูปกลวยเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

             
ฐานการเรียนรูที่ 3   การเกษตรแบบผสมผสาน เชนการทํานาขาว การปลูกไมผล (กลวย) พืชผักสวนครัว การ

เลี้ยงโค การเลีย้งสุกร  การเลีย้งสัตวปก และการเลี้ยงปลาในบอดิน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหเกษตรกร 

                                      
แปลงเรียนรู   ศพก.อําเภอพิบูลมังสาหาร มีนายหนู สีสาสีมา  เปนเจาของแปลงเรียนรูและใหความรูเกี่ยวกับ

การผลิตขาว ทั้งขาวนาป และขาวนางปรัง ซึ่ง ศพก.อําเภอพิบูลมังสาหารนอกจากเปนแหลงเรียนรูในการผลิต

ขาวแลวยังมีการแปรรูปผลิตขาวเพ่ือตอยอดและเพ่ิมมูลคาของขาว  

                     
เครือขาย: กลุมขาวอินทรีย,กลุมเกษตรอินทรีย,กรมการขาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางอรอนงค สารโมฬี  

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ      

เบอรโทรศัพท : 081-7040722     
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโพธ์ิไทร อําเภอโพธ์ิไทร จังหวัด

อุบลราชธานี 

สถานทีต้ั่ง : บานโพธ์ิไทร  หมูที่ 2 ตําบลโพธ์ิไทร   อําเภอโพธ์ิไทร   จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลกั : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 91,525 ไร 

ครัวเรือนเปาหมาย: 6625 ครัวเรือน 

พิกัด :  X = 0526385     Y = 1749930 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

   

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายธวัช   แสงแดง  

ที่อยู : 246  หมูที่ 2  ตําบลโพธ์ิไทร  อําเภอโพธ์ิไทร   จังหวัดอุบลราชธานี  

เบอรโทรศัพท : 086-2611189 

สถานการณของพื้นที่  

- เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกขาวรอยละ 47.2 ปลูกมันสําปะหลังรอยละ 35.3 และยางพารารอยละ

17.8  

- พ้ืนที่ปลูกขาวตามเขตความเหมาะสม zoning (S2) รอยละ 7.2   (S3) รอยละ 34.4 (n) รอยละ 58.4   

- ประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุ ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมี

แพง 

- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมักและผสมปุยเคมีใชเอง   

- สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได 

แนวทางการพัฒนา  

 การลดตนทุนการผลิตขาว : ตนทุนการผลิตขาว เฉลีย่ไรละ 4,552 บาท เปาหมายลดตนทุนไรละ 1,552 

บาทเหลือ 3,000 บาท/ไร 

 การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว การผลิต

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพ การปลูกพืชอินทรีย การผลิตและใชสารชีวภัณฑ การผลิตปุยหมกัและนํ้าหมัก

คุณภาพสูง 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

    

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลติและใชสารชวีภัณฑ เพื่อปองกันกําจัดโรคและแมลงศตัรูพืชลดตนทนุการใช

สารเคมี 

 

 

 

  

 ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลติเมล็ดพนัธุขาวคุณภาพ   

เปนการผลิตเมล็ดพันธุที่มีคณุภาพเพื่อบรกิารเกษตรกรในชุมชน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การปรบัปรงุบาํรุงดิน 

เปนการปรบัสภาพดินใหมีความอุดมสมบรูณเชนการไถกลบตอซัง  

ไถกลบพืชปุยสด ใสปูนเพื่อปรับความเปนกรด – ดาง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลติน้ําหมักและฮอรโมนสาํหรบัพืช 
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ฐานการเรียนรูที่ 5 การผลิตปุยหมักคุณภาพสูงเพื่อใชแทนปุยเคมี                                                                                            

                                                                                                  

 

 

 

 

                                                               

 ฐานการเรียนรูที่ 6 เกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 7 การใชน้าํอยางรูคา 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 8 การเลี้ยงหมูหลุม 
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ฐานการเรียนรูที่ 9 ฐานเรียนรูดานประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย:  1.ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลโพธ์ิไทร   

  2.ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลมวงใหญ 

  3. ศูนยสงเสรมิผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลสําโรง 

  4.ศูนยสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลสารภี   

  5.ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอโพธ์ิไทร 

  6.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโพธ์ิไทร 

  7.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลมวงใหญ 

  8.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวหอมมะลิบานสรางสะแบง 

  9.กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานเกาะแกด (นายสุนทร  ทองแสน) 

  10.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลสําโรง (นายศิลปชัย พลเมือง) 

  11.ศูนยเรียนรูการเลี้ยงกบ (นายโสภณ ตรินันท) 

  12.ศูนยเรียนรูการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา(นายวีระ ทองราช) 

  13 ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน นายผดุง สมศร ี

  14 ศูนยเรียนรูการปลูกผัก นายวารี นันทรักษ 

  15 กลุมเกษตรกรทํานานาหิน นายประสิทธ์ิ บุญประจักร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นายวีระยุทธ  โพธ์ิไทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  087-8154432 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี                

สถานทีต้ั่ง : บานแคน เลขที่  65  หมูที่  4  บานแคน  ตําบลยางสักกระโพหลุม    อําเภอมวงสามสิบ           

จังหวัดอุบลราชธานี  34140                                                                                                             

พิกัดศูนยฯ :  X = 480803  Y = 1706322                                                                                  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเกษตรกรตนแบบ 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจักริน  ภิญโญ 

เกิดวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2509  อายุ  53 ป  

ที่อยู : บานเลขที่  65  หมูที ่ 4  บานแคน ตําบลยางสักกระโพหลุม    

อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  34140                           

พิกัดศูนยฯ   X 488003  Y 1706322   พืน้ที่ดําเนนิการ   จํานวน  

21  ไร 

หมายเลขโทรศัพท  :  083-7288946 

สถานการณของพื้นที ่

สภาพพ้ืนที่ตําบลยางสักกระโพหลุม พ้ืนที่เปนที่ลุม มีความเสี่ยงในฤดูนํ้าหลากเน่ืองจากอยูใกลลําหวย

สาธารณประโยชน สวนพ้ืนที่ดอนมีความเสี่ยงในฤดูนํ้านอย/ฝนทิ้งชวง ชนิดดินปญหาของสภาพดินเปนดินทรายขาด

ความอุดมสมบรูณ เปนพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)  80 % และพ้ืนที่ทํานาอาศัยนํ้าฝนไมสามารถควบคุม

ปริมาณของนํ้าได สภาพแปลงนาพ้ืนที่นาไมสม่ําเสมอขนาดกระทงนาขนาดเล็ก                                                                                                                                                    

แนวทางการพฒันา                                                                                                                                     

1.การเพ่ิมผลผลิตขาว เดิมเกษตรกรผลิตขาวไดเฉลี่ยไรละ 350 กิโลกรมั/ไร โดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลติไรละ 400  

กิโลกรัม/ไร                                                                                                                                                        

2.การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

 

 

      ถนนชยางกรู 

 

                      

 

 

 

 

 

                     

                     

 

ศ.เรียนรู้ ฯ บ.แคน                       

ต.ยางสักฯ อ.ม่วงสามสิบ       

จ.อุบลราชธานี 

ทางเขา้บา้นยางสกักระโพหลุม่ 

 N 

50



จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตขาวใหมีคุณภาพดี 

หลักสูตรเรียนรู : 1.หลักสูตรการเรียนรูเรื่องการเพ่ิมผลผลิตขาว                                                                             

 2.การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี                                                                                      

ฐานการเรียนรู จํานวน 9 ฐาน ไดแก                                                                                                         

ฐานที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง              

 
ฐานที่  2 การทําปุยอินทรียชีวภาพ         

         
  ฐานที่  3 การทําน้าํหมักชวีภาพ 

    
ฐานที่  4 การผลิตสารชีวภัณฑ 
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ฐานที่  5 การเลี้ยงปลา/กบ 

                                                                    
ฐานที่  6  การเลี้ยงสัตวปก 

               
ฐานที่  7 การปลูกพชืหมุนเวียน 

                
ฐานที่  8 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 

           
 

ฐานที่  9 การเลี้ยงสุกร 
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แปลงเรียนรู : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) 

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมเมลด็พันธุขาวชุมชนตําบลยางสักกระโพหลุม ,ศนูยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นายจินดา แกวใส   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  0872455127 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 20,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,500 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานนาชุม  หมูที่ 5  ตําบล สระสมิง อําเภอ วารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี 

พิกัด : Latitude 14.969833 Longitude 104.919608  X 491356 Y 1654991 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางวิลัยพร พุฒพวง อายุ 56  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3415-01111-10-0  

ที่อยู : บานเลขที่ 17  บานนาชุม หมูที่ 5  ตําบล สระสมงิ  อําเภอ วารินชําราบ  จังหวัด อุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 082-7509678 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา :  

1. การลดตนทุนการผลิต มีเปาหมายลดตนทุนการผลิต จากเดิมลดลงรอยละ 5  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร  

3. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา ไดแก ขาวสาร ขาวกลอง   

         

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตโดยใชสารชีวภัณฑ  

           2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร            
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1  การเลีย้งไสเดือนดิน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2    การผลิตปุยจุลินทรยีกอน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3  การผลติปุยหมักน้ํา 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลติเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด 

 

 

 

 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การปรบัปรุงบาํรุงดิน 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว 

 

     

 

 

 

เครือขาย : 12 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562)  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักด์ิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 045-322020 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองหาง  หมูที่  10  ตําบลนาคํา  อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด : X = 533409  Y= 1712683 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมาน  ประสพสุข  อายุ 48  ป 

ที่อยู  : เลขที่ 16 ม.10 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3340200093179 

เบอรโทรศัพท : 088-0755054 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนาคํา  สวนใหญปลูกขาวรอยละ  80  และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสม

กับการปลูกขาวปานกลาง (S2)  รอยละ  70  โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายแตประสบปญหาการผลิตเมล็ด

พันธุไมไดคุณภาพ  คาใชจายการผลิตสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณ  และโรคและแมลงระบาดบางฤดูกาล  การทํานาอาศัย

นํ้าฝนเพียงอยางเดียว  มักประสบปญหาฝนทิ้งชวง 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยชีวภาพ 2. การเพ่ิมผลผลิตโดยใชหลักวิชาการทุกขั้นตอน

ขบวนการ   3. การผลิตเมล็ดพันธุจาวใหมีคุณภาพโดยใชระบบ  GAP    

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู : 

(พรอมภาพประกอบ)  

ฐานที่ 1 การไถกลบตอซังขาวและปุยพืชสด เปนการบํารุงดินดวยการไถกลบ

ตอซังขาว   แกไขปญหาการเสื่อมสภาพของดิน  ทําการไถกลบตอซังขาวชวง

ปลายเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 

 

ฐานที่ 2 ปุยนํ้าหมักชีวภาพ เปนการสกัดจากอินทรียวัตถุจากพืชและสัตว 

ดวยวิธีธรรมชาติ  โดยเนนขั้นตอนและวิธีการผลิต  สวนผสมของวัตถุดิบที

นํามาผสม  ชนิดของนํ้าหมัก  ประโยชนและวิธีการใช 

 

ฐานที่ 3 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิตโดยเกษตรกรผลิต

เอง  เชน  การผลิตปุยหมัก  ปุยคอก  ใชรวมกับปุยเคมี  วิธีการถายทอดโดย

การสาธิตการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  อัตราสวนของวัสดุสวนผสมแตละสูตร  

พรอมดวยวิธีการใชที่ถูกตอง 

 

ฐานที่ 4 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาและเช้ือราบิวเวอรเรีย เพ่ือใชในการ

ควบคุมโรคที่เกิดจากเช้ือราและควบคุมแมลงศัตรูพืช  โดยเนนการสาธิต  ขั้นตอน  

วิธีการผลิต  อุปกรณที่ใชในการผลิต  การบมเช้ือหรือการเลี้ยงเช้ือ ตลอดจน

วิธีการนําไปใชที่ถูกตอง 

 

ฐานที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพโดยเนนขบวนการผลิตต้ังแตการเตรียม

ดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ  การดูแลรักษาต้ังแตปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและ

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การใชปุยอินทรีย  

การบริหารจัดการ 
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แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : …10 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพิทวัส ทองแจม ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 088-3573314 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : นายประสิทธิ์   บุญแกว 

สินคาหลัก :   ขาว จํานวน  2  ไร  เกษตรผสมผสาน   5  ไร 

พื้นท่ีเปาหมาย :    7   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรเปาหมาย   จํานวน    200  คน 

สถานท่ีตั้ง : หมูที่  4  ตําบลทาชาง  อําเภอสวางวรีะวงศ  จังหวดัอุบลราชธานี 

พิกัด :  litude    15230168    longitude 104963198 

พิกัดท่ีตั้งแปลง :  x 196050  y  1683775 

ระดับการพฒันาของศูนยเรียนรู : ดี 

แผนท่ีศูนยเรียนรู  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : เจาของศูนยเรียนรู  นายประสิทธ์ิ  บุญแกว   

ที่อยู :   116  หมูที่  4   ตําบลทาชาง   อําเภอสวางวีระวงศ   

          จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท :  086-2605412 

สถานการณของพื้นที ่: 1.  เจาของศูนยเรียนรูเปนปราชญเกษตรกรดีเดนของจังหวัด 

สะพานตางระดับ 

ถนนวาริน-พิบูล 

ทางเขาบานบัวเทิง 

โรงเรียนบานบัวเทิง 

ศูนยเรียนรู 

นายประสิทธิ์  บุญแกว 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

ประมาณ
 50 เมตร 
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          2.  กิจกรรมของศูนยเรียนรูเหมาะสมตอการถายทอดความรูสูเกษตรกรรายอ่ืน ๆเปนอยางสูง 

          3.  การคมนาคมสะดวก 

          4.  มีการบูรณาการจากหนวยงานตาง  ๆ 

แนวทางการพฒันา : สามารถพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ือถายทอดความรูกิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิม 

                           ผลผลติทางการเกษตร 

   1.  การผลิตและใชปุยอินทรยีในนาขาว 

   2.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

   3.  การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

   4.  การผลิตและการใชนํ้าหมักชีวภาพ 

   5.  การเลี้ยงใชเดือนดิน 

   6.  การปลูกและการขยายพันธุไมผล 

   7.  การปลูกผกัหวานปา 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู  : 

   1.  การใชปุยอินทรียเพ่ือทดแทนปุยเคมีในนาขาว 

   2.  เทคนิคการใชนํ้าหมักจากไสเดือนดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการปลูกขาว 

   3.  เทคนิคการปรับปรุงบํารุงดินดวนนํ้าหมักชีวภาพ 

   4.  เทคนิคการปลูกผักหวานปาใหไดผลผลติสูง 

   5.  การผลิตไมผลใหออกนอกฤดูกาล 

   6.  มรีูปแบบในการบริหารกลุมวิสากิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

การนําไปใชประโยชน : 1.  เพ่ิมประสิทธ์ิภาพการผลิตขาว 

       2.พัฒนาการปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะกับการปลูกพืช 

      3.เพ่ิมผลิตภาพการผลิตไมผล 

หลักสูตรการเรียนรู   

   1.  ขั้นตอนการผลิตปุยอินทรยีกองโตสูตรวิศวกรรมแมโจแบบไมกลับกอง 

   2.  การผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

   3.  การเลี้ยงไสเดือนดิน 

   4.  การไถกลบตอชังขาวและปุยพืชสด 

   5.  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการใชนําอยางมีคุณคา 

   6.  การปลูกและการขยายพันธุไมผล 

   7.  การปลูกมะนาวในทอซีเมนต 

   8.  การเพ่ิมมลูคาผลผลิตทางการเกษตร 
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ฐานเรียนรู 

1.  การผลิตปุยอินทรียเพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูแลวนําไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

2.  การผลิตและการใชปุยนํ้าหมักชีวภาพสารชีวภัณฑการผลิตและการใชนํ้าหมักชีวภาพการผลิตเช้ือราไตร

โครเดอรมา   

 
3.  การเลี้ยงไสเดือนดิน มีการนํานํ้ามูลไสเดือนไปใชในนํ้าขาวและสวนเกษตรผสมผสาน 
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4. การไถกลบตอชังขาวเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินพรอมหวานปุยพืชสด 

 
5.  ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการใชนํ้าอยางมีคุณคา 

 

 

 

 

 

 

 6.  การปลูกมะนาวในทอซีเมนตและสาธิตการขยายพันธุมะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย  :       1. นายสงวน  จบศรี  บานดอนพอก   หมูที่ 2 ตําบล บุงมะแลง  อ.สวางวีระวงศ 

                     2. นายมวล  นาคีรักษ บานหวยขาม  หมูที่ 5 ตําบลแกงโดม  อ.สวางวีระวงศ  จ.อุบลราชธานี 

             3. นางอรพิน  ย่ัวยวน   บานสําโรง  หมูที ่5 ต.สวาง อ.สวางวีระวงศ  จ.อุบลราชธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นางเกวลี  พิมพดี   เบอรโทรศัพท   :  084-4281983 
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ชื�อศูนย์ฯ  :   ศูนยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรบา้นบุ่ง ตาํบลโนนกาเลน็  อาํเภอสาํโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี

สินค้าหลกั :   ขา้ว

พื�นที�เป้าหมาย : 2,100 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 348  ครัวเรือน

สถานที�ตั�ง  :     หมู่ที� 4    บา้นบุ่ง   ตาํบลโนนกาเลน็   อาํเภอสาํโรง   จงัหวดัอุบลราชธานี

พกิดั  :   Zone 48      X  0467392         Y  1664207

ระดบัการพฒันาของศูนย์ :

แผนที�ไปศูนย์เรียนรู้ :

 วดั บา้นดอนผึ�ง แยกบา้นนํ� าเที�ยง

ศาลากลางบา้น  ทางไปตาํบลหว้ยขยงุ

บา้นบุ่ง หมู่ 4 

ร.ร.

แปลงเรียนรู้

ชื�อเกษตรกรต้นแบบของแปลงเรียนรู้  :  นายถวลิ   สาลีอาจ

ที�อยู่ : บา้นเลขที� 102   หมู่ที� 4   ตาํบลโนนกาเลน็  อาํเภอสาํโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์  :  084 736 5042

สถานการณ์ของพื�นที� : เกษตรกรตาํบลโนนกาเลน็ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90  ปลูกขา้วหอมมะลิ  105  โดยปลูกขา้วมะลิเพื�อ

                                           เพื�อจาํหน่ายแต่ประสบปัญหาการผลิตยงัมีตน้ทุนการผลิตสูง  เนื�องจากยงัพึ�งปัจจยัภายนอก 

                                           เช่น ปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าแมลง   มีคลองส่งนํ� าดว้ยไฟฟ้า การคมนาคมสะดวก

เทคโนโลยเีด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การทาํปุ๋ยอินทรีย ์ดา้นปศุสตัว ์ดา้นกลุ่มวสิหกิจชุมชน

หลกัสูตรเรียนรู้ : 1. ลดตน้ทุนการผลิตขา้ว            2. ผลิตขา้วหอมมะลิใหมี้คุณภาพ

ฐานการเรียนรู้ :

ฐานการเรียนรู้ที� 1  ฐานการแปรรูปผลผลติ ขา้วกลอ้งงอก เป็นการนาํขา้วกลอ้งมาผา่นกระบวนการงอก   ซึ�งโดยปกติแลว้  

ในตวัขา้วกลอ้งเองประกอบดว้ย สารอาหารจาํนวนมาก เช่น ใยอาหาร กรดไฟติก วติามินซี  อี และ GABA (gamma aminobutyric acid)  

ซึ�งช่วยป้องกนัโรคต่างๆ เช่น โรค มะเร็ง เบาหวาน และช่วยในการควบคุมนํ� าหนกัตวั เป็นตน้   

วธีิการทาํ 1.นาํส่วนผสมทั�งหมดตามสูตรใส่ลงในเครื�องปั�นเฉพาะสาํหรับทาํนํ� านมถั�วเหลือง หรือสาํหรับทาํนํ� าขา้วกลอ้งงอก

2.เมื�อปั�นนํ� าขา้วกลอ้งงอกเสร็จแลว้ก็เทออกจากเครื�องปั�นแลว้ทาํการกรองดว้ยกระชอน 

อยา่งนอ้ย 2 ครั� ง เพื�อใหเ้หลือกากในนํ� าขา้วกลอ้งงอกนอ้ยที�สุด ซึ�งสามารถรับประทานได้

ทนัทีสาํหรับผูที้�ไม่ตอ้งการปรุงรส

3.หากผูบ้ริโภคตอ้งการเติมปรุงรสชาติสามารถเติมนํ� าตาลทราย ลงไปไดต้ามชอบ

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร
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ฐานการเรียนรู้ที� 2 ฐานการทาํนํ�าหมกั 1. หอยเชอรี�ทั�งตวัมาทุบหรือบดใหล้ะเอียดพร้อมเปลือก 3 ส่วน

2. นํ�าตาลโมลาส (กากนํ� าตาล) 3 ส่วน 3. นํ�าหมกัหวัเชื�อจุลินทรียธ์รรมชาติ 1 ส่วน

นาํทั�ง 3 อยา่งมาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั แลว้นาํไปบรรจุในถงัหมกัปิดฝาทิ�งไวแ้ละคนใหเ้ขา้กนั ถา้มีการแบ่งชั�น ถา้มีกลิ�นเหม่นใหเ้ติมกากนํ� าตาล

ลงไปคนใหเ้ขา้กนั จนหายกลิ�นเหมน็ แลว้หมกัต่อไปจนกวา่จะไม่เกิดก๊าซใหเ้ป็นบนผิวหนา้ของปุ๋ยนํ� าหมกัหอยเชอรี�แต่จะเห็นความระยบิ 

ระยบัอยูที่�ผิวหนา้นํ� าหมกัดงักล่าว บางครั� งอาจจะพบวา่มีตวัหนอนลอยผิวหนา้หรือบริเวณขา้งถงั ควรรอใหต้วัหนอนใหญ่เตม็ที�และตายไป 

 

ฐานการเรียนรู้ที� 3 ฐานการผลติปุ๋ยพืชสด/ปุ๋ ยหมกั

ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรียที์�ไดจ้ากการปลูกพืชบาํรุงดินซึ�งไดแ้ก่ พืชตระกลูถั�วต่าง ๆ แลว้ทาํการไถกลบเมื�อพืช เจริญเติบโตมากที�สุด ซึ�งเป็นช่ว  

ที�กาํลงัออกดอกพืชตระกลูถั�วที�ควรปลูกเพื�อใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอายสุั�น มีระบบรากลึก ทนแลง้ ทนโรคและแมลงไดดี้  เป็นพืชที�ปลูกง่ายแล  

มีเมลด็มาก ตวัอยา่งพืชเหล่านี�ก็ไดแ้ก่ ถั�วพุม่ ถั�วเขียว ถั�วลาย ปอเทือง ถั�วขอ ถั�วแปบ และโสน เป็นตน้ หรือแมแ้ต่ตน้กระถิน ผกัตบชวา แหน 

วธีิทาํ/ขั�นตอน นาํส่วนผสมทุกอยา่งผสมกนัหมกัไว ้1เดือน จากนั�นสามารถนาํไปใส่เป็นปุ๋ยบาํรุงตน้ไมทุ้กชนิด นาขา้ว แต่หา้ม 

ใชก้บัสารเคมี หา้มใชก้บันํ� าประปา เพราะสารเคมีจะไปทาํลายจุลินทรียใ์นปุ๋ย

ฐานการเรียนรู้ที� 4 ฐานการผลติปุ๋ยหมกั

ปุ๋ยหมกัชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรียที์�ผา่นกระบวนการหมกักบันํ� าสกดัชีวภาพ ช่วยในการบาํรุงดิน ยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุในดินใหเ้ป็นอาหารแก่พืช

อุปกรณ์   1.บ่อปุ๋ยหมกัขนาด 5X5 เมตร(ขนาดตามสภาพของโรงเรียน)  2. เศษใบไมแ้หง้  3.ปุ๋ยคอก 4. นํ�า 5.กากนํ� าตาล

ขั�นตอนการทาํ 1. นาํเศษใบไมแ้หง้ภายในโรงเรียนใส่ลงไปในบ่อปุ๋ยหมกัโดยไม่ใหมี้เศษพลาสติก 2.ใส่ปุ๋ยคอกลงไปใหท้ั�วบ่อปุ๋ยหมกั

3 รดใหชุ่้มดว้ยกากนํ� าตาล  4.จากนั�นปิดปากบ่อดว้ยพลาสติก หรืออะไรก็ไดที้�สามารถปิดได ้ 5.สามารถนาํเศษใบไมล้งไปในบ่อปุ๋ยหมกัไดทุ้ก

6. หลงัจากนั�นรดนํ� าใหชุ่้มทุกวนั  7.กลบัปุ๋ยทุกๆสปัดาห์เพื�อใหเ้กิดกระบวนการยอ่ยไดเ้ร็วขึ�น 8. เมื�อครบ 1 เดือนสามารถนาํปุ๋ยหมกั

ไปใชไ้ดเ้ลย และสามารถทาํต่อเนื�องไปไดเ้รื�อยๆ

 

 

ฐานการเรียนรู้ที� 5 ฐานการผลติเชื�อบิวเวอร์เรีย

เชื�อราบิวเวอร์เรีย สามารถนาํมาใชใ้นการกาํจดัแมลงศตัรูพืชที�สาคญัไดห้ลายชนิด ไดแ้ก่เพลี�ยกระโดดสีนา้ตาล เพลี�ย จั�กจั�น เพลี�ยไฟ หนอน 

เพลี�ยไฟ ไรขาว แมลงหวี�ขาว ฯลฯ  ขั�นตอนการทาํ 1. หุงขา้วปริมาณขา้วสาร 3 ส่วน ต่อ นํ� า 4 ส่วน พอขา้วสุก (ครึ� งสุกครึ� งดิบ)

2. นาํขา้วสุกมาใส่ลงในขวดแกว้แบบแบน แลว้ปล่อยไวใ้หข้า้วอุ่น (แนบแกม้ใหรู้้สึกวา่อุ่น3. นาํเชื�อบิวเวอเรียใส่ลงในขวดขา้วสุกที�เตรียมไว ้

10 – 15 เมด็ : 1 ขวด 4. นาํสาํลีมาอดัปากขวดใหแ้น่น เขยา่ใหข้า้วสุกกบัเชื�อบิวเวอเรียผสมกนั จึงค่อยๆนาํไปวางในพื�นที�ที�จดัเตรียมไว ้ 

(ก่อนวางถุงควรใชแ้อลกอฮอลฉี์ดพน่เพื�อฆ่าเชื�อบริเวณพื�นที�เสียก่อน 5. หลงัจากขยายเชื�อบิวเวอเรียได ้10 วนั เกษตรกรสามารถนาํ 

ไปปั�นใหล้ะเอียดแลว้ผสมนํ� าก่อนฉีดพน่

ฐานการเรียนรู้ที� 6 ฐานการผลติเมลด็พนัธ์ุ การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี เริ�มตน้จากการเตรียมแปลงเพื�อเพาะปลูกเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

โดยจะตอ้งเลือกพื�นที�นาที�มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน อยูใ่นแหล่งที�ไม่มีความเสี�ยงเช่น นํ� าท่วมถึงหรือเป็นแหล่งที�อยูใ่กลก้ารระบาดของโรค 

และแมลงศตัรูขา้ว 

แปลงเรียนรู้ :

เครือข่าย :  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นบุ่ง  ตาํบลโนนกาเลน็

ชื�อเจ้าหน้าที�ส่งเสริมการเกษตร :  นายสมสิทธิ�    ประกอบจรรยา

เบอร์โทรศัพท์ : 081 071 6752 นวส.ชาํนาญการ
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ทําเนียบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศพก. 

อําเภอสิรินธร  จังหวัด อุบลราชธาน ี

ชื่อศูนย  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศพก. อําเภอสิรินธร. 

สินคาหลัก : ขาวอินทรีย 

สถานทีต้ั่ง : บานปากบุง... หมูที่....    .4.......  ตําบล.....คันไร...  อําเภอ..สิรินธร... จังหวัด .... อุบลราชธานี ...  

พิกัด: Latitude105.3324 Longitude15.2733   X 535698, Y 1688591 zone 48P. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 
ชื่อประธานศนูยเครอืขาย :.......นางสาวจันทร ประจํา..... 

เบอรโทรศัพท:...094 591 4614. 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเครือขาย  :ไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน :  

ไรนาสวนผสม/ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานและอบรมเกษตรกร 

หลักสูตรการเรียนรู : ... 

ฐานการเรียนรู ที่ 1    การผลิตขาวอินทรีย  ฐานการเรียนรูที่ 2 การปรับปรุงบํารุงดิน 
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ฐานการเรียนรูที่  3 …การปลูกพืชผสมผสาน         ฐานการเรยีนรูที่ ๔...การผลิตปุยหมัก 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ ๕ ...การปลูกพืชสมุนไพร           ฐานการเรียนรูที่ ๖...การเลี้ยงปลากินพืช 

 

 
 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  : นางสาวมณวิภา พลจักรี 

เบอรโทรศัพท  : 089-747 7356 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธาน ี

ชื่อศูนย ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเหลาเสือโกก จงัหวัดอุบลราชธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  5 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 รายย 

สถานทีต้ั่ง : บานเหลาดอนยานาง หมูที่ 11 ตําบลเหลาเสอืโกก อําเภอเหลาเสือโกก จงัหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด Lattitude 15.38961  Longtitude 104.91281  X 490644  Y 1701421  Zone  48 

แผนที่ต้ังศูนย 

 

 

 

 

  

อบต. 

หนองบก 

ศาลากลางบา้น 

ม.11 

ศพก. 

ถน
น 

อบุ
ล 

– 
ตร

ะก
าร

 
บา้นเหลา่ดอน

ยา่นาง ม.11 
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ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมุิตร  ปลืม้จิตร  อายุ 57 ป  เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3340100742345 

ที่อยู : บานเลขที่ 150 บานเหลาเสือโกก หมู 6 ตําบลเหลาเสือโกก อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอรโทรศัพท : 087-7783499 

สถานการณของพ้ืนที่ :  

- ดินเปนดินคอนขางทราย ขาดความอุดมสมบูรณ 

- ขาดแคลนในชวงฤดูแลงฝนทิ้งชวง 

- ตนทุนสูง 

- ขาดแคลนแรงงานในการดูแล 

แนวทางในการพัฒนา :  1. ให ศพก.เปนแปลงเรียนรูใหกับเกษตรกร 

   2.  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1.  

 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1 : การผลติเมล็ดพันธุขาว 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 : เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 : การจัดการศัตรูพืช 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 4 : การเลีย้งไสเดือน 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 : การทํานํ้าหมัก/การทาํปุยอินทรีย 
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ฐานการเรียนรูที่ 6 : การเลี้ยงสัตวปก 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 7 : การเลีย้งปลา 

  
แปลงเรียนรู 

  

  

 ชื่อ

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0846773267 
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