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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 
สินค้าหลกั : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  1,608 ไร่                                                     
เกษตรกรเปา้หมาย : 100 ครัวเรือน 
สถานทีต่ัง้ :  51 หมู ่19 บ้านปราสาทเบง ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
พกิดั : 48p  X  347776 : Y 1605350 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
  
 
 
  
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ :  นางภัทราวดี   พัฒมณ ี
ที่อยู่ :  บ้านปราสาทเบง 51 หมู่ 19 ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ์
เบอร์โทรศพัท ์: 080-7211022 
 
การนําไปใช้ประโยชน์ : เป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับสินค้าหลัก ในพ้ืนที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
(Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ พัฒนาด้านผลิต ข้าว ผักและไผ่ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตปุ๋ย 
การจัดการศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์ เคร่ืองจักรกลที่มีนํามาใช้ในกลุ่ม การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและการตลาด 
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรยึดหลักการทําเกษตรแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              และเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบจุดเพาะพันธ์ุผักเพ่ือแจกจ่ายชุมชนที่ได้รับผลกระทบการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอําเภอกาบเชิง 
 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานที่ 1.  ฐานการผลิตข้าว ผกัและไผ่ปลอดภัยสารพิษ 
 

    

กาบเชิง-ช่องจอม บ้านปราสาทเบง 14 

รร.กาบเชิงมิตรภาพ

ถนนสรินทร์-ช่องจอม 
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ฐานที่ 2.  ฐานการจัดการศัตรูพืช 
 

  

 
 
ฐานที่ 3.  ฐานเครื่องจักรกล 
 

  
 
ชื่อเจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบศนูย์ :  นางสาวสิทธิณี  พิศงาม 
เบอร์โทรศพัท ์:  088-4334967  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 20 ไร 

สถานทีต้ั่ง : บานพะเนา หมูที่ 3 ตําบล ปราสาททอง  อําเภอ เขวาสินรินทร จังหวัด สรุินทร 

พิกัด : Latitude 14.95056.. Longitude 103.65096. X …354924…. Y 1653299….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

                              
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายชาตรี  จารัตน  อายุ 47  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3320101656949 

ที่อยู : บานเลขที่ 161 บานพะเนา  หมูที่ 3  ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท :  094-0983459 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอเขวาสินรินทร  สวนใหญประกอบอาชีพทํานา และยังมี

กระบวนการผลิตที่มีตนทุนการผลิตสงู และใชสารเคมีในการผลิตจํานวนมาก ดังน้ัน ศนูยการเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตอําเภอเขวาสินรินทร จึงเนนกระบวนการลดตนทุนการผลิต เชน การใชปุยตามคาวิเคราะห

ดิน การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชจุลนิทรียสังเคราะหแสงในการปรับปรุงดิน 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิต 

        2. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

           2. การทําเกษตรผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปองกันกําจัดศัตรขูาว 

    
 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. …การตรวจวิเคราะหดิน……….. 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. …………การผลิตน้าํหมักและปุยหมักชีวภาพ 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ………ดานการบัญชี   

    
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ………ดานการผลิตขาวคณุภาพดี 

 
แปลงเรียนรู :  

  
 

 

 
5



เครือขาย :  1. ศูนยเครือขายวิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวและพืชผักบานบึงนคร ม.11 

2. ศูนยเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานแร หมูที่ 1 

3. ศูนยเครือขายศูนยเครือขายกลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบานตากแดด หมูที ่6   

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายทองสุก  กระแสโท ตําแหนง เกษตรอําเภอเขวาสินรินทร 

เบอรโทรศัพท : 081-0691813 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอจอมพระ 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอจอมพระ  

สินคาหลัก : ขาวอินทรีย 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 3,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 300 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนง้ิว หมูที่ 4 ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

พิกัด :  X 357571 Y 1678503 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

   

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางรจนา  สีวันทา อายุ 44 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3108-00348-36-4  

ที่อยู : บานเลขที่ 52 บานโนนง้ิว หมูที่ 4 ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 0870745255 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทํานา มีการใชปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชมาก ทําใหดิน สภาพแวดลอมไมดี ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตตํ่าและไมปลอดภัยตอผูบริโภค ราคาผลผลิต

ตกตํ่า  

แนวทางการพฒันา : 1. ปลกูขาวดวยระบบอินทรีย 

        2. ผลิตปุยอินทรียใชเอง 

        3. รวมกลุมกันผลิต/จําหนาย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวดวยการทํานาอินทรีย 

           2. ทํานาหยอด 

           3. ทําการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน. 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การทํานาอินทรีย สอนต้ังแตการปลูก-การเก็บเกี่ยว 

                        

 

 

 

     

                  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. เกษตรทฤษฎีใหม  

 

 

 

             
 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูขาว สอนการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ

ระบาดศัตรูพืช เกษตรกรปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง เหมาะสม ลดการใชสารเคมี และลดตนทุนการผลิต 

                    

 

 

 

                       
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติปุยอินทรีย  สอนวิธีการผลิตและใชปุยอินทรียสูตรตางๆ การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. บัญชีฟารม  ถายทอดความรูเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม เพ่ือใหเกษตรกร

ทราบรายรับ-รายจาย เพ่ือจะไดลดคาใชจายที่ไมจําเปน และสามารถวางแผนการผลิตดานการเกษตรไดอยาง

ถูกตอง  

 

 

                                

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงหมูหลุม สอนวิธีการเลี้ยงหมูในหลุมต้ังแตการเตรียมหลุม การดูแลรักษา การให

อาหาร การเติมแกลบรองพ้ืน ไปจนถึงการจับขาย  

 

 

 

                                                               

ฐานการเรียนรูที่ 7 การเลี้ยงสัตวนํ้าจืด สอนวิธีการเลี้ยงและการดูแลรกัษาปลาการเลี้ยงและการเพาะพันธุกบ 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 8  การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑขาว 
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แปลงเรียนรู :  

๑) แปลงเรียนรูเรือ่งการปรับปรุงบํารุงดิน   

 

 

 

 

 

๒) แปลงเรียนรูเรือ่งการการผลิตขาวอินทรีย     

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมผลิตขาวอินทรีย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสมพงษ มีสิทธ์ิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0933191880 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 282,038ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรทั้งอําเภอชุมพลบุรี ๑๐๕ หมูบาน ๒๕๐ ครัวเรือน 
สถานทีต้ั่ง : บานกระเบ้ือง หมูที่ 3 ตําบล นาหนองไผ อําเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร 

พิกัด : X ๓๓๕๑๖๓ Y ๑๖๙๘๗๑๒  zone ๔๘  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางราํพึง  อินทรสําราญ อายุ 50 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3320200049030 

ที่อยู : บานเลขที่ 118 บานกระเบ้ือง หมูที่ 3  ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 085-6342273 

สถานการณของพื้นที่ : เปนพ้ืนที่ที่อยูในเขตทุงกุลารองไห มีการใชปุยเคมีและสารเคม ีดินขาดความอุดมสมบูรณ 

แนวทางการพฒันา : 1. พัฒนาใหเปนพ้ืนที่เกษตรอินทรีย 

        2. พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐาน 

        3. ปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชตระกูลถั่ว ไถกลบตอซังขาว  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ประธานศูนยเรียนรู เปนเกษตรกรตนแบบที่ไดรับรางวัล เกษตรกรดีเดน  

ประเภทไรนาสวนผสม ที่ 1 ระดับประเทศ 

           2. มีแปลงเรียนรูดานการผลิตเมลด็พันธุขาวหอมมะลิอินทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิตและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวใหไดมาตรฐาน            

3. จําหนายเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิอินทรีย ราคา กิโลกรัมละ 29 บาท (ราคาสูง) 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 

ฐานการเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย  เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับ 

การลดตนทุนการผลิต, การผลิตขาวอินทรีย เปนการถายทอดความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมี

คุณภาพดี ไดผลผลิตสูง และผลิตขาวใหไดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปรบัปรุงบาํรุงดิน การบรหิารจัดการศัตรขูาว 

  ฐานการเรียนรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน การบริหารจัดการศัตรูขาว  เปนการถายทอดความรู

เกี่ยวกับการผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และลด

ตนทุนการผลิต  และเปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และการผลิตสารชีวภัณฑ 

   

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเพิม่มูลคาผลผลติ การแปรรูปผลผลิตเพื่อการตลาด 

ฐานการเรียนรูดานการเพ่ิมมูลคาผลผลิต การแปรรูปผลผลิตเพ่ือการตลาด เปนการถายทอด 

ความรูเกี่ยวกับการนําผลผลติทางการเกษตรมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา และใหความรูเรื่องบัญชีครัวเรือน 

 

 

 

 

ฐานการเรยีนรูที่ 4. การจัดการสัตวเลี้ยงภายในฟารม 

                     ฐานเรียนรูดานการจัดการสัตวเลี้ยงภายในฟารม เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับ 

ดานการปศุสัตวภายในฟารม 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 

                     ฐานการเรียนรูดานการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา  เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา 

ไวบริโภคในครัวเรือน และถามีเหลือก็นําออกจําหนายเพ่ือเสริมรายไดใหครอบครัว 

 

แปลงเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

มีแปลงเรียนรูดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิอินทรยี เพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ขาว และการผลิตขาวใหไดมาตรฐาน 

เครือขาย : กลุมขาวอินทรียลานไร ศูนยวิจยัขาว กรมการขาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเอบี  ระยายอย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-2421206 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
สินค้าหลัก : เห็ด (จากก้อนเชื้อใช้ฟางข้าว 100%) 
สถานที่ตั้ง : บ้านบุผาง หมู่ที ่๓  ต าบล หนองเมธี  อ าเภอ  ท่าตูมจังหวัด  สุรินทร์ 
พิกัด :  x 351196  y 1680661  zone 48 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 

 

 

 
ชื่อประธาน :  นายธวัชชัย บญุมีชัย 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5842286 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  1. การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  

                                2. นวัตกรรมใหม่ในการผลิตเห็ด ใช้ฟางข้าว 100%  
                                    (การผลิตก้อนเชื้อเห็ด หัวเชื้อที่ผลิตขยายใช้เทคนิคการใช้ไม้เสียบลูกชิ้น)  
                                3. การผลิตข้าวโพดให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี 

การน าไปใช้ประโยชน์ : สร้างรายได้ท้ังปี มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน 
หลักสูตรการเรียนรู้ :    1. การจัดการระบบน้ า                    2. การลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพ 
   3. การเรียนรู้การปลูกพืช 3 ระยะ      4. การจัดท าบัญชีฟาร์ม 
   5. การลดต้นทุนอาหารสัตว์ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. นวัตกรรมใหม่การผลิตเห็ดจากฟางข้าวไม่นึ่งไม่ต้มฟางข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. การผลิตข้าวโพดหวานให้ผลผลิตทั้งปี 
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    3. การจัดการระบบน้ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การท าปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5. การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แปลงเรียนรู้ : 
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แผนที่แสดงการเดินทางไปยัง ศพก.หลัก (พอสังเขป) 

 

 
ภาพประธาน 
ศพก.หลัก 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก  
อำเภอ โนนนารายณ์    จังหวัด สุรินทร ์

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวนปันน้ำใจ บ้านขี้ตุ่น) อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน  
พื้นที่เป้าหมาย : 15 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 500 ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที ่9 ตำบลโนน  อำเภอโนนนารายณ์   จังหวัดสุรินทร์  
พิกัด: Latitude 15.211284 Longitude 103.866631     X 378268  Y 1682011      zone 48 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางจิราพร กลั่นแก้ว  อายุ 52 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่ 9  ตำบลโนน   อำเภอโนนนารายณ์   จังหวัดสุรินทร์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9991049 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่รอบบริเวณส่วนมากทำนา และปลูกพืชเชิงเดี่ยว ผลผลิตที่ได้ก็น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  
จงึได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผัก และกล้วย โดยทำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการกักเก็บน้ำ การใช้โซล่า
เซลล์ มาช่วยสูบน้ำ มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 
แนวทางการพัฒนา : มีเป้าหมายในการพัฒนาคือ วางแผนให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน บริหารจัดการน้ำและพ้ืนที่
ปลุกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้เสริม การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพิ่มมูลค่า 
 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การปลูกกล้วยแซมมะพร้าว การใช้พื้นที่
ในแปลงเดียวกันให้มีความหลากหลาย ทั้งด้านการเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว์ ลดการนำปัจจัยจากภายนอกเข้าสู่แปลง 
 
การนำไปใช้ประโยชน์ : เป็นต้นแบบเกษตรกรให้กับพ้ืนที่ และได้จัดสรรพ้ืนที่ภายในสวนส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่มี
ที่ดินทำกินทำแปลงปลูกผัก จึงเกิดกลุ่ม “สวนปันน้ำใจ” และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชผัก เศรษฐกิจพอเพียง ให้กลุ่มองค์กรต่างๆ 
ชุมชนและผู้ที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมดูงานเสมอ 
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หลักสูตรการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 : การปลูกกล้วยน้ำว้า แซมมะพร้าว (การปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือให้มีรายได้หมุนเวียน) 
 
 

 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 : การเผาถ่าน ได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้กำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติ 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : การเลี้ยงปลา และการเพาะเลี้ยงแหนแดง 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : การปลูกอ้อยคั้นน้ำ ใช้อ้อยพันธุ์สุพรรณ 50 วิธีการทำความสะอาดลำต้น ตัดเป็นท่อน นำเข้าเครื่องคั้น 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 : การปลูกพืชผักอินทีย์ การปลูกเห็ด และการเพาะถั่วงอก 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 : การจัดการน้ำ (ขุดร่องน้ำ ขุดสระ และระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 : ด้านการจัดการดินและปุ๋ย เป็นการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และปรับปรุงบำรุงดิน   

 

 

 
เครือข่ายของ ศพก.หลัก : ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโนนนารายณ์ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางปิยมาลย์ วารินกุด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2521020       
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร 

       (ขาว) 

สถานทีต้ั่ง :  หมูที่ 4 บานสวาท ตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร 

พิกัด :          X = 0388410 Y = 1609458 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 ไปบานไทยเจริญ     ไปอําเภอบัวเชด 

ศูนยเรียนรูฯ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสคุนธ  ชูชีพ  อายุ 55 ป 

บานเลขที่  146 ม.4 ต.สําเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร 

เบอรโทรศัพท :  080 1616929 

เกษตรกรตนแบบ  นายสุคนธ  ชูชีพ 
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สถานการณของพื้นที่ :  พ้ืนที่ตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร พบวาการปลูกขาวของเกษตรกรมี

ปญหาที่สําคญัคือ ตนทุนการผลิตสูง มีการใชปจจัยการผลติ เชน เมล็ดพันธุขาว ปุยเคมี และสารเคมีในอัตราที่สูง

เกินความจําเปน ทําใหไดรับผลตอบแทนไมคุมคาและยังกอใหเกิดความเสียหายตามมา เชน ดินเสือ่มสภาพและ

สูญเสียความอุดมสมบูรณ รวมทั้งเกิดโรคและแมลงระบาด  จากปญหาและสถานการณดังกลาว จึงไดเสนอแนว 

ความคิดเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุขาวตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP SEED เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวของสมาชิก

ศูนยขาวชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางสงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เน่ืองจากการใชเมล็ดพันธุ

ขาวที่มีคุณภาพดี  ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการผลิตขาว และทําใหผลผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังเปน

การลดตนทุนการผลิตขาวดวย  โดยการดําเนินการมุงเนนใหชุมชนสามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ

ดี ไวใชเองอยางเพียงพอและตอเน่ือง รวมทั้งกระจายและขยายเครือขายสูชุมชนใกลเคยีงดวย    

แนวทางการพฒันา :  

1. การลดตนทุนการผลิตขาวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี

จุดเดนของศนูยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลติขาว     

หลักสูตรการเรยีนรู 

1) หลักสูตรหลัก :  การลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว

2) หลักสูตรบังคับ : เกษตรผสมผสาน /เศรษฐกิจพอเพียง

3) หลักสูตรเสริม :  บัญชีตนทุนอาชีพ การทําแผนธุรกิจและการจัดหาตลาด

ฐานการเรยีนรู : 

1. ฐานการเรียนรู ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี

   เปนการถายบทอดความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพดี ไดผลผลิตสูง และ

ผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย เพ่ือใหขาวมีคุณภาพและมีมาตรฐาน จําหนายไดใน

ราคาสูง เน่ืองจากเกษตรกรในพ้ืนที่มีปญหาขาวปน จําหนายไมไดราคา 
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2. ฐานการเรียนรู ดานการผลติปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ

 เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการผลิตนํ้าหมกัชีวภาพและปุยหมักชีวภาพ เพ่ือปรับปรุง

บํารุงดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และลดตนทุนการผลติ 

20



3. ฐานเรียนรู ดานการผลิตและการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

        เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ สัตวศัตรูพืช วัชพืช โรคพืช และ

การปองกันกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน และการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดความเสี่ยงจาก

การระบาดศัตรูพืช เกษตรกรปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง เหมาะสม ลดการใชสารเคมี และลดตนทุนการ

ผลิต เน่ืองจากในปจจุบันเกษตรกรใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนอันตรายตอผูผลิต

และผูบริโภค รวมทั้งยังทําใหตนทุนการผลิตสูง
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4.ฐานเรียนรู ดานเศรษฐกิจพอเพียง

                เปนการถายทอดความรูเรื่องการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทําใหมีรายไดทุกวัน และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากมี

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวหลายชนิดหมุนเวียนกัน รวมทั้งมีการเก้ือกูลกันระหวางพืชและสัตว ทําใหลดตนทุนการ

ผลิต 

5.ฐานเรียนรู ดานการตรวจวิเคราะหดิน

เปนการถายทอดความรูเก่ียวกับวิธีการเก็บตัวอยางดิน วิธีการตรวจวิเคราะหดิน และการใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลดตนทุนการผลิต และใสปุยไดตามความตองการของพืช ซึ่งในปจจุบันปุยเคมีราคาสูง ซึ่ง

การใสปุยตามคาวิเคราะหดินจะชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตได และใสปุยไดตรงตามความตองการของพืช 

ผลผลิตจะสูงขึ้น 
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6.ฐานเรียนรู ดานการบัญชี

เปนการถายทอดความรูเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม เพ่ือใหเกษตรกรทราบรายรับ-

รายจาย เพ่ือจะไดลดคาใชจายที่ไมจําเปน และสามารถวางแผนการผลิตดานการเกษตรไดอยางถูกตอง 
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แปลงเรียนรู  

        มีแปลงเรียนรูดานการผลิตขาว เพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และการผลติ

ขาวใหไดมาตรฐาน และแปลงเรียนรูดานการเกษตรแบบผสมผสาน 

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานสวาท ตําบลสําเภาลูน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางกันตยาวรรณ  คูณแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 098 8941966 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานทีต่ั้ง : เลขที่ 99 หมูท่ี่ 10 ตําบลไพล  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

พิกัด :  x  324504   y 1624148  zone 48 

แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู ้: 
 

 
 

 
ชื่อประธานศนูย์ : นางสาวณัฐมล โกสีนาม 

เลขที่ 99 หมู่ที ่10 ตําบลไพล  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรนิทร์ 

เบอร์โทรศัพท ์:. 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย  : การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่

หลักสูตรการเรียนรู ้: การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางเกษตรผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ด้านการประมง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลติสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันกําจัดศัตรูพชืเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลติปุ๋ยอินทรียใ์ช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ปศสุัตว์/การใชพ้ื้นท่ีทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
แปลงเรียนรู ้: 
 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร : นางทัศนีย์  เหง้าคํา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 080-1562775 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร (การลด

ตนทุนการผลิตขาว, การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี) 

สถานทีต้ั่ง: บานมานตะวัน หมูที่ 10 ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 

พิกัด: x : 317444 y : 1601922  zone 48 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอุดม  ประชุมฉลาด อายุ 55 ป 

       บานเลขที่ 50 หมูที่ 10 ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 088-726-3635 

สถานการณของพื้นที่ : นายอุดม  ประชุมฉลาด เปนประธานศูนยขาวชุมชนบานทานตะวัน หมูที่ 10 ตําบล

จีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนผูที่มีองคความรูดานการเกษตร ทั้งในดานการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวคุณภาพดี ซึ่งขาวเปนสินคาหลักของเกษตรกรในอําเภอพนมดงรัก เพราะเกษตรกรสวนใหญประกอบ

อาชีพทํานา และทําการเกษตรผสมผสานโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน (อกม.) ในขณะน้ัน (ป 2557) ซึ่งถือวาเปนผูที่มีจิตอาสาในการสงเสริมดานการเกษตร จึงไดจัดต้ังศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน

ที่เกิดจากปญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือ

ในการสงเสริมการเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิม

ศพก. อําเภอพนมดงรัก 
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ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวมอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ใน

ลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรที่มาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสานึกใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ที่มีการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม และนําองคความรูที่

ไดรับจาก ศพก. ไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินคาที่คํานึงถึง

สภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน เปนจุดที่ใหบริการขอมูลขาวสารและบริการ

ดานการเกษตรตางๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังเปนจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาที่กับเกษตรกร และ

เกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง 

แนวทางการพฒันา : มีเปาหมายการพัฒนา คือ การเพ่ิมผลผลิตเปน 500 กก./ไร การลดตนทุนเปน 300 

บาท/ไร การแปรรูผลผลิตขาว การผลิตเมลด็พันธุขาวคุณภาพดี 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การจัดทําแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี การแปรรูปขาวเพ่ือจําหนาย 

หลักสูตรเรียนรู : 1) การลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

2) เกษตรผสมผสาน /เศรษฐกิจพอเพียง

3) บัญชีตนทนุอาชีพ การทําแผนธุรกิจและการจัดหาตลาด

ฐานการเรยีนรู : 1. การลดตนทุนการผลติขาว 

ฐานการเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาวปลูกพืชปุยสดในชวงหลังฤดูกาลการทํานาและไถกลบกอนที่จะ

เริ่มฤดูการผลิตใหมในทุกๆป พืชปุยสดที่ปลูก เชน ปอเทือง และถั่วพรา ซึ่งไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุจาก

กรมพัฒนาที่ดิน 

ฐานการเรยีนรู: 2. การตรวจวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูดานการตรวจวิเคราะหดิน เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับวิธีการเก็บ

ตัวอยางดิน วิธีการตรวจวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลดตนทุนการผลิต และใสปุยได

ตามความตองการของพืช ซึ่งในปจจุบันปุยเคมีราคาสูง ซึ่งการใสปุยตามคาวิเคราะหดินจะชวยใหเกษตรกรลด

ตนทุนการผลิตได และใสปุยไดตรงตามความตองการของพืช ผลผลิตจะสูงขึ้น 
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ฐานการเรยีนรู : 3. การผลติปุยหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรูดานการผลิตปุยหมักชีวภาพ เปนการถายทอดความรูเก่ียวกับการผลิตปุยหมัก

ชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรยีนรู : 4. การผลติสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรูดานการผลิตสารชีวภัณฑ เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการผลิตผลิตสาร 

ชีวภัณฑ เพ่ือปองกันกําจัดโรคขาวและพืชอ่ืนๆ ที่เกิดจากเช้ือรา และลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรยีนรู: 5. ดานการบัญชี  (บัญชี ชี้ทางรวย) และ กระดานเศรษฐี 

ฐานการเรียนรูดานการบัญชี (บัญชี ช้ีทางรวย) และกระดานเศรษฐีเปนการถายทอดความรู

เกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม เพ่ือใหเกษตรกรทราบรายรับ-รายจาย เพ่ือจะไดลดคาใชจายที่ 

ไมจําเปน และสามารถวางแผนการผลิตดานการเกษตรไดอยางถูกตอง 
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ฐานการเรยีนรู : 6. ดานการผลิตขาวคุณภาพดี 

ฐานการเรียนรูดานการผลิตขาวคุณภาพดี เปนการถายบทอดความรูเก่ียวกับกระบวนการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพดี ไดผลผลิตสูง และผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย เพ่ือใหขาว

มีคุณภาพและมีมาตรฐาน จําหนายไดในราคาสูง เน่ืองจากเกษตรกรในพ้ืนที่มีปญหาขาวปน จําหนายไมไดราคา 

ฐานการเรยีนรู : 7. ดานเศรษฐกิจพอเพยีง 

ฐานเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง เปนการถายทอดความรูเรื่องการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีรายไดทุกวัน และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวหลายชนิดหมุนเวียนกัน รวมทั้ง

มีการเกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว ทําใหลดตนทุนการผลิต 
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แปลงเรียนรู 

- มแีปลงเรียนรูดานการผลิตขาว เพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และการ

ผลิตขาวใหไดมาตรฐาน และแปลงเรียนรูดานการเกษตรแบบผสมผสาน 
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เครือขาย : กลุมนาแปลงใหญขาวบานอําปล ม.20 ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร,   กลุม

เกษตรกรผูผลติขาวอินทรียบานโคกกลาง ม.11 ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจารุพรรณ  ลอยประโคน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 091-829-8969 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 15 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานฮ็อง หมูที่ 2 ตําบลเพ้ียราม อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

พิกัด : Latitude 15.093170615100998 Longitude 103.4562111273408 

         X 334085 Y 1669213 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสทุัศน สํารวมจติร อายุ 55 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3201 01243 05 9 

ที่อยู : บานเลขที่ 7 บานฮ็อง หมูที ่2 ตําบลเพ้ียราม อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 084-4167913 

สถานการณของพื้นที่  

   จากสถานการณการผลิตขาวของเกษตรกรในพ้ืนที่ มีตนทุนการผลิตสูง ใชสารเคมีจํานวนมาก ผลผลิตไมมี

คุณภาพ ไมไดการรับรองมาตรฐาน มีการระบาดของโรคและแมลง ราคาผลผลิตขาวตกตํ่า การเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศและสภาพเศรษฐกิจอยางรวดเร็วน้ัน คณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรอําเภอเมืองสุรินทร และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร จึงไดรวมกัน

กําหนดแนวทางการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู

ศพก

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ 

จ.สรุนิทร ์

สภ.เพีย้ราม 

ทางหลวงหมายเลข 4026 
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แนวทางการพัฒนา :     1) การลดตนทุนการผลิต  

   2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

   3) การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน  

   4) การทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถดานการเกษตร 

           2. มีแปลงเรียนรูที่สมบูรณ 

           3. มีฐานเรียนรูหลายดาน 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลติขาว สอนต้ังแตการปลูก-การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา โดยเนนต้ังแตเก็บ

เกี่ยวขาวเสร็จมีการไถกลบตอซังขาว ปลูกและไถกลบพืชตระกูลถั่ว การเตรียมดิน การหวานขาวแหง การจดบันทึก

การปฏิบัติงานในนา การใชปจจัยการผลิต การดูแลรักษาขาวในระยะตาง ๆ ไดแกการกําจัดวัชพืช การใสปุยอินทรยี 

การฉีดนํ้าหมักชีวภาพ การสํารวจโรคและแมลง การถอนตัดพันธุปน การเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง การตาก การเก็บ

รักษา และการจําหนาย 

 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ปศสุัตว ประโยชนที่เกษตรกรไดรับคือ เกษตรกรสามารถมีความรูในการเลี้ยงโคเน้ือ เพ่ิมเติม รู

วิธีการปองกันโรคในโค การเลี้ยงโคไดอยางมีคุณภาพ เปนอาชีพเสริมทางเลือกอีกทางเพ่ือชวยเพ่ิมรายได ลด

รายจายในครัวเรือน 

 

   
 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ประมงน้ําจืด ประโยชนที่เกษตรกรไดรับ คือ มีความรูเรื่องการเลี้ยงปลาเพ่ือสรางรายไดใน

ครัวเรือน และการแปรรูปผลติภัณฑจากปลา เพ่ือเช่ือมโยงเรื่องการทําการตลาด ตามความตองการของผูบริโภค 

เพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร ใหเปนอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางย่ังยืนในอนาคตตอไป 
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ฐานการเรยีนรูที่ 4. การปรบัปรุงบาํรุงดิน ประโยชนที่เกษตรกรไดรับ คือ เกษตรกรไดรูประโยชนของการเตรียม

ความพรอมของดินกอนการเพาะปลูก และการผลิตปุยหมกัชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพใชเองในการเพาะปลูกพืช ชวย

ใหลดตนทุนการผลิตไดและยังทําใหการผลติอาหารปลอดภัย ผลผลิตที่ไดคุณภาพดี นําไปสูความมั่นคงดานอาหาร

ไดอยางย่ังยืน 

ฐานการเรยีนรูที่ 5. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรไดเห็นความสําคัญของอาชีพการเกษตร มีการ

พัฒนาอาชีพ นําไปปรับ ประยุกตใชในครวัเรือนตนเอง มีความรูเรื่อง การทําเกษตรทฤษฎีใหม ไดเรียนรูเรื่องการ

บริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีอยูของตนเองเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการลดรายจายเพ่ิมรายได มีพออยู

พอกิน นําชีวิตและครอบครัวไปสูความสงบสุข ตามวิถีชีวิตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว ร.9 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูดานการผลิตขาว เพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และการผลติ

ขาวใหไดมาตรฐาน และแปลงเรียนรูดานการเกษตรแบบผสมผสาน 
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เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จังหวัดสุรินทร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนิรันดร แกวรัตน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087-8809922 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอรัตนบรุี   

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก : ขาวหอมมะล ิ

พื้นทีเ่ปาหมาย : 500 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานนาอุดม หมูที่ 7 ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

พิกัด :  Latitude 15.345248845640615 Longitude 103.90109561602227   

zone 48p x 382045    y 1696812 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

   ประธาน ศพก.    

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมาน  มนตดี  อายุ 71 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3207-00808-98-3  

ที่อยู : บานเลขที่ 2 บานนาอุดม หมูที ่7 ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 08-1542-8426 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลไผ สวนใหญประกอบอาชีพทํานา โดยขาวที่นิยมปลูก คือ ขาวพันธุขาว

ดอกมะลิ 105  พ้ืนที่ปลูกขาวเปนพ้ืนที่ที่มีเหมาะสมปานกลาง (S2) และมีความเหมาะสมนอย (S3) ปจจุบันเกษตรกรตอง

เผชิญกับปญหาตางๆ เชน ตนทุนการผลิตสูง เมล็ดพันธุขาวไมมีคุณภาพ ดินขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการระบาด

ของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบกับภาวะขาดทุน 

เกิดปญหาหน้ีสินรุมเราจนไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แนวทางการพฒันา : การผลติเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี การลดตนทุนการผลิตขาว และพ่ึงพาตนเองได   

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ตนทุนตํ่า การเกษตรแบบผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดการศัตรพูืช 

เปนฐานการเรยีนรูการผลิตขยายเช้ือราไตรโครเดอรมาและบิวเวอรเรีย เพ่ือปองกันและรกัษาโรคและแมลง

ศัตรูขาว รวมทัง้เรียนรูเกีย่วกบัระบบนิเวศในนาขาว โรคและแมลงศัตรขูาวที่สําคญั 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การปรบัปรุงบาํรุงดิน

เปนฐานการเรยีนรูการทําปุยหมักชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน การทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษ

วัชพืช และการตรวจวิเคราะหดิน  

ฐานการเรียนรูที่ 3 การบัญช ี

เปนฐานเรียนรูในการทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม เพ่ือลดตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปน 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

เปนฐานการเรียนรูการทําการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน เปนการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว และ

ประมง โดยใชหลักการเกื้อกูลกันของพืชและสัตว ลดการพ่ึงพิงปจจัยภายนอก 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการพยากรณการระบาดศัตรูพืช และแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง 

   
 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูดานปศุสัตวบานกลวย หมู 4 ตําบลยางสวาง อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววรรณิศา  หวังใจ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08-9769-6559 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอลําดวน 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ตําบลตระเปยงเตีย 

        อําเภอลาํดวน  จังหวัดสุรินทร 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองเกาะ  หมู 2  ตําบลตระเปยงเตีย อําเภอลําดวน  จังหวัดสุรินทร 

พิกัด : X 366634.90  Y 1631132.78 เบอรโทรศพัท : 0872431513 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมุทร  มีสจัจะ  อายุ  57   ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ 99 หมู 2 บานหนองเกาะ   ตําบลตระเปยงเตีย อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 0969245328 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลตระเปยงเตีย ประกอบอาชีพปลูกขาวเปนหลัก โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว    

ประมาณ 22,213 ไร และมีการปลูกพริกในชวงหลังฤดูกาลทํานาซึ่งในปจจุบันเปนพืชที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่

เปนอยางมาก เกษตรกรจึงมีความสนใจเพ่ิมมากขึ้นแตยังขาดองคความรูดานการผลิต และการบริหารจัดการผลผลิตใหได

คุณภาพตามที่ตลาดตองการ 

แนวทางการพฒันา : การจัดการดานคุณภาพเพ่ือการผลิตพริกใหไดตามมาตรฐาน GAP และการลดตนทุนการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การผลิตพริกตามมาตรฐาน GAP  

หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดการดินและปุย 

2. การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP

3. โรค แมลงศัตรูพืช และ การปองกันกําจัด
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4. การลดตนทุนการผลิต

5. พลังงานทดแทน (โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย)

ฐานการเรียนรู : 

1. ฐานเรียนรูเรื่องดินและปุย : การตรวจวิเคราะหดิน เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมทั้ง

การผลิตปุยหมักแบบไมกลับกองไวใชในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยจะใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนวัสดุ

เชน มูลวัว, ฟางขาว, แกลบ

2. ฐานเรียนรู : การผลิตพืชมาตรฐาน GAP : แปลงปลูกพืชผสมผสานภายใตระบบ GAP มีการวางแผนการ

ผลิตพืช (ขาว, พริก) ภายใตระบบ GAP 

3. ฐานเรียนรู : โรค แมลงศัตรู (ขาว พริก) และ การปองกันกําจัดดวยวิธีผสมผสาน การตรวจประเมิน

สถานการณแมลงศัตรูพืช ขาว, พริก เพ่ือใชในการเลือกวิธีในหารควบคุม กําจัด แมลงศัตรูพืช 

41



4. ฐานเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตดวยการใชจุลินทรีย และสารทดแทนสารเคม ีผลิตจุลินทรสังเคราะหแสง

นํ้าหมัก และสารสกัดตาง ๆ ที่ใชในการบํารุงตนพืช และปองกันกําจัดศัตรูพืช 

5. ฐานเรียนรู : พลังงานทดแทน (โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย) เพ่ิมมูลคาผลผลิตโดยการแปรรูปเปน

ผลผลิตอบแหงโดยใชโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งทําใหผลิตภัณฑแปรรูปที่ไดมีความสะอาดถูกสุขอนามัย ผลผลิต

แหงเร็ว และเปนการใชพลังงานสะอาด 

เครือขาย : เกษตรกรผูปลูกพริก เกษตรกรผูปลูกขาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวพรพรรณ  ทองสุทธิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-4820064 
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                                ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
สินค้าหลัก : ข้าวอินทรีย์ 
สถานที่ตั้ง : บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  
พิกัด : Latitude 14.759061 Longitude 103.929493   x : 384779   y 1631952  zone 48 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย : นายธเนศ ศิริทวี อายุ 27 ปี บัตรประจ าตัวประชาชน 1-3210-00288-98-1 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 107/1 หมู่ที่ 3 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
เบอร์โทรศัพท์ :  0๙๗-๓๓๔๓๗๙๕ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรอ าเภอศรีณรงค์ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเป็นหลัก ปัญหาการผลิตข้าวของอ าเภอ           
ศรีณรงค์ ต้นทุนสูง และประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
แนวทางการพัฒนา :      1. ลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ 

2. ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
3. เพ่ิมมูลค่าสินค้า 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การใช้เทคโนโลยีส าหรับลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
2. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับสินค้า 

                               3. การบูรณาการกิจกรรมการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1   การผลิตข้าวอินทรีย์                        ฐานการเรียนรู้ที่ 2   การใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า 
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ฐานการเรียนรู้ที่  3  เกษตรผสมผสาน 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่  4 การสร้างมลูค่าจากการท้าประมง 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 5 การท้าปศุสัตว์แบบประณีต 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่  6 การปรับปรุงบ้ารุงดิน 
 
 
 
 
 
ฐานที่ 7 การปรับปรุงคุณภาพสินค้าข้าว 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :นางสาวกรรณิการ์  งามสม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9611365 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  ตําบลยาง  อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก: มะนาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  10 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 300 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานตาพรม   หมูที่ 4   ตําบลยาง    อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร 

พิกัด:  x  375914      y  1653251   zone 48 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายพันธเรือง     หอทอง   อายุ 69 ป เลขบัตรประชาชน 3320900172560 

ที่อยู : บานเลขที่  1/1  หมูที่  4   ตําบลยาง   อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสรุินทร 

เบอรโทรศัพท:  

สถานการณของพื้นที่ : - ราคามะนาวที่ตกตํ่า  - พ้ืนที่ไมเหมาะสมสําหรบัการปลูกขาว (N) - ปจจัยการผลิต

ราคาแพง เชน ปุยเคมี สารเคมี ฯลฯ – ขาวไมไดคุณภาพ – ปญหาดานแหลงนํ้า 

แนวทางการพัฒนา : 1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต เรียนรู ปฏิบัติจริง และขยายผลสูชุมชน

2. มีการสืบทอดกิจกรรมการเกษตรจากรุนพอแมสูรุนลูกหลาน เปนการปลูกฝงใหมี

ความรัก ความผูกพันกับอาชีพการเกษตร

3. สรางสมดุลใหกับระบบนิเวศน ใหธรรมชาติพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยการทําเกษตร

อินทรีย

จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. ทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม และผลิตครบวงจร มีกิจกรรมการตอเน่ืองทั้งป 

เชนการปลูกมะนาว การตอน กิ่งมะนาว ปลูกไมยืนตน ปลูกพืชผักผลไม การเลี้ยง

หมู เลี้ยงเปด เลี้ยงไก เลี้ยงปลา การทําปุย และการปลูกพืชบํารุงดิน 

2. มีผลผลิตออกสูตลาดทั้งปทําใหมีรายไดตอเน่ือง เปนรายวัน รายเดือน รายป

รายวัน เชน พืชผักสวนครัว มะนาว รายเดือน เชน กลวย หนอไม รายไดรายป เชน

เมล็ดพันธุขาว หมู ปลา ไก เปด
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3. การลดตนทุนปจจัยการผลิต การทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เศษวัสดุเหลือทาง

การเกษตร ของเสียตางๆ เชน มูลสัตว เศษอาหาร เศษพืชผัก-ผลไม ใชเปนอาหาร

สัตว  หรือทําปุยอินทรีย

ฐานการเรยีนรู: การขยายพนัธุมะนาว 

ฐานการเรียนรูดานการขยายพันธุมะนาว เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการตอนกิ่งมะนาว 

และการปองกันกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน และการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช เกษตรกรปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง เหมาะสม ลดการใชสารเคมี และ

ลดตนทุนการผลิต เน่ืองจากในปจจุบันเกษตรกรใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ซึ่งเปน

อันตรายตอผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งยังทําใหตนทุนการผลิตสูง 

   จ

ฐานการเรียนรู : การดูแลระบบนํ้าในแปลง 

เปนฐานเรียนรูการจัดการระบบนํ้าโดยการใชสายนํ้าหยด และรูวิธีการปฏิบัติในการปรับสภาพของนํ้าบาดาล ใหมี

ความเหมาะสมตอการนําไปใชทางการเกษตร
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ฐานการเรียนรู: การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรูดานการปองกันกําจัดศัตรูขาว เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู

ธรรมชาติ สัตวศัตรูพืช วัชพืช โรคพืช และการปองกันกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน และการผลิตสารชีว

ภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช เกษตรกรปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม ลดการใชสารเคมี และลดตนทุนการผลิต เน่ืองจากในปจจุบันเกษตรกรใชสารเคมีในการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนอันตรายตอผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งยังทําใหตนทุนการผลิตสูง 

 

    
 

ฐานการเรียนรู : ดานการผลิตขาวคุณภาพดี 

  ฐานการเรียนรูดานการผลิตขาวคุณภาพดี เปนการถายบทอดความรูเก่ียวกับกระบวนการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพดี ไดผลผลิตสูง และผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย เพ่ือใหขาว

มีคุณภาพและมีมาตรฐาน จําหนายไดในราคาสูง เน่ืองจากเกษตรกรในพ้ืนที่มีปญหาขาวปน จําหนายไมไดราคา 
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ฐานการเรียนรู: การตรวจวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูดานการตรวจวิเคราะหดิน เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับวิธีการเก็บ

ตัวอยางดิน วิธีการตรวจวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลดตนทุนการผลิต และใสปุยได

ตามความตองการของพืช ซึ่งในปจจุบันปุยเคมีราคาสูง ซึ่งการใสปุยตามคาวิเคราะหดินจะชวยใหเกษตรกรลด

ตนทุนการผลิตได และใสปุยไดตรงตามความตองการของพืช ผลผลิตจะสูงขึ้น 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

อําเภอสนม 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสนม จังหวัดสรุินทร 

สถานทีต้ั่ง: บานสาํโรง หมูที ่9 ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

พิกัด: x : 36682 y : 1680280  zone 48  P      

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสรุพล สอนดี อายุ 53 ป 

       บานเลขที่ 98 หมูที่ 9 ตําบลสนม อําเภอพนมสนม จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 097-3349526 
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สถานการณของพื้นที่ : นายสุรพล สอนดี เปนอดีตผูใหญบานสําโรง หมูที่ 9  ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร เปนผูหน่ึงที่ประสพปญหาดานเศรษฐกิจรายรับไมพอรายจาย โดยภาพรวมแลวเกษตรกรสวนใหญใน

อําเภอสนมลวนประสพปญหาน้ีแทบทั้งสิ้น ซึ่งสวนใหญจะทําการปลูกขาวเพียงอยางเดียวจึงทําใหมีรายรับจาก

การจําหนายขาวปละ 1 ครั้ง ดวยขอจํากัดน้ีจึงทําใหเกษตรกรสวนใหญประสพปญหาหน้ีสิน นายสุรพล สอนดี 

ผูมีใจรักในดานการทําการเกษตรและเปนผูที่มีองคความรูดานการเกษตรหลายดาน จึงลาออกจากตําแหนง

ผูใหญบานหันมาทุมเททําการเกษตรอยางเต็มรูปแบบ โดยไดปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 10 ไรของตนเองทําการเกษตร

ทฤษฎีใหม,เกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการทําการเกษตรโดยปลูกขาวเพียงอยาง

เดียว ไดหันมาทําการเกษตรอยางอ่ืนรวมดวยในพ้ืนที่ โดยมีการขุดสระเลี้ยงปลานํ้าจืด เลี้ยงกบ,ไกไข,ไก

พ้ืนบาน,เปด มีการเลี้ยงหอยในบอเลี้ยงปลารวมดวย ปลูกพืชผักตามขอบบอเลี้ยงปลา นําเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร เชน ฟางขาว มูลสัตวเลี้ยง มาทําปุยคอก ไวใชเองเพ่ือเปนการลดตนทุนไมตองไปซื้อจากราน

จําหนายปุย จนทําใหเศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นตามลําดับจนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนบานสําโรงและตําบล

สนม มีเกษตรกรหลายคนในชุมชนแวะเวียนเขามาดูการทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม ไดรับการตอนรับและ

แนะนําจากนายสุรพล สอนดี เปนอยางดี และยังเปนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ซึ่งถือวาเปนผูที่มีจิต

อาสาในการสงเสริมดานการเกษตร จึงไดคัดเลือกพ้ืนที่การเกษตรนายสุรพล สอนดี จัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดาน

การเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปญหาหนีสินปญหาการทําเกษตรแบบเชิงเด่ียวซึ่งสามารถเปนแหลงเรียนรู

ตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยเนนการ

เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในประเด็นการ

เพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาลผลิต 

เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให

เกษตรกรที่มาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสานึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ที่

มีการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม และนําองคความรูที่ไดรับจาก ศพก. ไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการ

ผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินคาที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเอง

ไดอยางย่ังยืน เปนจุดที่ใหบริการขอมูลขาวสารและบริการดานการเกษตรตางๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังเปนจุด

นัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง 

แนวทางการพฒันา : มีเปาหมายการพัฒนา คือ การทําเกษตรทฤษฎีใหม การลดตนทนุการผลิตเพ่ิม

ปริมาณและคณุภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : การจัดทําฐานเรียนรูการปลูกพืชเลี้ยงสัตวและการผลิตปุย 

หลักสูตรเรียนรู : 

1. การผลิตปุยอินทรีย

2. การเลี้ยงปลา

3. การเลี้ยงกบ

4. การเลี้ยงสัตวปก

5. การผลิตสารชีวภัณฑ

6.การปลูกกลวย

ฐานการเรียนรู : 1. การทําปุยหมัก 

ฐานการเรียนรูดานการทําปุยหมักเปนการนําวัสดุเหลือใชในนาขาวมาทําเปนปุยกอนที่จะเริ่มฤดูการ

ผลิตใหมในปถัดไปโดยเปนการลดคาซื้อปุยเคมีราคาแพง 

ฐานการเรียนรู: 2. การเลี้ยงปลา 

ฐานการเรียนรูดานการการเลี้ยงปลา เปนการถายทอดความรูเก่ียวกับวิธีการเลี้ยงปลานํ้าจืดเพ่ือ

บริโภคและจําหนายเสริมนอกเหนือจากการทํานา 
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ฐานการเรียนรู : 3. การเลี้ยงกบ 

ฐานการเรียนรูดานการการเลี้ยงกบ เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงกบซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจ

พ้ืนบานราคาดีเปนที่ตองการในตลาดทองถิ่นและตลาดทั่วไป 

ฐานการเรียนรู : 4 การเลี้ยงสัตวปก 

ฐานการเรียนรูดานการการเลี้ยงสัตวปก เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวปกซึ่งเปน

อาหารโปรตีนพ้ืนฐานมี่ทุกครัวเรือนตองบริโภคเปนที่ตองการในตลาดทองถิ่นและตลาดทั่วไป 

ฐานการเรียนรู : 5. การผลติสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรูดานการผลิตสารชีวภัณฑ เปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการผลิตผลิตสาร 

ชีวภัณฑ เพ่ือปองกันกําจัดโรคขาวและพืชอ่ืนๆ ที่เกิดจากเช้ือรา และลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู: 6. การปลูกกลวย 

ฐานการเรียนรูดานการการปลูกกลวย เปนฐานเรียนรูใหเกษตรกรใชพ้ืนที่ทางการเกษตรอยาง

มีประสิทธิภาพโดยใชพ้ืนที่บริเวรขอบบอเลี้ยงปลาเพ่ือปลูกกลวยพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือจําหนายเปนรายไดเสริม 

แปลงเรียนรู 

เปนแปลงเรียนรูดานการเกษตรทฤษฎีใหม และแปลงเรยีนรูดานการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชพ้ืนที่ทําการเกษตรอยางการคุมคา โดยมีการผลิตปุยไวใชเอง เลี้ยงสัตว ปลกูพืช ทํา

ประมง ปลูกพืชหลากหลายในพ้ืนที่ตามหลกัการทําการเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดาน

การเกษตร” ทฤษฎีใหม ” ในทองถิ่น 
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เครือขาย : เกษตรกรศูนยเครือขายดานเกษตรผสมผสาน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายอพัทศดลย ทรัพยคณู ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 097-3349526 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอสังขะ  

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานจารย 

    อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก   ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย  11 ไร 

ศูนยเครือขาย จํานวน 13 ศูนย   

สถานที่ต้ัง   บานจารย หมูที่ ๑  ตําบลบานจารย  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 

พิกัด  Latitude = 14 3419.49 Longitude = 103 4358.92  

X = 363517  Y = 1611378    (Zone 48) 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  กําลังพัฒนา 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู       

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู   นางอัญชัน  สขุจันทร 

บานเลขที่  127 หมูที่ ๑ ตําบลบานจารย    อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 

เบอรโทรศัพท 085-4113342 

       สถานการณของพื้นที่ เกษตรกรในตําบลบานจารยสวนใหญปลูกขาว 26,320 ไร เปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูก

ขาว โดยปลูกเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และจําหนาย แตประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ตนทุนสูง กําไรสุทธิตํ่า 

เกษตรกรจึงหันมาผลิตเปนเมล็ดพันธุขาวที่ไดมาตรฐาน ซึ่งสามารถจําหนายไดในราคาที่สูงขึ้น เกษตรกรมีรายไดที่สูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอสังขะ ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยที่ ตําบลบานจารย ซึ่งศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรที่

ประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุใหไดมาตรฐาน จําหนายไดในราคาที่สูงกวาทองตลาด มีรายไดสูงขึ้น และสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ไดมาตรฐานสูเกษตรกรที่สนใจสามารถนําไปปฏิบัติผลิตเมล็ดพันธุไวใช

เอง และจําหนาย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

N

ถนนทางหลวง หมายเลข 24  อ.ปราสาท – อ.สังขะ สี่แยกสังขะ -บานดาน 

บานจารย ศพก.บานจารย 
อบต.บานจารย 

บานตาแอก 
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การนําไปใชประโยชน :   สรางรายไดในชุมชน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น องคกรมีความเขมแข็ง 

หลักสูตรเรียนรู  : ๑. การผลติเมล็ดพันธุขาว  2.การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช   3.การทาํปุยหมักชีวภาพ 

และนํ้าหมักชีวภาพลดตนทุน  4. การปรับปรุงบํารุงดินโดยการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสดบํารุงดิน ฐานที่ ๕ การ

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

ฐานเรียนรูที่ ๑ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐาน 

ฐานเรียนรูที่ ๒ การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช  เช้ือบิวเวอเรีย และไตรโครเดอมา 

ฐานเรียนรูที่ ๓  การทําปุยหมักชีวภาพ และนํ้าหมักชีวภาพลดตนทุน 

ฐานเรียนรูที่ ๔ การปรับปรงุบํารุงดินโดยการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสดบํารุงดิน 

ฐานเรียนรูที่ ๕ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายมานิตย  สีพูแพน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  081-9770546  สํานักงานเกษตรอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 10 ไร 

สถานทีต้ั่ง : บานตะเคียนพัฒนา หมูที ่๑๒ ตําบล สําโรงทาบ อําเภอ สําโรงทาบ จังหวัด สุรินทร 

พิกัด : Latitude 14.9841 Longitude 103.9315 X 385541 Y 1656510 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิเชียร สมนาค  อายุ ๕๕ ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3321200366486 

ที่อยู : บานเลขที่ 65 บานตะเคียนพัฒนา หมูที่ ๑๒ ตําบล สําโรงทาบ อําเภอ สําโรงทาบ จังหวัด สุรินทร 

เบอรโทรศัพท : 093-3676037 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสําโรงทาบ สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิโดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก 

และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S๑) รอยละ ๙๐ โดยปลูกขาวเพ่ือไวจําหนายและบริโภค        

แตประสบปญหาเรื่องตนทุนในการผลิตสูง เพราะดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ตองใชปุยเคมีกับสารเคมีเปนจํานวน

มาก และราคาแพง 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

   ๒. สงเสรมิการปลูกขาวอินทรีย 

 ๓. ปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาจากนาหวานเปนนาหยอด 

 ๔. นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดตนทุนการผลิต 

2. การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวอินทรีย

๓. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน
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ฐานการเรยีนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติขาวอินทรีย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพขาว ลดตนทุนการผลิต สรางความปลอดภัยตอผูบริโภค

จากสารพิษ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

ฐานการเรยีนรูที่ 2. การประมง สงเสริมใหเลี้ยงกบ และปลา เพ่ือจําหนายและบริโภคภายในครัวเรือน 

ฐานการเรยีนรูที่ 3. การเลี้ยงไกไขและไกพ้ืนเมือง สงเสริมใหเลี้ยงไกไขและไกพ้ืนเมือง เพ่ือจําหนายและบริโภค

ภายในครัวเรือน 
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ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลิตนํ้าหมัก/ ปุยหมักชีวภาพ เพ่ือใชเรงอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมคุณภาพของ

ผลผลิตใหดีขึ้น ใชไลแมลงศัตรูพืช และปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือลดตนทุนในการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่ 5. เกษตรผสมผสาน เพ่ือลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟา อากาศ ลดความ

เสี่ยงจากความแปรผันของราคาผลผลิต ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ชวยเพ่ิมรายได และกระจาย

รายไดตลอดป สงผลใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเกียรติศักด์ิ สุขบรรเทิง ตําแหนง เกษตรอําเภอสําโรงทาบ 

เบอรโทรศัพท : 093-3190277 
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