
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตรบานโพนสูง ตําบลหม่ืนไวย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก  เกษตรผสมผสาน  
พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี  ๒๕  ตําบล ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอใกลเคียง 
เกษตรกรเปาหมาย  จํานวน  ๕๐๐  ราย 
สถานท่ีตั้ง  ๓๘  หมูท่ี  ๔  บานโพนสูง  ตําบลหม่ืนไวย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด  :  latitude  longitude 
พิกัดท่ีตั้งแปลง  :  X48P 188209 Y 1662191 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู  :  ดีมาก 
แผนท่ีศูนยเรียนรู 
 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู  นายอรุณ  ขันโคกสูง 
ท่ีอยู  ๓๘  หมูท่ี  ๔  บานโพนสูง  ตําบลหม่ืนไวย  อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท   ๐๘๑-๗๙๐๒๓๖๘ 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  ผลิตสินคาแกปญหาจากสภาวะภัยแลง 
แนวทางการพัฒนา  :  จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  :  การปลูกมะนาวระบบน้ําหยด, เทคนิดการผลิตเห็ดใหผลผลิตสูง 
การนําไปใชประโยชน :  เผยแพรความรูแกเกษตรกรท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
 
หลักสูตรการเรียนรู : ๑. การปลูกมะนาวระบบน้ําหยด 
 

 

 

 

 

 

แยก จาก  รร.พีกาซดั 

 

 
นายอรุณ  ขันโคกสูง 
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       ๒. การเพาะเห็ดนางฟา 

 

 

 

       ๓. การเลี้ยงปลา 

 

 

 

 

 

       ๔. การเลี้ยงสัตว (เปด,ไก) 

 

 

 

   

    ๕.  การปลูกผักไรดิน   

 

 

 

 
เครือขาย  :  ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลจอหอ,หนองจะบก 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  :  นายสันติ  ทองท่ัว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  ๐๙๓-๓๑๙๒๐๒๓,  ๐๘๑-๙๕๕๓๙๗๐ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพําเผลิตสินคาเกษตร อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง   
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๓,๐๖๑  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : ๒๓๖  ราย 
สถานท่ีตั้ง : ๗๔  หมูท่ี ๖ บานหวยทราย ตําบลหนองมะนาว  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : X  ๒๐๓๖๐๓   Y  ๑๗๑๗๖๓๙  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ปานกลาง 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  
                                                                                                        

                 ไ 

   

 

 

 

 

 

 

                                           

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประไพ  ศิริบุญคุณ    อายุ  ๕๗  ป 
ท่ีอยู : ๗๔  หมูท่ี ๖ บานหวยทราย ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๙-๕๘๓๙๙๐๒ 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ปจจุบันเกษตรกรในตําบลหนองมะนาว นิยมปลูกมันสําปะหลัง ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังพ้ืนท่ี
หลังเก็บเก่ียวขาวนาปแลว เนื่องจากมีตลาดรับซ้ือท่ีแนนอนในตําบลและตางอําเภอใกลเคียง มันสําปะหลังเปนพืช
พลังงานและอาหารท่ีสําคัญท่ีสรางรายไดใหเกษตรกร องคประกอบท่ีสําคัญหลักไดแก บรรพบุรุษไดบุกเบิกและเรียนรู
วิถีการทําไรมันสําปะหลังมาตลอด โดยมีสภาพของพ้ืนท่ี สภาพของภูมิอากาศ แหลงพันธุ การจัดการแปลง ตลอดจน
การใสใจท่ีแตกตางกัน ตําบลหนองมะนาวมีชุดดินชุดน้ําพอง ( 44 )  มีสภาพพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดจากตะวันตก        
ไปตะวันออกความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า  ประสบปญหาการตนทุนการผลิตสูง ปจจัยท่ีโดดเดนคือ การใชปุย         
ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญมีการใชปุยไปในแนวทางเดียวกันตามความเคยชิน ดวยขาดความรูและความเขาใจอยางแทจริง  
การผลิตมันสําปะหลังจึงทําใหเกิดตนทุนท่ีสูงข้ึนจากปจจัยหลายอยาง ในขณะท่ีผลผลิตยังไมไดดีเทาท่ีควร  
แนวทางการพัฒนา : การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีมีประสิทธิภาพท่ีชัดเจนไดแก การใชพันธุท่ีเหมาะสมกับดิน การใช
ปุยท่ีถูกตองเหมาะสม และอาจรวมถึงการใชระบบน้ําเขามาเสริมประสิทธิภาพการผลิตสามารถลดตนทุนและเพ่ิม
ผลผลิตใหแกเกษตรกรได   โดยใชกลไกลของศูนยจัดการดินปุยชุมชนรวมถึงศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเขามามีบทบาท
รวมกัน และเชื่อมโยงถึงหนวยงานราชการตางๆท่ีเก่ียวของ สามารถยกระดับเกษตรกรใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณไดซ่ึงเปนเรื่องท่ีจากความยากกลายเปนเรื่องท่ีปฏิบัติได เพราะมีเกษตรกรตนแบบคอยใหคําแนะนํา        
อยูในพ้ืนท่ี   
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : 1. การปรับปรุงบํารุงดิน และการใชสารชีวภัณฑ 
                                       2. การตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะหดิน  
                                       3. การใชระบบน้ําหยด/สปรงิเกอร ในแปลงมันสําปะหลัง    

        4. การเลี้ยงหมูหลุม 
        5. การเลี้ยงกบในบอซีเมนต 
        6. การเพาะเห็ดนางฟา  ฯลฯ                                

               ศพก.              อบต.หนองมะนาว                                                        

ไปอ.บ้านเหลือ่ม   

                                         อบต.เมืองคง                 วดัตะคร้อ 

                                                                 

                                  รร.ธุรกิจรักไทย                                 

 

                          ไป อ.ขามสะแกแสง                       

ท่ีวา่อ.คง 

N 

ป๊ัมปตท. 

สนง.กษ.คง     

ส่ีแยกโนนเตง็ 
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การนําไปใชประโยชน :  1.การใชปุยอินทรียปรับปรุงบํารุงดินและการใชสารชีวภัณฑ 
                                2.การใสปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะหดิน   
                                3. การเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมกับชุดดินและ  
                                4.การใชระบบน้ําในแปลงมันสําปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู :  ๑. การลดตนทุนโดยการทําปุยอินทรีย-ชีวภาพและสารชีวภัณฑ 
         ๒. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตโดยการตรวจวิเคราะหดินและการใชปุยสั่งตัด 
          ๓.การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตโดยการใชพันธุดีท่ีเหมาะสม 
          ๔.การใชน้ําอยางรูคุณคาเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
ฐานการเรียนรู :   
๑. ฐานเรียนรูเรื่องดิน                                                                                                                          
                                       

                                             

                                       

               

 

 

 

 

 

 

 

๒. ฐานเรียนรูดานการใชน้ําอยางรูคุณคา 

                                               

 

                  

 

 

๓. ฐานเรียนรูดานปศุสัตว  

                                                      

 

 

 

 

๔. ฐานเรียนรูดานประมง 
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๕. ฐานเรียนรูดานสัมมาอาชีพ  (เศรษฐกิจพอเพียง ไรนาสวนผสม  การเพาะเห็ดฯลฯ) 

                                               

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  
การปลูกมันสําปะหลังน้ําหยด การใชระบบน้ําหยด, การใชพันธุดีท่ีเหมาะสม, การใชปุยสั่งตัด, การปรับปรุงโดยใช      
ปุยหมัก/ปุยพืชสด (ปอเทือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : นาแปลงใหญบานกระถิน ม.๕ ตําบลเทพาลัย    
ช่ือผูกํากับ ควบคุม  ดูแล : นายพิกุล สอสุธรรม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายณัฐพัชร  ศรีทรัพย   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   
เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๑๙๒๑๕๗ 
 

 

          

                        

 

 

 

 

 

 

6



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

สินคาหลัก  :  มันสําปะหลัง  

พ้ืนท่ีเปาหมาย  :  1,270  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย  :  52  ราย 

สถานท่ีตั้ง  : บานหนองรัง  หมู 2  ตําบลแชะ  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด  :  Latitude  14.973849300000001    Longitude  102.08365200000003 

โซน  48p     X  0218065     Y  1612389   

ระดับการพัฒนาของศูนย:  ระดับพอใช 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายศรัณยพงศ  แสงวินาวรกุล  อายุ  50  ป 

ท่ีอยู:เลขท่ี 309  หมู 2  ตําบลแชะ  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท:  081-0735207 

สถานการณของพ้ืนท่ี:  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญปลูกมันสําปะหลัง 

รอยละ 53 ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1) โดยปลูกมันสําปะหลัง

จําหนายหัวสดและตนพันธุ แตบางปประสบปญหาฝนแลง ปญหาดินเปนดินดาน ปจจัยการผลิตสูง ความอุดมสมบูรณ

ของดินต่ํา โรคแมลงระบาด ไฟฟายังไมท่ัวถึงทุกแปลง บางแปลงยังอาศัยน้ําฝน ระบบการตลาดราคาผลผลิตไม

แนนอน 

แนวทางการพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,500 บาทตอไร  โดย

มีเปาหมายลดตนทุนเฉลี่ยไรละ 5,000 บาท และการผลิตมันสําปะหลังใหไดคุณภาพดี เปอรเซ็นตแปงสูง 

จุดเดนของศูนยเรียนรูฯ 
-  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน:  แหลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง 
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หลักสูตรการเรียนรู  

1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง โดยใชหลัก 7 ต. 7 ตันไดแก 1) ตองใชพันธุดี 2) ตองเตรียมดินดี3)

ตองปรับปรุงบํารุงดิน 4) ตองแชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก5) ตองกําจัดวัชพืช6) ตองหม่ันตรวจสํารวจแปลงมัน

สําปะหลัง สัปดาหละครั้ง 7) ตองเก็บเก่ียวผลผลิตตามอายุท่ีเหมาะสม  

ฐานการเรียนรูในแตละฐาน 

ฐานท่ี  ๑  การเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุงดิน ฐานท่ี  ๒  การเตรียมพันธุ การเลือกพันธุท่ีเหมาะสม 

ฐานท่ี  ๓  การใหน้ําดวยระบบน้ําหยดและสปริงเกอรฐานท่ี  ๔  การดูแลรักษาและการกําจัดวัชพืช การใชปุย 

ฐานท่ี  ๕  การจัดการโรคและแมลงมันสําปะหลัง 

แปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 

เครือขาย  :  บริษัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด, บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  :   

1) นายสมเกียรติ สืบอนันต    เกษตรอําเภอครบุรี (ผูจัดการฟารม) โทร. 093-3190712 

2) นางประภา ไตรยนํา        นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ผูชวยผูจัดการฟารม)  โทร. 081-2655818
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก   มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย  60,365  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย 4,123  ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานหนองพลวง หมูท่ี 2 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด: Latitude  15.45336 Longitude 102..2334
X 0219732Y1668991  zone 48 

ระดับการพัฒนาของศูนย 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอรุณ  วิฑูรณพันธ  อายุ  41 ป   

ท่ีอยู: บานเลขท่ี 59 หมูท่ี 11 ต.หนองพลวง อ.จักราชจ. นครราชสีมา    

เบอรโทรศัพท :093-5086593 

สถานการณของพ้ืนท่ี:ตําบลหนองพลวงมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 23,125 ไร เปนพ้ืนท่ีการเกษตร 20,898 ไร ปลูกพืช

ขางตนเปนพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (s๒) เกือบท้ังหมด และในสภาวะปจจุบันประสบปญหาตางๆ 

มากมาย อาทิเชน ตนทุนการผลิตสูง การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ เปน

ตน ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอยและคุณภาพต่ํา เกษตรกรสวนใหญจึงประสบกับปญหาการขาดทุน ไมสามารถ

พ่ึงตนเองได 

แนวทางการพัฒนา : - ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตท่ีทําใหสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยการลดตนทุนการผลิตมัน

สําปะหลัง ใชอินทรียวัตถุปรับปรุงบํารุงดิน และปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

- การลดตนทุนการผลิต สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู นําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรูและการนําไปใชประโยชน : 1. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

2. การผลิตน้ําสมควันไม

3. การผลิตสารชีวภัณฑ

อบต. หนองพลวง

รพ. สงเสริมสุขภาพ

ชุมชนบานบ ุ

ศูนยเรียนรู 

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสาน อ.จักราช 
ถนน 

226 
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ฐานการเรียนรู :  1. คนมีน้ํายา  – ผลิตปุยอินทรีย  

- ปุยอินทรียท่ีสลายตัวไดท่ีดีแลว เปนวัสดุท่ีคอนขางทนทานตอการยอยสลายพอสมควร ดังนั้น เม่ือ

ใสลงไปในดินปุยอินทรียจึงสลายตัวไดชาไมรวดเร็ว 

2. น้ําสมควันไม

- น้ําสมควันไมเปนสารท่ีสกัดจากควันสามารถไลแมลงและศัตรูมันสําปะหลังไดเปนอยางดี  

ผลิตงาย คาใชจายต่ํา สามารถทําไดดวยตนเองในครัวเรือน 

3. ไตรโคเดอรมา  - ผลิตสารชีวภัณฑ เชน ไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย

- เชื้อไตรโคเดอรมา  เปนเชื้อราท่ีเปนปฏิปกษตอเชื้อราศัตรูพืชมันสําปะหลัง เชนโรคเนาของหัวมันสําปะหลัง โรคไหม 

- เชื้อราบิวเวอรเรีย  เปนจุลินทรียท่ีจัดเปนพวก “เชื้อราทําลายแมลง” สามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด เชน เพลี้ย

ไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาวท่ีระบาดอยางมากในมันสําหลัง ทําลายแมลงโดยผลิตเอ็นไวมท่ีเปนพิษตอศัตรูมันสําปะหลัง 

4. การใชหญาแฝกในการปรับปรุงบํารุงดิน

การใชประโยชนท่ีดินในการปลูกมันสําปะลัง จะปลูกบนท่ีดอนหรือท่ีสูงเปนหลัก ไมมีระบบ 
ชลประทาน ปลูกโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลักและมักจะประสบปญหาภัยแลง หรือถาวะท่ีมันสําปะหลังขาดแคลนน้ําเปน
อยางมาก น้ําฝนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีมาตรการในการเก็บรักษาความชุมชื้นในดิน การวิธีการงายๆคือการปลูก
หญาแฝกขวางทางลาดเทของพ้ืนท่ี  
เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานมวง, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานหนองจอก, ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตําบลทองหลาง, ศูนยกสิกรรมธรรมชาติตําบลหนองพลวง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอุทัย  หนูวุน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-5262000, 093-3912033   

10



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  97,905 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :6,291 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานสระพระ หมู 10 ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด :latitude   14.679๙๘๗      longitude   102.146๘๖๖ 

(X  ๑๙๒703   Y ๑๒๖๔๘70   ) Zone ๔๘ 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางวิลาวัณย แกวกุลธร 

ท่ีอยู  :บานเลขท่ี 43 หมู 10 บานสระพระ ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท :  080-7278171 

สถานการณของพ้ืนท่ี :สถานการณการปลูกขาวของอําเภอโชคชัยในปจจุบนั  เกษตรกรโดยสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  
ซ่ึงนาในเขตชลประทานนัน้มีการทํานา 2 ครั้งตอป  และเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการทํานา (s1และs2) สภาพปญหาท่ีพบคือ
ดินขาดความอุดมสมบรูณ ทําใหผลผลิตลดลง และมีตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา :ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: หมูหลุม 
การนําไปใชประโยชน : นํามูลสัตวมาปรับปรุงบํารุงดิน 

หลักสูตรการเรียนรู : 
1. เลี้ยงหมูหลุมลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตขาว
2. น้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ
3. แปรรูปผลิตภัณฑ(สานตะกรา กระยาสารท แปรรูปขาว)

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 

เทศบาลตําบล 

โชคชัย 

ไปตําบลทาลาดขาว 

เทศบาลตําบลโชคชัยถึงศูนยเรียนรูฯ ระยะทาง 7 กิโลเมตร 

ไปอําเภอครบุรี 
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานการเรียนรูท่ี1การเลี้ยงหมูหลุม โดยใชสิ่งท่ีหางายในทองถ่ิน 

ทําใหลดคาใชจาย  ซ่ึงผลพลอยไดจากการเลี้ยงหมูคือมูลสัตว  

ท่ีนํามาใชในนาขาวปรับปรุงบํารุงดิน เปนการลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี2การแปรรูปผลผลิตขาว (โรงสีขาว) 
กิจกรรมการสีแปรรูปขาวเปลือก ซ่ึงทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมแลว  

       ยังจะไดแกลบ รํา  และปลายขาวมาไวใชสําหรับเลี้ยงหมูหลุม 

ฐานการเรียนรูท่ี3เตาเผาถานน้ําสมควันไมน้ําสมควันไมมีสารประกอบตางๆมากมายเม่ือนําไปใชประโยชนทาง
การเกษตรจะมีคุณสมบัติเปนสารปรับปรุงดิน  
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  ตลอดจนเรงการเจริญเติบโตของพืชท้ังยังเปนการนําเศษไม 
มาใชใหเกิดประโยชนไดอีกทางหนึ่ง 

 ฐานการเรียนรูท่ี4น้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ 
ใชผสมอาหารเลี้ยงหมูหลุมและใชดับกลิ่นมูลในหลุมหมู 

 แลวนําไปใชยอยสลายฟางกอนไถกลบในชวงเตรียมดินปลูกขาว 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : กลุมหมูหลุมอําเภอโชคชัย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสะวิก  เงินโคกกรวด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3192040 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 

สินคาหลัก  ขาว  กลาไม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย      10  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย       60  ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานโนนรัง  หมู 6  ต.ตลาดไทร  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 

พิกัด :x 253711   y  1683113 

ระดับการพัฒนาการของศูนย    

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายจันที  ประทุมภา 

ท่ีอยู : 138  หมู 6  ต.ตลาดไทร  อ.ชุมพวง  จ.นคราชสีมา 

เบอรโทรศัพท: 089-9484737 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  สภาพพ้ืนท่ีของบานโนนรัง ต.ตลาดไทร จะติดกับลํามาศ มีสภาพแลงและน้ําทวมซํ้าซากทุกป ทําให
เกษตรกรไมไดผลผลิตขาวอยางท่ีควรจะเปน และพ้ืนท่ีปลูกขาวของบานนี้อยูในพ้ืนท่ี S3 ท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาว จึง
ทําใหเกษตรกรบางสวนหนัมาทําไรนาสาวนผสมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกตนเอง 

แนวทางการพัฒนา : ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน :  เกษตรกรท่ีเขารับการอบรมจากศูนยเรียนรูสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกษตรกร
ตนแบบปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือใหสามารถลดตนทุนการผลิตและมีสรางรายไดเพ่ิมเติมแกครัวเรือนของ
เกษตรกรเอง 

หลักสูตรเรียนรู: 1.การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา 

2. การผลิตเศรษฐกิจพอเพียง

3. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

4. ดานปศุสัตวและประมง
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ฐานการเรียนรู 1. การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา 
* การขุดหลุมปลูกตนไมเพ่ือใหเก็บกักความชื้นหรือน้ําได
โดยใชอินทรียวัตถุ เชน ใบไมท่ียอยสลายแลว สลับกับปุยหมัก 
ท่ียอยสลายจะทําใหมีวัสดุท่ีเก็บความชื่น ทําใหไมตองรดน้ําบอย 

ฐานการเรียนรู  2. การผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 
* การตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาณและ

คํานึงถึงความพอประมาณ คือความทําอะไรดวยความพอดี การปลูก
    พืชเลี้ยงสัตวหลายชนิดลดความเสี่ยงในเรื่องราคา 

ฐานการเรียนรู  3. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
* การผลิตปุยอินทรียจากเศษวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน เชน ฟางขาว หญา มูลสัตว
นํามาหมักดวยสารเรง พด. 1 
* การผลิตน้ําหมักชีวภาพ จากผัก ผลไม เศษอาหาร และหอยเชอรี่ใชอัตราสวน
กากน้ําตาด 1 สวน ผัก 3 สวน ผสมกับสารพด.2 

ฐานการเรียนรู   4. ปศุสัตวและประมง 
* เลี้ยงปลาดุกในบอดินทําใหมีการเจริญเติมโตเร็วและปลามีรดชาดีการเลี้ยงไกไข เพ่ือบริโภคไขและจําหนาย
แปลงเรียนรู 

เครือขาย : หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองโดน  หมู 5  ต.โนนตูม  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส.อรุณี  นิคงรัมย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  093 -3192045 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก  :  มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย  :  750 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย  :  50 ราย 
สถานท่ีตั้ง  :  บานเลขท่ี 11 หมูท่ี 3 บานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด  :  X 0808914,  Y 1699782 
ระดับการพัฒนาของศูนย  :  ดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปรงเรียนรู  :  นายธีระศักดิ์ ศรีอภัย 
ท่ีอยู  :  บานเลขท่ี 11 หมูท่ี 3 บานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท  :  063-236-4590 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ใชเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรท่ีสนใจเขาไปรับบริการของกิจกรรม และกอใหเกิดผลอยางมี
ประสิทธิผล เชน มีการสรางแหลงน้ํา การจัดทําศาลาเรียนรู โดยมีการจัดระบบการปลูกพืชเปนแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน มี
หนวยงานราชการใหการสนับสนุนงบประมาณ ปจจัยการผลิตในการนําไปปรับปรุงศูนยเรียนรู มีการจัดอบรมเกษตรกร
เพ่ิมเติมในแปลงเรียนรู 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาหลากหลายชนิด เชน พันธุขาวพันธุดี, ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
จุดเดนของศูนยเรียนรู  : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู         

1. การลดตนทุนการผลิต
2. การใชพันธุดีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
3. การวิเคราะหดินเพ่ือใชปุยตามคาวิเคราะห
4. การใชระบบน้ําหยดในแปลงปลูกพืช
5. เศรษฐกิจพอเพียง
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ฐานการเรียนรู 
5.1 ฐานการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือสรางรายได 
5.2 ฐานการเลี้ยงไกไข 
5.3 ฐานการเลี้ยงหมูหลุม 
5.4 ฐานการทําน้ําหมักชีวภาพ 

   5.5 ฐานการเพาะเห็ดนางฟา 
   5.6 ฐานการเลี้ยงปลาดุก 
   5.7 ฐานปลูกกลวย 

5.8 บัญชีครัวเรือน 

จุดเรียนรูภายในศูนยเรียนรู  :  

       ศพก.  ตําบลหนองไทร  จุดเรียนรูการปลูกผักสวนครัว        จุดเรียนรูการเลี้ยงไกพันธุไข 

จุดเรียนรูการเลี้ยงหมู                 จุดเรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพ  จุดเรียนรูการเพาะเห็ดนาง ฟา 

จุดเรียนรูการเลี้ยงปลา     จุดเรียนรูการผลิตแกสชีวะมวล   จุดเรียนรูการปลูกออยโรงงาน จุดเรียนรูการปลูกกลวยน้ําวา 

เครือขายใกลเคียง  : มันสําปะหลังแปรงใหญ ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือเจาหนาท่ี : นายสุโภค ควงขุนทด 
เบอรโทรศัพท : 093-319-2472 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 314,920 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 12,562 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : ม.๓  ตําบลมะคา  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัดท่ีตั้งศูนย  :  X 189293    Y 1687375 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

เกษตรกรตนแบบ : นายนิพนธ   เปลี่ยนกลาง 
ท่ีอยู : ๑๑๗  ม.๓  ตําบลมะคา  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท : 081-2645943 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  
  - พ้ืนท่ีแหงแลงฝนท้ิงชวงและประสบปญหาดินเค็ม 
  - การใชประโยชนพ้ืนท่ีปลูกขาวรอยละ 67 มันสําปะหลัง 
และขาวโพดเลี้ยงสัตวรอยละ 27  พืชผักรอยละ 6 ตามลําดับ 
แนวทางการพัฒนา :  

- พัฒนาบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 
  - พัฒนาและเพ่ิมจุดเรยีนรูการเลีย้งและขยายพันธุสัตวน้าํ เชน กบ ปลาดุก ปลาหมอ  ฯลฯ 
  - พัฒนาและเพ่ิมจุดเรียนรูการปลูกออยค้ันน้ําพันธุสุพรรณบุรี ๕๐  
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูแบบเกษตรผสมผสาน  กิจกรรมของศูนยมีดังนี้ 

1. การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยใชมูลหมูหลุม/มูลววั

และใชระบบน้ําหยด
2. ผลิตปุยอินทรียจากหมูหลุม
3. ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังโดยใชน้ําหมักมูลหมู/มูลวัว
4. ฉีดพนแทนการใชปุยและฮอรโมน
5. การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
6. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรผสมผสาน
7. ศูนยเรียนรูการศึกษานอกระบบตําบลมะคา (กศน.)

หลักสูตรการเรียนรู : 
1. ลดตนทุนการผลิต, เพ่ิมรายได
2. สรางรายไดจากการเกษตรผสมผสาน, ทําปุยอินทรีย

อาํเภอโนนไทย 

สามแยกไฟแดง 
ศนูย์หลกั ฯลฯ 

มะคา่

ศนูย์เครือข่าย 

หนองดมุ

ที่วา่การ

5 กม. 

อ.พระทองคํา 
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ฐานการเรียนรู : 
๑. ฐานการเลี้ยงหมูหลุมและโคหลุมเพ่ือผลิตปุยอินทรีย 
-  ถายทอดความรูเรื่อง  วิธีการเลี้ยงหมูหลุมและโคหลุมเพ่ือผลติปุยอินทรีย การผลิตอาหารหมูหลุม 

๒. ฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุดี 
      - วิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุดี การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืชของขาวโพดเลี้ยงสัตว 

๓. ฐานการบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช 
      - ใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูมันสําปะหลังเชน  ไตรโคเดอรมา  บิวเบอรเรีย 

๔. ฐานการขยายพันธุและการดูแลรักษาผักหวานปา 
      - การขยายพันธุผักหวาน และการดูแลรักษา 

๕. ฐานการขยายพันธุและการดูแลรักษามะขามเทศ 
      - การขยายพันธุและการดูแลรักษามะขามเทศ 
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๖. ฐานการเลี้ยงกบในกระชังบก และการทําปลาสม 
    - วิธีการเลี้ยงกบในกระชังบก และการทําปลาสมจากปลาตะเพียน 

เครือขาย : 1) นายเชย  ชาวปาหมูท่ี 7  บานหนองดุม  ต.มะคา  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 
 กิจกรรม : เลี้ยงกบ,ปลาและปลูกพืชใชน้ํานอย 

2) กลุมสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ  มันสําปะหลัง  ม.12 บานเมืองเกา ต.บัลลังก อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 

           กิจกรรม :  ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  ลดตนทุนการผลิต  การบริหารจัดการแปลงจนถึงการ
รวมกลุมซ้ือปจจัยการผลิต  ตอรองราคาซ้ือขาย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางมธุรดา  ภักดี 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๑๙๒๐๗๗ 
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ถนนทางเขาตําบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลหนองบัวสะอาด

ศูนยเรียนรูฯ

ไป

ชัย

ภูมิ

ปมนํ้ามันบางจาก

ไป

บัว

ใหญ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองบัวสะอาด หมูท่ี 1  ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : X 216592 Y 1724464 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 17,373 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,099 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย : B 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก  อายุ 66 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 25 หมูท่ี 1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
เบอรโทรศัพท : 080-0014525

สถานการณของพ้ืนท่ี : การประกอบอาชีพการเกษตรเขตตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ         จั ง ห วั ด 

จังหวัดนครราชสีมา ของนายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก เดิมเคยปลูกขาวชนิดเดียว ซ่ึงทํามาเปน        เ ว ล า น า น 

พ้ืนท่ีประสบ ปญหาความแหงแลง ดินมีความอุดมสมบูรณลดนอยลงทุกป มีปริมาณเกลือในดินเพ่ิมข้ึนทําใหผลผลิตขาวลดลง

เรื่อยๆ ทุกป บางปประสบปญหาภัยแลงทําใหการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไมประสบผลสําเร็จ 

แนวทางการพัฒนา :   เพ่ิมผลผลิตขาว ผลผลิตของเกษตรกรอยูท่ี 370 กก./ไร โดยมีเปาหมายอยูท่ี 450 กก./ไร 
 การทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
2. การปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
3. การปรับปรุงบาํรุงดินและการบริหารจัดการน้ํา

ฐานการเรียนรู : 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว (ขาวคุณภาพเปนเลิศ)

1.1 การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของนายเลิศ 

1.2 ขาวหลีกแลงของนายเลิศ 

1.3 ขาวไรซเบอรรี่ของนายเลิศ 

1.4 ขาวหอมนิลหนองบัวสะอาด 
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2. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ไมตองใชสารเคมีในนาขาว

2.1 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 

2.2 การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย 

2.3 ระบบนิเวศในไรนานายเลิศ 
3. ดานปศุสัตวและประมง

3.1 การเลี้ยงโคเนื้อ 

3.2 การเลี้ยงสุกร 

3.3 การเลี้ยงไก 

3.4 การสุขาภิบาลสัตว 

3.5 การเลี้ยงปลาในนา 

3.6 การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน 
4. วนเกษตรกับการปรับปรุงบํารุงดิน

4.1 ปาไมกับการเกษตร 

4.2 ระบบนิเวศ 

4.3 การปรับปรุงบํารุงดิน 

4.4 พืชบํารุงดิน 

4.๕ การทําน้ําหมักชีวภาพ 

4.6 ปุย 

4.7 การผลิตปุยหมักธรรมชาติ 
5. การบริหารจัดการน้ําของนายเลิศ

5.1 ระบบการใหน้ําของนายเลิศ 

5.2 ระบบการใหน้าํแบบผสมผสาน 

5.3 น้ํากับการใชน้ําใหเหมาะสมกับพืช 

5.4 ระบบน้ําหยด 

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : สถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองบัวสะอาด 

 ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา           ศูนยเมล็ดพันธุขาวนครราชสีมา,  

   สํานักงานชลประทานท่ี 8 นครราชสีมา         สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา, 

   ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักพืชนครราชสีมา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวอรสา สิทธิไกรพงษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-1181748 
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เลี่ยงเมือง อ.โนนสูง ไป จ.นครราชสีมา

ท่ีวาการอําเภอโนนสูง

ไป อ.พิมาย สี่แยกไฟแดง เลี่ยงเมือง ไปอ.ขามสะแกแสง

วัดบัว อ.โนนสูงศูนยเรียนรูฯ

เลขท่ี 25 บานโนนสําโรง ม.8

 ต.ขามเฒา

สถานีรถไฟโนนสูง

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : ขาว 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 25 บานโนนสําโรง  หมูท่ี 8  ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 พิกัด : X  198288       Y  1695713 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :นายประจวบ  เสมอกลาง  3 3010 00194 92 4    
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 25  หมูท่ี 8 ตําบลขามเฒา   อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท: 089-5795069 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลขามเฒา สวนใหญปลูกขาวรอยละ 
90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) รอยละ 95.53 โดย
ปลูกขาวเพ่ือบริโภค และจําหนาย แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ มีการใชปุยและสารเคมีในปริมาณสูง 
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําขาดการปรับปรุงดินมีการเผาตอซัง เกษตรกรมีการปลูกไมตรงกับฤดูกาล จึงทําใหตองปลูกหลาย
ครั้ง ใชเมล็ดพันธุมาก  

แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 
4,500.50 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 480 บาท 

 การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี ตามมาตรฐาน GAP

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การใชปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
     (ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช) 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว
 (การใชปุยหมัก ปุยอินทรีย การปลูกพืชปุยสด ไถกลบตอซัง และปรับปรุงคุณภาพดิน) 

กม.ท่ี 16 ทางไปอ.ขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง
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ฐานการเรียนรู:  
- การผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนจากการใชปุยเคมี และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

- การปรับปรุงบํารุงดิน ไถกลบตอซัง หวานพืชปุยสด และการใชสารปรับสภาพดิน (โดโลไมท) 

-การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอรมาปองกันโรคพืช  และการตัดใบขาวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 
1. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก
การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวที่ตลาดตองการ และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดหาพันธุขาวที่คุณภาพดี และกําหนด
อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก ปลูกใหตรงฤดูกาล การสรางความแข็งแรงใหพืช ดวยการผลิตขยายเชื้อราไตร
โครเดอรมา 
2. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดี เนนในเรื่องของการวาง
แผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ไดแก การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาว
ปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตขาวท่ัวไปเพ่ือขายโรงสี  
3..การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีมีในทองถ่ินนํามาผลิตใช การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูก
เวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานหนองหาง ศูนยขาวชุมชนตําบลขามเฒา  ศูนยขาวชุมชนอําเภอโนนสูง        
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวเขมจิรา  สุทธิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  081-9558979 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

สินคาหลัก : ละมุด และไมผลอ่ืนๆ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
พิกัด : 47p x : 813579 y : 1623992 
พิกัด : Latitude : 101.91131 Longitude : 14.67132 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ศูนยหลัก 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายณรงค  ตราฉิมพลี 
ท่ีอยู : เลขท่ี 16 บานสะพานตะเคียน ม.10 ต.สุขเกษม องปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท : 096-6138317 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เปนการทําสวนผสมผสาน มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดท้ังป ปริมาณน้ําท่ีใชในตลอดท้ังป 
แนวทางการพัฒนา :  1. จัดทําหลักสูตรและองคความรูแตละกิจกรรมภายในศูนยฯ 

2. สรางฐานเรียนรูแตละกิจกรรม เพ่ือใหเกษตรกรศึกษาเองได
3. เสริมความรูและทักษะใหแกวิทยากรประจําศูนย อยางตอเนื่อง
4. สรางเครือขายชาวสวน ใหเกิดเปนกลุมเกษตรกรผูทําสวน

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคนิคการขยายพันธุพืชและการประดิษฐเครื่องมือการเกษตรใชเอง 
การนําไปใชประโยชน : เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรในชุมชน ตําบล อําเภอและผูสนใจท่ัวไป 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตปุยหมักและน้ําหมัดชีวภาพ 

2. การทําสวนแบบผสมผสาน
3. การขยายพันธุพืช
4. การทําประมงน้ําจืด เลี้ยงไก และเลี้ยงกบ
5. ระบบการใหน้ํา
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ฐานการเรียนรู : 

 ๑.  ฐาน การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ

2. ฐาน การทําสวนแบบผสมผสาน

3. ฐาน การขยายพันธุพืช

4. การทําประมงน้ําจืด เลี้ยงไก และเลี้ยงกบ

5.ระบบการใหน้ํา 
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แปลงเรียนรู 

เครือขาย :  1. ศพก.เครือขาย บานหันใต หมูท่ี 18 ตําบลตะคุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสมีา 

2. ศพก.เครือขาย บานฉัตรมงคล หมูท่ี 14 ตําบลธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

3. ศพก.เครือขาย บานสองเหนือ หมูท่ี 7 ตําบลดอน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

4. ศพก.เครือขาย บานโนนทอง หมูท่ี 9 ตําบลลํานางแกว อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นาย บัณฑิต  เกิดมงคล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3192107 
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ไปนครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ

ถนนธนะรัตน 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไปสักภูเดือน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  ……92,600………ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :....2,622......ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองมะกรูด หมูท่ี 5  ตําบลหนองน้ําแดง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : Long 14 33’43. 10”   Lat  101 21’53. 66” 

X 753704  Y 1611844 Zone 47P……. 
ระดับการพัฒนาของศูนย : 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู 
นายประจวบ  คุมทรัพย 
อายุ 48  ปบานเลขท่ี 28/1  หมูท่ี 5  ต.หนองน้ําแดง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท: 080-1600149 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองน้ําแดง สวนใหญปลูกมันสําปะหลัง รอยละ 60 และพ้ืนท่ีปลูก
เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1)รอยละ 90.00โดยปลูกมันสําปะหลังเพ่ือไวจําหนาย แตยังประสบ
ปญหาการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมี
แพง และโรคหัวมันเนาในมันสําปะหลัง 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
เฉลี่ยไรละ 5,450 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท 

การผลิตมันสําปะหลังใหไดเฉลี่ย 5,000 กก./ไร

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนใหกับเกษตรกรไดไรละ 500 บาท/ไร - เพ่ิมผลผลิตใหเกษตรกรไดจากไรละ 4000 
กก/ไรเปน 4500 กก./ไร 

ไปเขาใหญ
 

ไปปากชอง 
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หลักสูตรการเรียนรู : 1. การคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพดิน 
2. การปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยใชสารชีวภัณฑ

3.การผลิตและการใชปุยอินทรีย

ฐานการเรียนรู: 
1. ฐานเรียนรูการคัดเลือกพันธุท่ีเหมาะสม
โดยการจัดทําแปลงเปรียบเทียบพันธุมันสําปะหลัง 

2. ฐานเรียนรูการปองกันกําจัดโรคแมลงโดยใชสารชีวภัณฑ

3. ฐานเรียนรูการผลิตและการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือใชในการลดตนทุนการผลิต

สาธิตการทําปุยหมักโดยใชสาร พด. 1 

แปลงเรียนรู 

. 

เครือขาย: 1) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองสาหราย 2) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังกะทะ 

3) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหมูสี  4) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลขนงพระ  5) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ตําบลวังไทร 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสุพัตรา  รักษณรงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3192478 
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ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น 

แยกตลาดแค
แยกบ้านเตย

อาํเภอพมิาย

บ้านเตย

บ้านโนนกระสังศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 6 ตําบลกระเบื้องใหญ  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : X 227223   Y 1691598 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นางนรินทร  เท่ียงสันเทียะ 
ท่ีอยู  :  47  หมูท่ี 6 บานโนนกระสัง  ตําบลกระเบื้องใหญ  อําเภอพิมาย 
เบอรโทรศัพท : 084-4108065 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  อําเภอพิมาย มีพ้ืนท่ีทํานา 312,600 ไร คิดเปน 85% ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน 
50% ของพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 50% ปลูกขาวหอมมะลิ 90% ของพ้ืนท่ีราบลุม ชดุดินทุงสัมฤทธิ์และทุงกุลารองให
ความเหมาะสมของดิน S2 
แนวทางการพัฒนา :      1.ปรับปรุงบํารุงดิน (ไถกลบตอซัง,พืชปุยสด,ใชปุยอินทรียเปนหลัก) 

2.เปลี่ยนจากหวานเปนหยอด เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต
3.เพ่ิมขีดความสามารถการกบริหารงานกลุมในการบริหารพ้ืนท่ีปจจัยการผลิตและ

เครื่องจักรกลทําการเกษตร 
4.ใชพันธุดีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ ใสปุยตามคาวิเคราะห
5.พัฒนาองคความรูใหเกษตรกรเปน Smart Farmer

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1.ศูนยมีอาหารและจัดองคความรูภายในศูนย 
2.มีลานตากขาว ขนาด 1.5 ไร
3.มียุงฉางเก็บเมล็ดพันธุขาว ขนาด 200 ตัน
4.มีเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาวและรถเก่ียวขาว
5.มีจุดเรียนรูการผลิตขาว การเลี้ยงไก การเลี้ยงปลา ศูนยจัดการดินชุมชน ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน 
6. คณะกรรมการศูนยมีความเ2729ขมแข็ง



หลักสูตรเรียนรู : 
1.การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
2.การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีและการขยายเชื้อไตรโคเดอรมา
3.การผลิตขาวคุณภาพและการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว
4.การเลี้ยงปลา,เลี้ยงกบ
 5.การแปรรูปและการทําการตลาด

ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี 1 การผลิตขาวคุณภาพดี  ฐานท่ี 2 ศูนยืจัดการดินและปุย 

    ฐานท่ี 3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ฐานท่ี 4 การเลี้ยงไกไข 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : 1.ศูนยเรียนรูผลติผักเพ่ือการคา ตําบลสัมฤทธิ์   2.ศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวนวลอนงค   เกวียนสูงเนิน   

เบอรโทรศัพท : โทร  083-3192161    044-471209    โทรสาร 044-471464 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรมหลัก :  มันสําปะหลัง และเศรษฐกิจพอเพียง  

สถานท่ีตั้ง : บานดอนวัว หมูท่ี 10 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา   

พิกัด :    X  0782180   Y  1643970 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายวิบูลย   รุดจันทึก อายุ  49  ป 
ท่ีอยู  :   บานเลขท่ี   64  หมูท่ี 10 ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท  :   082-1450611 

สถานการณพ้ืนท่ี : ตําบลลาดบัวขาวมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  79, 980   ไร  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 

อันดับไดแก มันสําปะหลัง  27,750 ไร  ขาว  8125  ไร  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 7,800  ไร จึงถือไดวามันสําปะหลัง

เปนสินคาเกษตรท่ีสําคัญพืชหนึ่งในตําบลท่ีสามารถสรางรายไดปละกวา 226  ลานบาทของภาคการเกษตร  จากการ

วิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีตามระบบ MRCF พบวา มีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังในตําบลลาดบัวขาวนั้น 

ระดับมาก (S1) 14,012ไร  เหมาะสมปานกลาง 30,547  ไร เหมาะสมนอย  2,458 ไร และไมมีความเหมาะสม 

42,699  ไรรวมพ้ืนท่ีตําบลสามารถปลูกมันสําปะหลังไดท้ังหมด  89,717  ไร  เกษตรกรมีการรวมกลุมเพ่ือการ

อบรมความรู ศึกษาดูงานแปลงท่ีประสบผลสําเร็จ และมีความพรอมใหความรวมมือภาครัฐและเอกชนท่ีจะชวยกัน

ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไปในทางท่ีเกิดความยั่งยืนในอาชีพ  ผลจากการจัดเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะหขอมูลการผลิต

พบวาเกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูงเฉลี่ยไรละ  4,500-6,000 บาท/ไร  มีการใชพันธุไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การไถ

เตรียมดินไมดี โครงสรางดินเปนชั้นดาน ขาดความรูการปฏิบัติดูแลท่ีถูกตอง และปญหาโรค-แมลงศัตรูพืชทําลาย

พืชผลไดรับความเสียหาย 

กรุงเทพฯ ถนนมิตรภาพ         จงัหวดันคราชสีมา 

ท่ีวา่การอาํเภอสีคิ้ว 
ด่านชัง่ 

ศูนยเ์รียนรู้บา้นดอนววั 

แยกทบัมา้ 

วิทยาลยัเกษตรฯ 

บา้นโนนนา 
ชยัภูมิ 
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แนวทางการพัฒนา : 1. การปรับโครงสรางดินดวยการไถระเบิดดินดานและปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย 

2. การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตดวยปุยเคมีตามคาวิเคราะห

3. การใชพันธุใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต

4. การใชระบบน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

5. การอารักขาพืช

6. การสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน

จุดเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังโดยใชระบบน้ําหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยนายจีระศักดิ์   

ประทุมศรี มีเทคนิคการใหน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการในแตละชวงอายุพืช ซ่ึงมีหลักเกณฑ

ดังนี้ ชวงเริ่มปลูก 1-5 เดือนใหน้ํา 2-3 ครั้ง/เดือน ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง ชวงเจริญเติบโต 5-9 เดือน ใหน้ําลดลงเหลือ 

1 ครั้ง/เดือน และชวงรอเก็บเก่ียว 9-12 เดือน งดใหน้ําจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต มีการบริหารจัดการน้ําโดย “เนนใชน้ํา

อยางประหยัดมีประสิทธิภาพโดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึง

นอกจากจะทําใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 75-100  แลวยงัปลูกมันสําปะหลังไดท้ังป ผลผลิตมีคุณภาพสูง” 

หลักสูตรเรียนรู  :   1) การปรับปรุงบํารุงดิน           2) การใชปุยตามคาวิเคราะห

3) การใชพันธุเหมาะสมกับดิน 4) การปองกันกําจัดโรค-แมลง

5) การใชระบบน้ําหยดเพ่ิมผลผลิต  6) การใชเครื่องจักรกลการเกษตร

ฐานการเรียนรู :    1) การจัดการดิน/ไถระเบิดดินดาน 2)  การใชพันธุเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

3) การใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ 4) การอารักขาพืช

5) การจัดทําระบบน้ําหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 6) การใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : กลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังตําบลลาดบัวขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสาวนงเยาว  เจือจันทึก  เบอรโทรศัพท  086-2646477 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,365  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100   ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานริมคลองพัฒนา  ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด :  Long                              Lat   

          47P    X  797856           Y  1645190 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  B 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู   นายชนดิ  จงสูงเนิน 
ท่ีอยู :   108  หมูท่ี  10   บานริมคลองพัฒนา  ตําบลมะเกลือใหม  อําเภอมะเกลือใหม  จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท :  085-6394420 

สถานการณของพ้ืนท่ี  : เกษตรกรรอยละ 55  ปลูกขาว ปลูกพืชไร รอยละ 45   สภาพพ้ืนท่ีปลูกเปนท่ีราบลุม มี

ความเหมาะสมในการปลูกขาว ผลผลิตมีคุณภาพ ปจจัยการผลิตมีราคาสูง สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก และใช

ปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :   มีกิจกรรมหลากหลาย เชน  ขาว  มันสําปะหลัง  เกษตรผสมผสาน การปรับปรุง

บํารุงดิน ดานประมง  กลุมวิสาหกิจชุมชน  

การนําไปใชประโยชน  :  ลดตนทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิตตอไร 

หลักสูตรเรียนรู  :  ลดตนทุนการผลิต/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเสริมรายได 

ฐานการเรียนรู 

1. ลดการใชเมล็ดพันธุขาว

2. ลดการใชปุยเคมี/ลดการใชสารเคมี

3. การเกษตรผสมผสาน
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ฐานการเรียนรู 1. 
การผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยการเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน การคัดเลือก

พันธุขาว การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวและการกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวใหเหมาะสม 

ฐานการเรียนรู 2. 
การลดตนทุนการใชปุยเคมีและสารเคมี  ไดแก การไถกลบตอซังขาว  ปุยพืชสด การใชน้ําหมักชีวภาพและ

การใชปุยหมัก  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชสารชีวภัฑณแทนการใชสารเคมี 

ฐานการเรียนรู 3. 
การเกษตรผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงในการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย :  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางจารุรัตน  เม้ียนกลาง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 089-2831267 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : ขาวหอมมะลิ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๒๔๐,๘๙๕ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : ๑๐,๙๘๕ ราย 
สถานท่ีตั้ง 55/2  หมูท่ี  2  ตําบลตลาดไทร   อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด Long 96.78733382866118      Lat 15.522120145543019   

zone  48  คา  X   262658     Y   1717303 
ระดับการพัฒนาของศูนย : พอใช 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นางอาทิตยา คําสิงหนอก อายุ  46 ป  

บานเลขท่ี ๑๕๐  หมูท่ี ๒ ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

โทร 084-8256596 

สถานการณของพ้ืนท่ี  อําเภอประทายเปนหนึ่งใน ๓๒ อําเภอของจังหวัด

นครราชสีมา มี ๑๓ ตําบล ๑๔๙ หมูบาน ครวัเรือนเกษตรกร๑๐,๙๘๕ ครัวเรือน พ้ืนท่ีทําการเกษตร

ท้ังหมด ๒๔๐,๘๙๕ ไร สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเหมาะสมในการทํานา ดินเปนดินเค็มเล็กนอยเหมาะในการ

ปลูกขาวหอมมะลิ เกษตรกรอําเภอประทายสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ซ่ึงเปนนาในเขตอาศัยน้ําฝนและ

มีบางตําบลท่ีอาศัยน้ําจากลําสะแทด,ลําแอก แหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา เกษตรกรจะเริ่มลงมือทํานาตั้งแต

เดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยทําแบบวิธีหวานสํารวย (หวานขาวแหง) เกษตรกรสวนใหญจะเก็บเมล็ดพันธุ

ใชเอง ทําใหมีขาวปนขาวไมไดคุณภาพ เกษตรกรจะใชเมล็ดพันธุอัตรา ๒๕-๓๐ กก./ไร มีความเสี่ยงในเรื่อง

ของภัยธรรมชาติ (น้ําทวม ฝนแลง) พ่ึงพาปจจัยการผลิตจากภายนอก(ปุย ยาเคมีฯลฯ) ขาวหอมมะลิท่ีผลิต

ไดไมมีคุณภาพ มาตรฐาน มีขาวอ่ืนปน เนื่องจากไมมีการเปลี่ยนพันธุขาว เกษตรกรมักจะไมมีการรวมกลุม

ผลิตทําใหขาดความรูวิชาการและขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต 

บ้านตลาดไทร 

รร.วดับ้านตลาดไทร 

บ้านหนองกก 

บ้านประทาย 

สถานีอนามยับ้านประทาย 

อบต.ตลาดไทร 

ศนูย์เรียนรู้ 

อ.ประทาย อ.บ้านใหมไ่ชยพจน์
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          จากการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช(zoning) อําเภอประทายมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการ

ปลูกขาว(S1,S๒)จํานวน ๑๔๒,๙๗๐ ไรมีพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย(S๓)๑๐๙,๖๙๓ ไรและไมเหมาะสม๑๐,๖๔๙ 

ไร จําเปนตองพัฒนาเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวหอมมะลิ ใหมีการรวมกลุมการผลิต ลด

ตนทุนและเพ่ิมผลผลิตตอไร ผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเองในชุมชน เพ่ือใหไดขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมโดยวิทยากรเกษตรกรตนแบบ ภายใตศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สวนพ้ืนท่ีทํานาท่ีไมเหมาะสมสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยน

การผลิตจากการทํานาเปนการปลูกพืชอ่ืนแทน เชนออยโรงงาน ,มันสําปะหลัง 

แนวทางการพัฒนา 

1. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรโดยการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย

๒. ทําแปลงผลิตและขยายพันธุขาวเพ่ือผลิตเม็ดพันธุขาวใชในชุมชน 

๓. สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู การใชน้ําหมักมูลสุกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิ 

หลักสูตรการเรียนรู 

1. การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิ

    ๒. การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนและการใชเมล็ดพันธุดีท่ีเหมาะสม 

    ๓. การปลูกขาวหอมมะลิตามมาตรฐานgap เพ่ือการแขงขันและการสงออก 

    ๔. การรวมกลุมและการสรางเครือขายผูปลูกขาวหอมมะลิ 

ฐานการเรียนรู 

1.ฐานการผลิตปุยอินทรียใชในนาขาวเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลิตขาว

2.ฐานการทําน้ําหมักมูลสุกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

3.ฐานการปรับปรุง คุณภาพเมล็ดพันธุและวิทยาการหลังการเก็บเ ก่ียว

           ๔.ฐานการแปรรูปขาวเพ่ือจําหนาย 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย  กลุมปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพขาวหอมมะลิ อําเภอประทายจํ านวน  10  กลุ ม 

และอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 149 หมูบาน รวม ๔๐๐ ราย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายสมหมาย ชนะคา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท   093-3192173,  081-7185318 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 190,000 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 11,478 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : 152 ม.11 ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : Lat 15.040510°    Long  102.567361° X 238733 Y 1664304  zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุบรร อันทินทา 
ท่ีอยู : 152 ม.11 ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท :  0862540322 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอหวยแถลงมีเกษตรกรปลูกขาวมากกวา รอยละ 90 แตผลผลติเฉลี่ยเพียง 350 กิโลกรัมตอไร 
( ขาวขาวดอกมะลิ 105 ) โดยมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว(S1) 438 ไร พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง(S2) 85,874 ไร        
มีพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย(S3) ถึง 158,367 ไร และมีพ้ืนท่ีไมเหมาะสม(N) 78,315 ไร จึงมีความเสี่ยงตอการไดผลผลติตกต่ํา 
ความแหงแลงเนื่องจากแหลงน้าํในไรนามีขนาดเล็ก  ดินขาดความอุดมสมบูรณ  และการใชสารเคมีเกษตรโดยไมจําเปน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การใชเมล็ดพันธุตามคําแนะนํา  การใชปุยอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : สามารถลดรายจายเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 
หลักสูตรการเรียนรู :  
1. การลดตนทุนการผลิตขาว
2. การผลิตปุยอินทรีย
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ฐานการเรียนรู : 
1.การลดตนทุนการผลิตขาว

การเตรียมดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ การจัดการดูแลรักษา ไดแก การปองกันกําจัดวัชพืช (การตัดใบขาว) 
การปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรูขาว การใชเกษตรอินทรียชีวภาพ การเก็บเก่ียว ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว และการจัดการตามระบบโครงการ 

2.การผลิตปุยอินทรีย
1.เตรียมวัตถุ 2. ใชสารเรงซุปเปอร พด.1 3. ตั้งกองปุยหมักพรอมใชวัสดุคลุมรักษาความชื้น 4. ใหกลับกอง

ปุยหมักทุกๆ 5 วัน 5. ระหวางการหมักควรดูแลอยางสมํ่าเสมอ 6. สังเกตกองปุยจะมีอุณหภูมิลดลง7. เติมสารเรง
ซุปเปอร พด.3 และ พด.9 อยางละ 1 ซอง พรอมคลุกเคลาใหท่ัวกอง และหมักตอเปนเวลา 3 วัน จึงนําไปใชงานได 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย :  ศจช. ศดปช. 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 091-0197514 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตรอ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  …160…..…ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :......100.... ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานพันดุง  ตําบลพันดุง  อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด :.   Long 101.94656107545607    Lat 15.048734650116067 

47 P    X  816827.12    Y 1665832.86 
ระดับการพัฒนาของศูนย :ดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:..นายพงศกร  ดอกสันเทียะ 
ท่ีอยู :..94  หมูท่ี 7  บานพันดุง  ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา. 
เบอรโทรศัพท:..089-7225960 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรผูปลุกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีประสบปญหาดินเสื่อมโทรม ขาดอินทรียวัตถุ 
ดินเค็ม ขาดแหลงน้ํา  ผลผลิตตอไรต่ํา ตนทุนการผลิตสูงพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง  มีปญหาการระบาด 
ของเพลี้ยไฟและไรแดง. 

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณ  โดยใชปุยอินทรีย  เชนมูลสุกร  ปุยพืชสด ลดตนทุนโดยใสปุย
ตามคาวิเคราะหดิน  หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในชวงแลง อบรมและถายทอดความรู 
ใหเกษตรกรมีความรูและทักษะปองกันกําจัดศัตรูพืช อนุรักษศัตรูธรรมชาติประสานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบล
พันดุงในการ ผลิตเชื้อราบิวเวอรเรียกําจัดแมลงศัตรูพืช เนนเกษตรกรสํารวจศัตรูพืชจัดทําแปลงพยากรณศัตรูพืช 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:..เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังไดไรละ  5 – 7 ตัน 
การนําไปใชประโยชน :เปนแปลงตัวอยางใหเกษตรกรท่ีสนใจเขาศึกษาเรียนรู อยางครบวงจร 
หลักสูตรการเรียนรู: 1..การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินโดยใชปุยอินทรีย  และปุยพืชสด 

2 การจัดการแปลงมันสําปะหลังอยางมืออาชีพ 
3.การปองกันและกําจัดศัตรูมันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู:  
1 การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินโดยใชปุยอินทรีย  และปุยพืชสดรองพ้ืนดวยน้ําหมัก 
ข้ีหมูไรละ 2,000 ลิตรตอไร 

2 การจัดการแปลงมันสําปะหลังอยางมืออาชีพ 

3.การปองกันและกําจัดศัตรูมันสําปะหลัง 

หม่ันสํารวจสอบโรคแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยแปงและไรแดง 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย: : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลพันดุง  บึงออ  หนองสรวง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายจํานงค  ทวนขุนทดนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3192056 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ขามสะแกแสงจ.นครราชสีมา 
สินคาหลัก : พริก 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  ………20……ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :......20.... ราย 
สถานท่ีตั้ง:บานหนองโพธิ์ หมูท่ี 6  ตําบลชีวึก  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : Long  96.12244105598867  Lat  15.344895042724525 

X 191029.89  Y 1698527.92 Zone …48P…. 
ระดับการพัฒนาของศูนย :ระดับดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางกฤติยา  กฤษเชิด       
อายุ 52 ปบานหนองโพธิ์ บานเลขท่ี 38/1   หมูท่ี  6  ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท:  

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรบานหนองโพธิ์ มีเกษตรกรจํานวน  70  ครัวเรือน   พ้ืนท่ีการเกษตร 2300 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกขาว 600 ไร พ้ืนท่ีพืชไร 1300 ไร พ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนๆๆ 400 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกพริกประมาณ 100 ไร 
พันธุท่ีใชปลูกเปนพันธุจินดา,  ยอดสน,  บางชาง  และพริกพันธุบานขาม  เนื่องจากมีความทนแลงไดดีผลผลิตตอไรสูง 
ตลาดตองการในรูปของพริกแหง  การแปรรูปผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของพริกมีหลากหลายชนิด ซ่ึงเกษตรกรมี
รายไดจากการจําหนายผลผลิตจากพริก 

แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีทักษะและความสามารถในการผลิต การแปรรูปพริกท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การแปรรูปพริกท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การนําไปใชประโยชน :สามารถเปนแหลงศึกษาดูงานของเกษตรกรท่ีสนใจเรื่องการปลูกพริกและการแปรรูปพริก 
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หลักสูตรการเรียนรู: การผลิต การแปรรูปพริก 

ฐานการเรียนรู:  
จุดท่ี 1. แปลงเรียนรูปลูกพริกปลอดภัย ควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานตามระบบ GAP 

จุดท่ี 2  โรงอบพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือทําพริกแหงคุณภาพดี รองรับผลผลิตพริกสดราคาตกต่ํา 

จุดท่ี 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือดําเนินกิจกรรมการแปรรูปเปนศูนยรวมการจําหนาย 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย: กลุมผลิตปุยอินทรียนาโนบานหนองโพธิ์  กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษตําบลชีวึก 
กลุมเกษตรกรผูปลูกพริกปลอดภัยตําบลขามสะแกแสง กลุมเกษตรกรปลูกพริกสงออกอําเภอขามสะแกแสง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางธิดารัตน   สําเร็จรัมย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 086-6578267 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา   (มันสําปะหลัง) 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  10,000 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :350 ราย 
สถานท่ีตั้ง  บานสมบัติเจริญ  หมูท่ี  6  ตําบลกุดโบสถ  อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด   latitude  14.468711     longitude  102.525227      

(X 233242 /Y 1601014 ) Zone 48P 
ระดับการพัฒนาของศูนย :ระดับดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายสมศักดิ์  ปองปญจมิตร 
ท่ีอยู บานเลขท่ี 40  หมูท่ี  6  บานสมบัตเจริญ   ตําบลกุดโบสถเบอรโทรศัพท  0812827482 

สถานการณของพ้ืนท่ี เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลกุดโบสถสวนใหญปลูกมันสําปะหลังรอยละ  75 % ของพ้ืนท่ี 

และเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1  รอยละ 80 %) ซ่ึงการปลูกมันสําปะหลังเกษตรกร 

จะจําหนายเปนหัวมันสดใหกับโรงแปงมันสําปะหลังเนื่องจากในพ้ืนท่ีมีโรงแปงมัน จํานวน 4 โรงงานเนื่องจากมี

ปริมาณการรับซ้ือหัวมันปริมาณวันละ  8,000 ตันแตก็ยังไมพอเพียงกับโรงงานเนื่องจากบางปเกิดสภาวะฝนแลง มี

ปญหาดินเปนดินดานความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  โรคแมลงระบาด  ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมท่ัวถึง  บางแปลงตอง

อาศัยน้ําฝน ปจจัยการผลิตมีราคาสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุม และระบบตลาดราคาผลผลิตไมแนนอน 

แนวทางการพัฒนา  การใชระบบน้ําหยดในมันสําปะหลัง 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การใชระบบน้ําหยดในมันสําปะหลัง 
การนําไปใชประโยชน : 1. เปนท่ีศึกษาดูงานของเกษตรกรท่ีสนใจท่ัวไป 

2. สามารถลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง
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หลักสูตรการเรียนรู   
1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังโดยใชหลัก  7 ต7 ตัน   ไดแก  1) ตองใชพันธุดี 2) ตองเตรียมดินดี 3)

ตองปรับปรุงบํารุงดิน 4) ตองแชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก 5) ตองกําจัดวัชพืช6) ตองหม่ันตรวจสํารวจ
แปลงมันสําปะหลังสัปดาหละครั้ง 7) ตองเก็บเก่ียวผลผลิตตามอายุท่ีเหมาะสม

ฐานการเรียนรู 
ฐานท่ี 1 การเตรียมดินและการปรับปรุงบํารุงดินฐานท่ี 2 การเตรียมพันธุและการใชพันธุท่ีเหมาะสม 

ฐานท่ี 3 การใชระบบน้ําหยด        ฐานท่ี 4  การดูแลรักษาและการกําจัดวัขพืช 

ฐานท่ี 5 การจัดการโรคและแมลงมันสําปะหลัง 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย  บริษัทอุตสาหกรรมแปงมันเอ่ียมเฮงจํากด 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 
1. นายวุฒินันท   ศักดิ์กระโทก   เกษตรอําเภอเสิงสาง โทร. 0933190714 
2. นางดาวหทัย  สาสิมมา นักวิชากาสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  โทร. 0933192116 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : ขาวนาป 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  7 ไร 2 งาน 
เกษตรกรเปาหมาย :  300 ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานมวง หมูท่ี 2 ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด:โซน  48  X102074218Y155715927 
ระดับการพัฒนาของศูนย :Existing smart farmer. 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: 
นายบุญชวย  ทองบอ 
อายุ 47 ป บานเลขท่ี 36 หมูท่ี 2 บานมวง 
ต.ชอระกา อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา  
เบอรโทรศัพท: 080-7989857 
สถานการณของพ้ืน ท่ี :ตํ าบลชอระกา มี พ้ืน ท่ีการทํานา 14 ,900 ไร  ของ พ้ืน ท่ี ทําการ เกษตร ท้ังหมด 
การทํานาของเกษตรกรประสบปญหาผลผลิตตอไรต่ําเนื่องจากดินเค็ม ขาดอินทรียวัตถุ การดูแลรักษาไมเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี ทําใหผลผลิตตกต่ําไมคุมกับการลงทุนสงผลกระทบกับฐานะความเปนอยูของเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา: เพ่ิมผลผลิตขาวนาปลดตนทุนการผลิตโดย โดยใชปุยอินทรียในการปรับปรุงบํารุงดิน เชน ปุย
หมัก ปุยคอก และพืชปุยสด และกิจกรรมตางๆ ในศูนยเรียนรูตองเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน   
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  

1. ลดตนทุนการผลิต โดยการใชปจจัยการผลิตตางๆ ท่ีผลิตไดและเหลือใชในศูนยเรียนรูมาประยุกตใชให
เหมาะสมกับกิจกรรมในศูนยเรียนรู 

2. การใชเชื้อไตรโคเดอรมาในนาขาวและพริก
3. กิจกรรมทุกชนิดสามารถสรางรายไดใหแกศูนยเรียนรู
4. พืชและสัตวในศูนยเรียนรู มีการใชพันธุท่ีดีอยางตอเนื่อง

การนําไปใชประโยชน : 
1. ผลิตปุยอินทรียสําหรับปรับปรุงบํารุงดินแทนการใชปุยเคมี
2. สิ่งเหลือใชในศูนยเรียนรู สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา
3. นําผลผลิตในศูนยเรียนรูมาใชเลี้ยงสัตว เชน ขาวเปลือก รําขาว ขาวโพด ฟางขาว และเศษผัก
4. ผลิตพันธุสัตวปกจําหนายเปนรายได เชน ไกพ้ืนเมือง เปดเทศ หาน และไกงวง
5. ผลิตสารชีวะภาพ (เชื้อราไตรโคเดอรมา) ใชในศูนยเรียนรู แจกจายใหเกษตรกรในหมูบานตนเองและ

หมูบานขางเคียง ท่ีมาขอรับการสนับสนุน 
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หลักสูตรการเรียนรู: มี  4  หลักสูตร คือ 1) ดานพืช2) ดานสัตว3)  ดานประมง4) ดานดิน ปุย 
ฐานการเรียนรู:   

1. ดานพืชโดยสํานักงานเกษตรอําเภอบานเหลื่อม  ไดแก  การจัดการน้ําและใชประโยชนจากน้ําอยางรู
คุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุดการผลิต/การขยายชีวะภัณฑ (เชื้อไตรโครเดอรมา) ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

2. ดานสัตวโดยสํานักงานปศุสัตวอําเภอบานเหลื่อม  ไดแก  การจัดการฟารมเบื้องตน

3. ดานประมงโดยสํานักงานประมงอําเภอบานเหลื่อมไดแก  การเลี้ยงปลา/สัตวน้ํา

4. ดานดินปุยโดยชมรมหมอดินอําเภอบานเหลื่อม   ไดแก   การผลิตและการใชสารชีวะภาพการผลิตและใช
เตาชีวะมวล 

5  ดานสงเสริมอาชีพโดยศูนยการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานเหลื่อม 
ไดแก  การผลิตเฟอรนิเจอรจากไมไผ 

แปลงเรียนรู

เครือขาย: ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลชอระกา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายบันเทิง  ชาวสวน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท: 089-8453717 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
สินค้าหลัก : ไร่นาสวนผสม 
สถานที่ตั้ง : หมูที่ 4 บานหนองพยอม ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
พิกัด : X 213162     Y 1639701  
แผนที่ไปศูนยเรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายประยูร  เกล็ดงูเหลือม 

ที่อยู   บานเลขที่  25  หมูที่ 4 บ้านหนองพยอม ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เบอรโทรศัพท์
สถานการณของพื�นที่ : ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มพูนความรู ้และศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 
จุดเด่นของศูนยเรียนรู้   การเกษตรและวิถีชีวิตเกษตรกรไทยสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
หลักสูตรเรียนรู้        เศรษฐกิจพอเพียง  2. ปศุสัตว์   3. ข้าว  4. โรคและแมลง 
ฐานการเรียนรู้         เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุยอินทรีย์ เกษตรครบวงจร เกษตรผสมผสาน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมดุล 

2. ปศุสัตว เนนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มรายไดลดรายจาย ไดแก 1) เลี้ยงหมู 2) ไก่พันธุไข่ 3) ปลากินพืช

ถนนราชสมีา-บรีุรัมย์ โชคชยั หนองก่ี
เข้าเขตอ าเภอหนองบญุมาก

โรงเรียนหนองหวัแรต

ตลาดหนองหวัแรต

ศพก.

เกษตรกรต้นแบบ
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3. การผลิตขาวนาป เพิ่มรายไดลดรายจาย ไดแก การจัดการ 1) เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  2) การตัดพันธุขาวปน

4. การอารักขาพืช ควบคุมแมลงโรคศัตรูพืช ไดแก     การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา 2) การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย

3) การผลิตจุลินทรียหนุอกลวย   4) การใชนํา้หมักชีวภาพ

แปลงเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 

เครือขาย : อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
ชื่อผกูํากับ ควบคุม ดูแล : นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรอําเภอหนองบุญมาก  
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจิราพร แซ่ต่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (087-9598842) 
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รง.นํ้าตาลราชสีมา 

วัดบานหนองขามนาดี

อ.บัวใหญ จ.ชัยภูมิ

ศูนยเรียนรูฯ  (พ.ท.18 ไร) 
ไป

 

ต. โน
น

ไป
 บ

.

ศา
ลา

หน
อง

ขอ
น 

ศจช.แกงสนามนาง 

ที่ทําการผูใหญบาน ม.10 

สนง.เกษตรอําเภอแกงสนามนาง 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  
สินคาหลัก  : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  4,180 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  300ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองเม็กนอย  หมูท่ี ๑๐  ตําบลแกงสนามนาง  อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสมีา 
พิกัด : Geographic   Latitude: 15.6๙๖๒   Longitude: 102.30๗๒ 
         UTM  X-UTM: 21๐๖๔1.๗๐๖๑ Y-UTM: 173๗๘๐๘.๖๕ Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนย : B 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

. 

. 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางสุณิสา  วงษชาลี  อายุ ๕๐ ป   
บานเลขท่ี ๒๕๙ หมูท่ี ๑๐ ต.แกงสนามสนามนาง  อ.แกงสนามนาง  จ.นครราชสีมา  
เบอรโทรศัพท : 08-๔๗๐๔-๒๙๖๔ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแกงสนามนางปลูกขาวรอยละ ๕0 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาว (S๒) รอยละ ๒9.๑๖ โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค แตประสบปญหาการใชปจจัยการผลิต
สูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  
แนวทางการพัฒนา :   

 การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ ๕๐0 บาท 

 การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การปรับปรุงบํารุงดินดวยการลดสารเคมี ใชจุลินทรียหนอกลวย ฮอรโมนไขเพ่ือ

การเกษตรทําใหดินรวนซุยขาวเจริญงอกงาม  หรือผสมกับไตรโคเดอรมาร ฮาเซียนั่ม (3) ชวยทําใหพืชมีความ

ตานทานตอเชื้อโรคท้ังเชื้อราและแบคทีเรีย ชวยลดการสูญเสียจากศัตรูพืช ลดตนทุนการใชปุยเคมี สารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชได  

หลักสูตรเรียนรู : 1. การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา  

2. การลดตนทุนการผลิตขาว (ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช)
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1. การใชน้ําอยางประหยัดและรู
คุณคาการขุดสระน้ํา เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการ
เพาะปลูก เลี้ยงปลา เม่ือถึงเวลาเตรียมน้ําในการเลี้ยง
ปลาและ นําน้ําไปใสแปลงนาเพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ 
ฐานการเรียนรู 2. จุลินทรียหนอกลวย นําไปใสในนา
ขาวท่ีมีน้ําสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ปริมาณ 5 ลิตร
ตอไร ทําใหดินรวนซุยขาวเจริญงอกงาม 

ฐานการเรียนรู 3. ฮอรโมนไขเพ่ือการเกษตร 
ชวยทําใหพืชมีเจริญเติบโตไดเต็มท่ี มีภูมิตานทานโรค

แมลงไดเปนอยางดี 

ฐานการเรียนรู 4. ไตรโคเดอรมาร ฮาเซียนั่ม (3) 

ชวยทําใหพืชมีความตานทานตอเชื้อโรคท้ังเชื้อราและ

แบคทีเรีย มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเนา โรคท่ี

เกิดสวนบนของพืชเหนือดิน 

แปลงเรียนรู : ปลูกขาว ปลูกหมอน เลี้ยงไหม/ทอผาไหม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงโค เลี้ยงปลา เลี้ยงไก 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแกงสนามนาง และศูนยจัดการดินและปุยชุมชนตําบลบึงสําโรง
(อําเภอแกงสนามนาง) 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวอาจรี  วิเศษศรี    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:  0๙-๓๓๑๙-๒๔๓๙ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : ขาว 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองบง  ตําบลโนนแดง อําเภอโนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : 48 P  X 235016 , Y 1703906   
พ้ืนท่ีดําเนินการ  จํานวน  28  ไร 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมชาย เพ็ชรแสน 
ท่ีอยู : 66  หมูท่ี 8   บานหนองบง   ตําบลโนนแดง อําเภอโนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท : 080 – 7398491, 083 - 3756515 
สถานการณของพ้ืนท่ี : สําหรับอาชีพทํานาในพ้ืนท่ีอําเภอโนนแดงมีการปลูกขาวรอยละ 89 โดยพ้ืนท่ีปลูกสวนใหญมีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวปานกลาง (S2) รอยละ 96.13 เกษตรกรสวนใหญใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15 
เนื่องจากนิยมบริโภคและปลูกไดผลผลิตดี ราคาก็สูงกวาขาวพันธุอ่ืนๆ แตมักประสบปญหาเรื่องของดินมีความอุดมสมบูรณ
ต่ําและเค็ม ผลผลิตขาวท่ีไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนในแตละป หากมีโรคและแมลงรบกวนก็ยิ่งทําใหไดขาวท่ีไมมี
คุณภาพ ขายขาวไมไดราคา เกษตรกรบางรายตองไถหวานใหมปละไมต่ํากวา 2 ครั้งตองประสบกับภาวะขาดแคลนเมล็ด
พันธุ  รวมท้ังการใชเมล็ดพันธุมากเกินความจําเปน ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีใหมจากการเรียนรู ศึกษาดูงานและศึกษา
จากผูประสบผลสําเร็จมาผสมผสานกับพ้ืนฐานความรูเดิมนํามาปรับใชและแกปญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยเฉพาะปญหา
เรื่อง “ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ”และปญหาเรื่อง “การขาดแคลนเมล็ดพันธุดีและการใชเมล็ดพันธุมากเกินความ
จําเปน ” ท่ีมีผลตอตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน อันจะสงผลตอคุณภาพของผลผลิตและหมายถึงรายไดท่ีเกษตรกรจะไดรับ         
ในแตละป 
แนวทางการพัฒนา : 

1. การลดตนทุนการผลิต : โดยการจัดการดินท่ีดีโดยไถกลบตอซังขาว ปลูกพืชปุยสด ผลิตและใชปุยอินทรียผลิต
และใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในอัตรา 8 – 10 กิโลกรัม/ไร ในนาหยอด หรือ 15 – 20 กิโลกรัม/ไร ในนาหยอด ผลิตและ
ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 

2. การเพ่ิมผลผลิต : โดยเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรจาก 415 กิโลกรัม เปน 498 กิโลกรัม
3. การพัฒนาผลผลิต : โดยผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและผลิตขาวคุณภาพดี % ตนขาวไมต่ํากวา 36 กรัม

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวคุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 4.การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวคุณภาพดี 5. การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาเปนเกษตรกรรมทางเลือก
3. การผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานท่ี 1  การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 

ฐานท่ี 2  การผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวคุณภาพดี 

ฐานท่ี 3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

ฐานท่ี 4  การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาไมเหมาะเปนเกษตรกรรมทางเลือก 

แปลงเรียนรู  : 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานหนองบง, นาแปลงใหญตําบลโนนแดง, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโนนแดงและธนาคาร
ปุยอินทรียตําบลโนนแดง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวอโนทัย  หินสูงเนิน  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 044-475208 , 087-1852343 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : พุทรานมสด 
สินคารอง : สมุนไพรหญาหวาน, ไผ, ผักเมืองหนาว, ฝรั่งกิมจู, ไกไข, ปลาน้ําจืด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : เกษตรกรในพ้ืนอําเภอวังน้ําเขียวและประชาชนท่ัวไป 
เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานบุไทร หมู 4 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 
พิกัด : X 812890   Y 1591911 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ดีมาก 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายอินทร มูลพิมาย   อายุ 51 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 202 บานสุขสมบูรณ หมู 2 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 
เบอรโทรศัพท : 0810686887 

สถานการณของพ้ืนท่ี : การผลิตในอดีตทําพืชเชิงเดี่ยวและมีการใชสารเคมีมาก ตนทุนการผลิตสูง ทําลายสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา : การปลูกพืชผสมผสานกิจกรรมเก้ือกูล ผลิตเกษตรอินทรียลดตนทุนการผลิตเปนมิตรสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีเดนของศูนยการเรียนรู : การเกษตรผสมผสาน นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

การนําไปใชประโยชน : เปนแหลงเรียนรูใหกับผูสนใจมาอบรม ศึกษาดูงาน 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในอําเภอวังน้ําเขียวปลูกพืชเชิงเดียว ซํ้าๆ ในพ้ืนท่ีทีมีจํานวนมาก  ความสมบูรณของ
ดินคอนขางลดนอยลง ประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีราคาแพง  ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา  

แนวทางการพัฒนา : 
1. การพัฒนากระบวนการผลิต  เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยการลดตนทุนการผลิต บริหารจัดการระบบ

น้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/เพ่ิมผลผลิต การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. การเพ่ิมมูลคา และพัฒนาดานการตลาด โดยสงเสริมการพัฒนาตราสินคา

สงเสริมการรวบรวม การแปรรูป สงเสริมการตลาด จุดจําหนายในพ้ืนท่ี 
3. รวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเปนแปลงใหญ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมลดตนทุนการผลิต

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การบริหารจัดการผลิตใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (Zoning) 
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หลักสูตรการเรียนรู :  
1.การปลูกพุทรานมสด        2.การปลูกไผ 3.การปลูกผักเมืองหนาว
4.การทําปุยหมักชีวภาพ 5.การปลูกสมุนไพร(หญาหวาน)    6.การปลูกฝรั่งกิมจู
7.การใชสารชีวภัณฑ 8.การเลี้ยงไกไข 9.การเลี้ยงปลากินพืช

ฐานการเรียนรู : 

การปลูกพุทรานมสด การปลูกไผ การปลูกผักเมืองหนาว 

การทําปุยหมีกชีวภาพ การปลูกสมุนไพร(หญาหวาน) การปลูกฝรั่งกิมจู 

การใชสารชีวภัณฑ การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงปลากินพืช 

เครือขาย :  กศน., สํานักงานพัฒนาชุมชน         
ช่ือผูกํากับ ควบคุม ดูแล : นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย เกษตรอําเภอวังน้ําเขียว 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวกาญจนันท  สารตะขบ  
เบอรโทรศัพท : 089-8648805   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา   
สินคาหลัก : การเกษตรแบบผสมผสานแนวทฤษฎีใหม 
สถานท่ีตั้ง :  บานหมูสี  เลขท่ี 108  หมูท่ี 4 ต.พระพุทธ  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา  30230 
พิกัด :         แกน  X   202474      แกน  Y   1658754 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรูฯ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประสิทธิ์   เบื้องกลาง 
ท่ีอยู  :  108 หมูท่ี 4 ต.พระพุทธ  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  30230  
เบอรโทรศัพท : 081-8664675  
สถานการณของพ้ืนท่ี :   

ลักษณะดินเปนดินเหนยีว มีสีน้าํตาล หรือน้ําตาลปนเทา พบจดุประสีน้ําตาลหรือแดงปะปนตลอด ชัน้ดินกลุมดิน
นี้เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  

สภาพการปลูกพืช ทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีปองกันน้ําทวม ยกรองข้ึนแปลงปลูกไมผลเพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา 
และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น มีพ้ืนท่ีทํานา 10 ไร เนนการใสปุยและปรับปรุงดินตามคาวเิคราะห
เพ่ือลดตนทุนการผลติ 

การปศุสัตว มีคอกวัว จํานวน 12 ตวั และเลีย้งเปด 12 ตัว บนคันคูแปลงยกรอง มีการเตรยีมพ้ืนท่ีเพ่ือผลิตปุย
หมักชีวภาพและปุยน้ําชีวภาพ ฮอรโมนพืช ไวใชในพ้ืนท่ีปลกูพืช มีขบวนการของศูนยจัดการศัตรูพืช เพ่ือเตรียมปองกัน
กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตามชวงฤดูท่ีระบาด 

แนวทางการพัฒนา :  การเกษตรแบบผสมผสานแนวทฤษฎีใหม 
1. พัฒนาสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดและปุยอินทรีย ใสปุยตามคา

วิเคราะหของดิน พัฒนาระดับความสูงต่ําของพ้ืนท่ีแหลงน้ํา สภาพอากาศและอ่ืนๆ
2. พัฒนาสภาพแวดลอมทางชีวภาพของพ้ืนท่ี ไดแก ชนิดของพืช สัตวและปลา ท่ีสามารถปรับตัวใหเขา

กับสภาพพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม
3. พัฒนาดานการตลาด แหลงจําหนายผลผลิต และประชาสัมพันธสินคา
4. พัฒนาความรูและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม ใหทันกับสถานการณของการพัฒนาการผลิต

จุดเดนของศูนยเรียนรู : 
1. การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดและปุยอินทรยี 
2. การปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับดินและลดตนทุนการผลิต
3. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
4. การผลิตพืชแบบผสมผสานยึดขาวเปนพืชหลัก มะนาว ไมผล พืชผัก เปนพืชรอง
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หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเสริมรายได การปรับปรุงดินและการลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู :    

1. การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดและปุยอินทรีย
2. การจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน
3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
๔. การปลูกพืชแบบผสมผสานเก้ือกูลกัน 

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย :    -    ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบานโคกวังวน หมู 4 ตําบลหนองยาง 
- การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ หมู 1 ตําบลพระพุทธ 
- การปลูกไผกิมซุง  หมู  16  ตําบลทาชาง 
- การปลูกมะนาวนอกฤดู  หมู  14  ตําบลทาชาง 
- การปลูกผักหวานปา  หมู 8  ตําบลชางทอง 
- การปลูกหอมแบง  หมู 4  ตําบลหนองงูเหลือม 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสุพัตรา  อนุไพรวัลย   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท 081-264974 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสาวณภาภัช  เหล็กชุบ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 088-4105394 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 27,205 ไร    
เกษตรกรเปาหมาย : 1,87๒ ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองโพธิ์เหนือ หมูท่ี ๘  ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : Lat. 15.273768,   Long. 101.588433 
ระดับการพัฒนาของศูนย : B 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

เกษตรกรตนแบบ : นายธารา  แตงพลกรัง 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๙๙  หมูท่ี ๘  ตําบลสํานักตะครอ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 
เบอรโทร : ๐๘๘๔๗๑๘๗๑๘ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในอําเภอเทพารักษ สวนใหญประกอบอาชีพทําไรมันสําปะหลัง อยูในชุดดิน ๔๔ และ 
๕๕ มีความอุดมสมบูรณต่ํา ประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ํา ประสบปญหาโรคแมลง และภัยธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนา : ๑. การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต  

     ๒. การพัฒนาศักยภาพการปองกันกําจัดโรคและแมลง 
     ๓. การรวมแปลงการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนและการบริหารจัดการน้ําในไรมันสําปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู : ๑. ลดตนทุนการผลิต 

 ๒. เพ่ิมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 ๓. การบริหารจัดการศัตรูพืช 

57



ฐานการเรียนรู : 
๑. การบริหารจัดการระบบน้ํา 

 ๒. 
2. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ

๓. การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเรียนรู : การผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยด 
เครือขาย : แปลงใหญมันสําปะหลังตําบลสํานักตะครอ 

   ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
   ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

เจาหนาท่ี : นายสุโภค  ควงขุนทด  ตําแหนง เกษตรอําเภอเทพารักษ 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๓๑๙๐๗๓๔ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 29,307 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,824 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานทุงสวาง หมู 12 ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : Zone 48P   X 272797   Y 1707872 
ระดับการพัฒนาของศูนย : B 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 นางออ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายมณี ทังไธสง อายุ 61 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 86 หมู 12 บานทุงสวาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 087-925729 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลเมืองยาง สวนใหญทําการเกษตรเชิงเดี่ยว คือปลูกขาวนาป รอยละ 

98  และมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปน S1 และ S2 โดยจะปลูกขาวไวบริโภคและจําหนาย และประสบปญหาผลผลิตตกต่ํา 

ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณืต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง นาอยูนอกเขตชลประทาน อาศัยน้ําฝนใน   

การทําเกษตรเปนหลัก ปลูกขาว 1 ครั้งตอป เม่ือเก็บเก่ียวขาวแลวเกษตรกรวางงาน ไมมีรายไดเสริม 

แนวทางการพัฒนา : 1. ทําการเกษตรผสมผสาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรผสมผสาน ลดการปลูก   

พืชเชิงเดี่ยว เพ่ือเพ่ิมชองทางของรายได 

2. การลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมผลผลิตขาว โดยสงเสริมปลูกปุยพืชสดบํารุงดินหลังจาก

การเก็บเก่ียวขาว เพ่ือลดการใชปุย สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

3. รวมแปลงการ ผลิตใหอยูในรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือลดตนทุนการผลิต เปนการสงเสริม

ใหความรูแกเกษตรกร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรแบบผสมผสาน และลดตนทุนการผลิตขาว 

ท่ีวาการอําเภอเมืองยาง

บ.โนนเพชร

ศพก. 
บ.ทุงสวาง 

บ.ลิ้นฟา 

บ.หนองไมตาย 

รานทวีกิจ
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หลักสูตรเรียนรู : 1. เกษตรผสมผสาน 

2. การลดตนทุนการผลิตขาว

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

ฐานเรียนรู : 

1. แปลงเรียนรูเรื่องขาว เนนการทํานาอยางประณีต (ใชเครื่องหยอด) และใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิตขาว

2.ปศุสัตว

3. การเลี้ยงสัตวน้ํา

4. การปรับปรุงบํารุงดิน เนนการปลูกพืชปุยสด ทําปุยหมักชีวภาพ และการใชสารชีวภัณฑ
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5. การขยายพันธุพืช

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเรื่องขาว เนนการทํานาอยางประณีต (ใชเครื่องหยอด) และใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     

กับการผลิตขาว  

เครือขาย : ศพก. เครือขายอําเภอเมืองยาง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุปราณี แกววิหาร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท :  044-229039, 092-08739781 
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โรงงานเพชรธารา 

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ที่ทาํการกาํนัน ต.ขุย 

ที่ว่าการอาํเภอลาํทะเมนชัย 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 
สินคาหลัก  : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 6 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 59 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 274 หมู 6  ตําบลขุย   อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด :  Long 96.85111978223298  Lat 15.358577509669402 

X 269322     Y 1699133    Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนย  : ระดับดี (A) 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายเพียว  ธรรมปตโต 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 274 หมู 6 ตําบลขุย อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 
เบอรโทร : 089-5842687 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัยสวนใหญ   
ปลูกขาวเปนหลัก ปลูกพืชฤดูแลงตามฤดูการเก็บเก่ียว ตามแหลงน้ําธรรมชาติ 
และน้ําใตดินเปนสวนใหญ ปลูกพืชใชน้ํานอย และเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
โดยการลดตนทุนการผลิตการบริหารจัดการระบบตางๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/
เพ่ิมผลผลิต การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุน สามารถหมุนเวียนการใชทรัพยากร
ในไรนา 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิต 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
3. การเพาะเลี้ยงสัตว (ปศุสัตว)

ฐานการเรียนรู : 
1 การปลูกขาว 

- ขาวหอมมะล ิ
 กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. สงเสริมการใชเช้ือไตรโคเดอรมาแช
เมลด็พันธุ 
2. การผลติเมล็ดพันธุ
3. การสํารวจแปลงนาและใหความรู
เรื่องการดูแลรักษา 
4. การใสปุย
5. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
6. การรณรงคไถกลบตอซังและการ
ปลูกพืชหลังฤดูการเก็บเก่ียว 

ถ. ชุมพวง – ทางพาด อ.ชุมพวง อ.คูเมือง 
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2 การพัฒนาท่ีดิน 
- การผลิตปุยหมักคณุภาพสูง 

กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. สงเสริมการผลิตปุยหมักคณุภาพสูง

3 การปลูกไมผล 
- มะนาว, ชมพู, นอยหนา 
  ยางนา, ฝาง, กลวยหอม 

กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. การขยายพันธุพืช
2. การตดัแตงก่ิง/การใสปุย
๓. การดูแลรักษา 

4 การผลิตพืชทางเลือก 
- ออยคั้นนํ้า 

กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. การปลูกออยคั้นนํ้า
2. การจําหนายออยคั้นนํ้า

5 การเลีย้งปลาดุก/นิล/กบใน
กระชัง 

กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. การดูแลรักษา
2. การใหอาหาร
3. การขยายพันธุ

6. การเลีย้งหมูหลุม กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. การเลี้ยงหมหูลุมตนทุนต่ํา

7 การจัดการศัตรูพืช กิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุน 
1. การจดัการศตัรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน 
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แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําทะเมนชัย, กศน. อําเภอลําทะเมนชัย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายกษิดิ์เดช อ่ิมเต็ม  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3192146 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.พระทองคํา  จ.นครราชสีมา 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  49ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :100 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองหอย หมูท่ี 1  ตําบลหนองหอย  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : Long  96.07080283281971  Lat  15.295312745330072 

48P X 0185407  Y 1693112 
ระดับการพัฒนาของศูนย :ระดับดี 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

รร.บานโคกสวาย 

จุดถายทอด 

วัดหนองหอย 

รร.บุญเหลือ2 
     ร.พ.พระทองคํา 

 ท่ีวาการอําเภอ 
   พระทองคํา 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:รอยตรีอนุรักษ คําดี อายุ 53 ป 
ท่ีอยู :บานเลขท่ี 66/2  หมูท่ี 1 
ต.หนองหอยอ.พระทองคํา  จ.นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 085-7637445 

สถานการณของพ้ืนท่ี:พ้ืนท่ีทําการเกษตรของตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมาในปจจุบัน 
ประสบปญหาภัยแลงติดตอกันมา 2 ป ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงในการทําการเกษตรจึงจําเปนตองปรบัเปลีย่นแนว
ทางการทําการเกษตร โดยการทําไรนาสวนผสม เนนหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
แนวทางการพัฒนา :สงเสริมใหเกษตรกรมีการทําไรนาสวนผสม ผลิตปุยอินทรียไวในการเกษตร   
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การทําไรนาสวนผสม 
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การนําไปใชประโยชน :สามารถลดความเสี่ยงจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว,ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : 1) แนวทางการทําไรนาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง2) การทําปุยอินทรเพ่ือลดตนทุน3)  
การเลี้ยงหมูแมพันธุเพ่ือการคา 

ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ) 
1. การเลี้ยงหมูแมพันธุเพ่ือการคา

2. การทําไรนาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน

แปลงเรียนรู 

เครือขาย :  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสุภาภรณ ชัยจันทึก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  093-3192143 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.สีดา  จ.นครราชสีมา 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :    500  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  30  ราย 
สถานท่ีตั้งศูนย เรียนรู หมู4 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 
พิกัด Long 96.64890782551998 Lat  15.615143367383322 

x   238405  y  172741 5 Zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนย:ระดับพัฒนาศูนยอยูในระดับปลานกลาง  ได  72  คะแนน  สภาพศูนยเรียนรูมีศาลา
ฝกอบรม  มีฐานเรียนรูตางๆ ในการผลิตขาว  และมีกิจกรรมในลักษณะเกษตรผสมผสาน  เปนเกษตรกรตนแบบ 
มีความรู  เปนท่ียอมรับของชุมชนและหนวยงานตางๆ 
แผนท่ีตั้งศูนย 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู นายสุดสาคร เฮียงสอน  
บานเลขท่ี 62/1 หมู3   ต.สามเมือง   
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท : 0833850629 , 0619304178 
สถานการณของพ้ืนท่ี:สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีอาศัยน้ําฝน  ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติ  แตพ้ืนท่ีใชน้ําใตดินได  เกษตรกรมี

หลักฐานท่ีดินเปนโฉนดเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมในการทํานาและทํากิจกรรมไรนาสวนผสมไดแนวทางการพัฒนา:พัฒนา

ดานผลผลิตขาวใหมีคุณภาพ  โดยผลิตเปนเมล็ดพันธุเพ่ือจําหนายใหกับหนวยงานตางๆ เชนกรมการขาว  ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สหกรณการเกษตร  และเกษตรกรท่ัวไป 

พัฒนาดานสถานท่ีแปลงเรียนรู  ใหใชประโยชนไดหลายกิจกรรม  มีศาลาเรียนรู ฐานเรียนรู มีแผนการนําเกษตรกร 

เขาเรียนรูตลอดฤดูกาล  หรือตลอดป 

พัฒนาดานหลักสูตร  ใหมีความหลากหลายกิจกรรมนอกจากการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

โดยมีหนวยงานภาคีมารวมกําหนดหลักสูตร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :ศูนยดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ  105  เปนหลัก  

 ปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุ  ตั้งแตการใชเมล็ดพันธุ  การเตรียมดิน  การดูแลรักษา 

 การปองกันกําจัดศัตรูพืช  การคัดพันธุปน การคัดการบรรจุกระสอบ ทดสอบการปลูก ท้ังนาดํา นาหวาน นาหยอด 

การนําไปใชประโยชน:ศูนยเรียนรูเปนแหลงใหความรูเกษตรกรท่ีนอกเหนือจากสมาชิกเพ่ือใหเกษตรกรมีความรู  ใน

การผลิตขาวไวทําพันธุเอง  มีความรูเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช  เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาวใหมีคุณภาพ  ไดผลผลิต

สูง 
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หลักสูตรการเรียนรู ประกอบดวย 

 4.1 ดานดิน และ ปุยการผลิตปุยอินทรีย 
 4.2 การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 4.3 การลดตนทุนการผลิตขาว 
 4.4 การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนฐานการเรียนรู 

1.การดูแลรักษาตั้งแตปลูก-การเก็บเก่ียวและการขนสง  โดยเนนในระยะกลา  ไดแกการกําจัดวัชพืชการใช
การจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก  การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  การตรวจแมลงระยะแตกกอ ไดแก การถอนตัดพันธุ
ปน  และการกําจัดวัชพืชแมลงระยะตั้งทอง  ไดแก  การถอนตัดพันธุปน  กําจัดวัชพืช  สํารวจโรคแมลง  ระยะออก
รวง  ไดแก  การถอนตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช  สํารวจแมลงกอนเก่ียว20 วัน  เอาน้ําออกจากนาระยะเก็บเก่ียว ไดแก
ถอนตัดพันธุปน  กําจัดวัชพืช  เกบเก่ียวระยะพลับพลึง    

2.ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวใชขาวพันธุดี  ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  ใชอัตราท่ีเหมาะสมโดยเนน
การเลือกพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  ไดแก  การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

3. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสบกับพ้ืนท่ี
ไดแก  การเตรียมดิน  การคัดเลือกพันธุขาว  ท่ีตลาดตองการและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  จัดหาพันธุขาวท่ีดีท่ีมีคุณภาพท่ีดี 
และกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

4. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดีโดยเนนในเรื่องของ
การวางแผนการผลิตการวางแผนปลูกและการจัดการคุณภาพของผลผลิตไดแก  การผลิตเมล็ดพันธุขาวการผลิตขาว
ปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบ GAP  การผลิตขาวท่ัวไปเพ่ือขายโรงสี 

5. การใชปุยถูกชนิด  ถูกอัตรา  ถูกเวลา  โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหการใชดิน ไดแก  การสงดิน
ตรวจหาผลการวิเคราะหดิน  ใชปยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 

6. การจัดการกระบวนการเรียนรู
ครั้งท่ี 1.เรื่อง การจัดการดิน – ปุย การผลิตน้ําหมักชีวภาพ
ครั้งท่ี 2.เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน
ครั้งท่ี 3.เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว

แปลงเรียนรู 

เครือขาย:  ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายแสงอุทัย ชางเกวียน   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:  093-3274725 , 093-3192451 

6568



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา            

สินคาหลัก: ไรนาสวนผสม (ผักหวาน ใบหม่อน ขาว มันส าปะหลัง มะพราว ปลานิล ไก่ไข่ เห็ด) 

พื�นที่เป้าหมาย : 2,700 ไร 
เกษตรกรเป้าหมาย : 370 ราย 
สถานที�ตั�ง : บ้านตลาดหนองแวง หมูท่ี่  5 ต าบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหว ัดนคราชสีมา 
พิกัด : Latitude 15.63589986250156 Longitude 96.5781466296818  
       X 01240351               Y 1730141          Zone 48P 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : A 
แผนทีตั�งศูนย์เร ยีนรู : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายชาย ลุนก าพี� อาย  ุ70 ป 
ที่อยู่ : บานตลอดหนองแวง  เลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหวา อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศ ัพท ์: 089-943-4428 

สถานการณของพื้นท ี่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหนองหว้า  สวนใหญปล ูกข้าวร้อยละ 9 และ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว(S3) ร้อยละ 70 โดยปลูกข้าวเพ่ือจ าหน่าย แต่ประสบปัญหา
การผลิตข้าวยังไม่ได้คุณภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและ
สารเคมีแพง ไม่มีระบบน้ าชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก การคมนาคมสะดวง 

แนวทางการพ ัฒนา : 
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ

4,247 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 450 บาท 
2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี
3. เปลี่ยนแปลงพื้นที่สูง (S3) ท าไร่นาสวนผสม เช่น ปลูกผักหวานป่า ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม

 ปลูกมันส าปะหลัง เลี้ยงปลา เลี้ยงกระบือ ปลูกมะพร้าว 
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เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ ท าไร่นาสวนผสม ท ากิจกรรมหลากหลาย 

การน าไปใช้ประโยชน์  1. เป็นศูนย์เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. แปลงตัวอย่าง

3. เป็นแปลงสาธิต

หลักสูตรการเรียนรู้  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การท าไร่นาสวนผสม

3. การปลูกผักหวานป่า

4. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

5. การปลูกมันส าปะหลัง

ฐานการเรียนรู้

1. การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก ได้แก่ การเก็บเก่ียวโดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การก าจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินการถอนตัดพันธุ์ปนการเก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 
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2. การท าไร่นาสวนผสม

3. การเลี้ยงสัตว์

4. การเพาะเห็ดนางฟ้า
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แปลงเร ียนรู้ 

เคร อืข่าย : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแวง ต าบลหนองหว้า 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้ส่งออก บ้านศาลาดิน 
ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

      ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทฤษฏีใหม่บ้านหนองบัวพัฒนา ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย 
      จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อเจ้าหนาที�สงเสริมการเกษตร : นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์
ต าแหน่ง น กัว ชิาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 088-0650288 
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