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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 202,909 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 19,650 ราย  

สถานท่ีตั้ง :  หมู 8บานดอนธาตุ ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : Long 102.90924   Lat 16.493723   Zoning S1 
        X 276800     Y 1824700      Zone 48 Q 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายอภเิดช  วงษชมภ ู

ท่ีอยู : เลขท่ี 4 หมูท่ี 8 ตําบลหนองตูม  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 

เบอรโทรศัพท : 083-4185239 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลหนองตูม มีอาชีพหลักคือทํานา ซ่ึงมีพ้ืนปลูกขาว ท่ีเหมาะสม (S1) รอยละ 

85.52แตเกษตรกรก็ประสบปญหาในการผลิต เพราะตองลงทุนสูง เนื่องจากปจจัยการผลิตมีราคาแพงข้ึน จึงตองมี

การผลิตปุยอินทรีย และการไถกลบตอซัง เพ่ือมีการปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูก  และลดตนทุน

การผลิต 

แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการลดละเลิกการใชสารเคมีในการทํานา หันมาทําปุยอินทรีย และสารชีวภัณฑ   

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การลดตนทุนการผลิตขาว  

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว  

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว  

 

แปลง

เกษตรกร

ตนแบบ 
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ฐานการเรียนรู : 

1. ไถกลบตอซัง ไมเผาฟางขาว เพ่ือรักษาหนาดิน 

2. การทําปุยและน้ําหมัก เพ่ือลดการใชสารเคมี 

3. การปลูกกลวยหอมทอง/ และเลี้ยงปลาในรองจีน 

4. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยใชชีววิธ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - โครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานเหมือนแอ  

    - ศูนยขาวชุมชนตําบลหนองตูม  

    - ศจช. 

    - ศดปช.  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวพรทิพย  พุทธชาด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 080-9754745, 087-9955778 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานดอนหัน อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

สถานท่ีตั้ง : บานดอนหัน  หมู 11  ตําบลบานฝาง  อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน   

พิกัด : X 245873  Y 1819423 

แผนท่ี : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ  : นายสมภาร บุราณ   อายุ 50 ป                  
ท่ีอยู : 44 หมู 11 บานดอนหัน ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง  
        จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 096-6459758 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : การจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตสินคาเกษตร อําเภอละ 1 จุด หวังใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีดาน
ทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพมากยิ่งข้ึน เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
             ในอําเภอบานฝาง ไดดําเนินการในหมูท่ี 6,11 บานดอนหัน ตําบลบานฝาง ซ่ึงมีกิจกรรม
ปลูกผัก มะนาว ชะอม ขาวโพดฝกสด เพ่ือใหมีการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสําหรับเปน
แหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถายทอดความรูดานการผลิตและ
เทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํา
องคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและสามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน 
แนวทางพัฒนา :  - เปนแหลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
     - เปนจุดดูงานดานการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต เชน ดานการปลูกผักปลอดภัย 
และการปลูกไมผล 
                     - เปนจุดถายทอดองคความรูดานการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร 
                       - เกษตรกรตนแบบ มีแปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู :   - ชุมชนทุกตําบลในอําเภอบานฝาง ยอมรับเปนแหลงเรียนรู 
   - เกษตรกรในกลุมมีความเขมแข็ง และมีรายไดในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
                              กิจกรรมดําเนินการในพ้ืนท่ี  7.5  ไร  
                               -  ปลูกผัก 1.5  ไร 
             -  ปศุสัตว  การเลี้ยงสัตวปก 
             -  การปลูกไมผล 5 ไร   

                                                       
หลักสูตรเรียนรู : - การปรับปรุงบํารุงดิน                                 แปลงเรียนรู  
      - การปลูกผักปลอดสารพิษ 

- ดานปศุสัตว การเลี้ยงสัตวปก 

- การปลูกไมผล  (กลวย มะมวง มะนาว) 
 

ฐานเรียนรู :  - การทําปุยหมัก 
                -  การปลูกผักปลอดสารพิษ 
                 -  ดานปศุสัตว (การเลี้ยงสัตวปก) 
                 -  การปลูกไมผล (กลวย มะมวง มะนาว) 
 
 
เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน                                      
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวกอบกุล อนันตกูล 
เบอรโทรศัพท : 089-9405304 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 38,384 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,055 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 269 ม.7 ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

พิกัด : Long  102.73274612117142   Lat  16.28652095945496 Zoning S2 
         X 257718  Y 1801974  zone 48 Q   
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายบุญสง  ราชวงศ 
ท่ีอยู : 269 ม.7 ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 083-4092397 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 
  -  พ้ืนท่ีทําการเกษตร รอยละ 90 เหมาะสมสําหรับปลูกขาวปานกลาง (S๒) และเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชผัก  
ประมาณ รอยละ 5  
  - ซ่ึงพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรของตําบลบานโตนมีคลองสงน้ําขนาดเล็ก ทําใหมีน้ําเพียงพอสําหรับ 
การปลูกพ้ืนตลอดท้ังป 
  - เกษตรกรสวนใหญทํานาปละครั้ง และยังทําการเกษตรเชิงเดียว ไมมีการปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืช
หลังจากทํานา ทําใหไมมีรายไดในขวงแลง 
  - เกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากปจจัยการผลิต 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต การทําเกษตรอินทรีย และการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิม 
รายได รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป ลดตนทุนการผลิตจาก 4,297 บาท/ไร เหลือ 2,700 บาท/ไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต การทําเกษตรอินทรีย และการทําเกษตรแบบผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตโดยลดการใชสารเคมี และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือใหมี 
รายไดตลอดป 
 

 

N 

ศูนยเพาะ

ชํากลาไม 
ประปาสวน

ภูมิภาค 

ถ

น

น

มิ

ต

ร

ภ

า

พ 

บานดง

กลาง 

บานโนน

สมบูรณ 

ศูนยเรียนรูฯ 

โรงเรียนชุมชน

 

ที่วาการอําเภอ

พระยืน 
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หลักสูตรการเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตโดยลดการใชสารเคมี การทําเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ฐานการเรียนรู :   
1. การปลูกขาวและพืชผักอินทรีย  
โดยการใชปุยอินทรีย และสารชีวภัณฑ เพ่ือใหมีแมลงศัตรูธรรมชาติ รักษาสมดุลธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

  

 2. การเลี้ยงกบ เพ่ือเสริมรายได                    3. การเลี้ยงไก  

 

 

 

 

 

4. การเลี้ยงหนูนา               4. การแปรรูปขาว   

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมทําไรนาสวนผสมและเกษตรอินทรียตําบลบานโตน,  
              ศูนยขาวชุมชนบานดงกลาง 
              ศูนยจัดการศัตรูพืชตําบลบานโตน 
              ศูนยจัดการดินปุยตําบลบานโตน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายเดชา นามโยธา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทร : 093 3261408 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 144,265 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 8,851 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานภูมูลเบา หมูท่ี 4 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 
พิกัด :  Long 102.43028408323039  Lat 16.553390837213605  Zoning S2 
 X 225754    Y 1831903         Zone 48 Q  
แผนท่ีศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายบุญทัย ทองภูเวียง       

เลขบัตรประชาชน : 3400400317649 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 3 หมู 4 บานภูมูลเบา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 088-7395872 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลโนนทอง ประกอบอาชีพหลักคือการทํานา มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการทํานาปานกลาง 
(S2) ซ่ึงการทํานาจะมีเพียงปละหนึ่งครั้ง จึงจําเปนตองมีการใชเทคโนโลยีตางๆเพ่ือชวยใหการทํานานั้นมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
ไดผลผลิต และคุณภาพเพ่ิมข้ึน และตองสงเสริมใหมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหมี
รายไดตลอดป 
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมเกษตรกรมีการผลิตขาวคุณภาพดี และทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตขาวคุณภาพดี   
การนําไปใชประโยชน : เทคโนโลยีการผลิตขาวคุณภาพดี   
หลักสูตรเรียนรู :     1. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

2. การทําสวนไมผล เชน มะมวง  นอยหนา กลวยน้ําหวา กาแฟ 
3. การผลิตสารชีวภัณฑ 
4. การเลี้ยงสุกร และการเลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ 
 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเรือ 

ศพก. 

4 กม. 

3 กม. 

3 กม. 

ขอนแกน 

ชุมแพ  

ภูเวียง  
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ฐานการเรียนรู :  

 

1. การผลิตขาว คุณภาพดี  2.การทําสวนไมผล 

3.การผลิตสารชีวภาพ  4.การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงสุกร 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองเรือ อ.หนองเรือ  

              ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสงัด  ทองภูธรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-1180834 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 141,707 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,046 ราย  

สถานท่ีตั้ง :  หมู 5 บานแสนสุข ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : Long 101.984498    Lat 16.587945  Zoning S2 
         X  268352   Y 1803853  Zone.47 Q 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายประหยัด ชํานาญรบ 

ท่ีอยู  :  บานเลขท่ี 500 หมู 5 ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

เบอรโทร : 087-8629362 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโนนสะอาด มีอาชีพเกษตรกร  และสวนใหญปลูกขาว โดยพ้ืนท่ีท่ีปลูกมี

ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ 58.77 โดยสวนใหญปลูกขาวเพ่ือไวรับประทานในครัวเรือน ซ่ึงมักจะประสบปญหา

ในเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง ทําใหมีตนทุนท่ีสูง ทําใหรายไดลดลง  จึงจําเปนตองมีการลด

ตนทุนการผลิต และเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมีรายไดหลักจากการปลูกขาวเพียงอยางเดียว จึงตองมีการสงเสริมให

เกษตรกรในพ้ืนท่ี มีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือใหมีรายได และมีอาหารบริโภคตลอดป  

แนวทางการพัฒนา : 1 8การทําการเกษตรแบบผสมผสาน และการลดตนทุนการผลิตขาว 1 8จากเดิม3,145 บาท/ไร 

เหลือ2,695 บาท/ไร  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรแบบผสมผสานการปลูกไมผล (ฝรั่ง) และการลดตนทุนการผลิตขาว  
การนําไปใชประโยชน : การเกษตรแบบผสมผสาน และการลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชปุยอินทรีย ปุยสั่งตัด   
หลักสูตรเรียนรู : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน และการลดตนทุนการผลิต  
ฐานเรียนรู :  
  ๑. การปลูกไมผล ฝรั่ง  

 

 

 

 

 

สะพาน 

หลม่สกั 
ชมุแพ 

จ.เลย 

ศพก. 

กม.7 

10



๒. ปศุสัตว ประมง  

 

 

  

 

 

 

๓. การผลิตเชื้อไตโครเตอรมาควบคุมโรคพืช    ๔. การปลูกพืชใชน้ํานอย 

 

 

 

         

 

 

๕. การซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก                 

 

 

   

   

   

 

แปลงเรียนรู :  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโนนสะอาด อ.ชุมแพ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายกิตติเชษฐ รัตนเก้ือ ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 099 263 1991 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  61,125 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :6,342 ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานวังทอง หมูท่ี 11  ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 
พิกัด : Long 102.17172167274134  Lat  16.78459553878864 
 (X 198504.39  Y 1857876.29) Zone 48Q 
ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายกฤษณ พิโสรัมย 
บานเลขท่ี 290 หมูท่ี 11 ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 0986544275 

 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลวังเพ่ิม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการ
ปลูกขาวปานกลาง (S2) 

- เกษตรกรปลูกขาวไวเพ่ือขายใหโรงสี แลวซ้ือเมล็ดพันธุขาวมาปลูกในฤดูการผลิตใหมไมมีการเก็บเมล็ดพันธ 

- เกษตรกรมีรายไดจากการปลูกขาวปละ 1 ครั้ง และมีตนทุนการผลิตสูง จากการพ่ึงพาปจจัยการผลิต เชน 
ปุยเคมี สารเคมีตางๆ  
แนวทางการพัฒนา : 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,000 บาท โดยมีเปาหมาย
ลดตนทุนไรละ 400 บาท 

2. สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากสมาชิก 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตขาวและเกษตรผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
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หลักสูตรเรียนรู:  
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 
 
 
 
ฐานการเรียนรู: การดูแลรักษาตั้งแตปลูก จนถึงการเก็บเก่ียวและขนสง 
 

2. การลดตนทุนการผลิตขาว 
ฐานเรียนรู : การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาเพ่ือควบคุมโรคไหมขาว การวิเคราะหธาตุอาหารในดินและใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน การผลิตและใชจุลินทรียหนอกลวย  

 

 
 

 
 
3. การเลี้ยงปลาในบอดิน และเลี้ยงโคเนื้อ 
ฐานเรียนรู : การผลิตอาหารปลาดุก (โดยเกษตรกรผูเลี้ยงปลา) และการเพาะพันธุปลา  
(โดยนายพินิตย เร็วสา smart farmer) การเลี้ยงโคเนื้อ หญาอาหารสัตว (โดยปศุสัวอําเภอสีชมพู) 

 
 

 
 
 
4. การทําไรนาสวนผสม และจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ฐานเรียนรู : แนวทางการจัดการทําไรนาสวนผสม และจัดทําบัญชีครัวเรือน  

 
 
 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 
 

 

เครือขาย : แปลงเรียนรูนายสวาท หวังพันกลาง (ผักหวานปา) ต.บริบูรณ,  

 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานบุงเมนต.วังเพ่ิม,   การขยายพันธุปลา (นายพินิตย เร็วสา) 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :0933261154 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  151,200 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 20,969 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานแสนตอ หมู 8 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  
พิกัด : Long  102.9463178622014   Lat 16.607507728838748    Zoning S2 
 Zone 48 Q       X  0280910    Y 1837259  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายเพ็ชร วงศธรรม 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 36 หมูท่ี 8 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 081 0609186 
 
สถานการณ : เกษตรกรในพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกพืชเปนหลัก คือ ขาว  
(พ้ืนท่ี S2) รองลงมาคือพืชไร มันสําปะหลัง และออยโรงงาน  
การผลิตทางการเกษตรมักประสบปญหากับสภาพดิน อากาศ ภาวะภัยแลง  
และภาวะสินคาเกษตรตกต่ํา ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน การทําการเกษตร 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะชวยให 
เกษตรกรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน 
 

แนวทางการพัฒนา  : การลดตนทุนการผลิตจาก 4,680 บาท/ไร เปน 3,500 บาท/ไร  และทําการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : การลดตนทุนการผลิตโดยการผลิตปุย และสารชีวภัณฑใชเอง และสรางรายได
เสริมจากเศรษฐกิจพอเพียง เชน เลี้ยงจิ้งหรีด 
 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต  

ศูนยเรียนรู 

ท่ีวา่การ 

อาํเภอนํ้าพอง 
อบต.บัวใหญ 

หมู่บา้นงูจงอาง 

วัดพระธาตุ
ขามแกน 

ไป อ.กระนวน 

โครงการชลประทาน
หนองหวาย 

 ถนน   อ.กระนวน   อ.น้ําพอง  

 ถนน   กาฬสินธุ   ขอนแกน 

 แยก บ.โคกสี 

 ถ
นน

มิต
รภ

าพ
  

 อ
ุดธ

าน
 ี

ขอ
นแ

กน
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หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต  
 

ฐานการเรียนรู : 
1. การไถกลบตอซังและการใชปุยพืชสด 
 
 
 
 
 
 
 
   
2. การผลิต/การใชปุยหมัก  
3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ  
4. เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงจิ้งหรีด  
 
   
 
 
 
แปลงเรียนรู :  
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนตําบลบัวใหญ 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแกน 
  ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง บานโนนเชือก หัวดง ต.บานขาม 
   ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง บานคําบง ต.สะอาด 
  ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง บานบึงเปง ต.ทากระเสริม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสาคร กัปโป 
เบอรโทรศัพท : 084 -6038081 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก :  มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 11,230 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  4,577 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานขุนดาน หมู 1 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : X 251500 Y 1858302 48 Q 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายจรัญ  ฐานะ 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 36 หมูท่ี 1 ต.บานดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 
เบอรโทรศัพท: 089-2424272 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรตําบลบานดงสวนใหญปลูกขาวเปนอาชีพหลัก มี
พ้ืนท่ีปลูกขาว 19,670 ไร อาชีพรองคือทําไรมันสําปะหลัง 6,400 ไร และออย
โรงงาน 5,430 ไร ถึงแมการปลูกขาวเปนอาชีพหลักและพ้ืนท่ีสวนใหญมีความเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 70 
แตพ้ืนท่ีดอนท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังในระดับ (S1) รอยละ 80 ประกอบราคาขาวต่ํา ตลาดมีความ
ตองการมันสําปะหลังซ่ึงเปนพืชอาหารและพลังงานทดแทนและราคาสูงแตเกษตรกรยังขาดความรูเรื่องการใชพันธุดี การ
ปรับปรุงบํารุงดินและมีปญหาการระบาดของโรคและศัตรูมันสําปะหลัง 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง จากตนทุนการผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยไรละ 3,875 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 650 บาท 

การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง จากคาเฉลี่ยผลผลิต 3,460 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 4,300 กิโลกรัมตอไร 
เทคโนโลยีเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
                      2. การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การปรับปรุงดิน เริ่มจากการไถเตรียมดินเพ่ือกําจัดวัชพืช การใชปุยอินทรียเนนการใชปุยคอกและการ
ใชปุยพืชสดหวาน 45 วัน แลวไถกลบ, การใชปุยหมักมูลสัตว  

 

 

2. การเตรียมพันธุ มีแปลงพันธุใหเกษตรผูสนใจศึกษา เชน ระยอง 5, เกษตรกรศาสตร 50, หวยบง 60, 
ระยอง 72 และ ระยอง 9 การใหความรูดานอายุทอนพันธุ การตัดความยาวทอนท่ีเหมาะสม การบมทอนพันธุเพ่ือใหมี
เปอรเซนตการงอกสูง 

 

 

 

 

3. การปลูกและดูแลรักษา เนนการปลูกในระยะท่ีเหมาะสม คือ 1.50x1.50 เมตร การกําจัด
วัชพืช การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูมันสําปะหลัง 

 

 

 
 

 

4. การทําไรนาสวนผสม การทําการเกษตรดานขาว ไผ เห็ด 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลบานดง และอาสาสมัครเกษตรประจําหมูบานตําบลบานดง ศูนยจัดการดินปุย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพิพัฒน บุญนา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  093-3265211 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 
สถานท่ีตั้ง : บานคลองชัย หมู  8  ตําบลดูนสาด  อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  41,472 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  2,212 ราย 
พิกัด :   latitude 16.799456  longitude   103.134955 
   (X = 301239 Y = 1858305)  Zone 48Q 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :   นายจรินทร  ธรรมดี  

สถานท่ีตั้งศูนยเรียนรูฯ : บานเลขท่ี 99 หมู 8 บานคลองชัย  

   ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 08 9274 5102 
 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอกระนวน มีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราประมาณ 31,530 ไร ปลูกมากท่ีสุดของจังหวัด
ขอนแกน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตําบลดูนสาด รอยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกยางพารา มันสําปะหลัง 
และขาว  เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกขาว อยูในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม (N) ไมมีระบบชลประทาน อาศัยน้ําฝน ประชาชนสวน
ใหญในตําบลดูนสาดมีการยายบานเรือนมาจากท่ีอ่ืนคอนขางหลากหลาย สวนหนึ่งมีถ่ินฐานเดิมมาจากภาคใต ซ่ึงมี
อาชีพดั้งเดิมและมีความรูในการทําสวนยางพารา ประกอบกับในพ้ืนท่ีอําเภอกระนวน มีแหลงสําหรับรับซ้ือน้ํายาง
และยางกอนถวยในพ้ืนท่ีทําใหคาใชจายในการขนสงลดลง แตเกษตรกรยังประสบปญหาราคาน้ํายางดิบ ยางกอน
ถวย คาจางแรงงาน ผลผลิตตอไรต่ํา การใชปจจัยการผลิตสูง ความอุดมสมบูรณของดิน ราคาปุยและสารเคมีสูง ทํา
ใหตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิต โดยการใชเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือผลผลิตน้ํายางและการแปรรูป  

อ.น้ําพอง 

ต.ดูนสาด 

ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม 

 นิคมสหกรณดงมูล 

อ.ยางตลาด 

 

 

สี่แ
ยก

ไฟ
แด

ง 
อ.

กร
ะน

วน
 

ศูนยเรียนรูฯ 

 

ม.8 บานคลองชัย 

 อางเก็บน้ําคลองชัย 

ลํา
หว

บล
งไ

ซ 

อ.
ซํา

สูง
 

4 กม. 

อ.
ทา

คัน
โท
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยาง 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต และการทําไรนาสวนผสมเพ่ือเสริมรายได 

ฐานการเรียนรู :  
1. เทคโนโลยีการผลิตยาง  
        โดยเนนตั้งแตการใชพันธุยางท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี ไดแกพันธุ 
RRIT251 RRIM600 ซ่ึงใหผลผลิตน้ํายาสูง ปลูกโดยตนตอตาและ
ตนยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตรและเตรียมพ้ืนท่ีกอนปลูก ระยะปลูก 
การบํารุงรักษาสวนยาง การกรีด 
2. เทคโนโลยีดานดิน ปุย  

 

        โดยเลือกเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี ไดแก ใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย โดยใสใหถูก
สูตร ถูกเวลา ถูกวิธี การปลูกพืชคลุมดินชวยควบคุมวัชพืช ลดการ
ชะลางพังทลายของดิน ปรับปรุงโครงสรางและเพ่ิมธาตุอาหาร  
3. การทําไรนาสวนผสม การเลี้ยงกบ นกกระทา 
 
แปลงเรียนรู : 

  

 

 
 
 
 

  

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหวยโจด อ.กระนวน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมยศ ตุมทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 6376 3185 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ขาว  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 137,000ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,600 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานโสกจาน หมูท่ี 3 ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
พิกัด :  Long 102.76315598006845     Lat 16.063966095455644 Zoning : S1 
 ZONE 48 Q X 260701  Y1777304   

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 บานโสกจาน 

                                                                                                                ไปอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 

 บานโสกจาน 

         

 ไปบานโสกตล่ิง 

บานโสกจาน 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุริยันต พิเชฐพงษวิมุติ 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 89 หมู 3 บานโสกจาน ต.ในเมือง อ.บานไผ   จ.ขอนแกน  
เบอรโทรศัพท : 086 242 8562  

 

 

 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในอําเภอบานไผ ประมาณรอยละ 90 ปลูกขาว โดยในพ้ืนท่ีของบานโสกจาน เปนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมตอการปลูกขาว (S1) แตพบวาปญหาท่ีเกิดกับเกษตรกรคือ ตนทุนการผลติท่ีสูงข้ึน มีการใชปจจัยการผลติสูง เมล็ด
พันธุดีมีราคาสูง ปุยแพง ดินขาดความอุดมสมบูรณ โรคแมลงระบาด ทําใหผลผลิตท่ีไดมีปริมาณนอยและไมมีคุณภาพ  เนื่องจาก
การจัดการท่ีไมมีประสิทธภิาพ การเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยียังเปนไปไดนอย 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตขาว    

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนโดยการใชปุยลดตนทุน (ไถกลบตอซัง ปุยพืชสด ปุยสั่งตัด) และ
การเพ่ิมผลผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดียว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว จาก 3,381 บาท/ไร เหลือ 2,714 บาท/ไร  

ธนาคารชมุชน 
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หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
ฐานการเรียนรู :   

1. การใชปุยลดตนทุน (ไถกลบตอซัง,ปุยพืชสด,ปุยสั่งตัด) 
 2. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ (เชื้อราไตรโคเดอรมา) 

3. การปลูกขาวตนเดียว (SRI)  4. เศรษฐกิจพอเพียง (มะนาว, ประมง, ปศุสัตว, ผัก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  

    ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  

    ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน  

    สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ขอนแกน  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางจารุวรรณ บุญนําพา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 088 548 5313 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย   

     จังหวัดขอนแกน (กิจกรรมเกษตรผสมผสาน) 

สถานท่ีตั้ง : บานวังหิน  หมูท่ี 2 ตําบลสระแกว   อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน  40340 

พิกัด : X 273967   Y 1755397 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายปญญา  รินไธสง  อายุ 47 ป     

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 12 หมูท่ี 2 บานวังหิน  ตําบลสระแกว   

         อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 40340 

เบอรโทรศัพท : 093-3653766 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีทําการเกษตรของบานวังหินสวนใหญอยูในชั้นความเหมาะสมปานกลางสําหรับ

เพาะปลูกขาว(S2)ทําใหเกษตรกรท่ีทําการเพาะปลูกขาวไดรับผลผลิตท่ีตํ่า ประกอบกับปจจัยการผลิตทาง

การเกษตรมีราคาท่ีสูงข้ึน ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา โรคแมลงระบาด ตลอดจนไดรับภาวะฝนแลงเนื่องจาก

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนา : การทํากิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจากการทํา

การเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มีการเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของกิจกรรมการเกษตรภายในแปลง และเปนการทํา

การเกษตรปลอดภัยตอตนเองและผูบริโภค 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการผลิตสัตวแบบผสมผสาน 

หลักสูตรการเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ(GAP) 

: เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปกและหมูหลุม 
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ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาวและการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ(GAP) 

ฐานการเรียนรู : 3. การผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรู : 4. เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปกและหมูหลุม 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

                      

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานวังหิน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายเจริญ  สําเร็จรัมย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-7547430, 087-5171345, 092-2671709   

E-mail : charoen_srr@hotmail.com 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก: ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย: 19,633 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,093  ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : บานโนนพริก  หมูท่ี ๗  ตําบลโคกสงา  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : ZONE 48 Q X ๒๓๒๔๖0  Y ๑๗๔๔๕0๓ 

ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ช่ือเกษตกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายชาย  ดีจะมาลา  อายุ ๗๘ ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๑๖ หมู ๗ บานโนนพริก ตําบลโคกสงา อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน                                         
เบอรโทรศัพท : 0๘๙- ๒๗๘๑๙๓๔ 
พ้ืนท่ีท้ังหมด :  ๓๔ ไร  ไรนาสวนผสม จํานวน ๘ ไร  สระน้ํา จํานวน ๑ ไร 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  - เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโคกสงา อําเภอพล สวนใหญปลูกขาว 
มันสําปะหลัง และออย ตามลําดับ 
                            - พ้ืนท่ีในเขตตําบลโคกสงา มีพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) จํานวน 19,633 ไร และ 

พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จํานวน 5,332 ไร แตประสบปญหาตนทุนการผลิตขาวท่ีสูงข้ึน ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญยังมี

การผลิตท่ีไมไดมาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว และสงเสริมให

เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพขาวใหดียิ่งข้ึน 

 

ถนน 
เมืองพล 

 

แวงนอย 

 

อําเภอพล 

โรงเรียนเมืองพล 
พิทยาคม 

อบต. โคกสงา 

ทางไป อบต. โคกสงา 

โรงเรยีนบานคูขาด 

ศพก. 
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แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาวตั้งแตเริ่มตนการปลูก จนถึงเก็บเก่ียว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตตามมาตรฐาน GAP 
หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 
ฐานการเรียนรู : 1. การปลูกขาว  
  2. เกษตรผสมผสาน 
  3. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ และฮอรโมนตางๆ 
  4. การผลิตขาวปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP 
  5. การประมงและปศุสัตว 

    

 
 

แปลงเรียนรู 

     
 

 

   

 

 
เครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสุภิญญา  พงษคําพันธ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 081 8725396  

25



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  22,057 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  .3,588 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานถลุงเหล็ก หมู 7 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
พิกัด :   latitude 15.8980513807676   longitudes 102.541896364418 Zoning S1 
 (X 236799 Y 11759198)         Zone 48Q 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายไพศาล ผาจันดา อายุ 58 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 37 หมูท่ี 7 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 085-7487699 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรปลูกขาวรอยละ 95 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) โดยสวน
ใหญปลูกขาวเจาขาวหอมมะลิ 105 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย และแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวกลอง ขาวฮางจําหนาย 
เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนเมล็ดขาวพันธุด ี
 

แนวทางการพัฒนา : 1) การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 4,300 บาท/ไร เหลือ 2,800 บาท/ไร    

      2)  เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตขาวอยางมีประสิทธิภา  
      3) การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชสารชีวภัณฑ
ในการปองกันกําจัดแมลง และการแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมูลคาขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว (ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมูลคา) 
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ฐานการเรียนรู : 
1. การบริหารจัดการศูนยขาวชุมชนและการผลิตเมล็ดขาวพันธุดี การรวมกลุมกันเปนศูนยขาว  
ใชและผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใชอัตราและวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน การทํานาหยอด  
นาโยน มีการตัดพันธุปน และการตรวจสอบคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว 
2.การวิเคราะหดินและการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัด
สําหรับนาขาว ลดตนทุนการผลิต โดยใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน 
 

3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ในการปองกัน
กําจัดแมลง (เชื้อราไตรโคเดอรมา,เชื้อบีที) สาร
สกัดตะไครหอม  

 

 
4. การปลูกพืชปุยสดบํารุงดิน, การผลิตและการใช
ปุยหมัก สาธิตการทําน้ําหมักมูลสุกร 

 

5. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา สาธิตการแปรรูป 
ขาว เปลือกเปนขาวฮาง การสีขาวกลอง การทํา 
ขาวซอมมือ บรรจุถุงเพ่ือจําหนาย 

 

แปลงเรียนรู : 

  

 

 

 

 
 
 

เครือขาย : ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลใหมนาเพียง 
    ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลแวงใหญ 

     ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน  
    กรมการขาว  
    ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
    ศูนยดินปุยชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวณัฐชานันท  ผาสุข    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท :  083-1430044  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  69,887 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  4,266 ราย 
สถานท่ีตั้ง  : หมูท่ี 9 บานโนนศิลา ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
พิกัด : Long 102.42894707457927    Lat  15.830430076306573    
         (x 224609    Y 1751865)         Zone 48Q 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายบุญชั้น บุญเรืองศรี อายุ 47 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 5 หมูท่ี 9 ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 085 6484171 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย สวนใหญเกษตรกรมีรายไดหลักจากการปลูกขาว และมีเปน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาวปานกลาง (S2) เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสวนใหญจะทํานาได
เพียงปละ 1 ครั้ง จึงมีความจําเปนตองลดตนทุนการผลิต และหารายไดเสริมเพ่ือใหมีรายไดหมุนเวียนตลอดป 
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แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 3,300 บาท/ไร เหลือ 2,850 บาท/ไร และการสรางระบบการ
การสรางระบบการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีสามารถนําไปสูความม่ันคงดานอาหารและรายไดหมุนเวียนตลอดท้ังป โดยสามารถสราง
รายไดท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินสําหรับเกษตรกรเปาหมายไมนอยกวาปละ 10,000 บาท 
  ระบบการผลิตท่ีเนนความหลากหลายสามารถสนับสนุนใหระบบการผลิตขาวสามารถลดตนทุนการผลิตตอไรลง
รอยละ 10  
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต และการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต และการนําระบบการผลิตท่ีหลากหลายมาเพ่ิมรายได 
 
หลักสูตรการเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิต 
   2. การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ฐานการเรียนรู :  
1. การผลิตปุย การจัดหาวัสดุจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การทํากองปุย  
การกลับกองปุย การใชปุยใหเหมาะสมกลับชนิดพืช ท้ังทางดานปริมาณ และวิธีการใช 
2. การผลิตสารชีวภัณฑ  
3. การเลี้ยงแมลง(จิ้งหรีด) ปศุสัตว (วัว หมู) และผัก  
 
  
 
 
 
 
แปลงเรียนรู :  
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน  

    ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  
    ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายภาณุศักดิ์ จิตแสง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 085 6814075 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.หนองสองหอง  จ.ขอนแกน 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 213,422 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :9,409. ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานศรีสมบูรณ  ม. 7  ตําบลคึมชาด  อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  40190  
พิกัด : Long 102.7608    Lat  15.80279 
 (  X 260138  Y Y 1748398) Zone 48Q 

ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ถนนหนองสองหอง – เมืองพล 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายชัยยพร   หิรัญอรอายุ  
48 ป 
บานเลขท่ี 92 หมู 7 ต.คึมชาด  อ.หนองสองหอง  
จังหวัดขอนแกน โทรศัพท 080-7556535  
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

เกษตรกรในตําบลคึมชาดมีอาชีพหลักคือการทํานา ความ
เหมาะสมตอการทํานาอยูในระดับปานกลาง (S2) แตประสบปญหาผลผลิตทางการเกษตรต่ําเกษตรกรจึงตองลงทุน
เพ่ิมข้ึนในการในการจัดซ้ือปุยสารเคมี ปจจัยการผลิตอ่ืนๆ  เพ่ือใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
รายไดลดลง เปนผลใหเกษตรกรมีความยากจนบางสวนท้ิงพ้ืนท่ีการเกษตรไปประกอบอาชีพอ่ืนในเมืองเพ่ือหารายได
มาจุนเจือครอบครัวทําใหเกิดปญหาครอบครัว 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการปรับปรุงดิน 
2. การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี  โดยแบงพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว ปลูกผัก  ปลูกไมผล  ทํานาและแหลงน้ําเพ่ือให

เกษตรกรมีรายไดหมุนเวียนตลอดป  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  การปรับปรุงบํารุงดินโดยวิธีการใชแฝกเพ่ือกักเก็บน้ํา 

รพ.หนอง

สองห้อง 

ท่ีวา่การอ.

หนองสอง

ห้อง 

อบต.ดอนดัง่ 

ถนนบ้านชาด – หนองบวัแดง 
บ้านชาดใหญ่ 

ศนูย์

เรียนรู้ 

ถน
นห

นอ
งส

อง
ห้อ

ง 
– 

บ้า
นไ

ผ ่

N 
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การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว โดยการปรับปรุงบํารุงดิน 
หลักสูตรเรียนรู :1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
  2. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
 
ฐานการเรียนรู:   
 
1. การใชแฝกปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือรักษาความชื้นดิน 

 

2. การใชปอเทืองในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

3.  การทําปุยหมักและปุยน้ําหมัก  

 

4.  การเลี้ยงปลาในนาขาว 

 

5.  การปลูกไมผลเพ่ือเสริมรายได 

 

แปลงเรียนรู 

 
 
 
เครือขาย  :  หมอดินอาสาอําเภอหนองสองหอง ,  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดขอนแกน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายบัญญัติ   บุตรจอม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท098 –1033634 
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ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 144,788 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 6,506 ราย 
สถานท่ีตั้ง  ม.1 บานนาหวา ต.นาหวา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 
พิกัด :  Long   102.3234.88      Lat   16.4148.59   Zoning S3 
 ( X  237986   Y 1847632) Zone 48Q 
แผนท่ีไปศูนยฯ : 
 

 

 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายบุญธรรม  หินเธาว 
ท่ีอยู : 35 หมูท่ี 1 บานนาหวา ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 081-028-9820 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี :   

1) เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปลูกขาวรอยละ 65 และปลูกออยรอยละ35 

2) พ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกขาว S3 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนายบางสวนปลูกออยสงโรงงาน 

3) การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณดี ราคาปุยและสารเคมีราคาแพง 

4) ประสบปญหาความแหงแลงซํ้าซาก พ้ืนท่ีเพียงรอยละ 20 ไดรับประโยชนจากคลองสงน้ําโดยพลังงานไฟฟาโดยสูบน้ํา

จากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 
 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เปนการทําการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสรางแหลงอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนท่ีเหลือก็จําหนาย ลดความเสี่ยงเรื่อง
ราคาผลิตผลพืชเชิงเดี่ยว ใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด มีรายไดหมุนเวียนตลอดป 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยอินทรีย และน้ําหมักใชเอง และการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน 
 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
 

หลักสูตรการเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู : 

 1. การผลิตปุยอินทรีย  โดยผลิตเพ่ือใชในไรนาสวนผสม เพ่ือลดตนทุนการผลิต และใชวัสดุ เหลือใชใหเกิดประโยชน   

ปุยอินทรียท่ีผลิตเอง เชน ปุยหมัก ปุยน้ําหมักชีวภาพ สวนปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตบางสวนจําหนายใหเกษตรกรเปนการ

สรางรายไดเพ่ิม 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ เชนเพาะขยาย 

เชื้อราไตรโคเดอรมาและผลิตน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง  

เพ่ือลดตนทุนการผลิตและผลิต อาหารท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน 
        

3. การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน เพ่ือผสมปุย 

      ใชเองตามคาวิเคราะหธาตุอาหารในดิน                 

 

 

 

  
 

4. การใชน้ําอยางรูคุณคาและประหยัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  5. การจัดทําระบบบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม 

โดยใชระบบน้ําหยดในแปลงกลวยน้ําวา 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลนาหวา ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนาหวา 

    1. ไรนาสวนผสม นายบุญมา  ไชยมงคล  หมู 3 บานหวยชัน ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

2. ไรนาสวนผสม นายเมธี โสภา หมู4 บานคําใหญ ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายไพรวัลย  ปลายชัยภูมิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ     

เบอรโทรศัพท : 083-3367-554 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  
สินคาหลัก : มันปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  18,393 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,577 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานโนนงาม หมูท่ี 2 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
พิกัด :  Long  102.4558523714869  Lat 16.218877314884743  Zoning S3 
 (X 228020 Y 1794834)  Zone 48Q 
 แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายอภิศักดิ์ แกวศรีบุตร 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 13 หมูท่ี 2 บานโนนงาม ต. นางาม อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแกน   
เบอรโทรศัพท : 097-2492541  093-4157661 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

- สภาพดินสวนใหญตําบลนางามมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย 
จึงเหมาะสําหรับการปลูกพืชไร   

- สําปะหลังจัดไดวาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอําเภอมัญจาคีรี 
- มันสําปะหลังท่ีปลูกในตําบลนางามจะมีผลผลิตตอไรท่ีคอนคางสูงกวาอ่ืนๆของอําเภอมัญจาคีรี 
 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไร ซ่ึงผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไรของ
อําเภอมัญจาคีรีอยูท่ีประมาณ 3250 กิโลกรัม เปน 3850 กิโลกรัม/ไร (เพ่ิมข้ึน 600 กิโลกรัม/ไร)    
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังโดยใชเทคโนโลยี 
 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
 
 
 
 

34

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=837775056343174&set=a.600342576753091.1073741833.100003320632112&type=3


ฐานการเรียนรู :  
1. การเตรียมแปลง (ดิน ตนพันธุ)การเตรียมดินเพ่ือปลูก และการเลือกพันธุมันสําปะหลังใหเหมาะกับพ้ืนท่ี  

ศูนยเรียนรูจะทําการปลูกทดสอบพันธุมันสําปะหลังทุกชนิดเพ่ือหาความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในแตละชนิดพันธุ 

กอนท่ีจะปลูกขยายตอในแปลงใหญ อายุของทอนพันธุประมาณ 8 – 12 เดือนเหมาะสําหรับการนํามาเปนทอนพันธุ และ

การตัดทอนพันธุท่ีความยาว 25 – 30 เมตรก็เปนหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีศูนยเรียนรูแหงนี้ใหความสําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การปลูกและการดูแลรักษา โรคแมลง ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

โรคท่ีสําคัญของมันสําปะหลังคือเนา การปองกันท่ีศูนยเรียนรูนํามาใชคือ การยกรองปลูกใหสูงเพ่ือปองกันน้ํา

ทวมขัง การเพ่ิมระยะหางของการปลูกเพ่ือใหมีแสงแดดสองถึงเพ่ือปองกันเชื้อสาเหตุของโรคเนา และการปรับเลื่อน

ระยะเวลาในการปลูกไมใหชวงท่ีมันลงหัวเต็มท่ีตรงกับชวงท่ีมีผลตกชุกมากจนเกินไปแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญคือเพลี้ยแปง

มันสําปะหลัง ซ่ึงจะปองกันโดยการแชทอนพันธุดวยสารเคมี เชน สารไทอะมีโธแซมกอนปลูก หม่ันสํารวจแปลงเพ่ือกําจัด

ตนมันสําปะหลังท่ีแสดงอาการ และควบคุมดวยแตนเบียน อะนาไกรัส  

 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู :  
 

 
 
 

 
 
 
เครือขาย : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแกน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3265619 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย ๙๙,๔๐๕ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :๑๐,๗๐๒ ราย 

สถานท่ีตั้ง :: บานหวยอ่ึง หมูท่ี 4 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  Long  102.58436   Lat  16.096449 
 X = 241606Y = 1781115zone 48 Q   
ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

  ไป อ.มัญจาคิรี                                                   อําเภอชนบท 

 

                                                ศูนยเรียนรูฯ                  ท่ีวาการ 

                                                                               อ.ชนบท                                                     

                                                บานหวยอ่ึง 

                                                                           ไป อ. แวงใหญ 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางบุญเต็ม สุดใจ  อายุ  57  ป 

ท่ีอยู  :บานเลขท่ี 89  หมู 4 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 40180 

เบอรโทรศัพท : 0846824833 

สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโนนพะยอม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 85  และพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) รอยละ98.25 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหาตนทุนปจจัยการผลติ
สูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  ราคาผลผลิตต่ํา มีรายไดไมคุมคากับการลงทุนการผลิตขาว 

แนวทางการพัฒนา :การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และลดตนทุนการผลิต ไรละ 300  บาท และเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตขาว จากการขายขาวเปลือก กก.ละ 12 บาท แปรรูปเปนขาวฮางงอกจําหนาย กิโลกรัมละ 50 บาท  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตขาว เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว (ขาวฮางงอก) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู :  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวมะลิ(ขาวฮางงอก) 

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู :  
ฐานเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว   การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการไถกลบตอซังขาว  การปลูก

พืชปุยสด การทําปุยน้ําหมัก การลดอัตราการใชเมล็ดพันธ 

 ลดการใชปุยเคมี โดยการสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด) 

 การลดใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยการใช พืชสมุนไพร 

 และสารชีวภัณฑ การจัดการน้ําอยางเหมาะสมการเก็บเก่ียวในระยะท่ีเหมาะสม 

การบันทึกคาใชจายในการผลิต 

ฐานเรียนรูท่ี 2 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

ฐานเรียนรูท่ี 3 เรื่องการการผลิตขาวท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน(GAP) 

ฐานเรียนรูท่ี 4 เรื่องการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวมะลิ (ขาวฮางงอก) 

 การผลิตขาวฮางงอก 

 ข้ันตอนท่ี 1 แชขาวขาวเปลือก ใชเวลา 24 ช.ม.นําขาวท่ีแชไวมามอก(หุม) ใชเวลา  24 ช.ม. 

 ข้ันตอนท่ี 2 นําขาวท่ีมอก(หุม)มานึ่ง จนเมล็ดขาวแตก 

 ข้ันตอนท่ี 3  นําขาวท่ีนึ่งสุขแลวนําไปผึ่งตากในรมจนแหง 

 ข้ันตอนท่ี 4 นําขาวท่ีตากแหงแลวไปสีโรงสีขาวกลอง 

 ข้ันตอนท่ี 5  นําขาวมาท่ีสีแลวมาคัดคุณภาพ 

 ข้ันตอนท่ี 6 นําขาวฮางงอกท่ีคัดคุณภาพแลวบรรจุจําหนาย 

 

ฐานเรียนรูท่ี 5 เรื่องการใชน้ําอยางรูคุณคาปางประชาถวายพอของแผนดิน 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 
 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนหมูท่ี 4  ตําบลโนนพะยอม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายไพโรจน  พรหมสุคนธ  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 0897105590 
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อบต. ดงเมืองแอม

โรงเรียนดงบังวิทยาคม

ที�ทําการศูนย์เรียนรู้ฯ

บ้านป่าหวายนั�ง

ศูนย์ราชการ อ.เขาสวนกวาง

สี�แยกไฟแดงเขาสวนกวาง

ท
างไปสวนสัตว์

สี�แยกป่าหวายนั�ง

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ออย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 104,282ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,165 ราย 

สถานท่ีตั้ง :  หมูท่ี 4  บานปาหวายนั่ง  ตําบลดงเมืองแอม  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน  

พิกัดศูนย  : Long 102.758281  Lat 16.877749  Zoning S2 

      (X 266281  Y 1862424)  Zone 48Q 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายทองแดง  โหหนู  
ท่ีอยู  : 211  หมูท่ี 4 บานปาหวายน่ัง  ตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแกน              

เบอรโทรศัพท : 090-3388818 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกร สวนใหญทําการเกษตรรอยละ 90 และพ้ืนท่ีมีลักษณะไมราบเรียบ พ้ืนท่ีสวนใหญปลูกพืชไร 
ออยและมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวนอย(S๓) และมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกออยปานกลาง (S2) โดยปลูก
ขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย ปญหาท่ีพบในการทําการเกษตรของเกษตรกรคือ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด อยูนอกเขตชลประทาน อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก จึงมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือมาทํา
การผลิตออย เพ่ือเปนทางเลือกในการเพ่ิมรายไดของเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตตอหนวย จาก 814 บาท/ไร เปน 672 บาท/ไร และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย
โดยใชออยชําขอ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติออย โดยการชําขอ เพ่ือปองกันโรคใบขาว   

หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การใชปุยอินทรีย 

 
 

 

 

 

 

 

    2. การขยายพันธุออยปลอดโรคใบขาว โดยการชําขอ 

            
             3. การทําอาชีพเสรมิ ปศุสัตว/ประมง  

4. การจดัการนํ้าในพ้ืนท่ีทางการเกษตร  

5. การจดัการศตัรูพืช 

 

แปลงเรียนรู : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง  

              ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอเขาสวนกวาง 

ชื่อเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอุทัย  แสงแกว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ    

เบอรโทรศัพท : ๐๘๙ ๗๑๓๙๓๖๐ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 590 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 300 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานนาน้ําซํา หมูท่ี ๕ ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  
พิกัด :   Long 101.9173957827773  Lat 16.680804820642756 
 X 811171   Y 1846520   zone 47Q 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอภิเษก  ประเสริฐ  อาย ุ๔๔ ป 
ท่ีอยู : ๓๑ หมูท่ี ๕ บานนาน้ําซํา ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 081-0145697 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในบานนาน้ําซํา ตําบลภูผามาน เกษตรกรมี 
อาชีพทํานา แตพบวาเปนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะกับการทํานา(N) โดยเกษตรกร 
ทําการปลูกเพ่ือไวบริโภค และเนื่องจากปหนึ่งจะสามารถทํานาไดเพียงหนึ่งครั้ง  
เกษตรกร ตําบลภูผามาน และตําบลโนนคอมซ่ึงเปนตําบลใกลเคียง จะมีการปลูก 
พืชผักหลังการทํานาซ่ึงเปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีสรางรายไดหลังจากการทํานาป  
โดยมีบริษัทและพอคาเขามารับซ้ือในพ้ืนท่ี  

นอกจากนั้นยังมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในพ้ืนท่ี  
สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  
แนวทางการพัฒนา : 1. เกษตรผสมผสาน 2. การลดตนทุนการผลิตผัก 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนผลิตผัก โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  
และใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี และการทําการเกษตรผสมผสาน  
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตผัก  

N 
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หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตผัก 2. เกษตรผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู :  
ฐานการเรียนรูท่ี 1  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส ทูริง เยนซี หรือเชื้อบีที (BT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ปุยหมัก /น้ําสมควันไม 

 
 
 
 
 
 
 

ฐานเรียนรูท่ี 3 เกษตรผสมผสาน ปศุสัตว เพาะเห็ด 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  วาท่ีรอยตรีหญิงยุภารัตน  พนมพรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3280009  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน (ขาว) 

สถานท่ีตั้ง : บานยางคํา  หมูท่ี 6  ตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : X  295844 Y  1828245 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  

  
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสํารอง  เอกตาแสง  อายุ  70  ป   

      บานเลขท่ี 103  หมูท่ี 6  ต.กระนวน  อ.ซําสูง  จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 084–0853536 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลกระนวน  สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95  พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญ

เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) ถึงเหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) โดยปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและ

จําหนาย แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ราคาปุยและสารเคมีแพง โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : -  การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,550 บาท  โดยมี

เปาหมายลดตนทุน ไรละ 500 บาท 

- การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว และผลิตขาวคุณภาพดีมีมาตรฐาน 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

       2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 
 

 

 

 

 

ศพก.ตําบลกระนวน 

ถน
นน

กร
ะน

วน
 –

 เช
ียง

ยืน
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี 1  การลดตนทุนการผลิตขาว 

  1. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

 2. ใชขาวพันธุด ี

 3. การใชเทคโนโลยีการผลิตอยางประณีต  

 4. การปองกันกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน 

 5. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก  

            6. เก็บเก่ียวและขนสง 

 

ฐานท่ี 2  การเล้ียงปลาอินทรียในบอ 

  การเลี้ยงปลาแบบอินทรีย ในบอ (ลดตนทุนการเลี้ยงปลา)                                 

เปนการลดความเสี่ยง จากการทํานา หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 

 ฐานท่ี 3  การผลิตปุยอินทรีย 

   การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยหมัก และอ่ืนๆ                                              

เพ่ือใชในการลดตนทุนการผลิตขาว และรักษาสมดุลธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลกระนวน   

- ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางสมนึก  ดานซาย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 - 4213408 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.โคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแกน 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  65.773 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  4,629.. ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองหญารังกา หมูท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 
พิกัด :  Long  102.36397258330483  Lat  16.041014425560057 Zoning  S2 
 (X  0217940  Y  1775266)  Zone 48 Q 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประสงค   ประจุดทะเน  
ท่ีอยู : เลขท่ี 6  บานหนองหญารังกา หมูท่ี 5  ต.โพธิ์ไชย  
        อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท : 087-0352102 
 
 
 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  - เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญจะปลูกขาวเกือบทุกครอบครัว 

- เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม 
- การผลิตมักประสบปญหาผลผลิตตอไรต่ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณ 
- โรคแมลงระบาด 
- ตนทุนการผลิตสูงการใชเทคโนโลยีไมถูกตอง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี 

แนวทางการพัฒนา :  1. ลดตนทุนการผลิตขาว โดยเนนการใชปุยเคมีท่ีถูกตอง และถูกวิธี ปรับปรุงบํารุงดิน 
        2. การผลิตขาวใหมีคุณภาพดี ตรงตามชนิดพันธุ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 3,650 บาท/ไร เหลือ 2,450 บาท/ไร โดยการ
ปรับปรุงบํารุงดินจากพืชตระกูลถ่ัว และการใชน้ําหมักชีวภาพจากเศษพืช  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 
 
 

ท่ีว่าการอําเภอโคกโพธ์ิไชย 
บ้านโคก 

บ้านโพธ์ิไชย 

บ้านโนนกระยอม 

บ้านกดุลอบ 
บ้านมลูนาค 

สนง.เทศบาลตําบลโพธ์ิไชย 

บ้านหนองหญ้าปล้อง 

บ้านหนองหญ้ารังกา 

ศูนย์เรียนรู้ 

ตู้ยาม สภ.โคกโพธ์ิไชย 

ถนน 229 มัญจาคีรี – แก้งคร้อ 
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ฐานการเรียนรู : 
 
1. การปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถ่ัว 
เชน ปอเทือง หลังการเก็บเก่ียวขาว 
และการใชน้ําหมักชีวภาพจากเศษพืช 
 
2. การผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ มีการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี 
ตั้งแตเตรียมดินถึงการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา 
การกําจัดพันธุปนเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ 
 
3. การปองกันกําจัดพืชโดยวิธีผสมผสาน มีการ 
สํารวจตรวจนับสถานการณศัตรูพืชเปนประจาํ 
ทุกสัปดาห การใชสมุนไพร ชีวภาพ 
ในการปองกําจัดศัตรูพืช 
 
4. การใชปุยเคมีถูกวิธี ถูกอัตรา ถูกเวลา  
โดยการเนนปุยตามคาวิเคราะหดิน หรือ ปุยสั่งตัด 
 
แปลงเรียนรู :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย :  ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานโนนกระยอม หมูท่ี 3 ต.โพธิ์ไชย  อ.โคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแกน  
               ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายจํารัส  แพนพา ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท : 093-3265334 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  51,302 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  2,586 ราย 

สถานท่ีตั้ง : สถานท่ีตั้งศูนยเรียนรูฯ  ม.14  ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน 
พิกัด :   Long  102.293276  Lat 16.827788 Zoning S2 

 (48N X 211535.78  Y 1862477.82)   

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายหนูนา  พาอํานาจ   

ท่ีอยู : ม.14  บ.หนองแวง ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 080 767 1244 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรในตําบลกุดธาตุ สวนใหญทํานา มีพ้ืนท่ีทํานาเหมาะสามปานกลาง (S2) เกษตรกรสวน

ใหญประสบปญหาตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคาปจจัยการผลิต และการผลิตท่ียังไมเหมาะสม  

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยอินทรีย และพัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต และการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต  

หลักสูตรการเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การผลิตขาวปลอดภัยตามระบบ GAP  

3. เศรษฐกิจพอเพียง 

  

46



 

ฐานการเรียนรู : 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชเทคโนโลยีดานดินปุย เชน การทําปุยอินทรีย ปุยตามคาวิเคราะหดิน  

2. การผลิตขาวปลอดภัยตามระบบ GAP  

        3. เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมรายได 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

  

  
 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยดินปุยชุมชนตําบลกุดธาตุ อ.หนองนาคํา ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุรฉัตร ศรีลับซาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท : 098 2862432 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  
สินคาหลัก มะมวง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย924 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย37 ราย 
สถานท่ีตั้ง หมู 4 บานสวางพัฒนา ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด 
พิกัดlat 16.147584 long 102.768752 
 x 261400 Y 1786553 Zone 48Q 
ระดับการพัฒนาศูนย 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 

 

 
 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรูนายบุญสวน แกวไพฑูรย 

ท่ีอยู 27 หมู 4 บานสวางพัฒนา ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน  

เบอรโทรศัพท 089 623 4020 

สถานการณของพ้ืนท่ี แตเติมพ้ืนท่ีไดมีการผลิตมันสําปะหลัง ซ่ึงประสบปญหาเรองราคาผลผลิตตกต่ํา แตปจจัยการ
ผลิตกลับมีราคาท่ีสูงข้ึน และการปลูกมันสําปะหลังยังทําใหดินขาดธาตุอาหารมากข้ึน ตองใสปุยเคมีเพ่ิมข้ึนในทุกป 
ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหปญหา หาทางออกรวมกัน จนไดมาปรับเปลี่ยนเพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกมะมวงเพ่ือการสงออก ซ่ึงทําให
เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ผลิตมะมวงนอกฤดู ใหไดคุณภาพสงออกไปตางประเทศ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูการนําเทคโนโลยีการผลิตมะมวงสงออก เพ่ือใหไดมะมวงคุณภาพจากการจัดการสวน 
และการวางแผนการผลิตมะมวงออกนอกฤดูเพ่ือเพ่ิมราคาผลผลิต 

การนําไปใชประโยชน เทคนิคการผลิตมะมวงนอกฤดู 

หลักสูตรการเรียนรูการผลิตมะมวงนอกฤดูเพ่ือการสงออก 

ฐานการเรียนรู 
ฐานท่ี 1. การผลิตมะมวงนอกฤดูตามมาตรฐาน GAPการปลูกมะมวงนอกฤดูตามระบบ
มาตรฐาน GAP มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการจัดการสุขลักษณะสวน 
2. มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
3. มีการจัดการปจจัยการผลิต 
4. มีการปฏิบัติและการควบคุมการผลิต 
5. มีการบันทึกและการควบคุมเอกสาร 

 

อ บาน

 

อ

 



 
  

ิ  
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ฐานท่ี 2 การตัดแตงก่ิง การบํารุงรักษา และการดึงใบออน 

 

 

         

ฐานท่ี 3การราดสารแพกโคลบริทราโซลและการใสปุย 

 

 

 

ฐานท่ี 4การฉีดพนปุยทาใบและการปองกันกําจัดโรคแมลง 

การฉีดพนปุยทางใบ  บํารุงตนดวยปุยทางใบเพ่ือสรางตาดอก หลังราดสาร 1 เดือน 
การฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคและแมลง โดยใชรถพนยาแอรบลัส 

 

 

 

ฐานท่ี 5 การตัดแตงผลการหอผล 

 

 

 

 

ฐานท่ี 6 การเก็บเก่ียวและการคัดคุณภาพ 

 

 

 

เครือขาย: สมาคมชาวสวนมะมวงแหงประเทศไทย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนายพิเชษฐ ยามา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท086 232 0916 
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลติสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบล โนนแดง อําเภอ โนนศิลา  จังหวัดขอนแกน  
(เกษตรผสมผสาน) 
สถานท่ีตั้ง : 117  บานหนองหวา  ม.5 ตําบล โนนแดง  อําเภอ โนนศิลา  จังหวัด ขอนแกน 
พิกัด :  X 253440  Y  1770052       

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ  : นายสมจิต  ใจดี อายุ 57 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 117 ม.5 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน 
เบอรโทรศัพท :  084-4183966 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พอสมจิต ใจดี เปนเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลโนนแดง เปนเกษตรกรตนแบบของ ตําบล

โนนแดง โดยมีแนวคิดทําเกษตรผสมผสาน ปลูกทุกอยางท่ีกิน และ กินทุกอยางท่ีปลูก บนพ้ืนท่ีทําการเกษตร

อยู จํานวน 8 ไร 30 ตรว. โดยเกษตรกรไดขุดบอเลี้ยงปลา 1 ไร และแบงพ้ืนท่ีปลูกผัก (ผักมีการวางแผนการ

ปลูกตามฤดูกาล เชน ขาเหลือง กระเจี๊ยบเขียว  พริก ตนหอมฯ) จํานวน 1 ไร แปลงผักหวานปา พ้ืนท่ี 

ประมาณ 1 ไร  ปลูกไมผลเชน มะนาว ,มะมวง  ฝรั่ง นอยหนา  กลวยน้ําวา  ประมาณ 1 ไร และอีกประมาณ 

4 ไร เกษตรกรปลูกขาว ลุงนาเปนเกษตรกรตนแบบในดานการจัดการพ้ืนท่ีทํากิน โดยเนนเรื่องเกษตร

ผสมผสาน 

                            ในแปลงนี้มีรายไดรายวัน รายสัปดาห รายฤดูกาล โดยรายไดรายวันไดจากการเก็บ
พืชผัก มะนาว   และจับปลาจําหนายวันละ 300-500 บาท รายไดรายสัปดาหจากการตัดกลวยน้ําวา
จําหนายสัปดาหละ 800-1,000  บาท  รายไดรายฤดูกาลไดจากการจําหนายจําหนายขาวนาป ผักหวานปา 
และพวกไมผลรายไดประมาณ  80,000 บาท ทําใหท้ังปมีรายไดไมตํากวา 200,000 บาท   
 

แนวทางการพัฒนา : การทําเกษตรผสมผสาน เนนปลูกพืชทุกอยางท่ีกิน และกินทุกอยางท่ีปลูก เหลือจาก
การอุปโภค บริโภคในครัวเรือนคือเก็บขาย โดยลุงนาเนนทางดานสารชีวภาพ ไมใชสารเคมี จึงทําใหผูคนในเขต
นี้ม่ันในผักสวนลุงนา ทําใหมีชื่อเสียง  เพราะผลิตขายในทุกฤดูกาล 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : เกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 
        2. การทําเกษตรผสมผสาน 
        3. การเลี้ยงปลาในบอดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
        4. การผลิตปุยหมัก และปุยอินทรีย ชีวภาพ 
ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว   

การดูแลรักษาตั้งแตปลูกจนเก็บเก่ียว การเลือกเทคโนโลยี
การผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาด
ตองการ  และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดหาพันธุขาวคุณภาพดีและกําหนด
อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

 
ฐานการเรียนรู 2. การทําเกษตรผสมผสาน   

บนพ้ืนท่ี 8 ไร แบงพ้ืนท่ีปลูกผัก (ผักมีการวางแผนการ

ปลูกตามฤดูกาล เชน ขาเหลือง กระเจี๊ยบเขียว  พริก ตนหอมฯ) 

จํานวน 1 ไร แปลงผักหวานปา พ้ืนท่ี ประมาณ 1 ไร  ปลูกไมผล

เชน มะนาว ,มะมวง  ฝรั่ง นอยหนา กลวยน้ําวา ประมาณ 1 ไร 

 

 ฐานการเรียนรู 3. การเล้ียงปลาในบอดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง         

ขุดบอเลี้ยงปลา 1 ไร โดยทดลองเลี้ยงปลาในบอดินในนาขาว การผลิต

อาหารปลาแบบลดตนทุน 

 
ฐานการเรียนรู 4. การผลิตปุยหมัก และปุยอินทรีย ชีวภาพ     
ผลิตภัณฑทางการเกษตรจากสวนลุงนา เนนการผลิตแบบปลอดภัย ใช
ปุยหมัก และ ปุยอินทรียชีวภาพ โดยการผลิตปุยหมัก และปุยน้ํา
ชีวภาพ ไวใชเองในสวน เนนการพ่ึงพาธรรมชาติ มากกวาการใช
สารเคมี 
 

 
แปลงเรียนรู : 
 
 
 
 
 
เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลเปอยใหญ (ศูนยพอบุญมี  โสมะเกตุ) 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวกรรณิกา  แกวนาค นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 095-6235988    
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ตําบลเมืองเกาพัฒนา 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรตําบลเมืองเกาพัฒนา 

สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 29 บานโคกมวง หมูท่ี 6 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : Latitude 16 38' 9" N     Longitude  96 17' 13" E 

พิกัดท่ีตั้งแปลง :  X 210572      Y  1841259 

แผนท่ีศูนยเรียนรู : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประดิษฐ  ศิรธิรรมจักร 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 29 หมูท่ี 6 บานโคกมวง ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 087-6908083 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ท่ีดิน ส.ค.1 เนื้อท่ี 19 ไร 2 งาน กิจกรรมหลักไรนาสวนผสม 

                            พืชหลักคือผักหวานปา กิจกรรมรองคือการอนุรักษดิน โดยการปลูกแฝก 

แนวทางการพัฒนา : 1. การเพาะพันธุการปลูกผักหวานปา 

        2. การอนุรักษพันธุหญาแฝก 

        3. การลดตนทุนการผลิตขาว 

        4. การผลิตขาวอินทรีย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ปรับปรุงดินและอนุรักษดินและน้ํา 

หลักสูตรเรียนรู : 

1. การอนุรักษดินและน้ํา 

2. การปลูกผักหวานปา 

3. การเลี้ยงปลาในนาขาว 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี 1 ปลูกขาว ปลูกขาวดวยระบบอินทรียไวบริโภคในครัวเรือน 
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ฐานท่ี 2 ทําสวน ปลูกพืชผักสวนครัว ไมผล ไมยืนตน ผักหวานปา แบบผสมผสาน 

 

 

 

ฐานท่ี 3 เลี้ยงวัว มีแมพันธุวัว 3 ตัว ใหลูกปละ 1 ตัว มีแปลงปลูกหญา 3 ไร มูลวัวนํามาทําปุยหมักไวใชในสวน 

 

 

 
 

ฐานท่ี 4 เลี้ยงปลา  เลี้ยงปลาในนาขาวและเลี้ยงปลาในบอปลาไวบริโภคในครัวเรือนเหลือจากบริโภคก็จะนําไปขาย 

 

 

 

 
 

  

ฐานท่ี 5 ปรับปรุงดินและอนุรักษดินและน้ํา ใชผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน เชน น้ําหมัก ปุยหมัก  

การไถกลบตอซัง หวานพืชปุยสด เชน ปอเทือง นําหญาแฝกมาใชประโยชนรวมกับการเกษตร เชน ปลูกหญาแฝก 

เพ่ือดักตะกอนดิน ปองกันการพังทลายของดินชวยรักษาความชื้นหนาดิน เติมอินทรียวัตถุลงไปในชั้นใตดินและ 

ยังชวยใหมีรายไดเสริมจากการทําผลิตภัณฑ เชน ทําไพรหญามุงหลังคาขายในชวงหนาแลง 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

  

 

 

เครือขาย : สถานีพัฒนาท่ีดินขอนแกน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  

              ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน                   

              ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางมณฑนา  สระบัว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 098-0960469  สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเกา 
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