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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเฝาไร 

สินคาหลัก :  เกษตรผสมผสาน 

สถานทีต้ั่ง :  188  หมู  8  ตําบลวังหลวง  อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย  43000 

พิกัด    : Latitude        Longitude       X  318930     Y 1995711      Zone  48 

แผนที่ต้ังศูนย  :  

                                                                                                         

 

ชื่อประธานศนูยเครือขาย  : นายบุญลวน โพนสงคราม 

เบอรโทรศัพท      :  063-9093722 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเครือขาย  :  การบริหารจัดการพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ 

การนําไปใชประโยชน   :  การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู   :  1. การผลิตขาว 

      2. การผลิตไมผลไมยืนตน 

   3. การผลิตสัตว 

   ๔. ประมง 
   5. การผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 

1. การผลิตขาว                                                                  2. การผลิตไมผลไมยืนตน 

                         
3. การผลิตสัตว                                                               4. ประมง 

              

5. การผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ                                             
 
 
 
 

อ.โพนพิสยั                                                               ร.ร.เพียงหลวง 13(ประชาบาํรุง) 

               บ.โนนมีชยั                                                                                                                         

 

อ.เฝา้ไร ่                                                          ศพก.หลัก อาํเภอเฝ้าไร่ 
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   แปลงเรียนรู 

                   
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางนิภาวดี นาทองคํา 

เบอรโทรศัพท     :  093-3192962 
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ขอมูลศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอโพธิ์ตาก   

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   198  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย :   39 

สถานทีต้ั่ง  189  หมูที่ 4  บานสาวแล  ตําบลโพธิ์ตาก   อําเภอโพธิต์าก  จังหวัดหนองคาย  

พิกัด :.   Zone 48 X  225000 Y 1977859  

แผนผงั ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอโพธืตาก 

                          
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางสถาพร  ไชยอินทร อายุ 43 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3430700241028 

ที่อยู : 189  หมูที่ 4 บานสาวแล  ตําบลโพธิ์ตาก  อําเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 

เบอรโทรศัพท : 086-8633050 

สถานการณขอพื้นที่  : มีปญหานํ้าเปนเน่ืองจากเปนที่ดอนอาศัยนํ้าฝนทําการเกษตร จําเปนตองขุดบอเพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช

ในชวงตันปการผลิตแตนํ้าไมเพียงพอใชในการเกษตร บางปไมมีนํ้าใชในการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 

แนวทางการพฒันา  

1. ฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถผลิตและขยายเช้ือไตรโคเดอรมา และเช้ือราบิวเวอรเรีย ใชในครัวเรือนทุก

ครัวเรือน เพ่ือปองกันการระบาดโรคพืช 

2. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมักปุยอินทรียและปุยนํ้าหมกัชีวภาพใชทุกครัวเรือน 

3. เลี้ยงเปดพันธุไขอารมณดีและการแปรรูปโดยการทําไขเค็ม 

4. ทํานาแบบประณีตและการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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จุดเดนของศนูยเรียนรู: ผลิตขาวปลอดภัยสารพิษ 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา 

 2. การผลิตและขยายเช้ือบิวเวอรเรีย 

 3. การผลิตปุยหมัก และปุยนํ้าหมัก 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

1. ฐานการผลติและใชเชื้อราไตรโคเดอรมาและบิวเวอรเรีย 

 

2. ฐานการปรบัปรุงบาํรุงดิน 

        การผลติ และการใชนํ้าหมักสูตรสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช เปนการลดตนทุนการผลติ 

และเพ่ิมผลผลติ เกษตรกรปลอดภัย ผูบริโภคปลอดภัย  

 
 

 

 

 

3. ฐานการลดตนทุนการผลติขาว การปลกูขาวแบบปราณีต 

ประหยัดเมล็ดพันธุขาว ใชไรละ 5-6 กิโลกรมั / ไร  ประหยัดคาจางแรงงาน พ้ืนที่  1  ไร ใชเวลา  1 ช่ัวโมง

ปรับระยะความหางระหวางแถวได ราคาถูก 
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4. การเลี้ยงเปดไขอารมณดี 

 
5. ฐานการเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

 
 

   

แปลงเรียนรู 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนพดล  นิตยารส  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 088-0385749  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัตนวาป 

สินคาหลัก  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย 44,000 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย 4,358  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเปงจานหมู 8 ตําบลโพนแพง  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

พิกัด : โซนที่ 48 พิกัด  x = 311126 Y = 2020277 

พื้นที่ทัง้หมด : ๓ ไร แหลงน้าํ : สระ /ระบบน้ําบาดาลเพือ่การเกษตร ลักษณะดิน : ดินรวนปนทราย  

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายกสิพงษ  ประจิมทิศ 

ที่อยู  :    บานแลขที่ 128 หมูที่ 8  ตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย 

เบอรโทรศัพท 098-2324166 

สถานการณของพื้นที่  เกษตรกรในพ้ืนปลูกขาวรอยละ๗๐ และพ้ืนที่ปลูกสวนใหญเปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม

กับการปลูกขาวในระดับปานกลาง (S2) โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหา ดินขาดความอุดม

สมบูรณ ทําใหผลผลิตตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง โรคแมลงระบาด ตนทุนการผลิตสูง ประสบภัยธรรมชาติ นํ้า

ทวมป 2561  ภัยแลงภาวะฝนทิ้งชวง 2562  

แนวทางการพัฒนา    1. เกษตรกรไดรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย 

                 2. ลดตนทุนการผลิตโดยการลดการใชสารเคมี และปุยเคมี 

        3. นําวัสดุเหลอืการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน ลดการเผา  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การนําเทคโนโลยีมาใชในการลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตขาว  

ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ)  

 ฐานเรียนรูที่ ๑ ฐานเรียนรูเรือ่งดินและปุย 
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ฐานเรียนรูที่ ๒ ศัตรูขาวและการปองกันกําจัด 

  

 ฐานเรียนรูที่ ๓ การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรียเพ่ือใชปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว 

   

 ฐานเรียนรูที่ ๔ ผลิตภัณฑจากขาวและการแปรรูป 

  

 ฐานเรียนรูที่ ๕ อาชีพเสริมจากการทํานา 

   

แปลงเรียนรู 

  
เครือขาย :  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางสมหมาย  เมยดง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :   
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
สินค้าหลัก :  ข้าว   

สินค้ารอง : ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปา้หมาย : 277,677 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 14,032 ราย 
สถานทีต้ั่ง : บ.คําตอยูง ม. 7  ตําบลเซิม  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

พิกัด : Latitude=17.953795 Longitude=103.333654  X=323530   Y=1985865 
แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้ :  

   
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายนิคม  ศรีษะ อายุ 58 ปี  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4305-00181-34-0 

ที่อยู่ : 89  ม. 7  ตําบลเซิม  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  
เบอร์โทรศัพท ์: 0-8335-2998-7 
สถานการณ์ของพื้นท่ี : เดิมพ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นพ้ืนแห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืช

เชิงเด่ียวกันมาเป็นเวลานาน เกษตรกรส่วนใหญ่หลังจากปลูกข้าว ปลูกมันสําปะหลัง เสร็จแล้วก็อพยพไปขายแรงงานในเมือง 

นายนิคม ศรีษะ ไม่ต้องการอพยพไปขายแรงงานเหมือนเกษตรกรรายอ่ืน จึงเริ่มหันมาทําการเกษตรผสมผสาน สร้างแหล่งนํ้า

โดยนําหลักหลักการของธนาคารนํ้ามาใช้ ปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์นํ้า และปลูกป่าเพ่ือสร้างธนาคารอาหาร     

เลี้ยงหมูหลุม และกระบือเพ่ือให้เป็นธนาคารปุ๋ยสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 

แนวทางการพฒันา : ๑. จัดทําฐานเรียนรู้เรื่องการจัดการดิน นํ้า และปุย๋ 

        ๒. พัฒนามาตรฐานการผลิตให้เป็นเกษตรอินทรีย์ 

        ๓. สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือรวบรวมผลผลิตและจัดจําหน่าย 

จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ :  ทํากิจกรรมต่างๆในรูปแบบธนาคาร เช่น ธนาคารดินและนํ้า ธนาคารอาหาร ธนาคารปุ๋ย 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑  การจัดการดินและปุย๋ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ ๒  การบรหิารจัดการน้ํา 
 

                                                                 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓  การจัดการป่า (ปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 

                                
 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔  ธนาคารอาหาร 

                                 

แปลงเรียนรู้ : การผลิตข้าวอินทรีย์แบบปราณีต 
 

                      
 
เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริม : นายวิทยา  ขันติย ู
เบอร์โทรศัพท ์: 0-9331-9279-7 
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ขอมูลศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

สินคาหลัก :  ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   39  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย :    

สถานทีต้ั่ง : 457 หมูที่ 4 บานนาพพิาน ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

พิกัด :  X = 258473     Y = 1970273  

แผนที่ไปศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ เจาของแปลงเรียนรู : นายสุวพิษ ศรีวงษ    อายุ 60 ป 

ที่อยู : 457 หมูที ่4 บานนาพิพาน ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

เบอรโทรศัพท : 086-221-8757 

สถานการณของพื้นที่ : 1. เกษตรกรปลูกพืชเชิงเด่ียวประสบปญหาดานการตลาด,  

                                    2. เกษตรกรใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชทําใหมีตนทุนการผลิตสูง และดินเสื่อมคุณภาพ  

 

แนวทางการพฒันา : ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเปนการทําไรนาสวนผสม, ใชปุยอินทรีย และนํ้าหมักชีวภาพจากวัสดุที่มี 

                                 อยูและสารชีวภัณฑ เพ่ือลดตนทุนการผลิต, รวมกลุมเกษตรกรเพ่ือผลิตสารชีวภัณฑใช และสามารถ 

                                 ขยายไปจําหนายใหแกเกษตรกรผูสนใจได ตลอดจนเปดโอกาสใหใชแปลงเกษตรของตนเอง เปนแปลง 

                                 เรียนรู แกเกษตรกรผูสนใจ ไดเขามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางเกษตรกรเจาของแปลง 

                                 ตนแบบ และเกษตรกรที่เขามาศึกษาดูงาน ใหสามารถนําเอาความรู และแนวคิดไปประยุกตใชกับพ้ืนที่ 

                                 การเกษตรของตนเองไดอยางเหมาะสม  
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูที่มีกิจกรรมการเกษตรใหหลากหลาย ทั้งปลูกพืช ประมง ปศุสัตว มีกิจกรรมการ 

                              เกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งป และมีจุดเรียนรูศูนยเครือขายฯ บริเวณใกลเคียงหลายจุดที่นาสนใจ   

 

ฐานการเรียนรู : จํานวน 10 ฐาน ไดแก 

 1. เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม  2. กําเนิดนํ้า กําเนิดชีวิต 

 3. การลดตนทนุการผลิตขาวปลอดภัย 4. การจัดการดินและปุย  

 5. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  6. การเลี้ยงไกพ้ืนบาน (ปศุสัตว) 

 7. การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงกบ (ประมง)  8. ไผเงินลาน  

 9. การทําบัญชี และการสหกรณ 10. 1 ไร 1 แสน   

 
 

 
 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอธพิร  จุมอังวะ  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-0098769 
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ขอมูลศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

สินคาหลัก :  พืชผัก 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   320  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย :   500  8o 

สถานทีต้ั่ง  64  หมูที่ 9  บานหนองแวง  ตําบลพานพราว   อําเภอศรีเชียงใหม  จังหวัดหนองคาย  

พิกัด :.  Latitude 17.929401496984788 Longitude 102.59225528281808 Zone 48 X  244874 Y 1984026  

แผนที่ไปศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 

                                              

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางบุญมี  ทองเหลือง อายุ 65 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 5-4307-00020-68-1 

ที่อยู : 64  หมูที่ 9 บานหนองแวง  ตําบลพานพราว  อําเภอศรเีชียงใหม  จังหวัดหนองคาย 

เบอรโทรศัพท : 094-3731487 

สถานการณขอพื้นที่  : มีปญหาเรื่องแมลงในผัก อาชีพเกษตรกรเปนอาชีพที่ตองมีความอดทน และเรียนรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนา

ตัวเราและผลผลิตของเรา  เพราะ สิ่งที่เราไดมามันคุมคา  และความเปนอยูที่ดี การเพ่ิมรายได ลดรายจาย ที่

สําคัญคือการดํารงอยูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพฒันา  

1. ฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถผลิตและขยายเช้ือไตรโคเดอรมา และเช้ือราบิวเวอรเรีย ใชในครัวเรือนทุก

ครัวเรือน เพ่ือปองกันการระบาดโรคพืช 

2. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมักปุยอินทรียและปุยนํ้าหมกัชีวภาพใชทุกครัวเรือน 

3. จัดหา หรือสนับสนุนโครงการปลูกผักกางมุง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: ผลิตผักปลอดภัยจากสารเคม ี 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา 

 2. การผลิตและขยายเช้ือบิวเวอรเรีย 

 3. การผลิตปุยหมัก และปุยนํ้าหมัก 
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-2- 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

1. ฐานการผลติและใชเชื้อราไตรโคเดอรมาและบิวเวอรเรีย 

 

2. ฐานการปรบัปรุงบาํรุงดิน 

        การผลติ และการใชนํ้าหมักสูตรสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช เปนการลดตนทุนการผลติ 

และเพ่ิมผลผลติ เกษตรกรปลอดภัย ผูบริโภคปลอดภัย  

 

3. ฐานการลดตนทุนการผลติขาว เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว 

ประหยัดเมล็ดพันธุขาว ใชไรละ 5-6 กิโลกรมั / ไร  ประหยัดคาจางแรงงาน พ้ืนที่  1  ไร ใชเวลา  1 ช่ัวโมง

ปรับระยะความหางระหวางแถวได ราคาถูก 

 

  4. การบริหารจัดการน้ํา 

  การใชระบบนํ้าหยดในแปลงผัก หรือการใชระบบสปริงเกอร ในการใหนํ้าผัก การบริหารนํ้าโครงการหวยโมง 
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5. การเพาะเลี้ยงสัตวปก 

 

6.  ฐานการเลีย้งสัตวน้าํ 

 

แปลงเรียนรู 

 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสนิท   ปานปรีดา  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-0568469    
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสระใคร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสระใคร 

สถานทีต้ั่ง  ๑๗๙   หมู  ๔   ตําบลสระใคร  อําเภอสระใคร   จังหวัดหนองคาย 

พิกัด :   X   261295        Y  1956700            

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 ไปบานโพนหวาย                                                                                        ไปจังหวัดหนองคาย 

                                                                                               

 

                        ศูนยเรียนรู                                                                          ไปบานนํ้าสวย                                                   

 

 

           บานไชยา  

                                                      ไปที่วาการอําเภอสระใคร                                   ไปจังหวัดอุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นางกุหลาบ    คําผาสุข 

ที่อยู :  ๑๗๙   หมู  ๘  ตําบลสระใคร  อําเภอสระใคร 

เบอรโทรศัพท :. ๐๙๙-๙๓๕๔๕๒๓.. 

สถานการณของพื้นที่ :. 

เกษตรกรมีอาชีพทํานาเปนหลัก แตประสบปญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือ

การเกษตร โดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลักทําใหผลผลิตขาวตํ่า  ราคาขาวเปลือก 

ตํ่า ทําใหเกษตรกรมีรายไดตํ่า ขณะที่ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : พัฒนาการผลิตขาวใหมีคุณภาพและผลผลิตที่มาก 

ขึ้นเนนการลดตนทุนการผลิต ลดรายจายเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

๑.  ผลิตขาวอินทรีย 

๒. ทําเกษตรผสมผสาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  ขาวอินทรีย เกษตรผสมผสาน 
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หลักสูตรเรียนรู:  

๑. การปรับปรุง บํารุงดิน ความรูเรื่องปุยคอก การผลิตปุยหมกั นํ้าหมักชีวภาพ ผลิตปุยพืชสด การไถกลบฟางขาว 

๒. การผลิตขาวอินทรีย ความรูการเตรียมพ้ืนที่  การปลูกและดูแลรักษา การตรวจแปลงการเพ่ิมมูลคาและการตลาด 

๓. การเพาะเห็ดในโรงเรือน  ความรู การผลิตกอนเช้ือเห็ดการเปดดอก  การดูแลรักษา  การตลาด 

๔. การเลี้ยงกบ ความรูการเลี้ยงกบในบอซีเมนต การเลี้ยงในกระชัง การเลี้ยงแบบผสมผสานในนาขาวรวมกับปลา 

๕. การเลี้ยงปลา ความรูการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต  ในบอดิน การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในนาขาวรวมกับกบ 

๖. การตรวจวิเคราะหดิน ประกอบดวยองคความรูการตรวจวิเคราะหดิน  การคํานวณคาปุยสั่งตัด 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

๑. การตรวจวิเคราะหดินใหความรูการเก็บตัวอยางดิน 

เพ่ือตรวจวิเคราะห  บรกิารตรวจดิน  การคาํนวณปรมิาณปุยสั่งตัด   

 

๒. การปรับปรุงดิน การปรับปรงุ บํารุงดิน ใหความรูเรื่องปุย 

คอก  การผลิตปุยหมัก  ปุยชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ  

การผลิตปุยพืชสด การไถกลบฟางขาว 

 

๓.  เกษตรพอเพียงใหความรูการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

 การปลกูพืชฤดูแลง  การเลี้ยงปลาในนาขาว  การเลี้ยงกบในบอ  

การเลี้ยงกบในกระชัง 

 

๔. ขาวอินทรียใหความรูการผลิตขาวอินทรีย 

การเพ่ิมมลูคาขาวอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 
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เครือขาย: ศูนยขาวชุมชนตําบลบานสระใคร, 

             วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวอินทรียอําเภอสระใคร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางวราภรณ  วิลาศร ี 

             นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ. 

เบอรโทรศัพท :  084 4281918 

18



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

สินคาหลัก : เงาะ   

พื้นทีเ่ปาหมาย : 12  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  1  ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :  เลขที่  57  หมู 1  ตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

พิกัด :   X  208367 Y  1998263 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

 

      N 

                       แมนํ้าโขง 

                                                                                            

            ไปจงัหวัด อ.ปากชม จ. เลย           ไปอําเภอศรีเชียงใหม 

                                                                                                                                                                  

            บานสังคม หมู 1 

                                                                     ที่ทําการกํานันตําบลสงัคม 

        

 

     ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

 

 

       แปลงเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสงวน  คาํภาพงษา  อายุ 65  ป เลขบัตร  3 4308 00064 78 1 

ที่อยู : 57 หมู 1 บานสังคม ตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

เบอรโทรศัพท :   088 3139290 

สถานการณของพื้นที่ : นํ้าไมเพียงพอในฤดูแลง , ไมมีไฟฟา 

แนวทางการพัฒนา :  

ขุดบอหรือขุดเจาะนํ้าบาดาล   จัดทําระบบการใหนํ้าในแปลง    ขอขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตรหรือขอโซลาเชลล 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  เกษตรกรเจาของแปลงขยัน   มคีวามรูสามารถเปนวิทยากรได    แปลงเรียนรูมีความ

เหมาะสม 
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ฐานการเรียนรู :   

ฐานการเรียนรูที่ 1:  ฐานเรยีนรูดานการดูแลไมผล 

 

 

 

 

การถายทอดความรูทางวิชาการ ต้ังแตการปลูก การดูแลรกัษา จนเงาะเจริญเติบโต การจัดการแปลงเงาะ 

ระยะออกดอก ติดผล การเพ่ิมผลผลิตและคณุภาพเงาะ แกเกษตรกรที่สนใจและคณะศกึษาดูงาน 

ฐานการเรียนรูที่ 2:  ฐานเรยีนรูดานดินและปุย 

 

 

 

 

 การผลิตปุยหมกัและนํ้าหมักชีวภาพ การตรวจวิเคราะหดินหาธาตุอาหารในดิน บริการแกเกษตรกรและ

ถายทอดความรูการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือลดตนทุนการผลติ 

            ฐานการเรียนรูที่ 3:  ฐานเรียนรูดานประมง การเลี้ยงปลาดุกในบอดินและการเลี้ยงปลานิล – ปลา

ตะเพียนในบอดิน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4:  ฐานเรยีนรูดานปศุสัตว   การเลี้ยงเปดเทศ และการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5:  ฐานเรยีนรูเรื่องขาว ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว เชน การใชขาวพันธุดี การทํานา

แบบปาเปา การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การไถกลบตอซัง การใชปุยหมัก , นํ้าหมัก  เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
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แปลงเรียนรู :  เรื่องการผลิตเงาะคุณภาพในพ้ืนที่ 12 ไร 

 

   

 

    

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางวันเพ็ญ  คําภาพงษา  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ                                                            

เบอรโทรศัพท :  081 0470897  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาบอ  

สินคาหลัก : พืชผัก  พ้ืนที่เปาหมาย : 157 ไร   เกษตรกรเปาหมาย : 50 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :  บานหงษทอง  หมูที ่5  ตําบลกองนาง  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย 

พิกัด :  X = 242399   Y=1972774   

แผนที่ไปศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :   นายกองสิน  หมอยาเกา 

ที่อยู  : บานเลขที ่68 หมูที ่5  ตําบลกองนาง  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย 

เบอรโทรศัพท :  081-3927275 

สถานการณของพื้นที่ :   การผลิตสินคาเกษตรของตําบลกองนางในปจจุบัน  

โดยเฉพาะพืชผัก มีการใชสารเคมีกันอยางกวางขวาง  ทําใหเกษตรกรประสบปญหา

ดานสุขภาพและมีตนทุนการผลิตที่สูง เกษตรกรขาดความรูดานการผลิตที่ปลอดภัย  เชน หลักการใชสารเคมี การใช

สารชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

แนวทางการพฒันา :  1. เกษตรกรไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ใบ Q) ครบทั้ง 50 ราย ในป 2563 
2. ลดตนทุนการผลิตจาก 4,200 บาท/ไร เหลือ 3,800 บาท/ไร โดยการทําปุยหมัก และ
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

          3. เพ่ิมมลูคาสินคาโดยการแปรรูปเปนขาวเกรียบผัก เชน การทําบรรจุภัณฑ 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : 1. เทคโนโลยีการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

                    2. ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงตนแบบ 

หลักสูตรเรียนรู : หลักสูตรบังคับ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2. การจัดทําบญัชีครัวเรือน-บัญชีฟารม 

หลักสูตรหลกั  1. การลดตนทุนการผลิตโดยการใชสารชีวภัณฑ 2.เพ่ิมผลผลิต 3.การปองกัน

กําจัดโรคและแมลง โดยวิธีผสมผสาน     
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 หลักสูตรเสริม 1. ดินและการปรับปรุงดิน 2. การผลิตตามมาตรฐาน GAP  3. การ

วินิจฉัยโรคและแมลง  

ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ)  
  

1. การใชนํ้าอยางรูคุณคา  2. การปลูกผักปลอดภัย 

 

 

 

 3.. การจัดการดินและปุย  4. การขยายสารชีวภัณฑ 

 

      

5. การเลี้ยงเปดเทศ                                                                                        

    6.การเลี้ยงกบ 

      

7. การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง       8.

 การแปรรูปผลผลิต 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย :จํานวน10 ศูนยฯ ไดแก   1.บานไรตารงคหมู 9 ต.บานเด่ือ 2.เครือขายเกษตรผสมผสาน หมู8 ต.

บานวาน 3.เครือขายเกษตรผสมผสานหมู2 ต.นาขา 4.เครือขายศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชน หมู8 ต.นํ้าโมง  

5.เครือขายแปรรูปผลผลิต หมู7 ต.นํ้าโมง 6.เครือขายไรนาสวนผสม หมู10 ต.ทาบอ 7. เครือขายผลิตปุย

อินทรียหมู 6 ต.โคกคอน 8. เครือขายเกษตรผสมผสานหมู6 ต.โพนสา 9.เครือขายผลิตสับปะรดหมู2 ต.บาน

ถอน 10. เครือขายเกษตรผสมผสานหมู2 ต.หนองนาง 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอนันต  ศรีหงษ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081-3801987 
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