
 

 

 

 

หนองบัวลําภู 



แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเกากลอย  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานทีต้ั่ง : บานกุดกระสู หมูที่ 2 ตําบลเกากลอย  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พืชหลัก: เกษตรผสมผสาน พื้นทีเ่ปาหมาย: 359,069 ไร เกษตรกรเปาหมาย: 12,205 ราย 

พิกัด: X 216461  Y 1927875   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

 

   

  

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายสมัคร  นามสฐีาน  อายุ 64 ป เลขบัตรฯ 3411400012261 

สถานทีต้ั่ง: บานเลขที่ 19 หมูที่ 2 ตําบลเกากลอย  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

เบอรโทรศัพท: 089-9379257 

สถานการณของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเกากลอย  สวนใหญปลูกขาวรอยละ 60 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ

การปลูกขาว (S1) รอยละ 51.1 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย  แตประสบปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุดี  การใชปจจัย

การผลิตสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ราคาปุยและสารเคมีแพง  และโรคแมลงระบาด  ขาดแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร  ตอง

อาศัยนํ้าฝนเพ่ือการเกษตร   

แนวทางการพฒันา: การทําเกษตรแบบผสมผสาน  ทําใหสามารถเก็บผลผลิตขายไดทัง้ป  และการปลูกพืชแบบอินทรีย  

จุดเดนของศนูยเรียนรู: การทําเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกพืชแบบอินทรีย 

หลักสูตรเรียนรู: 1.การปลูกผกัหวาน 2. การปลูกมะนาว 3.การปลูกขา 4.การปลูกไผ  

5.การปลูกกลวยนํ้าวา 6.การปลูกมะมวง   7.การเลีย้งแมลงทับ 8.การทําปุยหมัก   

9.การทํานํ้าหมักชีวภาพ 10.การเลี้ยงกุงฝอยในกระชังบก 11.การเลี้ยงปลา/กบ ในกระชังบก 

ฐานการเรียนรู : 1.การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

- วิธีการปลูกผกัหวาน -  วิธีการปลูก – มะนาว – วิธีการปลูกขา - วิธีการปลูกไผ  

- วิธีการปลูกกลวยนํ้าวา - วิธีการปลูกมะมวง - วิธีการปลูกพืชผักฤดูแลง 

N 

ม.10 ต.เก่ากลอย 

ม.2 ต.เก่ากลอย 

ม.13 ต.เก่ากลอย 

ม.2 ต.เก่ากลอย 

ม.1 ต.เก่ากลอย 

วดับา้นกดุกระสู้ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ไป อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี 

ไป อ.นากลาง 

ลาํ

หว้ย

ยาง 
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2.การปลูกพืชแบบอินทรีย 

- วิธีการทําปุยหมัก – วิธีการทํานํ้าหมักชีวภาพ 

 

 

 

3.การเลี้ยงแมลงทับ - วิธีการเลี้ยงแมลงทบั 

 - การแปรรูปแมลงทับเปนผลติภัณฑ 

4.การเลี้ยงกุงในกระชังบก 

 

5.การเลี้ยงไกไข 

 

 

6.การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 

 

 

แปลงเรียนรู:  
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เครือขาย :  

หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สนง.เกษตรอําเภอฯ, ศูนยขาวชุมชนตําบลเกากลอย, กลุมแปรรูปขาวฮางบานสุข

สําราญ ม.16 ตําบลฝงแดง , ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชนตําบลเกากลอย, ศูนยเกษตรอินทรียตําบลเกากลอย, ศูนยเรยีนเรื่องการ

เพาะเห็ดตําบลเกากลอย, กลุมแปรรูปขาวแปลงใหญตําบลเกากลอย, ศนูยเรียนรูการเพาะเห็ดตําบลเกากลอย, ศูนยเรียนรูการ

เพาะเห็ดตําบลกุดดินจี,่กลุมเกษตรทฤษฎีใหม หมู 4 ตําบลโนนเมือง, กลุมเกษตรทฤษฎีใหม หมู 4 ตําบลเกากลอย, แปลงใหญ

ขาวตําบลกุดดินจี่/เกากลอย/ฝงแดง 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายดุสิต วรรณพงษ  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท: 092-2470265 

 

3



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานทีต้ั่ง : ๖๒ หมูที่ ๒ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด : Latitude = ๑๗.๓๒๓๖๓๑  Longtitude = ๑๐๒.๙๘๘๐๖๗ X=817625 Y=1917834  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 25,332 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,818 ราย 

พืชหลัก : พืชผัก 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :               

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมจิตร พลบูรณ อายุ 73 ป 

ที่อยู : ๖๒  หมูที่ ๒ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เลขบัตร 3411400413681 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๗๙๙๘๘๓๐ 

สถานการณของพื้นที่ : มีการปลูกพืชที่หลากหลาย เชน พืชผัก ออยโรงงาน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และ 

มีการใชสารเคมีจํานวนมาก โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดวัชพืช มีการเผาใบออยกอนการเก็บผลผลิต ปจจบัุนมีเกษตรกร 

จํานวนหน่ึงรวมกลุมกันทําเกษตรปลอดภัย ลดการใชสารเคมี ผลิตปุยอินทรีย สารสกัดชีวภาพใชเอง 

แนวทางการพฒันา :  

๑.รณรงคและสงเสริมการลด ละ เลิก การใชสารเคมีในการปลูกพืช ใหมีการผลิตปุยอินทรีย สารชีวภาพใชเอง 

๒.สงเสริมใหมีการรวมกันผลติในรูปแปลงใหญ ในแตละชนิดพชื  

๓.รณรงคและสงเสริมการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตสนิคาเกษตร โดยใช ศพก. เปน 

แหลงเรียนรู และเชื่อมโยงเครือขายกับศนูยเกษตรตางๆ กลุมเกษตรกร หนวยงานราชการ เพื่อบูรณาการ 

ในการทาํงานขับเคลื่อนไปพรอมกัน 

๔.สงเสริมการทําเกษตรตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพยีง       

เทคโนโลยีของศูนยเรียนรู: ใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี ใชสารชวีภาพ สารชีวภัณฑ ฮอรโมนพืช ในการปองกัน 

กําจัด บํารุงพชื ทดแทนเคมีภัณฑ เพื่อลดตนทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ไสเดือนฝอย 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตผัก 

กิจกรรมเดน :  

1. การผลิตปุยอินทรีย สารชีวะภาพตางๆ สารชีวภัณฑตางๆ 

                   

2. ปลูกผกัปลอดภัยจากสารพิษ        3. ตรวจวิเคราะหดิน 

 

 

 

 

4. เลี้ยงไสเดือนดินผลิตปุยมลูไสเดือนดิน  

 
4



  

 

กิจกรรมเสริม: ทําแปลงทดลองและวิจัยการใชไสเดือนฝอย 

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูผักกับกรมวิชาการเกษตร 

 

ฐานเรียนรู: มี 9 ฐาน ดังน้ี 

1. การปลูกขาวนาป   2. ผักปลอดภัยจากสารพิษ 3. ยางพารา 

              
 4. เลี้ยงไสเดือนดิน   5. เลี้ยงไสเดือนฝอย  6. ปุยอินทรีย 

           
7. พืชผักสมุนไพร   8. เลี้ยงปลาดุกในกระชังบกและในบอซีเมนต 

         
9. เศรษฐกิจพอเพียง 

   

    
 

 

 

 

แปลงเรียนรู:  

 

การขยายผลในบริเวณพ้ืนที่ขางเคียงศูนยเรียนรูฯ: การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรกร จํานวน ๕๐ ราย  

             พ้ืนที ่๑๒๐ ไร 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรหลัก: 
๑. การลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตขาว ๒. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  ๓. การลด

ตนทุนการผลิตยางพารา 

๔. การเล้ียงไสเดือนดิน  ๕. การผลิตและขยายพันธุไสเดือนฝอย   

๖. การผลิตปุยอินทรียและสารชีวะพันธ 

๗. การเล้ียงปลาดุกในกระชังบกและบอซีเมนต 

๘. การปลูกพืชสมุนไพร  ๙. เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรบังคบั: 
๑. เศรษฐกิจพอเพียง  ๒. การผลิตปุยอินทรียและสารชีว

ภัณฑ  ๓. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  ๔. การเล้ียง

ไสเดือนดิน 

หลักสูตรเสริม: 
๑. การตรวจวิเคราะหดิน  ๒. การทําบัญชีครัวเรือน ๓. การปลูกดาวเรือง

เพ่ือจําหนายดอก  ๔. การเล้ียงไกไขอินทรีย 
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เครือขายศูนยเรียนรูฯ  

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนยเครือขาย 

ท่ีตั้งศูนย พิกัดท่ีตั้งศูนย 
ช่ือ-นามสกุล 

ประธานศูนยเครือขาย 

เบอรโทรศัพท 

ประธานศูนยเครือขาย 
หมู ตําบล X Y 

1 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานวังสําราญ ต.วัง

ทอง 

ผลิตขาว/แลปงรายงานสถานการณการ

ระบาดพืช 
2 วังทอง 817627 1917816 นายสมจิตร พลบูรณ 081-7998840 

2 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานนาสมหวัง ต.นา

เหลา 

ผลิตขาว/แลปงรายงานสถานการณการ

ระบาดพืช 
8 นาเหลา 189310 1914603 นายถวิล  ปลั่งกลาง 080-1827664 

3 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานนชุมแซง ต.เทพ

คีร ี

ผลิตขาว/แลปงรายงานสถานการณการ

ระบาดพืช 
1 เทพคีรี 191436 1917172 นางไข  มาดจินดา 083-3367679 

4 ศูนยจัดการดินปุยบานวังสําราญ ผลิตปุยอินทรีย 2 วังทอง 817660 1917845 นายสมจิตร พลบูรณ 081-7998840 

5 ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง 2 วังทอง 817608 1917871 นายสมจิตร พลบูรณ 081-7998840 

6 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงนาเจริญ วังไผ 

ไทยสามัคคี 
แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 8 วังทอง 184378 1905178 นายศุภชัย เหลาพิมพ 084-5204061 

7 ศูนยยางนาตนแบบ ต.วังทอง ธนาคารตนไม 2 วังทอง 818387 1917785 นายธานินทร มหามาตร 087-2269164 

8 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานวังสําราญ แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 2 วังทอง 817659 1917865 นายสมจิตร พลบูรณ 081-7998840 

9 ศูนยขาวชุมชน ต.นาเหลา ผลิตเมล็ดพันธุขาว 3 นาเหลา 189310 1914601 นายทะเบียน ศรีทุม 088-3195803 

10 ศูนยขาวชุมชน ต.วังปลาปอม ผลิตเมล็ดพันธุขาว 3 วังปลาปอม 181450 1929003 นายเวช  วังหอม 089-9406600 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายคมกฤช ศรีอาจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗ – ๙๔๕๕๖๗๗ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานที่ต้ัง: บานโสกจาน หมูที่ 7 ตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด: Latitude = 16.89389 Longtitude = 102.58209 X = 242421 Y = 1869397 

พื้นทีเ่ปาหมาย :129,804ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :5,495ราย 

พืชหลัก :ขาว 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายสมัย  สรอยแกว   อายุ  68  ป เลขบัตรประชาชน 3411600399551 

บานเลขที่ 3  บานโสกจานหมูที่ 13 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภูเบอรโทรศัพท: 0821092873 

สถานการณของพื้นที่:  ตนทุนการผลิตสูงแมลงศัตรูพืช โรคระบาด  ภัยธรรมชาติ เกษตรกรผลิตพืชพ้ืนที่ไมเหมาะสม

กับสภาพดิน  

แนวทางการพัฒนา:  1. การลดตนทุนการผลิตจากใชเมล็ดพันธุที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมลดปริมาณการใชสารเคมี  

2. การทําไรนาสวนผสม 

เทคโนโลยีของศูนยเรียนรู:การทําไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน : ลดปริมาณการใชสารเคมี 

หลักสูตรการเรียนรู: 6 หลักสูตรไดแก 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

 - การเตรียมพันธุ เตรียมพ้ืนที่-การปลูกและการดูแลรักษา 

การใหนํ้าใหปุยอยางเหมาะสม -การปองกันกําจัดโรคและแมลง 

-การไถกลบตอซังและการหวานถั่วเขียวเปนพืชปุยสด 

 -การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

     2. ดินและปุย – เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

     3. การปลูกการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

 การปลูกพืชดวยวิธีเกษตรแบบผสมผสาน ไดแกการปลูกพืชไร พืชสวน จําพวกไมผล ผัก รวมทั้งไมดอกและไมประดับ 

พืชน้ํา พืชสมุนไพรสําหรับคน สําหรับสัตว สําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช เครื่องเทศ พืชปลูกเปนรั้วและเปนแนวกันลม เปนตน 

รวมทั้งปลูกพืชบํารุงดินและพืชคลุมดินตระกูลถั่ว ทั้งประเภทพืชลมลุก ไมพุม และไมยืนตน เพื่อปรับปรุงและบํารุงดินดวย 

อาจจะปลูกเปนแปลงหรือปลูกแทรก ตามรองสวนก็ได ดังนี้ 

 1. ชวงส้ัน เปนพืชจําพวกผัก เนื่องจากมีอายุส้ัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายไดทุกวัน เชน ผักชี ผักบุง สะระแหน 

ตนหอม เปนตน 
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 2. ชวงกลาง เปนพืชที่ใหผลผลิต 1 หรือ 3 เดือนครั้ง ในการเก็บเกี่ยวทําใหไดเงินเปนกอน สามารถ จุนเจือครอบครัวได 

เชน มะเขือ คะนา ขา ตะไคร  ขาวโพดฝกสด ถั่วลิสง มะนาวเปนตน 

 3. ชวงยาว จะเปนจําพวกผลไม เก็บเกี่ยวไดปละครั้ง ถาเปนผัก จะเปนจําพวกผักหวาน หรือผักที่ออกตามฤดูกาล เชน 

เงาะ ฝรั่ง ลําไย  เปนตน 

 

4.การเลี้ยงไกไข 

 

 

 

 

5. ความรูดานประมง - การเลี้ยงปลา 

6. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

- เช้ือราไตรโคเดอรมา- เชือ้ราบิวเวอเรีย 

แปลงเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาว 

หนวยงานรวมดําเนินการ 

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 2.เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 

3. ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู   4. ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี 

5. พัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู  6.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 

7. ปศุสัตวอําเภอโนนสัง   8.สํานักงานกองทุนการทําสวนยางจังหวัดหนองบัวลําภู 

9. สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 

ศพก.เครือขาย 

1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอโนนสัง 

2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโนนสังกิจกรรม ติดตามสถานการณการเกิดโรค และแมลงศัตรูพืช และผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา

ควบคุมโรคพืชสถานท่ีต้ัง ม. 7 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสังเบอรโทรศัพท 0903418798 

3. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโคกมวงกิจกรรม ติดตามสถานการณการเกิดโรค และแมลงศัตรูพืช และผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา

ควบคุมโรคพืชสถานท่ีตั้ง ม. 5 ตําบลโคกมวง อําเภอโนนสังเบอรโทรศัพท 0872145183 

4. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลโนนสังกิจกรรม ผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ เกษตรผสมผสาน  สถานท่ีต้ัง ม.2 ตําบลโนนสัง อําเภอ

โนนสังเบอรโทรศัพท 0982214069 

5. วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวหอมทองกิจกรรม แปรรูปขาวสถานท่ีตั้ง ม. 5 ตําบล นิคมพัฒนา อําเภอโนนสังเบอรโทรศัพท  0813815548 

6. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองเรือกิจกรรม เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียงสถานท่ีต้ัง ม.13 ตําบล หนองเรือ อําเภอ

โนนสังเบอรโทรศัพท  0833629846 

7.ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสมตําบลกุดดูกิจกรรม เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียงสถานท่ีต้ัง ม.7 ตําบล กุดดู อําเภอโนนสังเบอร

โทรศัพท  08640695712 

8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหวยบง 2กิจกรรม แปรรูปปลาสถานท่ีต้ัง ม.5 ตําบล โนนเมือง อําเภอโนนสังเบอรโทรศัพท  0852561763 

9. วิสาหกิจชุมชนสมปลาหนากระเทียม   กิจกรรม แปรรูปปลาสถานท่ีต้ัง ม.4 บานโนนปอแดง ตําบล โคกใหญ อําเภอโนนสัง  เบอร

โทรศัพท  0850145734 

10.วิสาหกิจชุมชนขาวฮางชุมชนโคกสะอาดกิจกรรม แปรรูปขาวสถานท่ีตั้ง ม. 5 ตําบล นิคมพัฒนา อําเภอโนนสังเบอรโทรศัพท  

0833382206 
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11. วิสาหกิจชุมชนทอผาบานโคกสะอาด กิจกรรม ทอผาพ้ืนเมือง สถานท่ีตั้ง ม. 5 ตําบล นิคมพัฒนา อําเภอโนนสังเบอรโทรศัพท  

0833228871 

12. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลกุดดู กิจกรรม เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียงสถานท่ีตั้ง ม.13 ตําบล กุดดู อําเภอโนนสังเบอร

โทรศัพท0833433143  

13.ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสมตําบลโนนสังกิจกรรม เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียงสถานท่ีต้ัง ม.13 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสังเบอร

โทรศัพท  0898438066 

14. ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสมตําบลบานคอกิจกรรม เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียงสถานท่ีต้ัง ม.3 ตําบลบานคอ อําเภอโนนสังเบอร

โทรศัพท  0879054436 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: น.ส.ปรียานันท มวลเมืองสอง  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท: 084-5144656 
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองสวรรค  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   

จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานทีต้ั่ง:บานเลขที่ 153หมูที่ 7 บานศิลามงคล ตําบลหนองสวรรค อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด : Latitude = 17.21096 Longtitude=102.29115 X = 211897 Y=1904909 

พื้นทีเ่ปาหมาย :222,166ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :13,246 ราย 

พืชหลัก :ขาว 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายทรงเดช  บุญอุมเกิดวันที่ 13 ธันวาคม 2495  อายุ 67  ป เลขบัตร 3411200495773 

ที่อยู : บานเลขที่  153  หมูที ่ 7  บานศิลามงคล 

 ตําบลหนองสวรรค  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 

เบอรโทรศัพท:087-0616891 

สถานการณของพื้นที่ : ตนทุนการผลิตสูงดินขาดความอุดมสมบูรณ  

แนวทางการพัฒนา :วิธีการลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการใชปุยอินทรีย  และใชวิธีการทํานาแบบหยอด  ทําใหตนทุน

การผลิตขาวลดลงจากเดิมเฉลี่ยไรละ 4,200 บาท  ลดลงเหลือ 3,600 บาท ตอไร ลดตนทนุไรละ 600 บาท 

เทคโนโลยีของศูนยเรียนรู:เทคนิคในการลดตนทุนการผลติขาว/การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว/การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

หลักสูตรเรียนรู:  

1.  การผลิตขาวอินทรีย/การผลิตขาวพันธุดี 2.  การเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิดรวมกัน 

3.  เกษตรทฤษฎีใหม 4.  การปลูกไมเศรษฐกิจ (ธนาคารตนไม) 

5.  การเลี้ยงโคเน้ือและสัตวปก  6.การปรบัปรุงบํารุงดิน 

ฐานการเรียนรู:  

1.  ฐานการเรียนรูในการทํานาหยอดเพ่ือลดตนทุนในการผลติ 

การทํานาหยอดชวยลดคาใชจายในการตกกลา  การเตรียมแปลงปกดํา  การปกดํา  และ

ชวยประหยัดนํ้า  กําจัดวัชพืช  พันธุปนไดงาย  ตนขาวแข็งแรง  มีการใหนํ้าแบบเปยกสลับแหง 

ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  มีการตัดพันธุปน  ระยะแตกกอ  ระยะต้ังทอง  และระยะออกรวง 

2.  ฐานการเรียนรูในการเลีย้งปลากินพืช 
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การเลี้ยงปลานิล  ปลาใน  ปลาย่ีสก  ชวยลดตนทุนการผลิตเรื่องอาหารปลา  โดยการทํานํ้าเขียว  

แพลงกตอนใหปลากิน  มีบอเลี้ยงปลาขนาด 5 ไร  เลี้ยงปลารวมทัง้หมด  20,000  ตัว  มูลคา  120,000  

บาท 

3.  ฐานการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม  

การนอมนําหลกัการเกษตรทฤษฎีใหมมาทําการเกษตรในพ้ืนที่ โดยแบงสัดสวน 

30;30;30;10 

- พ้ืนทีแ่หลงนํ้าพรอมเลี้ยงปลากินพืช 30% 

- พ้ืนที่ทํานาขาว/เลี้ยงปลาในนาขาว 30% 

- พ้ืนที่ปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก 30% 

- ที่อยูอาศยั/เลี้ยงสัตวปก 10% 

4.  ฐานการปลกูไมเศรษฐกจิ  (ธนาคารตนไม) 

การปลูกไมเศรษฐกิจ  ปลูกไมพยุงในพ้ืนที่จํานวน 50ไรไมพยุงเปนไมผลัดใบ

ปลกูกลวยและเพกา แซม เพ่ือเพ่ิมรายได 

5. ฐานเรยีนรูการเลี้ยงโคเน้ือและเลีย้งสัตวปก 

การเลี้ยงโคเน้ือไมสิ้นเปลืองรายจายเรื่องอาหารสัตวเพียงแตปลูกหญาเลี้ยงสัตวที่

ใชตนทุนตํ่า ทีส่ําคญัใชมลูโคทําปุยหมกัและปสวะของโคหมักทําปุยยูเรียนํ้า นําไปใส

แปลงนาขาว พืชผัก ไมผลไมยืนตน ชวยลดการใชปุยเคม ี

6. ฐานเรยีนรูการปรับปรุงบํารุงดิน 

การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณมคีวามสําคญัในการปลูกพืชโดยการใชปุย

อินทรียชวยทําใหผลผลิตไดคณุภาพ ปลอดภัย ตนทนุตํ่า วิธีการดังน้ี -การไถกลบ

ฟางขาวและหวานพืชปุยสด 

 - การทําปุยหมกัโดยใชสาร พด.1 เปนสารเรงการยอยสลาย 

- การทําปุยอินทรียนํ้า โดยใชสารพด.2 จลุินทรียชวยยอยสลาย 

- การทํานํ้าหมกัสมนุไพรไลแมลง เพ่ือควบคมุศัตรูพืช 

แปลงเรียนรู 
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เครือขาย: ศพก.เมืองหนองบัวลําภู 

 

- ศูนยเรียนรูบานโพธ์ิศรีสําราญ ตําบลหัวนา - ศูนยเรียนรูบานหวยเด่ือ ตําบลโนนทัน 

- ศูนยเรียนรูบานนาคําไฮนอย ตําบลนาคําไฮ - ศูนยเรียนรูบานเพ็กเฟอย ตําบลหนองหวา 

- ศูนยเรียนรูบานพันดอน ตําบลบานพราว  - ศูนยเรียนรูบานยางหลวงพัฒนา ตําบลกุดจิก 

- ศูนยเรียนรูบานดอนนาดี ตําบลบานขาม   

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานพราว ตําบลบานพราว 

- ศูนยเรียนรูสหกรณการตลาดบานสุขเกษม ตําบลหนองบัว 

- ศูนยเรียนรูชุมชนคนมักมัน ตําบลหนองสวรรค 

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานกองแปม ตําบลหนองสวรรค 

- ศูนยเรียนรูกลุมไมผลบานหนิลับ-ใหมศิลามงคล ตําบลหนองสวรรค 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวสันต  มั่นทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081-0529240 
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานทีต้ั่ง:270 หมูที่ 3  ตําบลดงมะไฟ  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด : Latitude : 17.62364Longtitude : 102.21463 X:204418    Y: 1950724 

พื้นทีเ่ปาหมาย :92,292ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :7,274 ราย 

พืชหลัก :ขาว 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายเฉวียน   จันทะลูน  อายุ 62 ป 

ที่อยู :270 หมูที่ 3 ตําบลดงมะไฟ  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

เลขบัตรฯ 3411500293556  เบอรโทรศพัท: 0833487498 

สถานการณของพื้นที่ : ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา :การลดตนทุนการผลิตขาว โดยคิดคนหาแนวทางการทํานาจาก

นาปกดําเปลี่ยนเปนการทํานาปาเปาโดยมีเปาหมายลดตนทุน  มผีลผลติ 830 กก./ไร ตนทุนการผลติ 2,600 บาท/ไร 

ผลิตปุยชีวิภาพใชเอง ใชการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นรวมกับเกษตรกร ชุมชน และผูมีสวน

เกี่ยวของ แบบมีสวนรวม คัดเลือกเกษตรกรเปาหมายเพ่ือพัฒนาแกปญหาและขยายผล เกษตรกร จํานวน 20 ราย 

จํานวน 76 แปลง พ้ืนที่ 542.1 ไร    

เทคโนโลยีของศูนยเรียนรู:เกษตรกรเปาหมายสามารถลดตนทุนการผลติ เมล็ดพันธุลดลง ขาวมีคุณภาพดี มีเครือขายใน

การแลกเปลี่ยนดานปจจัยการผลิต และแหลงเรียนรูสามารถพ่ึงพาตนเองได  โดยการนําภูมิปญญาและนําเทคโนโลยีมา

ปรับใชในแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทนุการผลิตขาว ดวยการทํานาแบบปราณีต 

2.การปลูกผักหวานปา 

3.เกษตรปลอดภัย GAP 

4. การทําปุยอินทรีย 
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ฐานการเรียนรู:  

ขอมูลศูนยเครือขาย ดังน้ี 

 

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรม 
หมู

ท่ี 
ตําบล X Y 

ช่ือ-สกุล ประธาน

ศูนยเครือขาย 
เบอรโทร 

1 
กลุมผลิตปุยอินทรีชีวภาพบาน

เพ็กทอง ปุยอินทรีย 
14 

บาน

โคก 

2019

78 

19452

42 

นายนิยมศรี  ศรีจุล

โพธิ ์

097-

3202742 

2 
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนา

ด ี ขาวอินทรีย/ปุยอินทรีย 1 นาดี 

2121

48 

19349

42 นายบุญสง  มูลเพ็ญ 

087-

3630529 

3 
กลุมผลิตแปรรูปขาวอินทรีย

บานนาด ี ขาวแปรอินทรีย 11 นาด ี

2140

78 

19349

75 

นายคําดี  ไชยโพน

งาม 

087-

0327223 

4 
กลุมผลิตแปรรูปขาวอินทรีย ขาวแปรอินทรีย 7 

นา

ดาน 

2196

22 

19325

06 

นายเฉลิมพล  ไชย

ชวย 

093-

3236864 

5 
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงตําบล

บุญทัน เกษตรทฤษฎีใหม 4 บุญทัน 

1991

10 

19428

22 นายออน  อาสาธง 

083-

3577745 

6 
กลุมวิสาหกิจกาแฟภูซาง สวนกาแฟ/แปรรูปกาแฟ 7 บุญทัน 

1935

43 

19493

81 

นางเนรมิตร พิทักษ

พงษ 

088-

4494640 

7 
ศูนยพัฒนาท่ีดินตามเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรผสมผสาน 14 นาสี 

2111

74 

19554

55 นายเคน ชาลีกุล 

085-

2187588 

8 
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน 7 

ดง

มะไฟ 

2022

25 

19490

11 

นายไวพจน วงค

อักษร 

08473705

29 

9 
กลุมแปรรูปขาวฮาง แปรรูปขาวฮาง 4 

ดง

มะไฟ 

2075

24 

19488

82 

นายเอ้ือน  จันทร

ทิพย 

06304506

14 

1

0 

สหกรณกองทุนสวนยางดง

มะไฟ 

การปลูกยางพารา/การ

รวม 11 

ดง

มะไฟ 

3796

26 

21112

67 

นายสายทอง  ยอด

คีร ี

08495597

44 

  
  

สหกรณ/การขาย

ยางพาราแบบ             

    อิเลกทรอนิก             

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

1. การทํานาปาเปาศึกษา

ระบบการทํานาแบบลดตนทุน 

เพ่ือนํามาประยุกตใชในพ้ืนที่ 

ต้ังแตการเพาะปลูก – การ

ดูแลรักษา – การเก็บเกี่ยว 

โดยเนนในระยะการคัดเมล็ด

พันธุสําหรับเพาะกลาระยะตน

กลา ระยะแตกกอ ระยะออก

รวง  และระยะเก็บเกี่ยว 

 

2. การใชน้ําอยางรูคุณคาดวยการ

ปลกูแบบผสมผสานในพ้ืนท่ี

เดียวกัน โดยการปลูก 

พืชสวน คือ ลําไย มะละกอ เพกา 

ปลูกแซมดวยผักหวานปา 

มะพราวน้ําหอม พืชผัก 

 

3. การสงเสรมิการใชแหนแดง

เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปลูกขาว

เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว 

 

4. การทําปุยอินทรียผลิตนํ้า

หมักชีวภาพ กําจัดโรคและ

แมลงศัตรูพืช (นํ้าหมักมูล

ไสเดือน)ใชชีววิธีในการ

ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

5.การเลี้ยงหมูปาการเลี้ยงแบบ

ขังคอก ประโยชนชวยกําเศษผัก 

ผลไม และตนกลวย ท่ีอยูในแปลง

เรียนรู ไดปุยคอกจากมูลหมูปา 

และ มีรายไดจากการขายเนื้อหมู

ปา กิโลกรัมละ 80 -90 บาท 

 

  

14



 

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสงกรานต ไทยฤทธ์ิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 061-9230777 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง  

      จังหวัดหนองบัวลําภู (ขาว) 

สถานทีต้ั่ง :บานนาแพง  หมูที่ 4 ตําบลศรีบุญเรือง  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  

พิกัด :X = 212228   Y = 1873103 

พื้นทีเ่ปาหมาย :164,159 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :10,740 ราย 

พืชหลัก :ขาว 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู: 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:นายปรญิญา   สาคํา อายุ 50 ป  เลขบัตรประจําตัวประชน  3-4113-00201-20-8 

ที่อยู :บานเลขที่ 58 บานนาแพง หมูที ่4 ตําบลศรีบุญเรือง  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 39180 

เบอรโทรศัพท   09-5951-8488 

สถานการณของพื้นที่:ตนทนุการผลิตสูง การระบาดของศัตรูพืช ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

แนวทางการพฒันา : 1.การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรมีตันทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,250บาท  

โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท         2. การผลติขาวใหไดคุณภาพ 

เทคโนโลยีของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการการลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวใหปลอดภัยจากสารพิษ 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู: 

1. การผลิตปุยหมักและการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 2. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

3.  การทํานาใหปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือมุงสูการผลิตขาวอินทรีย  4.  การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ฐานการเรียนรู: 

1. การผลิตปุยอินทรีย 

ใหความรูแกเกษตรกรที่มีความสนใจดานการการผลิตปุยหมักและการผลตินํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต 

ไดรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู เครือขายเกษตรอินทรียอําเภอศรีบุญเรือง  

 
 2. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ จัดอบรมเกษตรกรดานการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาและบิวเวอรเรียโดยไดรับการ

สนับสนุนจาก สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือลดการใชสารเคมี 
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3.  การผลิตเมล็ดพันธุขาวการทํานาใหปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือมุงสูการผลิตขาวอินทรียการดูแลรักษาต้ังแตการปลูกถึง

การเก็บเกี่ยว เนนในระยะกลา ไดแกการกําจัดวัชพืช การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ไดแกการตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช 

ระยะขาวต้ังทอง ไดแกการตัดพันธุปนการกําจัดวัชพืช การสํารวจโรค แมลง ระยะขาวออกรวง ไดแก การตัดพันธุปน 

กําจัดวัชพืช การสํารวจแมลง การเอานํ้าออกจากนา ระยะการเก็บเกี่ยว ไดแกการตัดพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเก่ียว

ระยะพลับพลึง 

 

4.การตรวจวิเคราะหดินเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินตามคาวิเคราะห 

 
5.การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต    6.การเลี้ยงแพะ 

         
7.การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 

 

แปลงเรียนรู 

1.การปรับปรุงบํารุงดินโยใชปุยพืชสดและวัสดุปรับปรุงดินกรด 

 

 

 

2.นาปาเปา 

 

3.การปลูกพืชหลังนาไดแก แตงกวา ขาวโพดรับประทานฝกสด พริก มะเขือ  
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ศูนยเครือขาย: 

ศูนยขาวชุมชนบานหนองอุตําบลทราบทอง, ศูนยขาวชุมชนบานนาอุดมตําบลโนนสะอาด ,ศูนยขาวชุมชนบานศรี

ประเสริฐตําบลหันนางาม ,ศูนยขาวชุมชนตําบลศรีบุญเรืองตําบลศรีบุญเรือง, ศูนยขาวชุมชนตําบลหนองบัวใตตําบล

หนองบัวใต ,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลศรีบุญเรือง,  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองกุงแกว ,กลุมราชินี

ขาวเหนียวบานโนนสําราญตําบลนากอก, กลุมขาวฮางบานหวยหวาตําบลศรีบุญเรือง และสหกรณการเกษตรศรีบุญเรือง 

จํากัด ตําบลเมอืงใหม 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายจํานงค  ขันกสิกรรม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท 08-7226-1679 
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