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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหนองสวรรค  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   
จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานท่ีตั้ง :บานเลขท่ี 153 หมูท่ี 7 บานศิลามงคล ตําบลหนองสวรรค อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด : Latitude = 17.21096  Longtitude = 102.29115 
พืชหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 222,166ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 13,246 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายทรงเดช  บุญอุม 
เกิดวันท่ี 13 ธันวาคม 2495  อายุ 63  ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี  153  หมูท่ี  7  บานศิลามงคล 
 ตําบลหนองสวรรค  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภ ู

เบอรโทรศัพท: 087-0616891 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา :วิธีการลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการใชปุยอินทรีย  และใชวิธีการทํานาแบบหยอด  ทําให
ตนทุนการผลิตขาวลดลงจากเดิมเฉลี่ยไรละ 4,200 บาท  ลดลงเหลือ 3,600 บาท ตอไร ลดตนทุนไรละ 600 บาท 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคนิคในการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู:  
1.  การทํานาแบบหยอดและผลิตขาวอินทรีย 
2.  การเลี้ยงปลากินพืช 
3.  การปลูกผักปลอดสารพิษ 
4.  การปลูกไมเศรษฐกิจ  (ธนาคารตนไม) 
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ฐานการเรียนรู :  
1.  ฐานการเรียนรูในการทํานาหยอดเพ่ือลดตนทุนในการผลิต 

การทํานาหยอดชวยลดคาใชจายในการตกกลา  การ
เตรียมแปลงปกดํา  การปกดํา  และชวยประหยัดน้ํา  กําจัดวัชพืช  พันธุปน
ไดงาย  ตนขาวแข็งแรง  มีการใหน้ําแบบเปยกสลับแหง ใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน  มีการตัดพันธุปน  ระยะแตกกอ  ระยะตั้งทอง  และระยะ
ออกรวง 

2.  ฐานการเรียนรูในการเลี้ยงปลากินพืช 
การเลี้ยงปลานิล  ปลาใน  ปลายี่สก  ชวยลดตนทุนการผลิต

เรื่องอาหารปลา  โดยการทําน้ําเขียว  แพลงกตอนใหปลากิน  มีบอเลี้ยงปลา
ขนาด 5 ไร  เลี้ยงปลารวมท้ังหมด  20,000  ตัว  มูลคา  120,000  บาท 

3.  ฐานการเรียนรูในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
การปลูกผักกานจอง  เกิดข้ึนดีในท่ีมีน้ําขังปลูกครั้งเดียวเก็บ

ผลผลิตไดหลายป  สามารถเก็บผลผลิตไดวันเวนวัน  จําหนายไดราคาดี  พ้ืนท่ี
ปลูก  1  งานขายไดเงิน  20,000  บาทโดยไมมีการใชสารเคมี 

4.  ฐานการปลูกไมเศรษฐกิจ  (ธนาคารตนไม) 
การปลูกไมเศรษฐกิจ  ปลูกไมพยุงในพ้ืนท่ีจํานวน 50ไรไมพยุง

เปนไมผลัดใบ 
 

แปลงเรียนรู 
 

 
 

เครือขาย:  
-  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  กุองทุนสงเคราะหสวนยางหนองบัวลําภู 
-  ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวสันต  ม่ันทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  081-0529240 
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเกากลอย  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานท่ีตั้ง : บานกุดกระสู หมูท่ี 2 ตําบลเกากลอย  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด : X 216461  Y 1927875      ระดับช้ัน : A 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  

                        

   

  

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมัคร  นามสีฐาน  อายุ 61 ป 
สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 19 หมูท่ี 2 ตําบลเกากลอย   
อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภ ู 
เบอรโทรศัพท : 089-9379257 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลเกากลอย  สวนใหญปลูกขาวรอยละ 60 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกขาว (S1) รอยละ 51.1 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย  แตประสบปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุดี  การใชปจจัย
การผลิตสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  ราคาปุยและสารเคมีแพง  และโรคแมลงระบาด  ขาดแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  ตอง
อาศัยน้ําฝนเพ่ือการเกษตร   

แนวทางการพัฒนา : การทําเกษตรแบบผสมผสาน  ทําใหสามารถเก็บผลผลิตขายไดท้ังป  และการปลูกพืชแบบอินทรยี 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกพืชแบบอินทรีย 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การปลูกผักหวาน 2. การปลูกมะนาว 3.การปลูกขา 4.การปลูกไผ 5.การปลูกกลวยน้ําวา 

  6.การปลูกมะมวง 7.การเลี้ยงแมลงทับ 8.การทําปุยหมัก  9.การทําน้ําหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรู : 1.การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

- วิธีการปลูกผักหวาน  

-  วิธีการปลูก-มะนาว  

- วิธีการปลูกขา  

- วิธีการปลูกไผ  

- วิธีการปลูกกลวยน้ําวา 

   - วิธีการปลูกมะมวง 

N 
ม.10 ต.เก่ากลอย 

ม.2 ต.เก่ากลอย 

ม.13 ต.เก่ากลอย 

ม.2 ต.เก่ากลอย 

ม.1 ต.เก่ากลอย 

  วดับา้นกุดกระสู ้

    ศูนย์เรียนรู้ ฯ ไป อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี 

ไป อ.นากลาง 

ลาํ

ห้วย

ยาง 
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2.การปลูกพืชแบบอินทรีย 

- วิธีการทําปุยหมัก   

- วิธีการทําน้ําหมักชีวภาพ 

3.การเลี้ยงแมลงทับ 

 - วิธีการเลี้ยงแมลงทับ 

 - การแปรรูปแมลงทับเปนผลิตภัณฑ 

แปลงเรียนรู :  

     

      

       

เครือขาย :  หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ , สนง.เกษตรอําเภอฯ, ศูนยขาวชุมชนตําบลเกากลอย, กลุมแปรรูป
ขาวฮางบานสุขสําราญ ม.16 ตําบลฝงแดง , ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเกากลอย, ศูนยเกษตรอินทรียตําบลเกากลอย, 
ศูนยเรียนเรื่องการเพาะเห็ด ตําบลเกากลอย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายดุสิต วรรณพงษ  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  
เบอรโทรศัพท : 092-2470265 
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 เหนือ 

                                                                                                                                         

                                                                                                                              ไปวัดปา

สมใจนึก 

  

ไปอ.ศรีบุญเรือง 

 

                                                                                                         

ไปบานศรีบุญเรือง 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ไปบานหวยหวา                                                                                              

โรงเรียนบานนาแพง 

 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มฯ 

  

บานนาคําเหนอืม.14 

       

 

บานนาแพง ม.4 

รพ.สต. 

บานหวยหวา 

ศูนยพัฒนาเด็กฯ 

 

ร.ร.ศรีบุญเรืองวทิยาคาร 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง  

      จังหวัดหนองบัวลําภู (ขาว) 

สถานท่ีตั้ง : บานนาแพง  หมูท่ี 4 ตําบลศรีบุญเรือง  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  

พิกัด : Latitude = 16.92381   Longtitude = 102.2984 

พืชหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 164,159 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,740 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายปริญญา   สาคํา  อายุ 45 ป  

เลขบัตรประจําตัวประชน  3-4113-00201-20-8 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 58 บานนาแพง หมูท่ี 4 ตําบลศรีบุญเรือง   

อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 39180    

เบอรโทรศัพท   09-5951-8488 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ต นทุนการผลิตสูง  

การระบาดของศัตรูพืช  

ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรมีตันทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,250บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท 

                              2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการการลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวใหปลอดภัยจากสารพิษ 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
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หลักสูตรการเรียนรู: 

         1. การผลิตปุยหมักและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

         2.  การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมาและบิวเวอรเรีย 

         3.  การทํานาใหปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือมุงสูการผลิตขาวอินทรีย 

         4.  การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ฐานการเรียนรู: 

         1. การผลิตปุยหมักและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

ใหความรูแกเกษตรกรท่ีมีความสนใจดานการการผลิตปุยหมักและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต ไดรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาท่ีดินหนองบัวลําภู 

เครือขายเกษตรอินทรียอําเภอศรีบุญเรือง  

 

 

 

  

2. การผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมาและบิวเวอรเรีย 

จัดอบรมเกษตรกรดานการผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมาและบิวเวอรเรีย โดยไดรับการสนับสนุนจาก 

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือลดการใชสารเคมี 

 
    3.  การผลิตเมล็ดพันธุขาวและการทํานาใหปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือมุงสูการผลิตขาวอินทรีย การดูแลรักษาตั้งแต

การปลูกถึงการเก็บเก่ียว เนนในระยะกลา ไดแกการกําจัดวัชพืช การตรวจแมลง ระยะแตกกอ ไดแกการตัดพันธุปน 

การกําจัดวัชพืช ระยะขาวตั้งทอง ไดแกการตัดพันธุปนการกําจัดวัชพืช การสํารวจโรค แมลง ระยะขาวออกรวง ไดแก 

การตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช การสํารวจแมลง การเอาน้ําออกจากนา ระยะการเก็บเก่ียว ไดแกการตัดพันธุปน การ

กําจัดวัชพืช เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

 แปลงเรียนรู :การปลูกพืชปุยสด(ปอเทือง)  การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 
เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนตําบลศรีบุญเรือง  เครือขายเกษตรอินทรียอําเภอศรีบุญเรือง  

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมขาวฮางบานหวยหวา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายจํานงค  ขันกสิกรรม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท 08-7226-1679 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
สถานท่ีตั้ง : บานโสกจาน หมูท่ี 7 ตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
พิกัด: Latitude = 16.89389        Longtitude = 102.58209 
พืชหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 129,804 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,495 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสมัย  สรอยแกว   อายุ  66  ป 
     บานเลขท่ี 3  บานโสกจาน  หมูท่ี 7 ตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
เบอรโทรศัพท: 0821092873 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี:  ตนทุนการผลิตสูง   

แมลงศัตรูพืช โรคระบาด  ภัยธรรมชาติ  
เกษตรกรผลิตพืชพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับสภาพดิน  

แนวทางการพัฒนา:  1. การลดตนทุนการผลิต จากใชเมล็ดพันธุท่ีดีในปริมาณท่ีเหมาะสม ลดปริมาณการใชสารเคมี   
                           2. การทําไรนาสวนผสม 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทําไรนาสวนผสม   
การนําไปใชประโยชน : ลดปริมาณการใชสารเคมี         
หลักสูตรการเรียนรู:  3 หลักสูตร  ไดแก 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว   

- การเตรียมพันธุ เตรียมพ้ืนท่ี 
- การปลูกและการดูแลรักษา 
- การใหน้ํา  ใหปุยอยางเหมาะสม 
- การปองกันกําจัดโรคและแมลง 
- การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
- การไถกลบตอซังและการหวานถ่ัวเขียวเปนพืชปุยสด 
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2. การปลูกมะนาวในบอซีเมนต 
- การเตรียมพันธุ เตรียมพ้ืนท่ี 
- การปลูกและการดูแลรักษา 
- การใหน้ํา  ใหปุยอยางเหมาะสม 
- การปองกันกําจัดโรคและแมลง 
- การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บผลผลิต 
-    การขยายพันธุมะนาว 

3. การเลี้ยงไกไข 
 

 
 
 
 
 
การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 
 
 
 

 

แปลงเรยีนรู 
 

 
 
 
 
 
เครือขาย  

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
2. เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
3. ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 
4. ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี 
5. พัฒนาท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
6. ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
7. ปศุสัตวอําเภอโนนสัง 
8. สํานักงานกองทุนการทําสวนยางจังหวัดหนองบัวลําภู 
9. สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางรัตติยาพร  ปราชญาวงศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท: 0922470270 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
สถานท่ีตั้ง : ๖๒ หมูท่ี ๒ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
พิกัด : Latitude = ๑๗.๓๒๓๖๓๑  Longtitude = ๑๐๒.๙๘๘๐๖๗ 
ระดับช้ัน : A 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 25,332 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,818 ราย 
สินคาหลัก : ขาว 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :               

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมจิตร พลบูรณ 

ท่ีอยู : ๖๒  หมูท่ี ๒ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๗๙๙๘๘๓๐ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : มีการปลูกพืชท่ีหลากหลาย เชน พืชผัก ออยโรงงาน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และมี

การใชสารเคมีจํานวนมาก โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดวัชพืช มีการเผาใบออยกอนการเก็บผลผลิต ปจจุบันมีเกษตรกรจํานวน

หนึ่งรวมกลุมกันทําเกษตรปลอดภัย ลดการใชสารเคมี ผลิตปุยอินทรีย สารสกัดชีวภาพใชเอง 

แนวทางการพัฒนา :  

๑. รณรงคและสงเสริมการลด ละ เลิก การใชสารเคมีในการปลูกพืช ใหมีการผลิตปุยอินทรีย สารชีวภาพใชเอง 

๒. สงเสริมใหมีการรวมกันผลิตในรูปแปลงใหญ ในแตละชนิดพืช  

๓. รณรงคและสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร โดยใช ศพก. เปนแหลงเรียนรู 

และเชื่อมโยงเครือขายกับศูนยเกษตรตางๆ กลุมเกษตรกร หนวยงานราชการ เพ่ือบูรณาการในการทํางานขับเคลื่อนไป

พรอมกัน 

๔. สงเสริมการทําเกษตรตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง       

เทคโนโลยีของศูนยเรียนรู : ใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี ใชสารชีวภาพ สารชวีภัณฑ ฮอรโมนพืช ในการปองกัน กําจัด 

บํารุงพืช ทดแทนเคมีภัณฑ เพ่ือลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ไสเดือนฝอย 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตผัก 

กิจกรรมเดน :  

1. การผลิตปุยอินทรีย สารชีวะภาพตางๆ สารชีวภัณฑตางๆ 
                   

2. ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ        3. ตรวจวิเคราะหดิน 
 

 

 

 

4. เลี้ยงไสเดือนดินผลิตปุยมูลไสเดือนดิน  
 
  
 
กิจกรรมเสริม : ทําแปลงทดลองและวิจัยการใชไสเดือนฝอย ปองกันกําจัดแมลงศัตรูผักกับกรมวิชาการเกษตร 10



 
 
ฐานเรียนรู : มี 9 ฐาน ดังนี ้
1. การปลูกขาวนาป   2. ผักปลอดภัยจากสารพิษ 3. ยางพารา 

              
 4. เลี้ยงไสเดือนดิน   5. เลี้ยงไสเดือนฝอย  6. ปุยอินทรีย 

           
7. พืชผักสมุนไพร   8. เลี้ยงปลาดุกในกระชังบกและในบอซีเมนต 

         
9. เศรษฐกิจพอเพียง 

      

 

 

 

 

 

 

การขยายผลในบริเวณพ้ืนท่ีขางเคียงศูนยเรียนรูฯ : การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรกรจํานวน ๕๐ ราย  

               พ้ืนท่ี ๑๒๐ ไร  

เครือขายศูนยเรียนรูฯ : 

ท่ี ชื่อศูนยเครือขาย ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนยเครือขาย 

ท่ีต้ังศูนย พิกัดท่ีต้ังศูนย 
ชื่อ-นามสกุล 

ประธานศูนยเครือขาย 
เบอรโทรศัพท 

ประธานศูนยเครือขาย 
หมู ตําบล X Y 

1 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานวังสําราญ ต.วังทอง 
ผลิตขาว/แลปงรายงานสถานการณการ
ระบาดพืช 

2 วังทอง 817627 1917816 นายสมจิตร พลบูรณ 081-7998840 

2 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานนาสมหวัง ต.นา
เหลา 

ผลิตขาว/แลปงรายงานสถานการณการ
ระบาดพืช 

8 นาเหลา 189310 1914603 นายถวิล  ปลัง่กลาง 080-1827664 

3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานนชุมแซง ต.เทพคีร ี
ผลิตขาว/แลปงรายงานสถานการณการ
ระบาดพืช 

1 เทพคีร ี 191436 1917172 นางไข  มาดจินดา 083-3367679 

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

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

6 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงนาเจริญ วังไผ ไทย
สามัคคี 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 8 วังทอง 184378 1905178 นายศุภชัย เหลาพิมพ 084-5204061 

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

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

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

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

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายคมกฤช ศรอีาจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗ – ๙๔๕๕๖๗๗ 

หลักสูตรหลัก : 
๑. การลดตนทุนเพิ่มผลผลิตขาว  

๒. การปลูกผักปลอดภยัจากสารพษิ   

๓. การลดตนทุนการผลิตยางพารา  

๔. การเล้ียงไสเดือนดิน   

๕. การผลิตและขยายพันธุไสเดือนฝอย   

๖. การผลิตปุยอินทรียและสารชีวะพันธ 

๗. การเล้ียงปลาดุกในกระชังบกและบอซีเมนต  

๘. การปลูกพืชสมุนไพร   

๙. เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรบังคับ : 
๑. เศรษฐกิจพอเพียง   

๒. การผลิตปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ   

๓. การปลูกผักปลอดภยัจากสารพษิ   

๔. การเล้ียงไสเดือนดิน 

หลักสูตรเสรมิ : 
๑. การตรวจวิเคราะหดิน   

๒. การทําบญัชีครัวเรือน  

๓. การปลูกดาวเรืองเพื่อจาํหนายดอก   

๔. การเล้ียงไกไขอินทรีย 
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วดับ้านดงมะไฟ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

สถานท่ีตั้ง :270 หมูท่ี 3  ตําบลดงมะไฟ  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พิกัด : Latitude = 17.62364     Longtitude = 102.21463 
พืชหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 92,292ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,274 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายเฉวียน   จันทะลนู 

ท่ีอยู : 270 หมูท่ี 3 ตําบลดงมะไฟ  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู 

เบอรโทรศัพท : 0833487498 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา :การลดตนทุนการผลิตขาว โดยคิดคนหาแนวทางการทํานาจากนาปกดําเปลี่ยนเปนการทํานาปา
เปาโดยมีเปาหมายลดตนทุน  มีผลผลิต 830 กก./ไร ตนทุนการผลิต 2,600 บาท/ไร ผลิตปุยชีวิภาพใชเอง ใชการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นรวมกับเกษตรกร ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ แบบมีสวนรวม 
คัดเลือกเกษตรกรเปาหมายเพ่ือพัฒนาแกปญหาและขยายผล เกษตรกร จํานวน 20 ราย จํานวน 76 แปลง พ้ืนท่ี 
542.1 ไร    

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เกษตรกรเปาหมายสามารถลดตนทุนการผลิต เมล็ดพันธุลดลง ขาวมีคุณภาพดี มี

เครือขายในการแลกเปลี่ยนดานปจจัยการผลิต และแหลงเรียนรูสามารถพ่ึงพาตนเองได  โดยการนําภูมิปญญาและนํา

เทคโนโลยีมาปรับใชในแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2.การปลูกผักหวานปา 

3.เกษตรปลอดภัย GAP 

4. การทําปุยอินทรีย 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานการเรียนรู:  

1. การทํานาปาเปาศึกษาระบบการทํานา
แบบลดตนทุน เพ่ือนํามาประยุกตใชในพ้ืนท่ี 
ตั้งแตการเพาะปลูก – การดูแลรักษา – การ
เก็บเก่ียว โดยเนนในระยะการคัดเมล็ดพันธุ
สําหรับเพาะกลาระยะตนกลา ระยะแตกกอ 
ระยะออกรวง  และระยะเก็บเก่ียว 

 

2. การปลูกผักหวานปลูกผักหวานปาแซม
สวนลําไยปลูกผักแซมสวนลําไย 

 

3. เกษตรปลอดภัย GAP  

4. การทําปุยอินทรียผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช (น้ําหมักมูล
ไสเดือน)ใชชีววิธีในการควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืช  

 
แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย: ศูนยขาวชุมชนตําบลดงมะไฟ ,ครูบัญชีอาสาระดับภาคอีสาน ,ศูนยพัฒนาท่ีดิน 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาววัชราพร  ไชยนอย  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0988785159 
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