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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาดีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 
สถานท่ีตั้ง :บานกุดลิงงอ หมูท่ี 3 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด : Latitude = 17.32548  Longtitude =102.73248 
พืชหลัก : ผัก 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  11,048 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,524  ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายสนั่น  ชินวัง     อายุ 61   ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี 33 หมูท่ี3 ตําบลนาดี อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :0847955814 

สถานการณของพ้ืนท่ี :ตนทุนการผลิตสูง 

   ขาดแคลนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต 

แนวทางการพัฒนา :พัฒนาเปนแหลงเรียนรู ในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เกษตรกรรวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  สรางรายไดใหครัวเรือน 

การนําไปใชประโยชน :ผลิตผักปลอดสารพิษ 

หลักสูตรการเรียนรู : 

 1.การปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี 

 2.   การผลิตปุยอินทรีย 

 3.   การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 

 

 

 

 

 

 

หนองบวัลาํภ ู -  อดุรธานี 
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ฐานการเรียนรู : 

 1.การปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี2.    การผลิตปุยอินทรีย 

  

3.การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

เครือขาย: - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาววิภาวรรณ  กลิ่นหอมออน 

เบอรโทรศัพท: 0872442788 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานจันทน  อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๒๕๗,๙๖๑ ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : ๓๔,๘๖๙ ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้งแปลง บานเหลาอุดม หมูท่ี ๙ ตําบลบานจันทน อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด : latitude ๑๗.๘๒๒๒๖๖    longitude ๑๐๓.๒๘๙๘๓๖    X ๓๑๘๗๗๗     Y ๑๙๗๑๓๒๗ 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  B                                                            บานบอศิลา 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
                                 วัดปาเหลาอุดม 
 
                                              ไปอําเภอเฝาไร                 ไปอําเภอบานมวง                  บานตูม 

 

                ศูนยเรียนรูฯ                                                                       บานจันทน 

                                    บานเหลาอุดม 

 

 

 

                                                                           อําเภอบานดุง 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ  นายบรรลุ  นาถสีทา  อายุ  ๖๓  ป 
ท่ีอยู บานเลขท่ี ๔๔ หมูท่ี ๙ ตําบลบานจันทร  อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี    
โทร ๐๘๕- ๗๕๓๔๕๔๖ 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบานจันทน สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๘๐ มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูก
ขาวเพียง (S๑) รอยละ ๐.๐๙ เหมาะสมปานกลาง(S๒) รอยละ ๙.๖๑  เหมาะสมนอย(S๓) รอยละ ๑๐.๒๕ และไมเหมาะสม 
(N) รอยละ ๘๐.๐๕ จึงทําใหการทํานาของเกษตรกรไดผลผลิตท่ีต่ํา ไมคุมทุนในการทํานา เกษตรกรจึงหันมาทํากิจกรรมไรนา
สวนผสม ท่ีมีกิจกรรมหลากหลายเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
แตการทํานาของเกษตรกรยังทํานาเปนอาชีพหลักเพราะวิถีชีวิตของเกษตรกรในตําบลบานจันทน  
แนวทางในการพัฒนา : ๑ ลดตนทุนการผลิตขาว   ๒ ลดพ้ืนท่ีนาไมเหมาะสมเปนพืชอ่ืนหรือไรนาสวนผสม 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : กิจกรรมไรนาสวนผสม 
หลักสูตรเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว 
   ๒. เกษตรผสมผสาน 
   ๓. การปลูกพืชใชน้ํานอย 
   ๔. การเลี้ยงปลา 
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ฐานการเรียนรู : ๑ การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปุยตามการวิเคราะหดิน การใชพันธุตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี การใชปุย
อินทรียชีวภาพ  

 

 
ฐานการเรียนรู : ๒ เกษตรผสมผสาน กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีดินไมเหมาะสมการปลูกขาว(N) และยังเปนการกัก
เก็บน้ําไวทําการเกษตรในฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวงเปนอยางดี 

 

ฐานการเรียนรู : ๓ การปลูกพืชใชน้ํานอยแซมสวนปาลม เปนพืชทางเลือกท่ีเกษตรกรนํามาทดลองปลูกในพ้ืนท่ีทํานาไม
เหมาะสมชึ่งเปนพันธุปาลมท่ีปลูกไดในภาคอีสาน แตตอนมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอในการใหน้ําในฤดูแลง ปาลมจะเจริญเติบโตดี
และจะใหผลผลิตเม่ืออายุยางเขาปท่ี ๔ เทานั้น และยังปลูกพืชแซมไดรอผลผลิต 

 

ฐานการเรียนรู : ๔ การเลี้ยงปลา  

 

เครือขาย : กลุมเกษตรพอเพียง บานโนนสิมมา กลุมเกษตรกรสวนปาลมบานหัวฝาย และศูนยรับชื้อเมล็ดปาลมน้ํามันบาน
โนนสิมมาเหนือฟารมตัวอยางตําบลบานจันทน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายทินรัชต  นามแสง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท ๐๘๖-๗๑๗๒๒๕๗   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหายโศก อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน (ออย) 

สถานท่ีตั้ง:บานหายโศก  หมูท่ี  16  ตําบลหายโศก  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี 

พิกัด :Latitude =17.72459  Longtitude =102.51215 
พืชหลัก :ออย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  57,310 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,250 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายชาญชัย  คําวงษา  อายุ 39 ป 

ท่ีอยู :41หมู  16  บานหายโศก  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท:086-2323645 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรปลูกพืชในพ้ืนท่ีดินไมเหมาะสม  

   ตนทุนการผลิตสูง  ประสบสภาวะราคาตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด 

แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตออย  ซ่ึงมีตนทุนการผลิตออย เฉลี่ยไรละ  6,800 บาท 
   โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 630  บาท 

                    - การเพ่ิมผลผลิตออย 
  - การพัฒนาคุณภาพออย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การใชเทคโนโลยีการผลิตออยท่ีเหมาะสม 
การนําไปใชประโยชน: การปรับเปลี่ยนจากขาวมาเปนออย 

หลักสูตรเรียนรู: มี 5 ฐาน 

ฐานเรียนรูท่ี 1 เศรษฐกิจพอเพียงและการใชน้ําอยางรูคุณคา 

  - ปลูกทุกอยางท่ีกิน และกินทุกอยางท่ีปลูก  ใหมีรายไดรายวันจากพืชผักในศูนยฯ รายไดรายเดือน
จากสัตวเลี้ยง ไก , เปด ,ปลา รายไดรายปจากไรออย , นาขาว ,วัว 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การผลิตออย 

- การเตรียมดินปุยพืชสด , ปุยคอก ปุยอินทรีย ปรับปรุงดินใหอุดมสมบูรณ 

- พันธุท่ีเลือกใชตองเมาะสม  ปลอดจากโรคแมลงโดยเฉพาะโรคใบขาว 
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- การใสปุยตองถูกสูตร ถูกเวลา ปุยรองพ้ืน 16-8-8 เรงเจริญเติมโตใหความหวาน ครั้งท่ี 2 สูตร   

15-15-15  มีการกําจัดวัชพืช กอนใสปุย 

- ตองมีการจัดทําแปลงพันธุออยสะอาด 

- เก็บเก่ียวในชวงท่ีเหมาะสม น้ําหนักดี ความหวานสูง อายุ 10-13 เดือน 

ฐานเรียนรูท่ี 3  การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูออย 

  - ปญหาหลักในการปลูกออย  คือ  ขาดแคลนพันธุท่ีสะอาด ปราศจากโรคใบขาวและกอตะไคร 

  - จัดทําแปลงออยท่ีสะอาด โดยปลูกจากพันธุเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากกรมวิชาการเกษตรขอนแกน 
และการตัดชําขอออยสะอาดของศูนยเพาะเลี่ยงอุดรธานี 

  - หม่ันสํารวจ ตรวจแปลงพันธุและแปลงออยสมํ่าเสมอ เม่ือพบขุดไปเผาทําลาย 

ฐานเรียนรูท่ี 4 การรวมกลุมผูผลิตออย/กลุมวิสาหกิจชุมชน (รวมกลุมตัด รวมกลุมจําหนาย รายไดม่ันคง) 

  - รวมกลุมตัด รวมกลุมตัดสินใจ  รวมกลุมกันซ้ือปจจัย รวมกันขายผลผลิต 

  - มีการริเริ่มสรางสรรคแลกเปลี่ยนเรียนรู ภูมิปญญาในการผลิตออย 

  - เพ่ือรับความรูวิชาการ และรองรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน 

ฐานเรียนรูท่ี 5  การตลาด/เงินทุน 

  - การวางแผน และดําเนินงานใหไดประโยชนสูงสุด จากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด มีปจจัยการผลิต 

อยู 4 อยาง 

  1. ท่ีดิน 

  2. ทุน 

  3. แรงงาน 

  4. การจัดการ 

  - การตลาด มีการรวมกลุมจําหนาย ผลิตในรูปวิสาหกิจชุมชน ผาน สกต.(ธกส.) 
แปลงเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

เครือขาย: วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตออยโรงงาน , วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตออยบานนาคํา , วิสาหกิจชุมชนผลิตออย

และมันสําปะหลังหายโศก 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางนิรัตน  อินทะวงษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :081-8858122 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

สถานท่ีตั้ง บานเลขท่ี ๙๖ หมูท่ี ๑๘ บานวังหนาผา ตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี    

พิกัด :  X  ๑๗.๒๕๒๓๒ Y  ๑๐๒.๘๒๐๕๗๕๗  

พืชหลัก : ขาว 

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ๕ รูปแบบ : () เกษตรผสมผสาน  () เกษตรอินทรีย () เกษตรธรรมชาติ 

       () เกษตรทฤษฎีใหม  () วนเกษตรหรือไรนาสวนผสม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  37,648 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,478 ครัวเรือน 

ระดับการพัฒนาของศูนย  :   

แผนท่ีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอุทัย  หัตถะปนิตย 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๙๖ หมูท่ี ๑๘ บานวังหนาผา ตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทร : ๐๘๘-๕๑๖๙๖๗๓ 

ขอมูลท่ัวไป : นายอุทัย หัตถะปนิตย จบมัธยมตน (โปรแกรมเกษตร) ท่ี รร.หวยเก้ิงพิทยาคารและมัธยมศึกษา

ปท่ี ๖ ท่ี ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองแสง แตงงานกับนางทองใบ หัตถะปนิตย  มีบุตรชาย ๒ คน 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ตําแหนงทางสังคม :  

- ดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบาน ๒ สมัย 

- ดํารงตําแหนงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ (ส.อบต)  ๑ สมัย 

- ดํารงตําแหนง อาสาสมัครเกษตรประจําหมูบาน 

- ดํารงตําแหนงผูใหญบานหมูท่ี ๑๘ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปจจุบัน 

นายอุทัย หัตถะปนิตย  เปนผูใฝรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา โดยการศึกษาหาความรู

จากการฝกอบรม และการเขารวมกิจกรรมทางการเกษตรอยางสมํ่าเสมอ 

- ป ๒๕๕๓ ไดเปนประธานศูนยขาวชุมชน ตําบลเสอเพลอ 
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- ป ๒๕๕๗ ไดรับรางวัล ศูนยขาวชุมชนดีเดน ระดับเขต  

- ป ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลผูประกอบการ การแปรรูปขาว จาก รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร 

- ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เปน Smart farmer 

- ป ๒๕๕๘ ไดเปนประธานศูนยดินปุยชุมชน 

- ป ๒๕๕๘ ไดเปนประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

เปนผูท่ีมีความรู และใหคําปรึกษาแกเกษตรกร ดานขาว ดานประมง ดานปศุสัตว ดานปลูกผักปลอด

สารพิษ ดานการทําปุยหมักซีวภาพ ดานปาลม และรักษาสิ่งแวดลอมเปนแหลงเรียนรู แกผูท่ีสนใจ 

ความคิดริเริ่ม :  

- ตองการสรางฐานะ ความม่ันคงใหกับครอบครัว 

- ตองการสรางรายไดใหครอบครัว รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงท้ังรายได รายรับ รายเดือนและรายป 

- ประสบปญหาตนทุนการปลูกขาวสูง คาจางแรงงานท่ีสูง ราคาขาวตกต่ํา สภาพดินขาดความอุดม

สมบูรณ จึงหันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน ไรนาสวนผสม  เลี้ยงสัตว และทําประมงควบคูในพ้ืนท่ี 

แนวทางในการพัฒนา :  

- ลดตนทุนการผลิตขาว  

- เพ่ิมผลผลิตขาว การผลิตพันธุขาวพันธุดีและแปรรูปขาว  

- ลดตนทุนการใชปุย, การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- การปลูกปอเทือง 

- การไถกลบตอซัง 

- การใชปุยอินทรีย 

- การทําสารชีวภัณฑ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : 

๑. ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรรปูแบบไรนาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การผลิตพันธุขาว โดยใชหลัก ๓ ดี ไดแก ดินดี น้ําดี และการดูแลรักษาท่ีดี จนไดขาวพันธุท่ีดี 

๓. การปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก 

จุดเรียนรูภายในศูนย : 

๑.การเปนเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. โครงการเกษตรครบวงจร 
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๓. การเลี้ยงกบในบอดิน ๔. โครงการนาแปลงใหญ 

๔.การทําปุยหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

๖. โครงการขยะทองคําใชในการรักษาสิ่งแวดลอม 

๗. การปลูกผักปลอดสารพิษ 

 

๘. การปลูกมันสําปะหลัง 

 

๙. การประมง 

 

๑๐. การปลูกปาลม 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี, สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาป, 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 4 ,เกษตรและสหกรณอุดรธานี,พัฒนาท่ีดินอุดรธานี,กรมการคาภายใน

จังหวัดอุดรธานี, กรมตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี, ศูนยปองกันและปราบศัตรูพืช 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ : นายสมพร นามพิลา   ตําแหนง เกษตรอําเภอกุมภวาป 

                              นางสาวปุณยนุช สอนไธสง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 
ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 298,834 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  14,909 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานมวง  หมูท่ี 12  ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด : Latitude = 17.36853  Longitude = 103.05015 , x =292829  y =1921378   zone 48 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :      สกลนคร 

 
 
     บานมวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       อุดรธานี 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมุจรินทร พ่ึงคํานวณ 
บานเลขท่ี  181 หมูท่ี 12   ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
เบอรโทรศัพท:  098-3408785 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนหลัก คิดเปนรอยละ 65  
- ผลผลิตขาวยังอยูในเกณฑต่ํา 
- สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต ผลิตปุยชีวภาพพรอมท้ังสามารถผลิตสารชีวภัณฑใชเองได 
- สงเสริมใหมีการทําเกษตรแบบผสมผสาน 

แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 
- ผลิตชาวกลองงอก,การทําแปรรูปผลผลิตขาว 

  
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตและเสริมรายไดในครัวเรือน 
หลักสูตรการเรียนรู :  

- ลดตนทุนการผลิตขาว 
- เพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 
- การทําไรนาสวนผสม 
- การขยายพันธุพืช 

ท่ีตัง้ ศพก. 

อบต.หนองหาน 
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ฐานการเรียนรู :    
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาว ผลิตปุยชีวภาพและผลิตสารชีวภัณฑใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

  

ฐานการเรียนรูท่ี 2 ปรับปรุงบํารุงดิน การปรับปรุงบํารุงดิน เชนการไถกลบตอฟาง การปลูกปุยพืชสด การใชสาร
ปรับปรุงดิน 

  
ฐานการเรียนรูท่ี 3 ไรนาสวนผสม  ทํากิจกรรมหลายอยางในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหมีความหลากหลายดานผลผลิต 

  

  

ฐานการเรียนรูท่ี 4 ดานประมง กิจกรรมการทําประมงเพ่ือเพ่ิมรายได เชน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ เพาะลูกปลา 
เพาะลูกออด เพ่ือจําหนาย 
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ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดานปศุสัตว เลี้ยงสัตวปกเพ่ือจําหนายและบริโภค เชนไกงวง ไกดํา 

  

  
ฐานการเรียนรูท่ี 6 ดานการเพ่ิมมูลคาผลผลิต การแปรรูปสินคาจากขาว เชน ขาวกลองงอก ขาวฮาง น้ํานมขาว
กลอง และขนมตางๆ 

  

แปลงเรียนรู  

  

  
เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน   ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยขาวชุมชน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางพิมพใจ วงศอนุ     ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท  087-2259485 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาบัวอําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานนาบัวหมูท่ี3ตําบลนาบัวอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด : Latitude= 17.55402  Longtitude =102.97187   

พืชหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :        288,210  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 19,945 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู 

:นายสุนาวิเศษขันธอายุ52  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี4หมูท่ี3ตําบลนาบัวอําเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :086-2353262 

สถานการณของพ้ืนท่ี  เกษตรกรมีตนทุนในการผลิตสูง   

   ผลผลิตต่ํา สินคาลนตลาด 

แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร 

 2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร 

 3. เพ่ือลดรายจาย  สรางรายได  ใหกับเกษตรกร 

 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู : 
มี  3 หลักสูตร  ประกอบดวย 

1.การคัดเมล็ดพันธุ  การใชพันธุท่ีเหมาะสม 

2.  การผลิตปุยหมัก    น้ําหมักชีวภาพ 

3.การผลิตและการขยายเชื้อราไตรโครเดอรมา 

 

 

 

สนง.กษอ.เพ็ญ 
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ฐานการเรียนรู :  

1. ฐานการคัดเมล็ดพันธุ  ใชหลักสูตรการคัดเลือกเมล็ดพันธุโดยใชความเขมขนของเกลือ 

 2. ฐานการผลิตปุยหมัก   น้ําหมักชีวภาพ 

 3. การผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอรมา 

 

 

 

 

 
 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 10. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 

 11. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 12. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 13. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาวพิณนา  วงษศิลป 

เบอรโทรศัพท: 085-6469258 
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ขอมูลศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอศรีธาตุ  

 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  

อาชีพหลัก ทํานา 

พิกัด  Latitude : 17.028913 Longtitude : 103.221384  X : 310680 Y : 1883614 

แผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายบุญสม  เครือเนตร   อายุ   55 ป     

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  34109-00058-898 

ท่ีอยู  บานเลขท่ี 28  หมูท่ี 2  ตําบลหัวนาคํา  อําเภอ ศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี 

โทรศัพท 085 – 0102287 

 

ดานแรงงานภาคการเกษตร จํานวน  4   คน 

การเปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร/กลุมเกษตรกร กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลหัวนาคํา   

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร สระน้ําในพ้ืนท่ีทํานา 3  งาน  จํานวน  3  สระ 

 

กิจกรรมดานการเกษตร 

พ้ืนท่ีท้ังหมด        จํานวน  38  ไร    แบงไดดังนี้ 

พ้ืนท่ีการเกษตร    จํานวน  38  ไร 

1.  กิจกรรมดานพืช 29  ไร/ตรว. 

             -  พ้ืนท่ีทํานา  20 ไร 

       -  มะนาว 2  ไร 

        -  มันสําปะหลัง 7  ไร   

      

ศูนยเรียนรูฯ 

บานกุดอ่ีเฒา 
ทางไปบานโคกใหญ ต.จําป 
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 2.  กิจกรรมดานการประมง   3  งาน จํานวน 3  สระ 

                -  ปลานิล  จํานวน  3,000   ตัว 

                 -  ปลาตะเพียน   จํานวน  3,000  ตัว 

                -  ปลายี่สก   3,000   ตัว 

    
 3.  กิจกรรมดานปศุสัตว  8  ไร 1  งาน 

   -  เลี้ยงวัวนม40  ตัว    รีดนมได จํานวน 17    ตัว 

   -  ปลูกหญาเลี้ยงสัตว 2   ไร 

 

   
 4.  กิจกรรมดานการรวมกลุมเช่ือมโยงตลาดและเครือขายรวมบูรณาการ 

   -  ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีกลุมศูนยขาวชุมชนตําบลหัวนาคํา   

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ : นางสาวสิริภัทร อันไชยศรี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท  087-8639915 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานศรีวิราชหมูท่ี6ตําบลโสมเยี่ยมอําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด :Latitude =17.48288  Longtitude =102.12065  

พืชหลัก : มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 94,930ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,270 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายสมปองกองพิลาอายุ50  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี25หมูท่ี3ตําบลโสมเยี่ยมอําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :093-30685425 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรปลูกพืชในพ้ืนท่ีดินไมเหมาะสม  

ตนทุนการผลิตสูง  ประสบสภาวะราคาตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด 

แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร 

 2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร 

 3. เพ่ือลดรายจาย  สรางรายได  ใหกับเกษตรกร 

 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
หลักสูตรการเรียนรู : 

มี 1 หลักสูตร คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.กษอ.นํ้าโสม 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานท่ี  1  ดินดี 

 ฐานท่ี  2 พันธุดี 

 ฐานท่ี  3น้ําดี 

 ฐานท่ี  4ดูแลดี 

 ฐานท่ี  5เศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

แปลงเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 10. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 11. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางยุพิน  ทองมณี 

เบอรโทรศัพท: 081-2606844 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 80,812 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,106 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานหนองแสง  หมูท่ี ๙  ตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด : Latitude 17.21529 Longitude 102.57307    x 024 1902 y 1904990  zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางกาญจนา สมแคลว 
บานเลขท่ี  ๒๕  หมูท่ี ๙  ตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ   
จังหวัดอุดรธานี 
เบอรโทรศัพท:  089-9403530 

                                                                        
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

- มีพ้ืนท่ีการทํานาท้ังหมด 80,812 ไร จํานวนครัวเรือน 7,106 
ครัวเรือน ผลผลิต 29,496 ตันตอป ผลผลิตตอไร 365 กิโลกรัมตอไร 

- ในพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมดปลูกในพ้ืนท่ี S1และ S2 43,697 ไร ปลูกในพ้ืนท่ี S3,S4 29,207 ไร ท่ีเหลือเปน
พ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเหนือแผนท่ีโซนนิ่ง 

- การทํานาเปนการทํานานอกเขตชลประทานอาศัยน้ําฝน ชุดดินสวนใหญเปนชุดดินโคราช สภาพภูมิประเทศ
เปนท่ีราบระหวางหุบเขา 

-  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน   ขาวอินทรีย  พืชหลังนา  ดานปศุสัตว    ดานประมง  
ดานพัฒนาท่ีดิน   ธนาคารหมูบาน  กลุมแมบานเกษตรกร  กลุมวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบานสถาบันการเงิน  
แปรรูปผลผลิตเกษตรกร โรงสี จุดบริการของบริษัทคูโบตา(ประเทศไทย)จํากัด มหาชน แปลงเรียนรูของธกส. 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิต การตลาด 
หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตและการเสริมรายได 
 
ฐานการเรียนรู:    
ฐานการเรียนรูท่ี1 การผลิตเมล็ดพันธขาวพันธดี โดยใหเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธจําหนายใหกับชุมชนและศูนยขาว
อุดรธานี 
 

ถนนอดุร-เลย 

ถนนอดุร-อบูมงุ 

ท่ีตัง้ ศพก. 

อบต.หนองอ้อ 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 การบริหารจัดการและการเตรียมดินใหพรอมกับการผลิต โดยใหดินมีลักษณะทางกายภาพ
และธาตุอาหารสะสมเหมาะสมกับการผลิตพืชในแปลงนั้นๆ ไมวาจะเปนการไถกลับตองซัง การปลูกพืชบํารุงดิน 
การปลูกพืชหลังนาและการทําปุยพืชสด ซ่ึงจะทําใหตนทุนการผลิตในสวนของการใสปุยลดลง เพ่ิมผลผลิต  

 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การผลิตสารชีวภัณฑ ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ โดยใหมีการสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ
เพ่ือใชปองกันกําจัดเชื้อราท่ีทําใหเกิดโรคในพืช ไดแก เชื้อราไตโครเดอรมา  การผลิตเชื้อราบวเวอรเรียเพ่ือ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช การผลิตปุยหมัก น้ําหมัก ใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตลดการใชสารเคมีเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูบริโภคและตัวเกษตรกรเอง นอกจากนี้ยังสามารถจําหนายใหเกิดรายไดอีกทางหนึ่งดวย 

 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 ดานปศุสัตว และดานประมง จากผลการวิเคราะหเพ่ือเกษตรกรปลูกพืช เลี้ยงสัตวและการ
ประมง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเปนการเสริมรายไดลดรายจาย เชน  การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  การเลี้ยง
เปด  การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลาดุก การผลิตอาหารสัตวจากเศษวัสดุเกษตรเปนตน 

 
 

ฐานเรียนรูท่ี ๕ ดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและการตลาด จาการรวมมือกับบริษัทเอกชน บ.คูโบตา (ประเทศไทย)
จํากัด มหาชน และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี ไดมีการนําเสนอนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรใหมๆเขามา
เปนทางเลือกในการเพ่ิมผลผลิต การรวมกลุมแปรรูป โรงสีขาว บรรจุภัณฑสินคาการสรางแบรนดและการจัด
จําหนายเพ่ือใหเกษตรกรสามารถจําหนายสินคาใหผูบริโภคไดโดยตรงทําใหไดรับรายไดท่ีสูงข้ึน
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แปลงเรียนรู  

 

 
 

เครือขาย : ศจช./ศดปช./ศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง/ศูนยอาชีพเสริมในสวนยางพารา/มะมวงเพ่ือการ
สงออก 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายณัฐพล  สีสองคอน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-3921906    
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานโนนทอง  หมูท่ี  7  ตําบลเชียงเพ็ง  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

พิกัด : Latitude =17.29697  Longtitude =102.39562 

พืชหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  79,342ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,276 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย:  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายชัชวาลย  ทาวมะลิ   อายุ   47  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี  102  หมูท่ี  7  ตําบลเชียงเพ็ง  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :086-2214393 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง  

   การระบาดของโรคและแมลง 

แนวทางการพัฒนา : 

1. การใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี โดยการทําปุยอินทรียใชเอง เชน  การไถกลบปุยพืช 
สด การไถกลบตอซัง การทําปุยหมักโบกาฉิ การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ การทําโฮรโมนจากรกสุกร  
  2. การใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี เชน ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาปองกันและกําจัด
โรงไหม  การผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอเรียรกําจัดแมลง 
  3. การสํารวจสถานการณการเกิดโรค-แมลงในแปลงนาขาว มีการสํารวจสถานการณฯอยางนอย
อาทิตยละ 1 ครั้ง 
  4. เก็บเก่ียวขาวในระยะพลับพลึง และลดความชื้นโดยการตาก 2 วัน  และเก็บผลผลิตในโรงเก็บท่ีมี
อากาศถายเทไดสะดวก 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู : 

1.การลดตนทุนการผลิต  ลดการใชปุยเคมี  และสารเคมี  โดยการใชปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ 
2.การเพ่ิมผลผลิต  การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด)  และใสใหถูกตองตามระยะเวลาและความ

ตองการของพืช  ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 3.พัฒนาคุณภาพขาวการแปรรูป 
 

 

 

 

 

ทางรอบเมืองไปตําบลบานเลื่อม 

ไปตามทาง จนถึงทางเขาโรงเรียนบานโนนทอง  

ตําบลเชียงเพ็ง  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
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ฐานการเรียนรู :  

 1.การไถกลบพืชตระกูลถ่ัว 

 2.การไถกลบตอซังพืช 

 3.การทําปุยอินทรีย 

 

 4.การผลิตและการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา 

 5.การผลิตและการขยายเชื้อราบิวเวอรเรีย 

 6.การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) 

 7.แปลงสํารวจสถานการณศัตรูขาว 

 8.การเลี้ยงสุกร  ไกไข และเปดเนื้อ  (นํามูลสัตวมาปรับปรุงบํารุงดิน  ลดการใชปุยเคมี) 

 9.การเลี้ยงปลา  (เก็บกักน้ําไวใชยามหนาแลง) 

 10.การลดรายจายในครัวเรือน ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (การปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก เปนตน)  เนนการใชท่ีดิน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 10. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 

 11. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 12. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 13. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางอรอนงค  เสียงหวาน 
เบอรโทรศัพท: 089-7149956 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานบุงแกวหมูท่ี8ตําบลบุงแกวอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด :Latitude = 17.29697Y Longtitude = 102.39562 

พืชหลัก :มันสําปะหลัง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 4,792 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 684 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 บานบะยาว ม.8 ต.บุงแกว  

     ทางไป ศูนยเรียนรูฯ ศูนยเรียนรู นายศิริเทพ ศิริวรรณหอม 

  

    ผาน อบต.บุงแกว 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายศิริเทพ ศิริวรรณหอมอายุ   48  ป

    

ท่ีอยู :บานเลขท่ี280หมูท่ี8ตําบลบุงแกวอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :096-1538701  

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง 

   ขาดแคลนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต 

แนวทางการพัฒนา : 

การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเปนการทําการเกษตรทางเลือก มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและ

การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการปลูกพืชโดยใชระบบน้ําหยดอัตโนมัติ ลดตนทุนการผลิต  

ผลิตพืชปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรท่ีสนใจ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการใหน้ําและปุยดวยระบบน้ําหยดอัตโนมัติ 

การนําไปใชประโยชน: การใหปุยดวยระบบน้ําหยด 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1.การลดตนทุนการผลิต  ลดการใชปุยเคมี  และสารเคมี  โดยการใชปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ 
 2.การบริหารจัดการพ้ืนท่ีดานการเกษตรเปนเกษตรกรรมทางเลือก 
 3.การใหน้ําพืชดวยระบบน้ําหยดอัตโนมัติ 
 4.การเลี้ยงกบเพ่ือจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้ท่ี ทําการเกษตร  130 ไร่ 
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ฐานการเรียนรู :  

    
  

 

 
 

แบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ การปลูกผักสวนครัว  เนนการใชน้ํา

อยางมีคุณคาและการใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย: สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

 การเกษตร ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี  กลุมยุวเกษตกรโรงเรียนบานมวงดง  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาว เกสร ศิริโยธา 

เบอรโทรศัพท: 089-5551689 

 

สถานีด้านประมง เลีย้งกบ เลีย้งปลา สถานีไม้ผล ไม้ยืนต้น 

สถานีดินปุยสถานีการใหน้ําดวยระบบน้ําหยดอัตโนมัติ สถานีพืชไร(มันสําปะหลังระบบน้ําหยด) 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานโคกอําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานโคกหมูท่ี1ตําบลบานโคกอําเภอสรางคอมจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด : Latitude = 17.78485   Longtitude = 102.99750 

พืชหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :    30,626 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  5,477 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายวินัยอัปการัตนอายุ55  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี9หมูท่ี1ตําบลบานโคกอําเภอสรางคอมจังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :085-0069455 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง 

   ขาดแคลนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต 

แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร 

 2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร 

 3. เพ่ือลดรายจาย  สรางรายได  ใหกับเกษตรกร 

 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

 1. การวิเคราะหดินและการใชปุยลดตนทุน ( ปุยสั่งตัด )  

  2. การผลิตเชื้อไตรโครเดอรมา 

  3. การติดตามสถานการณศัตรูพืชในแปลงพยากรณและเตือนการระบาด  

  4.การลดตนทุนการผลิตขาว 

 

 

 

 

สนง.กษอ.สรางคอม 
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ฐานการเรียนรู :  

 1. ฐานการวิเคราะหดินและการใชปุยลดตนทุน ใชหลักสูตรเทคโนโลยีปุยสั่งตัด 

 2. ฐานการผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา 

 3. ฐานการติดตามสถานการณศัตรูพืชในแปลงพยากรณและเตือนการระบาด 

4. ฐานการลดตนทุนการผลิต  โดยการทํานาโยนและการผลิตปุยอินทรียน้ําหมักชีวภาพจุลินทรียหนอกลวย 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 10. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 

 11. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 12. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 13. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายเอกภาส  สุขสูงเนิน 

เบอรโทรศัพท: 081-0502745 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 
สถานท่ีตั้ง : บานโคกสวาง  ตําบลบะยาว  อําเภอวังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี                       
พิกัด :  X  ๓๒๕๔๒๗  Y  ๑๘๘๘๖๗๓                                           
แผนท่ีแปลงศูนยเรียนรู ฯ 
 

                                                   
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายประสงค  หลวงทําเม  อายุ ๕9 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  ๒๓๕ หมูท่ี ๕ ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
เบอรโทรศัพท  : ๐๘๙-๘๖๑๖๕๒๐              
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอวังสามหมอท้ังหมด 467,303 ไร มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 296,915 ไร ปลูกพืชเศรษฐกิจ      
อยูหลายชนิด ซ่ึงเปนแหลงรายไดของคนสวนใหญ อาทิเชน ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลังโรงงาน และยางพารา ซ่ึง             
มันสําปะหลังเปนพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกเปนจํานวนมาก แตในปจจุบันพ้ืนท่ีทําการเกษตรไดมีการใชประโยชนเปนระยะเวลาท่ี
ยาวนาน จึงทําใหดินเสื่อมสภาพสงผลตอผลผลิตทางการเกษตร  ทําใหประสิทธิภาพการผลิตอยูในเกณฑต่ํา มีตนทุนการ
ผลิตสูง  และในบางชนิดผลผลิตสินคาเกษตรมากเกินความตองการ  ประสบสภาวะราคาตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด ภาครัฐ
ตองเขาไปชวยเหลือแทรกแซงราคา รัฐบาลจึงมีแนวคิดดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดย
มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงเปนศูนยระดับชุมชน ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยใชหลักการของโซนนิ่ง
รวมกับความตองการของเกษตรกร เปนแหลงศึกษาและเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจในดานการเกษตรจาก
สถานท่ีจริง เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบ ท่ีทําอาชีพการเกษตรและประสบความสําเร็จ เนนการผลิตท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีลดตนทุนการผลิตพรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
แนวทางการพัฒนา :  
๑. จากการผลิตปุยอินทรียใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต  
๒. การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของของดวยปุยพืชสด 
3. การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและเทคโนโลยีปุยสั่งตัด 
 
จุดเดนของศูนยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
หลักสูตรเรียนรู  : 1.การผลติปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง 
                       2.การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของของดวยปุยพืชสด 
                       3.การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและเทคโนโลยีปุยสั่งตัด 
                       4. เกษตรทฤษฎีใหม  
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ฐานการเรียนรู :   
ฐานการเรียนรู ๑. การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักคุณภาพสูงและปุยอินทรียน้ํา ลดปริมาณการใชปุยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนในการผลิต 

 
 
 ฐานเรียนรูท่ี 2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม   

- การเลี้ยงโคเนื้อ 
- การเลี้ยงหมูปาในสวนยางพารา 

 
- การเลี้ยงไกตอก 

 
 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การปลูกผักหวานปา 

 
 
เครือขาย :  
1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี  
3. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
4. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี  
5. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 
6. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
7. ศูนยเรียนรูการเพาะพันธุสัตวน้ําจืดตําบลบะยาว  
8. ศบกต.บะยาว 
 
ช่ือเจาหนาท่ี : นายพัฒนพงษ  วองเพ็ชชัย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : ๐๙๘-๒๓๐๘๕๓๙ 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 
 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 
สินคาหลัก :  ขาว   ผักหวาน   
พ้ืนท่ีเปาหมาย :   148,699 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 6,061   ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานทุงฝน  หมูท่ี  1  ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด :  X 3717142  Y  1932038 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางยุพาภร  สมบัติกําไร อายุ 42 ป 
                                                    บานเลขท่ี 5  หมูท่ี 8 ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน   จังหวัดอุดรธานี 
เบอรโทรศัพท : 082-8506495 
 

ท่ีต้ัง ศพก. หมูท่ี 1 

ตําบลทุงฝน อ.ทุงฝน 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  1. เทคโนโลยีการปลูกผักหวานปา  
    2. เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุขาว 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : - ผักหวานปาเปนพืชท่ีปลูกรอดยาก แตเปนท่ีตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก มีราคาสูง 
          - เมล็ดพันธุขาวไมมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา :  - การเพ่ิมผลผลิตผักหวานปา โดยการปลูกและขยายพันธุผักหวานปา และผลพลอยไดท่ีจะได 
                              จากการปลูกผักหวานปา 
                            -การคัดเมล็ดพันธุขาวใหไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ 
  
การนําไปใชประโยชน : ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรผูสนใจ ในดานเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักหวานปา  
                             ผลพลอยไดจากการปลูกผักหวานปา การคัดเมล็ดพันธุขาวใหไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ  
                             การตลาดการจําหนายผลผลิตท้ังผักหวาปาและขาว 
 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       2. การปลูกและการดูแลรักษาผักหวานปา 
       3. การคัดเมล็ดพันธุขาว 
       4. การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
 
ฐานการเรียนรู :  1. การเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ 
                         พอเพียง  
  2. การปลูกผักหวานปา การหาพืชพ่ีเลี้ยงสําหรับผักหวานปา การดูแลรักษา การเก็บผลิตผลิต และ 
                         การจําหนาย 
  3. การคัดเมล็ดพันธุพันธุขาว การคัดเลือกเมล็ดพันธุเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูการตอไป 
  4. การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  เพ่ือการลดตนทุนและเพ่ิมอัตราผลผลิตขาว 
  5. การตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑขาวเพ่ือจําหนาย 
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รายช่ือคณะกรรมการ ศพก.ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี 

1. เกษตรกรตนแบบ  นางยุพาภร  สมบัติกําไร         ประธานกรรมการ 

2. กํานัน/ผูใหญบานในพ้ืนท่ี ศพก. นายจรูญ  สุระเสียง     กรรมการ 

3. เกษตรกรเครือขาย  นายบุญจันทร  อุนอก    กรรมการ 

4. ผูทรงคุณวุฒิ  นายประดิษฐ  สิทธิพรม    กรรมการ 

  นายสมบูรณ  โลมินทร    กรรมการ 

  นายชาญณรงค  บัวฮมบุรา   กรรมการ 

  นายสนิท  วิเชียรเครือ    กรรมการ 

5. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร   นางวราภรณ  ภูยอดนิล    ผูประสานงาน 

6. อาสาสมัครหมูบาน(อกม.)  นายวิจิตร  สมบัติกําไร    กรรมการและเลขาฯ 

การจําหนา่ยผลผลติ 
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  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานโนนสวรรคหมูท่ี2ตําบลโพนสูงอําเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด : Latitude = 17.191652 Longtitude =  103.254805 

พืชหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 70,282ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,900 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
 
 

แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายแสงเลิศ  กงซุยอายุ54  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี50หมูท่ี2ตําบลโพนสูงอําเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท : ไมมี 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง 

   ขาดแคลนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต 

แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร 

 2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร 

 3. เพ่ือลดรายจาย  สรางรายได  ใหกับเกษตรกร 

 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. หลักสูตรการเพ่ิมผลผลิตขาว 

 2. หลักสูตรการทําปุยพืชสด 

 3. หลักสูตรการทําปุยอินทรีย 

 

 

 

 

สนง.กษอ.ไชยวาน 
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ฐานการเรียนรู  

 1. ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การลดตนทุนการผลิตขาว 

3. การใชแหนแดงในแปลงนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

4. การผลิตและการใชเชื้อราไตรโครเดอรมา ปองกันกําจัดศัตรูขาว 

5. การผลิตและใชปุยอินทรียปรับปรุงดิน 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 10. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 

 11. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 12. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 13. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายวิเชียร  พันชน 

เบอรโทรศัพท:085-0085582 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทับกุงอําเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานทับกุงหมูท่ี3ตําบลทับกุงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด : Latitude = 17.16491  Longtitude = 102.76788 

พืชหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  20,234 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,733 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายบุญเกิดยุบลพันธุอายุ69  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี8/1หมูท่ี3ตําบลทับกุงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท :082-7985108 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ปลูกพืชเศรษฐกิจไมเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
   ตนทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร 

 2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร 

 3. เพ่ือลดรายจาย  สรางรายได  ใหกับเกษตรกร 

 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

 1. จัดกระบวนการกลุม เสนอแนวทางการสรางเวทีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ ป 

2558 

2. กระบวนการเรียนรู/ฝกปฏิบัติจากการปฏิบัติจริงฐานเรียนรูการผสมปุยใชเอง 

3. ลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

สนง.กษอ.หนองแสง 
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ฐานการเรียนรู :  

 -แบงกลุมเพ่ือเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตร กิจกรรมการลดตนทุนการผลิตขาว 

แบงกลุมออกเปน  4  กลุม มอบหัวขอใหแตละกลุมไดระดมความคิดการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต ปญหาเรื่องดินในพ้ืนท่ีทําการเกษตร (นาขาว) 

-การจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีกรณีพืชชนิดนั้นอยูในเขตท่ีเหมาะสมแลว

สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ใชความรูดานการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คือลด

ตนทุนการผลิตตอหนวย เพ่ิมผลผลิตตอไร กรณีท่ีชนิดพืชท่ีปลูกอยูในเขตท่ีไมเหมาะสมใหสงเสริมใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สอดคลองกับการตองการตลาด ใหผลตอบแทนสูง นําขอมูลท่ี

วิเคราะหไดแลวและใหกลุมนําเสนอ ขอมูลจากการแบงกลุม รวมถึง

ปรับเปลี่ยนเปนการทําการผลิตแบบผสมผสานหรือไรนาสวนผสม 

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความผันผวนของ

ราคาสินคา 

-ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตขาว 

(นายบุญเกิด) 

-สรุปผลการนําเสนอขอมูลแตละกลุม ประเมินผล เกษตรกร

ท่ีมาเรียนรู และใหนําผลการเรียนรูไปใชในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 10. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสุมิตรา  ตรีนนท 

เบอรโทรศัพท: 081-2603065 
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                                   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  
สินคาหลัก : ไมผล 
สถานท่ีตั้ง : 34 หมู 8  ตําบลโนนทอง  อําเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท 089-2232679 
พิกัด : x 0199533    y 1987398 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
                      ไปวัดปานาคํานอย                                                            ไปวัดปาภูกอน 

                                   ท่ีทําการไปรษณีย 

 
                       ท่ีวาการอําเภอนายูง 

                                                                                

                                                                                ไปบานนาเมืองทอง 

                   ศูนยเรียนรู 

                                              รร.บานสมประสงค 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายไพรวัลย  สาโรจน  อายุ  50  ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  34 หมู 8 ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 
เบอรโทรศัพท : 089-2232679 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เนื่องจากสถานการณดานราคายางพาราในปจจุบันนี้ มีราคายางพาราตกต่ํา  ทําให
เกษตรกรเกิดความเดือดรอนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย เนื่องจากคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ราคาสินคาท่ีสูงข้ึน เพ่ือให
เกิดความหลากหลายในพ้ืนท่ี  ซ่ึงพ้ืนท่ีของอําเภอนายูงนอกจากยางพาราแลวเกษตรกรยังปลูกไมผล ชนิดตางๆ เชน 
เงาะ มังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย กลวย และผลไมชนิดตางๆอีก หลายชนิด  แตเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรู และ
วิธีการดูแลรักษา และองคความรูตางๆอีกมากเก่ียวกับไมผล      ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึง
เห็นสมควรสงเสริมใหเกิดศูนยเรียนรูเก่ียวกับไมผล  เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับเกษตรกร เพ่ือเกษตรกรจะได
นําองคความรูตางๆไปปรับประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา : ๑. เพ่ือใหเกษตรกรไดมีแหลงเรียนรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จในพ้ืนท่ี 
 ๒. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปลูกไมผลของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน 
 ๓. เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด รวมถึงการรวมกลุม เพ่ือสรางเครือขาย ในชุมชน ไดในระดับหนึ่ง 
 ๔. เพ่ือพัฒนาไมผลของไทยใหมีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดท้ังตลาดภายในประเทศและตางประเทศได 
จุดเดนของศูนยเรียนรู :  เกษตรผสมผสาน  ไมผล 
หลักสูตรการเรียนรู : ๑. เรื่องดินและการปรับปรุงดิน       ๒. พันธุและการขยายพันธุไมผล 
                          ๓. การปลูกและระยะการปลูก        4. การกําจัดโรคและแมลงศัตรู 
                          5. การใหน้ํา                             6. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
                          7. เกษตรผสมผสาน (การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก ปลูกกลวย ไมผลตางๆ เลี้ยงกุง เลี้ยงหอย, 
เลี้ยงจิ้งหรีดฯลฯ) 
- เกษตรกรสวนใหญรอยละ ๘๐% ปลูกยางพารา ทําการเกษตรผสมผสาน (เลี้ยงปลา เลี้ยงไก เลี้ยงสุกร) ๒๐% 
- สภาพพ้ืนท่ีเปนเนินเขาไมสูงมาก ผลผลิตมีคุณภาพยางต่ํา ปุยเคมีราคาสูง 
- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก และปุยผสมเคมีใชเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในสวนยางพารา 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน เปนการเกษตรผสมผสาน ดานปศุสัตว ดานประมง  
ดานพัฒนาท่ีดิน 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต ลดรายจายเพ่ิมรายได จากการทําการเกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตและเปนการเสริมรายได 
ฐานการเรียนรู : ฐานท่ี ๑ ประมง     ฐานท่ี ๒ ปศุสัตว     ฐานท่ี ๓ ดินและการจัดการดิน 
                    ฐานท่ี ๔ ปุยและการผสมปุยใชเอง         ฐานท่ี ๕ การปลูกและการดูแลรักษาไมผล 
                    ฐานท่ี ๖ การเกษตรผสมผสาน 
ฐานเรียนรูท่ี ๑  ประมง 
         ฐานนี้จะทราบถึงการเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญ เชน การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การใหอาหารสัตวน้ํา การแปรรูป
อาหารปลา 
ฐานเรียนรูท่ี ๒ เรื่องปศุสัตว 
         ฐานนี้จะทําใหทราบถึง การเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญท่ีเราสามารถนํามาเลี้ยงเปนครัวเรือน เชน การเลี้ยงโค เลี้ยงไก 
เลี้ยงเปด สุกร และสัตวอ่ืนๆ รวมท้ังวิธีการจัดการเพ่ือใหไดสัตวพันธุดี อาหารท่ีดี  โรคและแมลงท่ีสําคัญในสัตวเลี้ยง 
ฐานเรียนรูท่ี ๓ ดินและการจัดการดิน 
         ฐานนี้จะทราบถึงสภาพดินในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนายูง วิธีการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การเก็บ
ตัวอยางดินตรวจ 
ฐานเรียนรูท่ี ๔ ปุยและการผสมปุยใชเอง 
         ฐานนี้จะทําใหทราบถึงปุยท่ีใชในพืชแตละชนิดวามีปุยสูตรไหนบางและตัวเลขในสูตรปุยคืออะไร และการ
ผสมปุยใชเอง มีประโยชนอยางไร เนนการผสมปุยไวใชเองเปนการลดตนทุนการผลิตได  
ฐานเรียนรูท่ี ๕ การปลูกและการดูแลรักษาไมผล 
         ฐานนี้จะทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการปลูกไมผลชนิดตางๆ การดูแลรักษา จนกระท่ังการเก็บเก่ียว
และ  การแปรรูปไมผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิม 
ฐานเรียนรูท่ี ๖ การเกษตรผสมผสาน 
        ศูนยเรียนรู จะชวยทําใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการลดรายจายเพ่ิมรายได สรางโอกาสใหกับเกษตรกร ลด
ปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในอาชีพ และจากปจจุบันราคายางพาราท่ีตกต่ําทําใหเกษตรกรบางสวนหันมาทําเกษตรอยาง
อ่ืนเปนตัวเสริมเพ่ิมรายไดในชวงท่ีราคายางพาราตกต่ําไดเชนกัน คือ การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก ไมผลหลากหลายชนิด 
เลี้ยงกุง เลี้ยงหอยและพืชชนิดอ่ืน สามารถนําไปขายกอใหเกิดรายไดอีกทางหนึ่งดวย 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย : ศูนย นายบัวเรียน เอกตาแสง  ตําบลโนนทอง  อําเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอดิสร  ประจนัตะเสน ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-8766254 

40



                                   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 46,200 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,325 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : บานดงยาง  หมูท่ี 4  ตําบลบานแดง  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

พิกัด :  x  289265  y 1939437  zone 48 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  ปานกลาง    

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 
 
         คลองสงน้ํา       คลองสงน้ํา 

 
 
 
         
 
                            ถนนไปอําเภอพิบูลยรักษ – บานแดง 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมัย  ไชยคําจันทร  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 10 หมูท่ี ๑๕ บานพรพิบูลย ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท : 089-0062079 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95 ปลกูขาว ปลูกยางพารา รอยละ5 

- สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม ดินรวนปนทราย ผลผลิตขาวมีคุณภาพต่ํา ปริมาณผลผลิตตอไรต่ํา ปุยเคมีราคาสูง 

- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวคุณภาพดี การดูแลรักษาขาวตั้งแตปลูก จนถึงการเก็บเก่ียวและขนสง 

- ปรับปรุงบํารุงดิน การไถกลบตอซัง ปลูกพืชปุยสด ใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การตรวจวิเคราะหดิน แปลงสาธิตการปลูกขาว การผสม

ปุยเคมีใชเองตามคาวิเคราะหดิน ดานพัฒนาท่ีดิน ธนาคารปุยหมูบาน กลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน  

แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/ลดตนทุนการผลิตขาว 

 
 

 ศาลาเรียนรู        

ศพก.  

ถนนดงยาง  – บานโพธ์ิ 

แปลงนาสาธิต 

แปลงนาสาธิต                     บอปลา 
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ฐานการเรียนรู :  จํานวน 5 ฐานเรียนรู 

ฐานเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาว 

 - การทํานาหยอด  

  - การใชปุยถูกวิธี ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผลวิเคราะห

ดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การปรับปรุงบํารุงดิน หนวยงานทีใหการสนับสนุนพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธาน ี

  การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี การดูแลรักษาขาวตั้งแตปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวและขนสง โดยเนนการ

ปรับปรุงบํารุงดิน การเตรียมมดิน การปรับสภาพดิน การไถกลบตอซังและปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง 

  - การผลิตสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง 

  - การทําฮอรโมจากหนอกลวย สําหรับเรงการเจริญเติบโต 

  - การทําน้ําหมักชีวภาพ การสาธิตวัสดุท่ีใช วิธีทํา การนํามาผลิตใช และประโยชนในการนําไปใช 

  - การทําปุยหมักแหงแบบละเอียด สาธิตวิธีการทํา การนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับ 
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 ฐานเรียนรูท่ี 3 การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 

   - การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาใชเองวิธีทําและประโยชนในการนําไปใช 

  - การผลิตสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง 

 

ฐานเรียนรูท่ี 4  การทําบัญชี 

 - การทําบัญชีครัวเรือน 

 - การทําบัญชีตนทุนการผลิต 

 ฐานเรียนรูท่ี 5  เศรษฐกิจพอเพียง 

• สาธิตการปลูกกลวยหอมทอง โดย เกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูฯ 

• การเลี้ยงปลากินกินพืช 

• การปลูกพืชผักสวนครัว 

               

 

 

 

 

 

  แปลงเรียนรู : - การทํานาหยอด 

                   - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางนภาภรณ ขันแข็ง  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0899418272 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกูแกว  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีตั้ง :บานคอใหญหมูท่ี3ตําบลคอใหญอําเภอกูแกวจังหวัดอุดรธานี 

พิกัด :Latitude =  17.204704Longtitue = 103.145201 

พืชหลัก :ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 37,195ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,343 ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายเฉลียวมะลิวัลยอายุ69  ป 

ท่ีอยู :บานเลขท่ี25หมูท่ี3ตําบลคอใหญ  อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

เบอรโทรศัพท : ไมมี 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตนทุนการผลิตสูง 

   ขาดแคลนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต 

แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร 

 2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร 

 3. เพ่ือลดรายจาย  สรางรายได  ใหกับเกษตรกร 

 4. เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. หลักสูตรการเพ่ิมผลผลิตขาว 

 2. หลักสูตรการทําปุยพืชสด 

 3. หลักสูตรการทําปุยอินทรีย 

 

 

 

 

 

สนง.กษอ.กูแกว 
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ฐานการเรียนรู :  

 1. ฐานเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตขาว 

 2. ฐานเรียนรูการทําปุยพืชสด 

 3. ฐานเรียนรูการทําปุยอินทรีย 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

 2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 3. ศูนยวิจัยขาวจังหวัดอุดรธานี 

 4. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอุดรธานี 

 5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 6. สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 7. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 

 9. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยอุดรธานี 

 10. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 

 11. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

 12. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอุดรธานี 

 13. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี    

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายณรงค  ไชยวงศคํา 

เบอรโทรศัพท: 087-2133032 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 35,040 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,770 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานดอนมวง  หมูท่ี 3  ตําบลนามวง  อําเภอประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด : Latitude 17.269771 Longitude 103.004379    x 287850 y 1910496  zone 48 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  B 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประจกัษ  เจียรวาบี 
บานเลขท่ี  86  หมูท่ี 3  ตําบลนามวง  อําเภอประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี 
เบอรโทรศัพท : 0801827449 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 80ปลูกขาว พืชไรรอยละ 15 อีกรอยละ 5 เปนไมผลไมยืนตนและ
พืชผักตางๆ 

- สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีดอน ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา ปุยเคมีราคาสูง 
- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก การใชสารชีวภัณฑในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว และปุยผสม

เคมีใชเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน   ปลูกขาว  ไมผลไมยืนตนพืชผักสวนครัว                        
ไผกิมซุง  ดานปศุสัตว ดานประมง ดานพัฒนาท่ีดิน    
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตและการเสริมรายได 
 
 
 
 

    ท่ีตั้ง ศพก. 
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ฐานการเรียนรู :    
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเพ่ิมผลผลิตขาวและลดตนทุนการผลิต สงเสริมใหใชเมล็ดขาวพันธุดี การใชสารชีว
ภัณฑในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว   ลดการใชปุยเคมีและสารเคมี การไถกลบตอซัง 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การทําปุยอินทรียชีวภาพ สงเสริมใหทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพไวใชเอง 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 ดานปศุสัตว และดานประมง การเลี้ยงและการสุขาภิบาลปศุสัตว การเลี้ยงปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหความรูการทําไรนาสวนผสมตาม
หลักทฤษฎีใหม 
 
แปลงเรียนรู 

  
 
เครือขาย :  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายไชยกร นาตา   ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท : 061-0719585     
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