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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโพนทอง   

      อําเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 272,673.41  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 18,835  ราย 

สถานทีต้ั่ง  บานหนองหญารังกา  ม.9  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   

              จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด Latitude : 15.841854 Longitude :  96.089636  

       X : 188257 Y:1753605 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ....A........ 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นางนันทา  ปาจิตเณย  อายุ  53  ปบานเลขที่  150/2  บานหนองหญารังกา 

ม.9  ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูม ิ

เบอรโทรศัพท    087 9633720 

สถานการณของพื้นที่เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ทํานา รอยละ 90 

ประสบปญหาผลผลิตขาวตํ่า คุณภาพขาวไมไดมาตรฐาน ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ถูกเอารัดเอา

เปรียบดานราคาผลผลิตจากพอคาคนกลาง  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต  แปรรูปผลผลติ (ขาวฮาง) ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบดานราคาสินคา

จาพอคาคนกลาง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :การแปรรูปขาวฮางงอก 

การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิต  แปรรูปผลผลิต (ขาวฮาง) 

หลักสูตรเรียนรู 1) การเพ่ิมผลผลิตขาว/การผลิตขาวคุณภาพดี 2. การแปรรูปขาว (ขาวฮางงอก) 

ฐานการเรียนรู   1. การเพิ่มผลผลิตขาว/การพัฒนาการผลติขาวคณุภาพดี 

ไป อ.บวัใหญ่ 

บา้นหนองหญา้รงักา 

ไป จ.ขอนแก่น ไป จ. นครราชสีมา 

ศูนยเ์รียนรู้ 
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ดําเนินการรูปแบบบันได 3 ขั้น(ขอมูล: ศูนยวิจัยขาวชุมแพ จ.ขอนแกน)ขั้นที่ 1  หมูบานลดตนทุนการปลูกขาวขั้นที่ 

2  หมูบานผลติขาว อาหารปลอดภัย (ขาว จีเอพี)ขั้นที่ 3  หมูบานผลิตขาวอินทรีย 

ขั้นที่ 1  “ลด” ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาว ใสปุยเคมใีหถกูวิธี ถูกอัตรา และถูกเวลาลดการใชสารเคมีที่ไมจําเปน 

ขั้นที่ 2  “ละ” ละเวนการใชปุยเคมี หรือใชเทาทีจําเปน/เพ่ิมการใชปุยอินทรีย/มีการตรวจรับรองระบบการผลิต

ตามมาตรฐาน GAP 

ขั้นที่ 3  “เลิก” เลิกใชปุยเคม ี และสารเคมทีกุชนิด ใชปุยอินทรียและสารอินทรีย มีการตรวจรับรองระบบการผลิต

ขาวอินทรีย 
 

ฐานเรียนรูที่  2. การผลิตปุยอินทรีย 

นํ้าหมักชีวภาพ  คือ นํ้าที่ไดจากการหมักพืชอวบนํ้า เชน ผัก  ผลไม ดวยนํ้าตาลในสภาพไรอากาศ 

นํ้าที่ไดจะประกอบดวยจุลินทรียและสารอินทรียหลากหลายชนิด   จุลนิทรียสวนใหญจะเปนพวกยีสท 

เพ่ิมการใชปุยอินทรีย สามารถลดตนทุนการผลิต 

และเปนแหลงเรียนรูการผลติปุยอินทรีย 

 

                              

ฐานเรียนรูที่  3. การผลิตเชือ้ราไตรโคเดอรมา    

เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผลานใหแกเกษตรกร ใหเกษตรลดตนทุนการผลิต พํฒนา

ใหความรูและทักษะในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคมศัตรพูืช และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  4. การแปรรูปขาว 

ขาวฮาง  กค็ือ ขาวกลอง  ซึง่เปนภูมิปญญาของชาวไทยอีสานมาต้ังแตเดิม โดยการนําเอาขาวเปลือกมาแช

นํ้าไวเพ่ือกระตุนใหสารอาหารตางๆ จากเปลือกขาวซึมเขาไปในเมล็ดขาว แลวจึงนํามาน่ึงเพ่ือจัดเก็บสารอาหารให

คงไว แลวนําขาวเปลือกไปตากใหแหง และนําไปสี 
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แปลงการเรียนรู :    

 

  

 

 

 

 

 

เครือขาย : :  ศูนยวิจัยขาวชุมแพ  จังหวัดขอนแกน , ศูนยเครือขายบานหนองหญารังกา หมูท่ี 4 ตําบลโพนทอง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางศจี  ประชากูล  ตําแหนง เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท  098-375-1636 
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ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

สินค้าหลัก :  ไร่นาสวนผสม 

สถานที่ตั้ง :  บ้านปากจาบ หมู่ที ่11 ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด :  X  = 784394  Y = 1720486  Zone  47P 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

   
 

ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย : นายสุพจน์  แพวขุนทด    

เบอร์โทรศัพท์ : 084-9611179 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ฯ : การบริหารจัดการระบบน้ า และการท าการเกษตรกรรมเก้ือกูล   

การน าไปใช้ประโยชน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ในการควบคุมระบบนิเวศให้เกื้อกูลกันระหว่างการเลี้ยงสัตว์บก, น้ า 

และการปลูกข้าวให้เกื้อกูลกับการปลูกไม้ผล และการท าไร่ 

หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน และการผลิตน้ าหมัก/ปุ๋ยหมัก 

  3. การผลิตถ่านอัดแท่ง และน้ าส้มควันไม้ 

  4. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  

  5. การท าบัญชีครัวเรือน 

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๑ :  ระบบน้ าหยดในแปลงพืชไร่ 

  

X: 778564 

Y: 1707774 
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ฐานการเรียนรู้ ที่ ๒ : การผลิตน้ าหมัก และปุ๋ยหมัก 

     
 

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๓ : ฐานตรวจค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

         
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร:  นายวิวัฒน์ ศรีมุกดา 

เบอร์โทรศัพท์ :  098-1024406 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลบานเขวา  

       อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 106,547  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,002  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองอุดม หมูที่ 15 ตําบลบานเขวา อําเภอบานเขวา  

                จงัหวัดชัยภูมิ 

พิกัด : คา Long : 101.9059113    Lat : 15.7254107    

 X : 811416 , คา Y : 1740691 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ.....B....... 
 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายปราโมทย ใยโนนตาด  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3360200003234            

ที่อยู บานเลขที่  45 หมูที ่15 บานหนองอุดม ตําบลบานเขวา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

 เบอรโทรศพัท : 0807980682 

สถานการณของพื้นที ่: การผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานเขวา ในสภาวะปจจุบันประสบปญหา

ตางๆ มากมาย เชน ตนทุนการผลิตสูง การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืชและพ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ 

ทําใหผลผลิตทีไ่ดรับมีปริมาณนอยและคุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญจึงมปีญหาการขาดทุน เกิดภาวะหน้ีสิน ไม

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

ทีว่่าการอาํเภอ

บ้านเขว้า 

ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพ

การผลติสนิค้าเกษตร 
 

เซเวน่7-11 

รา้นอาหาร

รมิบงึ 

หมายเหตุ   ระยะทางจาอาํเภอบา้นเขวา้ ถงึ ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ่ม

ประสทิธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร ประมาณ  15  กิโลเมตร 

ทางไปตลาดเย็นอาํเภอบา้นเขวา้ 
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แนวทางการพฒันา : ควรใหมีการถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรแกเกษตรกร  โดย

ใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  เปนจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เปน

แหลงศึกษาเรยีนรูของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจดานการเกษตร โดยเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตใชจนประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  สามารถลดตนทุนการผลิต 

เพ่ิมปริมาณผลผลิตและพัฒนาผลผลิตใหไดมาตรฐาน  ตลอดจนคํานึงถึงสภาพแวดลอม  เกษตรกรทีเ่รียนรูจากศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเกิดการยอมรับและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการผลิต

สินคาเกษตรของตนเองอันจะสงผลใหพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืนตลอดไป 
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาว 
 

หลักสูตรการเรียนรู 

 - การเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาว 

 - การแปรรูปผลผลิตขาว 
 

ฐานการเรียนรูที่ 1การเพ่ิมศกัยภาพผลิตขาว (การทํานาแบบประณีต) 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่2 กิจการผลิตและการขยายไผกิมซุง 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่3 กจิกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง 
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ฐานการเรียนรูที่4 กิจกรรมการทํานํ้าหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

6.แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยขาวชุมชนตําบลบานเขวา และกลุมผูปลกูขาวระบบ GAP ตําบลบานเขวา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกุดนํ้าใส  

     อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 151,946  ไร  

เกษตรเปาหมาย : 10,231  ราย  

สถานทีต้ั่ง : บานทาแตง หมูที่ 7 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด: Latitude = 15.63902 Longitude =15.63902Zone 47     Y=1730902 X=0793816 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรูฯ : …………A………… 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  นายอุทัย  ลาภเกิด อายุ 52 ป  

บานเลขที่ 47 หมู 7 บานทาแตง ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังวัดชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท  081-0684185 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกุดนํ้าใส สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90  เกษตรกร ประสบปญหา

ปจจัยการผลิตสูง เมล็ดพันธุ ปุยแคมีและสารปราบศัตรูพืช มีราคาสูง เกษตรกรจึงจําเปนตองปรับตัว มีการพัฒนาใน

ทิศทางที่พ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวปฏิบัติควบคูไปกับการ

พัฒนาพ่ึงพาปจจัยการผลิตภายนอกนอยลง การใชปุยคอกและปุยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษ

กินเองและไวจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัว 

แนวทางการพฒันา : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ผลผลิตเฉลี่ย 400ก.ก./ไร เปาหมายเพ่ิมผลผลิตเปน 450ก.ก./

ไร 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติขาว 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตเปน 450ก.ก./ไร 

ถนนชยัภมิู-สีคิว้ 

ท่ีวา่การอาํเภอจตัรุสั 

แยกบา้นทา่แตง 

15 กม. 

ศนูยเ์รยีนรู ้ฯ 

ถนนจตัรุสั-ซบัใหญ่ 
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หลักสูตรเรียนรู  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว  

  2. การลดตนทนุการผลิตขาว     

  3. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

ฐานเรียนรูที่: 1.เมล็ดพันธุและการเตรียมดิน 

 เรื่องการเตรียมดินที่ถูกวิธีปรับปรุงดินโดยการไถกลบตอซัง และปลูกพชืปุยสดปรับปรุงบํารงุดินและการ

ใชเมล็ดพนัธุขาวคุณภาพดี อัตราที่ใช 15 – 20ก.ก./ไร 

ฐานการเรียนรู : 2.การผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 

 การนําสิ่งเหลือใช เชน ใชฟางขาวมาเปนวัสดุคลุมดิน และนําเศษวัชพืชมาใชในการทําปุยหมัก และให

อาหารปลา ใชเศษผักผลไมมาใชในการทําปุยนํ้าชีวภาพ และยังเปนการลดตนทุนการผลิตขาวอีกทางหน่ึงดวย 

ฐานการเรียนรู : 3การปองกันและกําจัดศตัรูขาว 

 การปองกันและกําจัดศัตรูขาว หมั่นลงตรวจพ้ืนที่นา อยางสม่ําเสมอสอน วิธีการสุมตัวอยางการตรวจการ

ระบาดศัตรูพืช การใชสารชีวภัณฑ  การปราบศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย และการกําจัดพันธุปน 

ฐานการเรียนรู : 4การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

แนะนําใหชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษไดแก สาระแหนแมงลัก โหรพา กระเพา พริก ขา 

เพ่ือจําหนายและเปนรายไดประจําของครัวเรือนที่ เพ่ือบริโภคและจําหนายเพ่ิมรายไดแกครอบครัว โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

                

แปลงเรียนรู 

 

       
เครือขาย 1. กลุมสงเสิมการเกษตรแปลงใหญ ตําบลกุดนํ้าใส 

   2. ศูนยวิจัยขาวชุมแพ  

   3.กลุมผลิตขาวไรซเบอรรี่อินทรีย  

   4. กลุมแมบานเกษตรกรหวยตอน ตําบลหนองโดน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตรตําบลชองสามหมอ  

      อําเภอแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 134,887  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,367  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองตูม หมูที่ 8 ตําบลชองสามหมอ อําเอแกงครอ  

               จงัหวัดชัยภูมิ 

พิกัด :  Latitude : 16.0823   Longitude : 96.23766  

           Y : 1780014   X: 204477  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ......A......:   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิมาลย  แผนเงิน   อายุ   62    ป 

บานเลขที่ 133 หมูที่ 8 ต. ชองสามหมอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท : 098-163-9874 

การปะปาสวนภูมิภาค 

สาขาแกงครอ 

ศูนยเรียนรู 

โรงพยาบาลแกงครอ 

ที่วาการอําเภอแกงครอ 

ไปชัยภูม ิ

ไปนาหนองทุม-นาแก 

ไปอําเภอภูเขียว 
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สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชองสามหมอ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 84 พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมปานกลาง ประมาณ รอยละ 16.44 และเป น พ้ืนที่ ที่ เหมาะสมน อยประมาณ รอยละ 43.55 

ซึ่งประสบปญหา  

- ปจจัยการผลิตมีราคาสูง  

- โรคแมลงระบาด เปนตน 

แนวทางการพัฒนา : -  การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนในการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 3,877.50 บาท 

โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 387.90 บาท  

- การเพ่ิมผลผลติขาวตอไร 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 387.90 บาท 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

      2. การเพ่ิมผลผลิตขาวตอไร 

ฐานการเรียนรู : 1. การดูแลรักษา เริ่มต้ังแตการปลูก การเก็บเกี่ยว และขนสง โดยเนน 3 ระยะ ดังน้ี 

ระยะกลา ไดแก การกําจัดวัชพืช การใชการจัดการนํ้าแบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

การสํารวจโรคแมลง  

ระยะแตกกอ ไดแก การถอนตนพันธุปน การกําจัดวัชพืช การใชการจัดการนํ้าแบบแหงสลับเปยก และการ

สํารวจโรคแมลง 

ระยะต้ังทอง  ไดแก การถอนตนพันธุปน การกําจัดวัชพืช และการสํารวจโรคแมลง 

ระยะออกรวง  ไดแก  การถอนตนพันธุปน  การกําจัดวัชพืช  และการสํารวจโรคแมลงกอนเก็บเกี่ยว 20 วัน 

เอานํ้าออกจากนา 

ระยะเก็บเกี่ยว  ไดแก การถอนตนพันธุปน การกําจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

ฐานการเรียนรู : 2. การใชเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีต และการลดตนทุน โดยเลือกใชเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไดแก การเตรียมดิน การใชเมล็ดพันธขาวคุณภาพดี เหมาะสมกับพ้ืนที่ และกําหนดอัตราการใช

เมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

ฐานการเรียนรู : 3. การวางแผนการผลิตขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดี โดยเนน

ในเรื่องของการวางแผนการปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิตขาวตามระบบการผลิตแบบ Good 

Agricultural Practice (GAP)   

ฐานการเรียนรู : 4. การกําจัดศัตรูพืช  และการทําฮอรโมนไข   การทํานํ้าหมักชีวภาพ   การทําปุยหมัก    

ปุยอินทรีย การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย โดยการสาธิตวัสดุที่ใช วิธีทํา การนํามาผลิต และการใช

ประโยชน 

ฐานการเรียนรู : 5. การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 
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แปลงเรียนรู  

            

                                      
 

                                                      

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมเมลด็พันธุขาวชุมชนตําบลนาหนองทุม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ,  

              ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : ช่ือ-สกุลนางสาวจันทรเพ็ญ เทวา ตําแหนง นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานหัน 

      อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : หมอนไหม 

ที่เปาหมาย : 123,950  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 13,947  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหัน  หมูที่  1  ตําบลบานหัน  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัด 

ชัยภูมิ 

พิกัด : long : 96.0051955   lat : 16.3202302   

 X: 179973  Y : 1806715 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ......A......:  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางหนูสอน  ฦาชา  อายุ 53 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3360400132828 

ที่อยู : บานเลขที่ 111 หมูที่ 1  บานหัน   ตําบลบานหัน  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท: 087-2599362 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรตําบลบานหันปลูกหมอนเลีย้งไหม ประมาณ 200 ไร เกษตรกร 200 ครัวเรือน  เปน

พ้ืนที่เหมาะสม (S1) 

แนวทางการพฒันา : 1. เพ่ิมรายไดตอ 4,000-5,000.- บาท/ไร โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 9,000-10,000 บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาหมอนไหม 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทนุการผลิตหมอนไหม 

2. การสงเสริมและพัฒนาหมอนไหม
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ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ) 

1. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ 

3. การทําปุยอินทรียชีวภาพ 

4. อนุรักษสงเสรมิพัฒนาการผลิตหมอนไหม 
 

แปลงเรียนรู 

         

         

    

          
เครือขาย : 1. เกษตรกรภายในตําบล 17 หมูบาน  2,009 ครัวเรือน 

  2. กลุมสงเสรมิการผลิตพริก 

  3. กลุมสงเสรมิเกษตรผสมผสานบานนาไฮ ตําบลบานหัน 

  4. กลุมสงเสรมิการผลิตพืชผกัตําบลบานเด่ือ 

  5. กลุมสงเสรมิการผลิตถั่วเหลืองชุมชนตําบลกุดเลาะ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางวิไลลักษณ  ยางปอม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 094-2831231 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลศรีสําราญ  

       อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 17,580  ไร 

สถานทีต้ั่ง : บานนามน  หมูที่ 3 ตําบลศรีสาํราญ  อําเภอคอนสวรรค  จงัหวัด

ชัยภูมิ 

พิกัด : X 215187   Y 1770510 

Lat : 15.997651   Log : 102.338920 

 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

N 

 
 

ชื่อเจาของศนูย : นายทรงศิริ  นราพงษ เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3360300280752 อายุ 44 ป 

   บานเลขที่ 27 หมูที ่10  บานนามน  ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท : 0892804767 

ขอมูลทั่วไป : พ้ืนที่ถือครอง 20 ไร ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนด/นส.4 จาํนวน 20 ไร 

        ลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย 

        จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 4 คน แรงงานทีส่ามารถทํางานได จํานวน 3 คน 

        แหลงนํ้าที่ใชในการเกษตร สระนํ้าสาธารณะ  

        รูปแบบการผลิต การทําเกษตรอินทรีย 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู 

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

 - การตรวจวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 - การทํานํ้าหมกัชีวภาพ 

 - การผลิตปุยหมัก 
 

จุดเรียนรูภายในศนูยเรียนรู 

   -จุดเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
 

                      
 

-จุดเรียนรูการตรวจวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน                                             

 

-จุดเรียนรูการผลิตปุยชีวภาพ 
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- จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก 
 

             
 

จุดเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 

 
           

แปลงเรียนรู 

 

 
 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนตําบลศรีสําราญ, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, กลุมปลูกขาวไรซเบอรรี่วัลเลย,ศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโคกมั่งงอย (การปลูกหมอนเลี้ยงไหม, การใชนํ้าอยางรูคุณคา) 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  

ช่ือ-สกุล นางทองวัน  ลีกอก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 086-8640735 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลหนองแวง   

      อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  111,552   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  9,793   ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานหวยมวงพัฒนา  หมูที่  20  ตําบลหนองแวง   

              อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด:  Latitude :  16.07476 Longitude :  101.7184647   

                     x : 790837                 y: 1779117 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ.....A......  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นายมมีิตร   ธงพรรษา   อายุ  50   ป บานเลขที่54 หมูที่ 20  

บานหวยมวงพัฒนา ตําบลหนองแวงอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  36210 

เบอรโทรศัพท: 089-585-6045 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองแวง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 60  

และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับปลูกขาว  (S3) รอยละ  80  ปลูกขาวเพ่ือจํานาย  

แตประสบปญหาผลิตขาวไมไดคุณภาพการใชปจจัยการผลติสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า   

ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  ไมมีแหลงนํ้าในการทํานา การคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพฒันา:  

1. การลดตนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว  เฉลี่ย  4,224  บาท  โดยมีเปาหมาย

ลดตนทุน ไรละ  440  บาท   

2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุน ไรละ 440บาท 

 

หลักสูตรเรียนรู  :  1. การลดตนการผลิตขาว2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

 

บ .หวยมวง

 

 

 

ศูนยเรยีนรูการ

 

 

 

N 

ที่วาการ

 

 

ไ  

 ไ  

 

บ .โสกรัง  

 

 

ั  
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1.การดูแลรักษาต้ังแตปลูก –การเก็บเกี่ยวและขนสงโดยเนนระยะกลา  ไดแก  การกําจัดวัชพืช  การใชการจัดการนํ้า

แบบแหงสลับเปยก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การตรวจแมลง ระยะแตกกอ  ไดแก การถอนตัดพันธุปน และการ

กําจัดวัชพืช แมลง การใหนํ้าแบบแหงสลับเปยก ระยะต้ังทอง ไดแก  การตัดพันธุปน กําจัดวัชพืช สํารวจโรคแมลง  

ระยะออกรวง ไดแก การถอนตัดพันธุปน   กําจัดวัชพืช สํารวจแมลงกอนเก็บเกี่ยว  20  วัน เอานํ้าออกจากแปลงนา  

ระยะเก็บเกี่ยว ไดแก ถอนพันธุปน การกําจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 
 

2.ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดขาวคณุภาพดี ใชอัตราที่เหมาะสม 

โดยเนาการเลือกพันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไดแก 

การเลือกใชเมล็ดพันธุขาวในอัตราที่เหมาะสม 

 

3.การเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไดแก 

การเตรียมดิน  การคัดเลือกพันธุขาวที่ตลาดตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดใหพันธุขาวที่มีคุณภาพดีและอัตรา

การใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสม 

4.การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหได

คุณภาพดี  โดยเนนการในเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางแผนปลูก  

และการจัดการคุณภาพของการผลิตไดแกการผลิตเมล็ดพันธุการผลิตขาว

ปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบGAP   Grain   การผลิตขาวทั่วไปขายให

โรงสี 

5.การใชสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง  การทําฮอรโมนไข เรงออกดอก เรง

ผล การทําปุยหมักแหง ทํานํ้าหมักชีวภาพ  และทําสารชีวภัณฑ เช้ือราไตรโคเดอรมาและบิวเวอรเรีย 

6.การใชปุยถูกชนิด   ถูกอัตรา  ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

แปลงเรียนรู 

            
 

เครือขาย : :1.  ศูนยวิจัยขาวชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

      2. โรงเรียนชาวนาบานลาดวังมวง ตําบลหนองบัวแดง  

      3. ไรนาสวนผสม ตําบลหนองแวง 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนคูณ   

       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 34,115  ไรไร 

เกษตรเปาหมาย : 4,702  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนเตาไห  หมูที่ 8 ตําบลโนนคูณ  อําเภอคอนสาร  จังหวัด

ชัยภูมิ 

พิกัด :  Latitude :  16.50373 Longitude : 96.03018 Zone 48 Q   X : 0182943  Y : 1826993 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ.....A......  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู       

N 

                               อ.คอนสาร 

                     

 

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 

 

  ต.โนนคูณ                                           

                            เขื่อนจุฬาภรณ อ.ภูเขียว 

                                                       รพสต.ดงกลาง                            ศนูยเรียนรูฯ           รร.โนน

คูณ   

  

                                                                            อบต.โนนคูณ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายตัน  จันทรสวาง อายุ 53 ป บานเลขที่ 35 หมูที่ 8 ต.โนนคูณ 

อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท : 099 029 7285 
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สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในเขตตําบลโนนคูณ สวนใหญจะปลูกออยโรงงานเปนหลัก รองลงมาคือปลูกขาว

เพ่ือบริโภคและขาย ซึ่งพ้ืนที่ปลูกขาวมีจํานวนจํากัด และพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวแตประสบปญหา

ดานการผลิตคือตนทุนการผลิตสูง  เน่ืองจากดินขาดการดูแลทําใหดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า การใชปจจัยการผลิตสูง 

ราคาปุยและสารเคมีแพง จึงทําใหตนทุนการผลิตสูง  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยการปรับปรุงบํารุงดิน เชน ปลูกพืชปุยสด การทําปุยหมัก การ

ใชปุยนํ้าหมักชีวภาพ ในการลดตนทุนการผลติ 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู  : การลดตนทุนการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู : 1. การทําปุยหมัก  ทําปุยหมักจากตอซงัขาวโพดและเศษพืชตางๆ เพ่ือทําปุยหมักใชในพ้ืนที่การ

เพาะปลูกพืชตางๆ เพ่ือเปนการปรับปรุงบํารุงดินใหดีขึ้น  

 

 

ฐานการเรียนรู : 2 การผลิตและการใชประโยชนจากน้ําสมควัญไม เพือ่ลดการใชสารเคมี 

      
 

ฐานการเรียนรู : 3 การผลิตและการใชประโยชนจากน้ําหมักชวีภาพเพื่อลดการใชปุยเคมี 
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ฐานการเรียนรู : 4 การผลิตและการใชประโยชนจากการใชเชื้อไตรโครเดอรมาเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูเรื่อง

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพิอ่เปนการลดรายจาย 

แปลงเรียนรู                                                                 

    
 

ศูนยเครือขาย  :   1. ศูนยวิจัยขาวชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

   2. การปลูกไมผลไมยืนตน (ไผรัสเซีย , ฝรั่ง , สมโอ , ขนุน , ลองกอง) 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :   

           ช่ือ-สกุล นางสาวมัลลิกา  จินดาจํานงค   

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

          เบอรโทรศัพท : 093-326-2175 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   

      อําเภอบานแทน  จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 50  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานแทน  271 หมู 3  ตําบลบานแทน  อําเภอบานแทน  จงัหวัด

ชัยภูมิ 

พิกัดที่ต้ังแปลง : X : 215729    Y : 1814008     Zone:48 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู :….B…. 
 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู :   นางมณี  ขมุทอง 

ที่อยู : บานเลขที่  271  หมู 3  ต.บานแทน  อ.บานแทน  จ.ชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท  : 089-7170120 
 

สถานะการของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานแทน สวนใหญปลูกขาว ประมาณ 23,123 ไร ซึ่งเปนพืชหลักของ

เกษตรกร   ลองลงมาก็คือ ออยโรงงาน ปลูกหมอน และพืชผัก การปลกูขาวมีการผลติในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม มีพ้ืนที่

ที่เหมาะสม เพียง 325 ไร คิดเปน 1.48% ของพ้ืนที่ทํานาสวนที่เหลือ 19,656 ไร หรือ 98.52% หรือ 98.52% เปน

พ้ืนที่ไมเหมาะสมกับการทํานา  เปนเหตุใหผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรตํ่า ฉะน้ันเกษตรกรตองหันมาปรับปรุงคุณภาพดิน 

และวัดหาแหลงนํ้าใหพอเพียงในการทํานา  เพ่ือทําใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยที่

ตําบลบานแทน ซึ่งศูนยดังกลาว  เปนเกษตรกรที่ประสบความ สําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถถายทอด

เทคโนโลยีในการผลิต  สินคาเกษตร (ขาว) สูเกษตรกรทั่วไปได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีตาํรวจ    ธ.กรุงไทย 

ป๊ัมนํา้มนั 
        ศนูยเ์รยีนรู ้

ถนน หนองเรอื – หนองแวง 

25



แนวทางการพัฒนา : จังหวัดชัยภูมิไดกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาการเกษตรไววา "ผูผลิตพึงพอใจ ผูบริโภค

ปลอดภัย การเกษตรชัยภูมิสรางสรรคและพัฒนา" โดยมีภาระกิจที่ตองปฏิบัติ คือพัฒนาและสงเสริมสังคม

เกษตรกรรม  ใหเปนไปตามแนวทางทฤษฎีใหม และดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางขดีความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจการเกษตรใหเขมแข็ง ผลิตผลผลิตที่มคีุณภาพที่ดีดวยแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การทําเกษตรผสมผสาน 
 

การนําไปใชประโยชน : เปนแหลงเรียนรูที่เกษตรกรสามารถมาศึกษาดูงานไดตลอดเวลา เกษตรกรนําไปปฏิบัติได 

ทําใหมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว 
 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การทํานา 

                          2. การเลี้ยงปลานิล 

     3. การเพาะพันธุกบ  

     4. การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

     5. การปลกูดาวเรือง 

     6. การปลกูขาวโพดเลี้ยงสัตวสงโรงงานการทําอาหารสัตว 

     7. การปลกูมะละกอ 

       8. การปลูกสมโอ 

     9. การทํานํ้าหมัก  

     10. การทาํปุยหมัก 

ฐานการเรียนรู : พรอมภาพประกอบ 

       1. การทํานา 

                 2. การเลี้ยงปลานิล 

                        3. การเพาะพันธุกบ  

                    4. การปลูกมะละกอ 

                         5. การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย : 1. ธกส.สาขาบานแทน  

2. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานแทน 

3. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแทน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร :  

ชื่อ-สกุล นางเย็นจิต  ออนพะไล  

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3277001 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

      ตําบลวะตะแบก 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 138,909 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  5,697    ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานซับหมี หมูที่ 6 ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ 

พิกัด : Latitude   Longitude 

พิกัดที่ตั้งแปลง : X = 761201  Y = 1707540 (Zone 47 ) 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : ….A…. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

                 

                                                              ศูนยเรียนรูฯ 

   ไปลําสนธิ                           6 กม.  

                                                                      ทล. 2354 

 ไปบําเหน็จณรงค                         รร.บานซับหม ี

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายนิคม  คงพันธ 

ที่อยู : 135  หมูที่ 6 บานซับหมี ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท : 089 992 7691 
 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอเทพสถิตสวนใหญปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชที่ทนกับสภาพ

ภูมิอากาศที่แหงแลง และยังเปนพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวาพืชอ่ืนๆ ที่ปลกูในสภาพอากาศเดียวกัน  ในอดีตการปลูก

มันสําปะหลังจะอาศัยนํ้าฝนในการเจริญเติบโตเพียงอยางเดียว ในปใดทีป่ระสบกับภาวะแหงแลงผลผลิตที่ไดจะลดลง 

เกษตรกรจึงหันมาปลูกมันในระบบนํ้าหยด ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากผลผลิตทีเ่พ่ิมขึ้น 
 

แนวทางการพฒันา : สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร(มันสําปะหลัง) เพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบอาชีพสวนใหญของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยไดดําเนินการจัดต้ัง

ศูนยเรียนรูฯที่ หมูที ่6 บานซบัหมี ต.วะตะแบก ซึ่งศูนยดังกลาวเปนศูนยที่เกษตรกรรูจัก จากความสําเร็จ    ในการ

ดําเนินกิจกรรม และประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรทั่วไปได 
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เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เปนตนแบบในการผลิตสนิคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตัวเองได โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลผลิตการปลกูมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

  2.เทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตมันสําปะหลัง 

ฐานการเรียนรู :  

พันธุมันสําปะหลังที่ปลูกในพ้ืนที่อําเภอเทพสถิต 

2. การตรวจวิเคราะหดิน                                                  

3. การผลิตปุยหมักสูตร /ปุยอินทรียนํ้าจากเศษพืชผักผลไม ที่มใีนทองถิน่ 

4. การปลูกมันสําปะหลังดวยระบบนํ้าหยด โดยเนนการจัดการดูแลรักษาต้ังแตปลูก-การเก็บเกี่ยว ไดแก ใสปุยตาม

คาวิเคราะหธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด   
 

แปลงเรียนรู 
 

       
 

เครือขาย: บริษัท สยาม ควอลิต้ีสตารช จํากัด, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฐานราก,ศูนยเรียนรูการเกษตรไรดวงชัย 

     ศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : ช่ือ-สกุล นางสาวสมปอง บริพันธ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอภักดีชุมพล 

      จังหวัดชัยภูมิ      

สินคาหลัก  มะขามหวาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย  6,500  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  200  ราย 

สถานทีต้ั่ง  บานราษฎรพัฒนา  หมู 10  ตําบลเจาทอง  

         อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด  X   757905         Y  1761643 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู....B…. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู    นายสุชาติ  มุงสอนกลาง     

ที่อยู  บานเลขที่  89  หมู 9  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท  098 2262408 

สถานการณของพื้นที ่ เกษตรกรสวนใหญทําสวนมะขามหวาน 

แนวทางการพฒันา  สํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพลไดจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

การผลิตมะขามหวาน เพ่ือสอดคลองความกับความตองการของชุมชนโดยดําเนินการจัดต้ังศูนยที่บานราษฎร

พัฒนา  หมู 10  ตําบลเจาทอง  ซึ่งศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรที่มีความรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใน

การผลิตมะขามหวานพันธุดี ทําใหเกษตรกรนําความรูไปพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ศาลากลางบานหมู 10 บานราษฎรพัฒนา 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

ศาลากลางบานหมู 9 บานราษฎรบูรณะ 

ท่ีวาการอําเภอภักดีชุมพล

โรงเรียนบานลาดชุมพล

เสนทางไป อ.หนองบัวแดง

ระยะทางประมาณ 2 กม. 
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การนําไปใชประโยชน  เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตมะขามหวานพันธุดี  และสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน  การนําไปใชประโยชน  ลดตนทนุการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู 

1.  การปรับปรุงบํารุงดิน 

2.  การตัดแตงกิ่ง 

3.  การขยายพันธุ 

4.  การเก็บเกีย่วผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต และการบรรจุภัณฑ 

ฐานการเรียนรู 

ฐานที่ 1  การปรับปรุงบํารุงดิน  เนนการทาํปุยคอก  ปุยหมัก  ปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

วิทยากรประจําฐาน    นายแจว  เย็นสันเทยีะ  (หมอดินอาสา) 

 
     

ฐานที่  2   การตัดแตงกิ่ง 

วิทยากรประจําฐาน   นางมะณี  มุงสอนกลาง 

   
 

ฐานที่  3  การขยายพันธุ 

วิทยากรประจําฐาน   นายสชุาติ  มุงสอนกลาง   
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ฐานที่  4  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การรักษาผลผลิตและการบรรจุภัณฑ 

วิทยากรประจําฐาน  นายสุชาติ  มุงสอนกลาง 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินปุยชุมชนวังทอง , ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังทอง 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูย  

ช่ือ-สกุล นางชัชฎาภรณ  สุวรรณโชติ 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  094- 2698965 
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ป้อมตํารวจ 

ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

สินค้าหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปา้หมาย : 113,269  ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 361  ไร่ 

สถานทีต้ั่ง : บ้านโป่งนคร  หมู่ที่ 17  ตําบลวังตะเฆ่   อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด : Latitude = 15.818709     Longitude = 101.507033 

พิกัดแปลง : X = 768532            Y = 1750472 

ระดับการพัฒนาศนูย์เรียนรู ้: A 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสุนทร อํานาจ   อายุ  51  ปี   

ที่อยู่ : หมูท่ี่  17  ตําบลวังตะเฆ่ อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ   

โทรศัพท์ : 087-0135459 

สถานการณ์ของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังตะเฆ่  ส่วนใหญ่ปลูกมันสําปะหลังร้อยละ  95  และพ้ืนที่ที่ปลูก

เหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง(S2)  มันสําปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย  มีตลาดรับซื้อตลอดท้ังปี  แต่ประสบปัญหา

ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง  พ้ืนที่ขาดความอุดมสมบูรณ ์ ราคาปุ๋ยและค่าแรงสูงข้ึน 

แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิตลง  เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีต้องทําการวิเคราะห์ดินก่อน  หรือใช้รว่มกับปุ๋ยอินทรีย์

หรือนํ้าหมักชีวภาพ หรืออาจจะใช้ระบบนํ้าหยดเพ่ือเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน 

จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : การใช้ระบบนํ้าหยดและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน               

หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง

2. ลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง

3. การใช้สารชีวภัณฑ์

ฐานการเรียนรู้ :  1. การปลกูมันสําปะหลังโดยใช้ระบบนํ้าหยด  เกษตรกรได้เข้าอบรมและศึกษาดูงานต้ังแต่การปลูก  

การใช้พันธ์ุ  การดูแลรักษา  การจัดทําระบบนํ้าหยด  การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  โดย ผศ.ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ   

ไปอทุยานแหง่ชาติไทรทอง

ไปอาํเภอภกัดีชุมพล 

อําเภอหนองบวัระเหว

ศนูย์เรียนรู้ฯ

ถนนสาย 225 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  

เป็นผู้บรรยาย 

2. การวิเคราะห์ดิน  และตรวจสอบค่าของดินว่าดินขาดธาตุอาหารชนิดใดในการปลูกมันสําปะหลัง  หรือเรียกว่าปุ๋ยสั่ง

ตัดเป็นการประหยัดและใส่ปุ๋ยให้ถูกชนิด  ถกูอัตรา  ถูกเวลา  และพอเหมาะพอดี 

3. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกําจัดทั้งโรคและแมลงที่จะมาทาํลาย            มันสําปะหลังให้เสียหายและเป็น

การประหยัดเงินในการที่จะไปซื้อสารเคมีและเป็นการลดอัตราการเสี่ยงจากการใช้สารเคมีมากเกินความจําเป็นเพราะ

เป็นเหตุให้สุขภาพเกษตรกรทรุดโทรม 

4. การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยนํ้าอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เป็นการประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยและไม่ทําให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว

ทําให้ดินร่วนซยุอยู่เสมอ  หน้าดินไม่แข็ง   

เครือข่าย :  1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวังตะเฆ่ 

2. กลุม่ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปลกมันสําปะหลังตําบลโคกสะอาด

ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร : น.ส.พุทธชาต สําราญวงษ์  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        

เบอร์โทรศัพท ์: 092-2589941                 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลซับใหญ    

       อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 50  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,200 ราย 

สถานทีต้ั่ง  : บานหนองดินดํา หมูที่ 2 ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

36110 

พิกัด :  x : 189990     y : 1818785 

 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ……B…….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรูฯ 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นางยุพาพร  คงสมบัติ 

ที่อยู : 218/2 หมูที่ 2 ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 26110     

เบอรโทรศัพท : 081-1204727 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานแกงสวนใหญปลูกออยรอยละ 70 ปลูกขาวรอยละ 30 

แนวทางการพฒันา : สํานักงานเกษตรอําเภอภูเขียวไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ไรนาสวนผสม) เพ่ือใหสอดคลองกับบรษิัทชุมชน ที่ตําบลบานแกงซึ่งศนูยดังกลาวเปนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ

ในการประกอบอาชีพสามารถถายทอดการผลิตสินคาเกษตร (พุทราสามรส ฝรั่ง กลวย มะนาว) สูเกษตรกรทั่วไป 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยยึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
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หลักสูตรเรียนรู : 

1. การทํานํ้าหมักชีวภาพ

2. การขยายไมผล (มะมวง,มะนาว,พุทราสามรส)

3. การผลิตปุยอินทรีย

ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ) 

1. การปรับปรุงบํารุงดินโดยเนนการใชปุยคอก,ปุยอินทรีย

2. การปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี

3. การผลิตพุทราสามรส

4. การขยายพันธุไมผล

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : 13 ศูนย  

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   

ช่ือ-สกุล  

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองฉิม 

       อ.เนินสงา  จ.ชัยภูมิ  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 59,828  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,963  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโสกครอ  หมูที่ 15 ตําบลหนองฉิม  อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ 

พิกัด : Long : 101.95469537037351 

        Lat :  15.533969574209038 

พิกัด 47 P  X 816971 Y 1719577 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ……B…… 

แผนที่ไปแปลงเรียนรู : 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมคิด  ภิรมยกจิ  

ที่อยู : 68/1 หมูที่ 15 ต.หนองฉิม  อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 

เบอรโทรศัพท : 095-9690748 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองฉิม สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพืช 

ที่ปลูกมากทีส่ดุคือขาว และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมกับการปลกูขาว (S3) เกษตรกรจึงประสบปญหา

ทางดานผลผลติที่ตกตํ่า ปจจัยการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณละปญหาโรคและแมลงศัตรู  

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 450 ก.ก./ไร เปาหมายเพ่ิม

ผลผลิตเปน 550 ก.ก./ไร 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว   เทคโนโลยกีารเพ่ิมผลผลติขาว 

ศูนยเ์รียนรู้ฯ 

ถนนสาย สีคิว้-ขยัภมิู

ถนนสายบา้นค่าย – ละหาน 

ต.บา้นคา่ย สี่แยกไฟแดง ต.ละหาน 

ทางเขา้ ต.รงังาม 

อ.เมืองชยัภมิูอ.จตัรุสั 

อ.เนินสง่า 

37



การนําไปใชประโยชน : การวิเคราะหดินกอนการใชปุยเพ่ือใหใชปุยไดถูกตองและตรงกับความตองการของพืช 

เปนการลดตนทุนการผลิต การผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ  การปองกันและกําจัดศัตรูขาวและการจัดการ

นํ้าอยางเหมาะสม สามารถลดตนทุนการผลติและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว  

  2. การลดตนทุนการผลิตขาว 

  3. การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1.เมล็ดพันธุและการเตรียมดิน 

 เรื่องการเตรียมดินที่ถูกวิธี โดยไมเผาฟางขาว 

ไถพลิกหนาดินเพ่ือกลบฟางขาว และการใชเมล็ดพันธุขาว 

คุณภาพดี โดยเนนเลือกพันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

อัตราที่ใช 15 – 20 ก.ก./ไร 

 

 

ฐานการเรียนรู 2. การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห 

 การวิเคราะหดินกอนการใชปุยเพ่ือใหใชปุย 

ไดถูกตองและตรงกับความตองการของพืช 

เปนการลดตนทุนการผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรู 3. การผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 

 การสงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรีย  

เปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินและยังเปนการ 

ลดตนทุนการผลิตขาวอีกทางหน่ึงดวย 

 

 

 

ฐานการเรียนรู 4. การปองกันและกําจัดศัตรูขาว 

 การปองกันและกําจัดศัตรูขาว โดยเนนสอน 

ใหเกษตรกร หมั่นลงตรวจพ้ืนที่นา อยางสม่ําเสมอ 

และเรียนรูการคาดคะเนอาการที่เสี่ยงตอการระบาด 

ของโรคและแมลง 

 

ฐานการเรียนรู ๕. การจัดการนํ้าอยางเหมาะสม 
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 การจัดการนํ้าอยางเหมาะสมจะเนนให 

เกษตรกรรูจักการจัดการนํ้าขาวตามระยะเวลา 

ที่เหมาะสม และรูจักคุณคาของการใชนํ้าเพ่ือ 

ประโยชนสูงสุด 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 1. กลุมผูปลูกขาวตําบลหนองฉิม 

     2 ศูนยเครอืขายการเกษตรระบบผสมผสาน  

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร :  

ช่ือ-สกุล  

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลซับใหญ    

       อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 5,519  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 

สถานทีต้ั่ง  : เลขที่ 73 หมู 10 ตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

รหัสไปรษณีย 36130 

พิกัด :  Longitude  : 101.61401      Latitude :  15.65539 

พิกัดศูนยฯ  47P   x : 780236     y : 1732544 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ……B…….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรูฯ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสนทยา  สีดา 

ที่อยู : เลขที่ 73 หมู 10 ต.ซบัใหญ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ     

เบอรโทรศัพท : 09302899363  

สถานการณของพื้นที่ : เปนพ้ืนที่ดินทราย มีการปรับปรุงบํารุงดินสม่ําเสมอ 

แนวทางการพฒันา : ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทั่วไปไดทราบวามีศูนยฯซึ่งสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกร

ในพ้ืนที่ได 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเปนผูรักในอาชีพการเกษตรและชอบพัฒนาตนเอง

อยางสม่ําเสมอ มีการบริหารจัดการแปลงมันสําปะหลังอยางครบวงจร มีเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยอินทรยีเพ่ือลดตนทุน  และการผลติขยายเช้ือชีวภัณฑในการลดตนทนการผลติ 

หลักสูตรเรียนรู : การดําเนินงานของศูนยฯ ใชหลักสูตรแบบโรงเรียนเกษตรกร โดยมกีารเรียนรูเกี่ยวกับ 

   1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังการจัดการมันสําปะหลังอยางครบวงจร เชนชนิดของ

เพลี้ยแปงและการทําลายของเพลี้ยแปง การปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีผสมผสาน การตัดยอดมันสําปะหลังที่ถูก

เพลี้ยแปงทําลาย การสาธิตแชทอนพันธุมันสําปะหลัง 

วัดหมู10 ที่ทาํการ  

ผญบ  
ศูนยฯ 

ปณ.ซับใหญ อบต. 

ถนน หนองบัวระเหว-เทพสถิต 
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   2. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังการผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน เชน การทําปุยหมัก 

การทําฮอรโมนไข การทํานํ้าหมักสูตรตาง ๆ 

   3. การผลิตขยายเช้ือชีวภัณฑ เชน เช้ือราไตรโครเดอมา  เช้ือราเมตาไรเซียม  เช้ือราบิวเวอเรีย 

ฐานการเรียนรู : มีการแบงฐานเรียนรูเปน 2 สวน คือฐานการเรียนรูถาวร และฐานการเรียนรูตามผูรวมกิจกรรมฐาน

การ 

เรียนรูถาวรแบงเปน 3 ฐาน  

ฐานที่ 1  การเตรียมดินที่ดี 

                                                  
 

ฐานที่ 2  การเตรียมพันธุที่ดี 

 

 

 

 

ฐานที่ 3  การเติมความอุดมสมบูรณใหดิน 

 

 

 

 

ฐานที่ 4  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ไดแก  การผลิตขยายเช้ือรา

ไตรโครเดอรมาการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอรเรีย    การผลิตขยายเช้ือราเมตาไรเซี่ยม 

 

 

 

 

ฐานที่ 5  การทําปุยอินทรีย ปุยนํ้าหมัก ฮอรโมนตางๆ  ไดแก   การทําจุลินทรียหนอกลวย 

การทําฮอรโมนไข   การทํานํ้าหมักจากเศษปลา 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 1) ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลตะโกทอง  2) ฟารมไสเดือนหมู 5 ตําบลซับใหญ 

3) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลซับใหญ  4) ศูนยเรียนรูบานซับสมบูรณตําบลทากูบ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   

ช่ือ-สกุล นางสาวไฉทยา   เพชรบูลย    

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 085-2060498 
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