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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :   26.5  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   8,000  ราย 

สถานทีต้ั่ง  : บานโพนสูง หมู 4 ตําบลหมืน่ไวย  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรูฯ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  นายอรุณ  ขันโคกสูง  อายุ 45 ป                           

ที่อยู บานเลขที่ 39 หมู 4 ตําบลหมื่นไวย  อําเภอเมืองนครราชสีมา                

เบอรโทรศัพท 081-7902368 

สถานการณของพื้นที่ : ชุมชนบานโพนสูง ตําบลหมื่นไวย  อําเภอเมืองนครราชสีมา เปนชุมชนที่อยูระหวางชุมชน

เมืองรอยตอกับชุมชนแบบเกษตรกรรม เดิมชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตความเจริญไดเริ่มเขาใกลมา    

ทุกขณะ การดํารงชีวิตแบบเกษตรกรรมในอดีตกําลังจะหมดไป  

แนวทางการพัฒนา : เกษตรกรตนแบบ คือ ประธาน ศพก. อ.เมืองนครราชสีมา เปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต  

การทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ

และไดชักชวนใหประชาชนในหมูบาน ไดเขามาศึกษาเรียนรูและนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง โดยการรวมกลุม

และไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 3 ในสํานักงานโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)  

ฐานการเรียนรู 

 1. ดานประมง การเลี้ยงปลาดุก เชิงพาณิชย   2. การปลูกมะนาวในบอซีเมนต 
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3. การปลูกพริกไทย      4. การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน  

 

 

 

 

 

 

5. การปลูกหมอนมัลเบอรรี่     6. การปลูกผักไรดิน 

 

 

 

 

7. การเลี้ยงหมูหลุม      8. การขยายพันธุพืช 

 

 

 

 

 

 

9. ปุยหมัก/นํ้าหมักชีวภาพ  

 

 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวรุงทิวา วงศรักษงาน 

เบอรโทรศัพท : 089-6260327 

 

3



ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนครราชสีมา 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง (ศูนย์หลัก) 
สินค้าหลัก :   ข้าว    พื้นที่เป้าหมาย  :  65,000   ไร่        เกษตรกรเป้าหมาย :  3,500  ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบง  หมูท่ี่ 8  ต าบลโนนแดง อ าเภอโนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : 48 P  X 235016 , Y 1703906    
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ : 

   

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสมชาย เพ็ชรแสน  อายุ  48  ปี  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3301300709725  
ที่อยู่ : 66  หมู่ที่ 8   บ้านหนองบง   ต าบลโนนแดง อ าเภอโนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
เบอร์โทรศัพท์ : 080 – 7398491, 083 - 3756515 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ส าหรับอาชีพท านาในพื้นที่อ าเภอโนนแดงมีการปลูกข้าวร้อยละ 89 โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มีความเหมาะสม
ส าหรับการปลูกข้าวปานกลาง (S2) ร้อยละ 96.13 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากนิยมบริโภคและปลูก
ได้ผลผลิตดี ราคาก็สูงกว่าข้าวพันธุ์อ่ืนๆ แต่มักประสบปัญหาเรื่องของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและเค็ม ผลผลิตข้าวที่ได้มากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากมีโรคและแมลงรบกวนก็ยิ่งท าให้ได้ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ขายข้าวไม่ได้ราคา บางปีต้องไถ
หว่านใหม่ปีละไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง ต้องประสบกับภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินความจ าเป็น ปัจจุบันได้มี
การน าเทคโนโลยีใหม่จากการเรียนรู้ ศึกษาดูงานและศึกษาจากผู้ประสบผลส าเร็จมาผสมผสานกับพื้นฐานความรู้เดิมน ามาปรับใช้
และแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ในเรื่อง “ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์”และ “การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี”  โดยการปรับ
พื้นที่ท านาอย่างเดียวเป็นเกษตรทฤษีใหม่เพื่อให้มีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายและลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพต่อไป 
แนวทางการพัฒนา : 

1. การลดต้นทุนการผลิต : โดยการจัดการดินที่ดีโดยไถกลบตอซังข้าว ปลูกพืชปุ๋ยสด ผลิตและใช้ปุ๋ยคอกและใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีในอัตรา 8 – 10 กิโลกรัม/ไร่ ในนาหยอด หรือ 15 – 20 กิโลกรัม/ไร่ ในนาหว่าน ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 
 2. การเพิ่มผลผลิต : โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก 415 กิโลกรัม เป็น 498 กิโลกรัม 

3. การพัฒนาผลผลิต : โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและผลติข้าวคุณภาพดี % ต้นข้าวไมต่่ ากว่า 36 กรัม 
4. การปรับพืน้ที่ : จากการท านาอย่างเดียวเปน็เกษตรทฤษีใหม่เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและลดความเสี่ยงจากการ

ประกอบอาชีพ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  

1. การลดต้นทนุการผลิตและการผลิตข้าวคุณภาพด ี 3. การเลี้ยงปศุสัตว์ (การเลี้ยงโค/หมูหลุม) 
2. การปรับใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

หลักสูตรเรียนรู้:  
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพดี     

 2. การปรับใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. การเลี้ยงปศสุัตว ์
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ฐานการเรียนรู้ :  
 ฐานที่ 1 : การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพและพืชบ ารุงดิน 

 
 

 
 

 
 

ฐานที่ 2 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพดี 

 

 
 

 
 

 

ฐานที่ 3 การปรับพื้นที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

  

 

ฐานที่ 4  การเลี้ยงโคและการเลี้ยงหมูหลุม 

 

  

 
 
 

 
แปลงเรียนรู้  : 
 

 

 

 
 

เครือข่าย : เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 10 ศูนย์ , เครือข่ายกลุ่มนาแปลงใหญ่
อ าเภอโนนแดง จ านวน 5 กลุ่ม, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนย์จัดการจัดการดินปุ๋ยชุมชน  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอโนทัย  หินสูงเนิน  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 044-475208 , 087-1852343 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลตลาดไทร  อ.ชุมพวง  จ.นคราชสีมา  

      กิจกรรม   ไรนาสวนผสม 

สินคาหลัก   ขาว  กลาไม 

พื้นทีเ่ปาหมาย        100   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย       60  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนรัง  หมู 6  ต.ตลาดไทร  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 

พิกัด : x 253711   y  1683113  

ระดับการพัฒนาการของศนูย    

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจนัที  ประทมุภา 

ที่อยู  : 138  หมู 6  ต.ตลาดไทร  อ.ชุมพวง  จ.นคราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 089-9484737 

สถานการณของพื้นที่ :  สภาพพ้ืนที่ของบานโนนรัง ต.ตลาดไทร จะติดกับลํามาศ มีสภาพแลงและนํ้าทวมซ้ําซากทุกป ทํา

ใหเกษตรกรไมไดผลผลิตขาวอยางที่ควรจะเปน และพ้ืนที่ปลูกขาวของบานน้ีอยูในพ้ืนที่ S3 ที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว 

จึงทําใหเกษตรกรบางสวนหันมาทําไรนาสาวนผสมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกตนเอง 

แนวทางการพฒันา :  ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดตนทุนการผลิต    

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  เศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรที่เขารับการอบรมจากศูนยเรียนรูสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่

เกษตรกรตนแบบปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหสามารถลดตนทุนการผลิตและมสีรางรายไดเพ่ิมเติมแก

ครัวเรือนของเกษตรกรเอ 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

  2. การผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
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           4. ดานปศุสัตวและประมง 

  5. การแปรรูปสินคาเกษตร 

ฐานการเรียนรู 1. การใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

* การขุดหลุมปลูกตนไมเพ่ือใหเก็บกักความช้ืนหรือนํ้าได 

โดยใชอินทรียวัตถุ เชน ใบไมที่ยอยสลายแลว สลับกับปุยหมัก 

ที่ยอยสลายจะทําใหมีวัสดุที่เก็บความช่ืน ทําใหไมตองรดนํ้าบอย 

  ฐานการเรียนรู  2. การผลิตเศรษฐกิจพอเพียง  

        *  การต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาณและ 

             คํานึงถึงความพอประมาณ คือความทําอะไรดวยความพอดี การปลูก 

    พืชเลี้ยงสัตวหลายชนิดลดความเสี่ยงในเรื่องราคา 

  

 

 

ฐานการเรียนรู  3. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

* การผลิตปุยอินทรียจากเศษวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน ฟางขาว หญา มูลสัตว 

นํามาหมักดวยสารเรง พด. 1  

* การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ จากผัก ผลไม เศษอาหาร และหอยเชอรี่ใช 

* การผลิตฮอรโมนพืช จากเศษวัสดุทางการเกษตร 

 

  

   ฐานการเรียนรู   4. ปศุสัตวและประมง  

              * ประมง  เลี้ยงปลาดุกในบอดินทําใหมีการเจริญเติมโตเร็ว 

                  และปลามีรดชาดี 

    * การเลี้ยงไกไข เพ่ือบริโภคไขและจําหนายเปนรายได 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การแปรรูปสินคาเกษตร 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศพก.ทฤษฏีใหมทาลาด   ต.ทาลาด  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสมีา 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.อรุณ ี นิคงรัมย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  093 -3192045 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองมะนาว อ.คง  จ.นคราชสีมา   

สินคาหลัก   มันสําปะหลัง 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประไพ  ศิริบุญคุณ    อายุ  ๕๖  ป 

ที่อยู : ๗๔  หมูที่ ๖ บานหวยทราย ตําบลหนองมะนาว  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : ๐๘ - ๙๕๘๓ – ๙๙๐๒  

พิกัด X 203920 Y 1717641 

สถานการณของพื้นที ่

ปจจุบันเกษตรกรในตําบลหนองมะนาว นิยมปลูกมันสําปะหลัง ในพ้ืนทีท่ําการเกษตรทั้งพ้ืนที่หลังเก็บเกี่ยวขาวนาป

แลว  เน่ืองจากมีตลาดรับซื้อที่แนนอนในตําบลและตางอําเภอใกลเคียง มนัสําปะหลังเปนพืชพลังงานและอาหารที่สําคัญที่

สรางรายไดใหเกษตรกร องคประกอบที่สําคัญหลักไดแก บรรพบุรุษไดบุกเบิกและเรียนรูวิถีการทําไรมันสําปะหลังมาตลอด 

โดยมีสภาพของพ้ืนที่ สภาพของภูมิอากาศ  แหลงพันธุ การจัดการแปลง ตลอดจนการใสใจทีแ่ตกตางกัน  ปจจัยที่โดดเดนคือ 

การใชปุย ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีการใชปุยไปในแนวทางเดียวกันตามความเคยชิน ดวยขาดความรูและความเขาใจอยาง

แทจริง  การผลิตมันสําปะหลังจึงทําใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้นจากปจจัยหลายอยาง ในขณะที่ผลผลิตยังไมไดเทาที่ควร 

การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนไดแก การใชพันธุที่เหมาะสมกับดิน การใชปุยที่ถูกตอง

เหมาะสม และอาจรวมถึงการใชระบบนํ้าเขามาเสริมประสทิธิภาพการผลิต  สามารถลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกร

ได โดยใชกลไกลของศูนยจัดการดินปุยชุมชนรวมถึงศูนยจัดการศัตรูพืชชุม เขามามีบทบาทรวมกัน และเช่ือมโยงถึงหนวยงาน

ราชการตางๆที่เกี่ยวของ สามารถยกระดับเกษตรกรใหเกดิการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณได ซึ่งเปนเรื่องที่จากความยาก

กลายเปนเรื่องที่ปฏิบัติได เพราะมีเกษตรกรตนแบบคอยใหคําแนะนําอยูในพ้ืนที่ น่ันเอง 

4. องคความรูในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ 

องคความรูในการประกอบอาชีพ 

1. การปรับปรุงบํารุงดิน  

2.การตรวจวิเคราะหดิน  

3.การใชปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะหดิน  

4. การใชระบบนํ้าหยด/สปริงเกอร ในแปลงมันสําปะหลัง              

งานที่ภาคภูมิใจ  

1.การใชปุยอินทรียปรับปรุงบํารุงดิน   

2.การใสปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะหดิน   

3. การเลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับชุดดิน 

4.การใชระบบนํ้าในแปลงมันสําปะหลัง 

นอกจากน้ีภายในศูนยยังสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรที่สนใจ และยังเปนแรงบันดาลใจใหกับบุคคลและ

ถายทอดความรูใหกับประชาทั่วไป  
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5. สรุปองคความรูที่ใช 

๑. การลดตนทุนโดยการทําปุยอินทรีย-ชีวภาพ 

๒. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตโดยการตรวจวิเคราะหดินและปุยสั่งตัด 

๓. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตโดยการใชพันธุดีที่เหมาะสม 

          ๔.การใชนํ้าอยางรูคุณคาเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

 

         
 

ฐานเรียนรู้ดา้นดนิ 
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ฐานเรียนรู้อาชพีเสริมเพิม่รายได้ 
 

           
                       ฐานเรียนรู้อาชพีเสริมเพิม่รายได้ 

 

                   
 

ฐานเรียนรู้ดา้นการใช้นํา้อย่างรู้คุณค่า    และแปลงเรียนรู้การปลูกมันสาํปะหลังนํา้หยด 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอดานขนุทด  จังหวัดนครราชสมีา 
 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ศูนยฯ หลัก) 

สินคาหลัก: มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย:  750 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย:  50 ราย 

สถานที่ต้ัง  :  บานเลขที่ 11 หมูที่ 3  บานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด:X = 0808914 ,  Y = 1699782 

ระดับการพัฒนาของศนูย:ดี 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 
 

            
 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปรงเรียนรู:  นายธีระศักด์ิ ศรีอภัย 

ที่อยู:บานเลขที่ 11 หมูที่ 3 บานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท:063-2364590 

สถานการณของพื้นที่: ใชเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรที่สนใจเขาไปรบับริการของกิจกรรม และกอใหเกิดผลอยาง

มีประสิทธิผล เชน มีการสรางแหลงนํ้า การจดัทําศาลาเรียนรู โดยมีการจดัระบบการปลูกพืชเปนแปลงตัวอยางเพ่ิมขึ้น 

มีหนวยงานราชการใหการสนับสนุนงบประมาณ ปจจัยการผลิตในการนําไปปรับปรุงศูนยเรียนรู มีการจัดอบรม

เกษตรกรเพ่ิมเติมในแปลงเรียนรู 

แนวทางการพฒันา: พัฒนาหลากหลายชนิด เชน พันธุขาวพันธุดี, ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  :การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

การนําไปใชประโยชน : เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรที่สนใจเขาไปรับบริการของกิจกรรม , เปนแปลงสาธิตใหกับ     

เกษตรกร และเปนสถานที่ฝกอบรมใหกับเกษตรกร      
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หลักสูตรเรียนรู          

1. การลดตนทนุการผลิต 

2. การใชพันธุดีที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ 

3. การวิเคราะหดินเพ่ือใชปุยตามคาวิเคราะห 

4. การใชระบบนํ้าหยดในแปลงปลูกพืช 

5. เศรษฐกิจพอเพียง       
 

 

ฐานการเรียนรู 

๕.๑  ฐานการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือสรางรายได 

๕.๒  ฐานการเลี้ยงไกไข 

๕.๓  ฐานการเลี้ยงสุกร 

 ๕.๔  ฐานการทําปุยหมักเพ่ือใชในการเกษตร 

            ๕.๕ ฐานการปลูกออยโรงงาน 

            ๕.๖ ฐานการเลี้ยงปลาในบอธรรมชาติ 

            ๕.๗ ฐานปลูกไมผล 

จุดเรียนรูภายในศนูยเรียนรู:  (พรอมภาพประกอบ) 
 

 

               
                 ศพก.  ตําบลหนองไทร                            จุดเรียนรูการปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรางรายได 

 

 

       
             จุดเรียนรูการเลี้ยงไกพันธุไข                                              จุดเรียนรูการเลี้ยงสุกร 
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       จุดเรียนรูการทําปุยหมักเพ่ือใชในการเกษตร                           จุดเรียนรูการปลูกออยโรงงาน 

 

 

           
          จุดเรียนรูการเลี้ยงปลาในบอธรรมชาติ                              จดุเรียนรูการปลูกไมผล 

 

ภาพกิจกรรมภายในศนูยเรยีนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสนิคาเกษตรอําเภอดานขุนทด 
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เครือขาย: มันสําปะหลังแปลงใหญ หมู 2  ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อประธานแปลงใหญระดับอําเภอ   นายเฉลิม  เหิกขนุทด   เบอรโทรศัพท: 0890057772 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเฉลมิพล  กองแกว    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      

เบอรโทรศัพท : 0810662286 
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ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย : นางกฤติยา กฤษเชิด 

เบอร์โทรศัพท์ : 086-252-9098 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : 

ศูนย์ ศพก.อ าเภอขามสะแกแสง เป็นศูนย์ที่มีความโดดเด่นในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะพริกและกล้วย เนื่องจาก ศูนย์ได้รับการสนับสนุน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในการแปรรูป
ผลผลิต มีอาคารแปรรูปผลผลิตที่ถูกหลักตามมาตรฐาน อย. และเตรียมการส าหรบัขอมาตรฐานการผลิต primary 
GMP ในการผลิตน้ าพริก พริกแห้ง กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้ศูนย์ได้เพ่ิมแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ศกึษาดูงานอีกด้วย 

ศูนย์ศพก. อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ชื่อศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

สินค้าหลัก การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (พริก)

สถานที่ตั้ง 38/1 หมู่ที่ 6 ต าบล ชีวึก อ าเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : Latitude  15.325182 Longtitude 102.091873  

x 187716 y 1696389 zone 48 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
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ภำพ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ม.6 ต.ชีวึก 
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ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 1 กำรเลี้ยงกบ 

 

 

ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 2 กำรเลี้ยงปลำดุก 
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ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 3 กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ 

 

ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 4 กำรเลี้ยงเป็ดไข่ 
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ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 5 กำรเลี้ยงหมูหลมุ

 

 

ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 6 กำรปลูกพริก 
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ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 7 กำรอบแห้งผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วยโรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์ 

 

 

ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 9 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
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ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวณัฐรดา แซ่เล็ก 

เบอร์โทรศัพท์ : 086-521-9569 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลําทะเมนชัย.  จังหวัดนครราชสีมา. 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  6 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,500 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานขุย  หมูที่  6  ตําบล ขุย  อําเภอ ลําทะเมนชัย  จังหวัด นครราชสีมา. 

พิกัด :  Latitude 15.358102686394 Longitude 102.85123284906149. 

 X 269333. Y 1699087 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเพรียว ธรรมปตโต  อายุ 61 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3301700540183. 

ที่อยู : บานเลขที่ 274. บาน ขุย หมูที่ 6. ตําบลขุย .อําเภอ ลําทะเมนชัย .จังหวัด นครราชสีมา. 

เบอรโทรศัพท : 0630364632 

สถานการณของพื้นที่ : ที่ราบ ลาดเอียงจากเหนือลงใต และตะวันตกไปออก มีแมนํ้ามลูจากตะวันตก-ออก และลําทะ

เมนชัยจากเหนือลงใต พ้ืนทีดิ่นรวนปนทราย แหงแลง ดินเลว มีการปลูกพืชขาว มันสําปะหลัง ออย เลี้ยง 

ปศุสัตว ประมง ไมผล ยางพารา ยูคาลิปตัส   

แนวทางการพฒันา : 1. เกษตรทฤษฎีใหม  เพ่ือความย่ังยืน 

        2. เกษตรคุณภาพ ขาว มันฯ ออย ยางพารา  

        3. การเลีย้งแพะ โค กระบือ  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1 การปลูกขาว 

           2 การปลูกออยคั้น 

           3 การเลี้ยงหมูหลุม . 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 อําเภอลําทะเมนชัย   6 กม. 

นายเพรียว ธรรมปต

 

 ถนนสาย 2226 อําเภอชุมพวง 12 กม. 

บานขุย ม.6 ต.ขุย 
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หลักสูตรการเรียนรู : 1 การปลูกขาว 

        2 การผลติปุยหมัก 

        3 การผลตินํ้าหมักชีวภาพ 

        4 การปลกูออยคั้นนํ้า 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติปุยหมัก 

      การทําปุยหมักจากวัสดุการเกษตร การทํากอง การผสม การกลับกอง การนําไปใชประโยชน 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปลกูออยคั้นน้าํ 

  การปลูกออย การดูแล การรกัษา การเก็บเกี่ยว การจําหนาย การแปรรปู 
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แปลงเรียนรู : การปลูกขาว  

การปลูก การวิเคราะหดิน การดูแลรักษา  การสํารวจศัตรูพืช  การคัดพันธุปน  การเก็บรักษา 

 

 

 

 
เครือขาย : …1 นายไสว ทีร่กัษ  16 หมูที ่16 ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  

กิจกรรม  ไรนาสวนผสม  ปลูกมะนาว   ลิน้ฟาเต้ีย   ไผ  

 

      2 นายภาวัต สีสม 147 หมูที ่9 ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  

กิจกรรม  ไรนาสวนผสม  ปลูกมะนาว  เลีย้งปลา  

 

 3 นายสมพร วินดี 4 หมูที ่6 ตําบลไพล อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  

กิจกรรม  ไรนาสวนผสม ปลกูผัก  มะพราวนํ้าหอม 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกษิด์ิเดช อ่ิมเต็ม  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ. 

เบอรโทรศัพท : 0933192146 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

สินค้าหลกั : ข้าว 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย : 16 ตําบล ของอําเภอปักธงชัย ตําบลละ 100 คน 16 ตําบล รวม 1,600 คน/ปี  

เกษตรกรเป้าหมาย : 1,600 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บ้านโคกศิลา หมูท่ี่ 1 ตําบล ธงชัยเหนือ อําเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 

พิกัด : Latitude 14.764288 Longitude 102.018925  48 P X 179048 Y 1634371 

ระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ : ระดับ B  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้  : 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง  อายุ  64 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 5014 00616 25 5 

ท่ีอยู่ :  บ้านเกษม บ้านเลขที่ 77 หมูท่ี่ 2 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9679277 

สถานการณข์องพื้นที่ : 1. พ้ืนที่ขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรไมม่ีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เน้นการพ่ึงพานํ้าฝน   

                                 เป็นหลัก ในฤดูแล้งจะขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร 
       2. เกษตรกรใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร ใช้สารเคมีเกินความจําเป็น 

       3. ต้นทุนการผลิตสูง ผลิตต่ํา  

       4. มีการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช 

       5. เกษตรกรขาดความรู้ ไม่สามารถวิเคราะหป์ัญหาที่เกดิขึ้น และไม่สามารถแก้ปัญหาไดต้รงจุด 

แนวทางการพัฒนา :   1. มีการขุดบ่อบาดาล และพลังงานแสงอาทติย์จากแผงโซล่าเซลล์ในการสูบน้ําข้ึนมาใช้ประโยชน์ ในการ  

                                ทํานา และปลูกพืชชนิดต่างๆ   

        2. มีการขุดบ่อเพ่ือใช้กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง            

       3. จัดการระบบการให้นํ้า วางระบบนํ้าในแปลงปลูกพืช 

       4. ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกําลังโรคและแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

       5. วางแผนการปลูกพืชโดยใช้สถิติปริมาณนํ้าฝนย้อนหลัง 50 ป ีในการวางแผนการเพาะปลูก 

       6. เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต 

                  7. ถ่ายทอดความรูด้้านการแปรรูป และการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. การสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

                         3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4. การวางแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมโดยดูสถิติน้าํฝนย้อนหลัง 50 ปี 

                         5. การทําการเกษตรผสมผสาน 

การนําไปใช้ประโยชน์ :  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน         - นําไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต 

ทางหลวง 

สี่แยก

ศพก. 

โรงงานสีมาเทคโนโลยี

ปั๊ม 
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หลักสตูรเรียนรู้ : 
หลักสตูรหลัก - การลดต้นทุนการผลิต                   - การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า                  - การลดต้นทุนดา้นสารเคมี 
       - การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน       - การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล     - การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดิน 

หลักสตูรบังคับ - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   - เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 
หลักสตูรเสริม - การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเพ่ือเสริมรายได้  - การเล้ียงปศุสัตว์                         - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
        - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     - การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

ฐานเรียนรู้ : ฐานการเรียนรู้ท่ี 1. การพัฒนาการผลติข้าวอินทรีย์ 
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ การใช้นวัตกรรมในการปลูกข้าว การใช้เครื่องหยอดข้าว 8 แถว เพ่ือลดต้นทุนด้านเมล็ด

พันธุ์ การทําแปลงเปรียบเทียบการปลูกข้าวแบบหยอด กับแบบนํ้าตม ทําให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้สามารถเลือกวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ลด

ต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ ประหยัดแรงงาน และได้ผลผลิต/ไร่เพ่ิมขึ้น 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การใช้ปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะหด์ิน เพื่อช่วยลดตน้ทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และมีฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้สารเคมี 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. การผลติสารชีวภัณฑ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ลด ละ เลิก 

การใช้สารเคมีในการเกษตร 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 4.  การแปรรูปข้าว ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปข้าว และผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ของผลผลิต ถ่ายทอดความรู้การสีข้าว การบรรจุ และช่องทางการตลาด การประสานความร่วมมือกับผู้รับซ้ือผลผลิต 

ฐานเรียนรู้ที่ 4 เกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดความรู้การทําเกษตรผสมผสาน ได้แก่การปลูกข้าว การปลูกไม้ผล การเล้ียงปลา การเล้ียงปศุสัตว์ 

การปลูกไม้เศรษฐกิจ การใช้ภูมิปัญญาจากการสังเกต ประกอบกับการเก็บข้อมูลทางวิชาการ การเก็บข้อมูลปริมาณนํ้าฝนย้อนหลัง 50 ปี มาใช้

ในการวางแผนการปลูกพืช โดยในช่วงต้นฝน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะปลูกงา ซ่ึงมีอายุส้ัน ในช่วงกลางฝน (กรกฏาคม-ตุลาคม) ปลูกพืช

เศรษฐกิจหลัก ข้าว/มันสําปะหลัง/ข้าวโพด/อ้อย ส่วนในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) ปลูกพืชผักชนิดต่างๆ และใช้นํ้าจากการใช้พลังงานจาก

โซลาเซลล์สูบนํ้าขึ้นมาใช้ในการปลูกพืชในฤดูแล้ง  

แปลงเรียนรู้ :  แปลงเรียนรู้การปลูกพืชปุ๋ยสด โรงสีข้าว  และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

เครือข่าย : ศูนย์เครือข่าย จํานวน 15 ศูนย์  

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตร : นายเกรียงศักดิ ์ณรงค์ชาญชัยกุล ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร 

เบอร์โทรศัพท์ : 093-3192119 

27



   

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 29,307 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,824 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทุงสวาง หมู 12 ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : Zone 48P  X = 272797  Y = 1707872 

ระดับการพัฒนาของศนูย : B 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 
 
                                

                                   นางออ 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมณี ทังไธสง อายุ 63 ป 

ที่อยู : บานเลขที่ 86 หมู 12 บานทุงสวาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 087-925729 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเมืองยาง สวนใหญทําการเกษตรเชิงเด่ียว คือปลูกขาวนาป 

รอยละ 98  และมีพ้ืนที่สวนใหญเปน S1 และ S2 โดยจะปลูกขาวไวบริโภคและจําหนาย และประสบปญหา

ผลผลิตตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณื ตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง นาอยูนอกเขต

ชลประทาน อาศัยนํ้าฝนในการทําเกษตรเปนหลัก ปลูกขาว 1 ครั้งตอป เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลวเกษตรกรวางงาน 

ไมมีรายไดเสริม 

แนวทางการพัฒนา : 1. ทําการเกษตรผสมผสาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรผสมผสาน ลดการ 

                            ปลูกพืชเชิงเด่ียว เพ่ือเพ่ิมชองทางของรายได 

 2. การลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมผลผลิตขาว โดยสงเสริมปลูกปุยพืชสดบํารุงดิน 

ที่วาการอําเภอเมืองยาง 

บ.โนนเพชร 

 

ศพก. 

บ.ทุงสวาง 

บ.ลิ้นฟา 

บ.หนองไมตาย 

รานทวีกิจ
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    หลังจากการเก็บเกี่ยวขาว เพ่ือลดการใชปุย สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีที่   

         เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

 3. รวมแปลงการ ผลิตใหอยูในรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือลดตนทุนการผลิต เปนการ 

     สงเสริมใหความรูแกเกษตรกร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรแบบผสมผสาน และลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. เกษตรผสมผสาน (ดานพืช ปศุสัตว ประมง) 

                    2. การลดตนทุนการผลิตขาว 

                    3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ฐานเรียนรู : 

 1. แปลงเรียนรูเรื่องขาว เนนการทํานาอยางประณีต (ใชเครื่องหยอด) และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ

ผลิตขาว 

 
2.ปศุสัตว 
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3. การเลี้ยงสัตวนํ้า 

 
4. การปรับปรุงบํารุงดิน เนนการปลูกพืชปุยสด ทําปุยหมักชีวภาพ และการใชสารชีวภัณฑ 

     

  
5. การขยายพันธุพืช 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเรื่องขาว เนนการทํานาอยางประณีต (ใชเครื่องหยอด) และใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการผลิตขาว 

       
 

เครือขาย : ศพก.เครือขายอําเภอเมืองยาง จํานวน 9 ศูนย ดานจัดการดินและปุยชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม 

เศรษฐกิจพอเพียง แปรรูปการเกษตร การปลูกพืชใชนํ้านอย ปศุสัตว และประมง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวภิญญดา แกววิหาร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท :  044-22-9039 , 099 259 5554 
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ชื่อ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปากชอง  (ศูนยฯ หลัก) 

พื้นทีเ่ปาหมาย     70,492   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   จํานวน   3,676   ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่  28/1  บานหนองมะกรูด หมูที ่5 ตําบลหนองนํ้าแดง อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด :   X  753704 Y 1611844 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู          ดีมาก   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

         
         

     

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  :  ช่ือ..นายประจวบ  คุมทรัพย........... อายุ....48.........ป 

ที่อยู  : บานเลขที่  28/1  บานหนองมะกรูด   หมูที่ 5   ตําบลหนองนํ้าแดง อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท  :  083-3743-015 

สถานการณของพื้นที ่ :  เกษตรกรในพ้ืนทีอํ่าเภอปากชอง สวนใหญปลกูมันสําปะหลัง รอยละ 60 และพ้ืนที่ปลูก

เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1) รอยละ 90.00 โดยปลูกมันสําปะหลังเพ่ือไวจําหนาย แตยัง

ประสบปญหาการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต การใชปจจัยการผลิตราคาสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคหัวมันเนาในมันสําปะหลงัและประสบกับสภาวะฝนทิ้งชวงทําใหผลผลิตตํ่ารายได

ไมคุมกับการลงทุน 

แนวทางการพฒันา  : 1. เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังจาก 4,000 กก./ไร เปน 5,000 กก./ไร 

          2. สามารถเปนแปลงเรียนรูในการแกไขปญหาอาการเนาในมันสําปะหลัง 

          3. เปนแปลงเรียนรูการใชพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่

          4. สามารถเปนแปลงในการลดตนทุนการผลิตได 

          5. สามารถเปนแปลงที่ใชเครื่องจักรกลแบบครบวงจรในการผลิต  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู   1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

เฉลี่ยไรละ 5,450 บาท โดยมเีปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท  

                   2. การผลิตมันสําปะหลังใหไดเฉลี่ย 5,000 กก./ไร 

                                      3. มีกิจกรรมหลากหลาย 

       4. แปลงเปรียบการใชพันธุที่เหมาะสมกับชุดดินและสภาพพ้ืนที่ 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

แผนที ่
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การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรที่มาเรียนรูไดศึกษาในแปลงและสามารถนําไปปรับใชในการผลิตมันสําปะหลัง

ของตนเองได 

หลักสูตรเรียนรู  : 

 1. การลดตนทนุการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

2. การปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยใชสารชีวภัณฑ 

3. การผลิตและการใชปุยอินทรีย  

4. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

 5. การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 

 6. การลดตนทนุการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ฐานการเรียนรู  :   

 1.ฐานเรียนรูการปองกันกําจัดโรคแมลงโดยใชสารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

2.ฐานเรียนรูการการผลิตและการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือใชในการลดตนทุนการผลติ 

 
สาธิตการทาํปุยหมักโดยใชสารเรง พด.1 พด.2 

3. ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แปลงเรียนรู 

 

               
 

               
 

เครือขาย :  11 เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.สุจิตรา นารีจันทร 

 เบอรโทรศัพท :  093-3192477 
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ชื่อ  :  ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอขามทะเลสอ  (ศนูยฯ หลัก) 

พื้นทีเ่ปาหมาย     23,750   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   จํานวน   1,600   ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 7 บานพันดุงพัฒนา  ตําบลพันดุง   อําเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด :   X  816875 Y 1665893    

     เทศบาลพันดุง       

         

   

      

              โรงเรียนบุระไหว 

      ปอมตํารวจ  

 

 หนองสรวง                                                         สนง.กษอ.ขามทะเลสอ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  :  นายพงศกร   ดอกสันเทียะ  

ที่อยู  : บานเลขที่  94/4  หมูที่ 7  บานพันดุงพัฒนา   ตําบลพันดุง   อําเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท  :  089-7225960 

สถานการณของพื้นที ่ :  อําเภอขามทะเลสอมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 27,000 ไร เกษตรกร 1,650 ตรัวเรือน 

ผลผลิตเฉลี่ย 3-3.5  ตันตอไร ตนทุนการผลติ 6,000-7,500 บาทตอไร  พ้ืนที่สวนใหญเปนดินรวน ดินเค็ม ขาด

ความอุดมสมบูรณ ขาดแคลนแหลงนํ้า  ปจจยัการผลิตราคาสูง ผลผลิตไมไดคุณภาพสงผลตอราคา ขาดเทคโนโลยี

การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง และปญหาแรงงานภาคการเกษตร   

แนวทางการพฒันา  :   1. เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังจาก 3,000 กก./ไร เปน 5,000 กก./ไร 

          2. ใชพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

          3. ลดตนทุนการผลิต(การใชปุยเคมี) ดวยการใชนํ้าหมักจากมูลสัตว  

          4. ลดตนทุนการผลิต โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน        

        5. จัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน  

          6. ใชเครื่องจักรกลแบบครบวงจรในการผลิตมันสําปะหลัง  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู   1. การใชนํ้าหมักมูลสกุร เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังจาก 3.5 ตัน ตอไร เปน 6-7 ตัน

ตอไร  

การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรที่มาเรยีนรูไดศึกษาในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก) แปลงเรยีนรู และสามารถนําไปปรับใชในการผลิตมันสําปะหลังของตนเองได 

 

ศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 
ศพก.อําเภอขามทะเลสอ 
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หลักสูตรเรียนรู   

 1. การลดตนทนุการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

2. การใชพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

3. การจัดการดินและการจัดการธาตุอาหารในดิน 

4. การปลูกพืชปุยสดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน 

5. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

6. การแปรรูปมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลคา (การทํามันเสนสะอาด) 

7. การใชเครื่องจักรกลในการผลิตอยางครบวงจร 

8. การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพและบัญชีครวัเรือน 

9. เศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรกรรมทางเลือก   

ฐานเรียนรู 

1. การผลิตมันสําปะหลังและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลัง   

  
2. การผลิตและการใชนํ้าหมักมลูสุกร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

   
3. การผลิตปุยนํ้าหมักและจลุินทรียสังเคราะหแสง 
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4. การปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไผลืมแลง 

   
5. การเลี้ยงไกไขอินทรีย 

   
6. การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

    
7. การปลูกพืชปุยสดบํารุงดิน 

   
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวปภาดา เผาเพ็ง 

เบอรโทรศัพท :  086-8501296 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย :    6,260   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  1,235 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานดอนวัว  หมูที่ 10 ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : Zone 47 P  X = 782215  Y = 1644039 

ระดับการพัฒนาของศนูย : B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 
 
                                

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิบูลย  รุดจันทกึ อายุ 50 ป 

ที่อยู : บานเลขที่ 64 หมู 10 บานดอนวัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 082-1450611 

สถานการณของพื้นที่ : บานดอนวัว  หมูที่ ๑๐  ตําบลลาดบัวขาว  ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีอาณาเขต  ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับ  บานหนองขอน ม.๓  ตําบลคลองไผ 

ทิศใต  ติดกับ  บานโนนทอง ม.๙ ตําบลลาดบัวขาว 

ทิศตะวันออก ติดกับ  บานโนนนา ม.๘  ตําบลลาดบัวขาว 

ทิศตะวันตก ติดกับ  บานลาดบัวขาว ม.๒  ตําบลลาดบัวขาว 

ดา่นชั่งนํา้หนกัสีคิว้ 
ถนนมิตรภาพ 

ทางรถไฟ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครราชสีมา 

 

 ไปบ้านหนองขอน 

ศพก. 

วดัป่าสวา่งอารมณ ์

วดับา้นดอนววั 
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มีพ้ืนที่ถือครองทั้งสิ้นจํานวน  ๖,๒๖๐  ไร  พ้ืนที่ทางการเกษตร  จํานวน  ๑,๕๕๐  ไร  เกษตรกรในพ้ืนที่

บานดอนวัว สวนใหญทําการเกษตรเชิงเด่ียว คือปลูกขาวนาป และมีพ้ืนที่สวนใหญเปน S1 และ S2 โดยจะปลูก

ขาวไวบริโภคและจําหนาย และประสบปญหาผลผลิตตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณืตํ่า ราคาปุย

และสารเคมีแพง นาอยูในเขตชลประทาน อาศัยนํ้าจากลําตะคองในการทําเกษตรเปนหลัก ปลูกขาว 2-3  ครั้งตอ

ป ในพ้ืนที่ติดลําตะคอง และทําพืชไรเชน มันสําปะหลัง ขาวโพด และมีเกษตรเกษตรสวนหน่ึงทําเกษตรผสมผสาน

จากเขารวมโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4 โดยมีการรวมกลุมทําผักเพ่ือสงจําหนายใน

อําเภอสีคิว้และตลาดเทอดไท อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

แนวทางการพัฒนา : 

  1. ทําการเกษตรผสมผสาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรผสมผสาน ลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

เพ่ือเพ่ิมชองทางของรายได 

 2. การลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมผลผลิตขาว โดยสงเสริมปลูกปุยพืชสดบํารุงดิน  หลังจากการเก็บ

เกี่ยวขาว เพ่ือลดการใชปุย สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีที่  เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

 3. รวมกลุมและวางแผนการผลิตผักใหเพียงพอและสม่ําเสมอกับความตองการของตลาด 

 4. สงเสริมเกษตรกรทําเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียใหมากขึ้น 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรแบบผสมผสาน และแปลงสาธิตมนัสําปะหลังแปลงใหญตําบลลาดบัวขาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

                    2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

                    3. การผลิตผักปลอดสารพิษ 

 4. การปรับปรุงบํารุงดิน 

 5. การเลี้ยงไกไข 

 6. การเลี้ยงปลาดุก 

 7. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (การผลิตและใชสารชีวภัณฑ) 

ฐานเรียนรู : 

1.  การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง เนนการเพ่ิมผลผลิตโดยการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยพืชสด และการใหนํ้า

หยด 
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2.การผลิตขาวใหไดคุณภาพ สาธิตการปลูกขาวในวงทอเพ่ือใหงานตอการจัดการเรื่องนํ้า  และใหเกษตรกรที่มา

ศึกษาดูงานสามารถนําไปประยุกตใช รทํานาขาวไมจําเปนตองมีแปลงนาก็สามารถทําได 

 

 
 

3. การผลิตผักปลอดสารพิษ 

   
 

4. การปรับปรุงบํารุงดิน เนนการทําปุยอินทรีย การทํานํ้าหมักชีวภาพ การปลูกปุยสดพืช 

   
5. การเลี้ยงไกไข 
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6. การเลี้ยงปลาดุก 

   

 
7. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (การผลิตและใชสารชีวภัณฑ) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือ

ลดตนทุนและผลิตผักที่ปลอดภัยตอตนเองและผูบริโภค 

        
 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเรื่องมันสําปะหลัง  การใหนํ้าหยด   การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยพืชสด  ปุยหมัก 

การใชทอนพันธุใหเหมาะสมกับดิน การหาระยะปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตการคลุมวัชพืช เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง   

หลัก : ศพก.หลักบานดอนวัว  

ชื่อเจาหนาที่สงเสรมิการเกษตร : นางสาวนงเยาว  เจือจันทึก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  044-412667, 086-2646477 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา (ศนูย ฯหลัก)  

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย  : 1,365  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   165   ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานริมคลองพัฒนา    ตําบลมะเกลือใหม  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด :  47P    X  797856           Y  1645190 

ระดับการพัฒนาของศนูย :  ดี 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : ช่ือ   นายชนิด  จงสูงเนิน   อายุ ๖๗ ป 

ที่อยู :   108  หมูที่  10   บานริมคลองพัฒนา  ตําบลมะเกลือใหม  อําเภอมะเกลือใหม   จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท :  085-6394420 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรรอยละ 55  ปลกูขาว ปลูกพืชไร รอยละ 45   สภาพพ้ืนที่ปลูกเปนที่ราบลุม 

อยูในเขตS1 มคีวามเหมาะสมในการปลูกขาว ผลผลิตขาวมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตสูง สงเสริมใหเกษตรกรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :   มีกิจกรรมหลากหลาย เชน  ขาว  มันสําปะหลัง  ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตวไม

ผล พืชผัก การทําการเกษตรผสมผสาน การปรับปรุงบํารุงดิน การเลี้ยงสัตว ดานประมง  ตลอดทั้งสถาบัน

เกษตรกรมี กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนตําบลมะเกลือใหม กลุมผูใชนํ้าอางซับประดู กลุมสหกรณโคนม  

การนําไปใชประโยชน  :  ลดตนทุนการผลติ/การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหมีคุณภาพ/เศรษฐกิจพอเพียง  

หลักสูตรเรียนรู  :  

        ๑.  ลดตนทุนการผลิต 

        ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

        ๓. เกษตรทฤษฏีใหม และเกษตรผสมผสาน 

        ๔. การบริหารจัดการกลุม 
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ฐานการเรียนรู 

       1. การผลิตขาวคุณภาพดี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตนทุนการผลิต การคัดพันธุขาว การ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวและการกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวใหเหมาะสม 

      2. การทําบัญชีครวัเรือน เพ่ือใหเกษตรกรรูตนทนุการผลิต 

      3. การปลูกพืชผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงในการผลิตพืชเชิงเด่ียว 

      4. ศูนยจดัการดินปุยชุมชน เพ่ือใหเกษตรกรไดลดตนทุนการผลิตและใชปุยเคมีไดอยางถูกตอง ไดแก  

การไถกลบตอซังขาว  ปุยพืชสด การใชนํ้าหมักชีวภาพและการใชปุยหมัก การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

      5. ศูนยจดัการศัตรูพืชชุมชน เพ่ือใหเกษตรกรใชสารชีวภัฑณแทนการใชสารเคมี  

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศพก. เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนศ  ตําบลมะเกลือใหม  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผูกํากับ ควบคุม ดูแล   นายวิรัตน   เช้ือสูงเนิน ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนตําบลมะเกลือใหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางจารุรัตน  เมี้ยนกลาง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-2831267 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : เกษตรแบบผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 200,000 ไร (รวมทั้งอําเภอ) 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหลุงประดูพัฒนา หมูที ่11 ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : Latitude 15.0410431670 Longitude 102.569948747  X 238733  Y 1664304  ZONE  48P 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสบุรร อันทินทา  อายุ  58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3016-00182-09-9 

ที่อยู : บานเลขที่ 152 บานหลุงประดูพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 086-2540322 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมีเกษตร เพ่ิมผลผลิตตอไร ในพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

มีความเสี่ยงควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เนนลดตนทุน (เนนลดตนทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/พัฒนาคุณภาพสินคา/อ่ืน ๆ) 

ฐานการเรียนรู : ฐานเรียนรู จํานวน 7 ฐานเรียนรู ประกอบดวย 

ฐานการเรียนรูที่ 1 ฐานเรียนรูเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาว 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ประธาน ศพก. 

 

ศพก. อ.หวยแถลง 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 ฐานเรียนรูเรื่องดินและปุย 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ฐานเรียนรูเรื่องการผลิตมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ฐานเรียนรูเรื่องการทํานํ้าหมักจากนม 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 ฐานเรียนรูเรื่องปศุสัตว (โคเน้ือ) 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 ฐานเรียนรูเรื่องหมูดําชีวภาพ 
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ฐานการเรียนรูที่ 7 ฐานเรียนรูดานบัญชีและการลดตนทุนการผลิตอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  จาํนวน 13 ศูนย ในทุกตําบล หมายเหตุวันที่อัพเดท 20 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนิติ จันขุน   ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3192051A 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลตลาดไทร  อําเภอประทาย  

    จังหวัดนครราชสีมา  (ศูนยฯหลัก) 

สินคาหลัก : ขาวหอมมะลิ  

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๒๔๐,๘๙๕ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : ๑๐,๙๘๕ ราย  

สถานทีต้ั่ง : 55/2  หมูที่ 2  ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดที่ต้ังศนูย  :  Long 96.78733382866118  Lat 15.522120145543019   

   zone  48    คา X 262658          คา  Y 1717303  

ระดับการพัฒนาของศนูย  :  พอใช  

แผนทีศู่นยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นางอาทิตยา คําสิงหนอก อายุ 47 ป  

ที่อยู : บานเลขที่ ๑๕๐ หมูที่ ๒ ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  

เบอรโทรศัพท : 084-8256596  

สถานการณของพื้นที่  

 อําเภอประทายเปนหน่ึงใน ๓๒ อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา มี ๑๓ ตําบล  ๑51 หมูบาน  ครัวเรอืน

เกษตรกร  19,100  ครัวเรือน พ้ืนที่ทําการเกษตร ทั้งหมด 306,338 ไร  สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมเหมาะในการทํานา    

ดินเปนดินเค็มเล็กนอยเหมาะในการปลูกขาวหอมมะล ิ  เกษตรกรภายในอําเภอประทายสวนใหญประกอบอาชีพทํา

นา ซึ่งเปนนาในเขตอาศัยนํ้าฝนและมีบางตําบลที่อาศัยนํ้าจากลําสะแทด, ลําแอกและแหลงนํ้าขนาดเล็กในไรนา 

เกษตรกรจะเริ่มลงมือทํานาต้ังแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไปโดยทําแบบวิธีหวานสํารวย (หวานขาวแหง) เกษตรกรส

วนใหญจะเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองทําใหเกิดการปนขาวที่ไมไดคุณภาพ  เกษตรกรจะใชเมล็ดพันธุอัตรา ๒๕-๓๐ กก./ไร  
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มีความเสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาติ (นํ้าทวม,ฝนแลง)  พ่ึงพาปจจัยการผลิตจากภายนอก (ปุย ยาเคมีฯลฯ) ขาวหอม

มะลิที่ผลิตไดไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน มขีาวอ่ืนปน เน่ืองจากไมมีการเปลี่ยนพันธุขาว  เกษตรกรมกัจะไมมีการ

รวมกลุมการผลิตทําใหขาดความรูและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต     

 จากการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช(zoning)  อําเภอประทายมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาว 

(S1,S๒) จํานวน ๑๔๒,๙๗๐ ไรมีพ้ืนที่เหมาะสมนอย (S๓) ๑๐๙,๖๙๓ ไร และไมเหมาะสม๑๐,๖๔๙ ไร จําเปนตอง

พัฒนาเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวหอมมะลใิหมีการรวมกลุมการผลติ เพ่ือใหเกิดการลดตนทุนและ

เพ่ิมผลผลิตตอไร  ผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเองในชุมชน เพ่ือใหไดขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมโดยวิทยากรเกษตรกรตนแบบภายใตศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร  สวนพ้ืนที่ทํานาที่ไมเหมาะสมสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการทํานาเปนการปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 

เชน  ออยโรงงาน ,มันสําปะหลัง 

 แนวทางการพัฒนา  

1. การลดตนทนุและเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรโดยการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย  

๒. ทําแปลงผลติและขยายพันธุขาวเพ่ือผลิตเม็ดพันธุขาวไวใชในชุมชน 

 ๓. สงเสรมิการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

เทคโนโลยีเดนของศนูยการเรียนรู : การใชนํ้าหมักมูลสกุรเพ่ือเพ่ิมผลผลติขาวหอมมะลิ  

หลักสูตรการเรียนรู  

1. การปรับปรงุบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิ  

๒. การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนและการใชเมล็ดพันธุดีที่เหมาะสม 

 ๓. การปลูกขาวหอมมะลิตามมาตรฐาน gap เพ่ือการแขงขันและการสงออก 

 ๔. การรวมกลุมการสรางเครือขายการปลูกขาวหอมมะล ิ 

ฐานการเรียนรู  

1.ฐานการผลิตปุยอินทรียใชในนาขาวเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาว 

       
  

 

2.ฐานการทํานํ้าหมักมูลสกุรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
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3.ฐานการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  

      
๔.ฐานการเลี้ยงสัตว  

         
แปลงเรียนรู 

    
 

เครือขาย : กลุมปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพขาวหอมมะลิอําเภอประทายจํานวน 10 กลุมและอาสาสมัครเกษตรหมู

บาน 151 หมูบาน  รวม ๔๐๐ ราย  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นางสาวลดาวัลย  รอดคลองตัน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  089-7342612 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : ไมผล (พุทรานมสด) 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 20 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบุไทร หมูที ่4  ตําบล ไทยสามัคคี อําเภอ วังนํ้าเขียว จังหวัด นครราชสีมา 

พิกัด : Latitude 14.3660865088779 Longitude 101.891476153994  

X 812890 Y 1591911 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอินทร มูลพิมาย อายุ 57 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3301401103113 

ที่อยู : บานเลขที่ 166 บานบุไทร หมูที่ 4 ตําบล ไทยสามัคคี อําเภอ วังนํ้าเขียว จังหวัด นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 081-0686887 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอวังนํ้าเขียวมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและที่ลาดชันเปนลอนคลื่นสลับกันตลอด

ทั้งพ้ืนที่  ในรูปกระทะควํ่า  โดยมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ  ๓๐๐ – ๗๐๐ เมตร  แตมี

พ้ืนที่บางสวนของตําบลอุดมทรัพยเปนที่ราบลุม เกษตรกรสวนใหญทําไรรอยละ 60 ทํานารอยละ 15 ไมผล    รอย

ละ 10 พืชผักรอยละ 8 และพืชอ่ืน ๆ รอยละ 7 

แนวทางการพัฒนา : 1. การปลูกพืชผสมผสานกิจกรรมเก้ือกูล ผลิตเกษตรอินทรียลดตนทุนการผลิตเปนมิตร

สิ่งแวดลอม 

        2. สงเสรมิและพัฒนาองคกรเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

        3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. แปลงเกษตรแบบผสมผสาน มกีารลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมคุณภาพการผลิต 

           2. เปนแหลงเรียนรูการทําปุยหมักและปุยชีวภาพ 

           3. เปนแปลงไมผลGAP ตนแบบ 

 

 

ธ²−Þฐฟฃด−∙ท̉¤ฐ∙−¤ดơıญ¤ท½ฏฟ̄¹¤ซฅฏÞþฏ¾ญ½ıญ¤²πฏÝฅฏ−̄ơญทıคÝ¤ີ(ฃ½ı .) 
×ơญ−×ณปÞ¤ີฆ̄ดƠÞฐฟີ 4 Ýฤญ×πปÞ∙ฅญ̄ฌ̄̄ฐີ จฤญท¾จขฌ̊−ภฤญท̂ฐ∙ ขີ̧ ฌ̊ฆขฌð−̄¤¤ญ̨ฅฐ̄ญ 

 
  
 

วัดบุไผ 

ศพก.ต.ไทยสามัคคี 

รานคาชุมชน 

บานผูใหญบานบุไทร 

ทางแยกเขาหมูบานบุไทร 

ถนนกบินทรบุรี - นครราชสีมา สาย 304 

ทางเขา
ตําบล
ไทย
สามัคค ี

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

50



ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปลกูไมผล พุดทรานมสด ฝรั่งกมิจู กระทอน ทุเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําปุยชีวภาพและการใชสารชีวภัณฑ  

ฐานการเรียนรูที่ 3. ระบบนํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การเลี้ยงปลานํ้าจืด 51



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การปลกูไผ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 10 ศูนย 

1.การผลิตผักไรสารพิษโดยการใชสารชีวภัณฑ ศูนยเรียนรูพืชผัก หมู 5 ตําบลไทยสามคัคี นายราญ พรมบุตร  

2.การเพาะเห็ด ศูนยเรียนรูพืชผัก หมู 11 ตําบลไทยสามคัคี นายสดายุ ดานกระโทก  

3.ไมผลอินทรยี ศูนยเรียนรูดานไมผล หมู 2 ตําบลวังนํ้าเขียว นายบุญเกียรต์ิ ประสิทธิสวุรรณ 

4.เศรษฐกิจพอเพียงนิคมพัฒนา ศูนยเรียนรูพืชผัก หมู16 ตําบลวังนํ้าเขียว นางจิรัชญา วงศทิม  

5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน หมู 4 ตําบลระเริง นางสาวนุชจรี สุนารินทร  

6.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน หมู 1 ตําบลอุดมทรัพย นายเสถียร ยุรวงศ  

7.เศรษฐกิจพอเพียงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน หมู 9 ตําบลอุดมทรัพยนาย

สมอาจ มีณะสงิห  

8.ศูนยสมุนไพร หมู16 ตําบลวังหมี นายสมศักด์ิ มากดานกลาง  

9.การปลูกพุทรานมสด ศูนยเรียนรูดานไมผล หมู 12 ตําบลวังหมี นายบุญธรรม มลสันเทียะ  

10.การผลิตองุน ศูนยเรียนรูดานไมผล หมู 10 ตําบลวังนํ้าเขียว นายประเสริฐ ไชยขันธ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :วาที่ ร.ท.ธีรภัทร ศรีคงอยู ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-7893335 
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ถนนทางเข้าต าบลหนองบัวสะอาด 

เทศบาลหนองบัวสะอาด 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ไป 

ชัย
ภูม ิ

ปั๊มน  ามันบางจาก 

ไป 

บัว
ใหญ่ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองบัวสะอาด อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 1  ต าบลหนองบัวสะอาด อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : X 216592 Y 1724464 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก  อายุ 64 ปี 
         บ้านเลขท่ี 25 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวสะอาด อ.หนองบัวสะอาด จ.นครราชสีมา 

         เบอร์โทรศัพท์ : 080-0014525 
         สถานการณ์ของพื้นที่ : การประกอบอาชีพการเกษตรเขตต าบลหนองบัวสะอาด อ าเภอบัวใหญ่  
        จังหวัดนครราชสีมา ของนายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก เดิมเคยปลูกข้าวชนิดเดียว ซึ่งท ามาเป็น         
เวลานาน พื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงทุกปี มีปริมาณเกลือในดินเพ่ิมข้ึนท าให้ผลผลิต
ข้าวลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี บางปีประสบปัญหาภัยแล้งท าให้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ประสบผลส าเร็จ 

แนวทางการพัฒนา :   เพ่ิมผลผลิตข้าว ผลผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ 370 กก./ไร่ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 450 กก./ไร่ 
          การท าการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
                       2. การปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ 
    3. การปรับปรุงบ ารุงดินและการบริหารจัดการน้ า 
ฐานการเรียนรู้ : 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวคุณภาพเป็นเลิศ) 
   1.1 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของนายเลิศ 
   1.2 ข้าวหลีกแล้งของนายเลิศ 
   1.3 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของนายเลิศ 
   1.4 ข้าวหอมนิลหนองบัวสะอาด 
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2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ไม่ต้องใช้สารเคมีในนาข้าว 
   2.1 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
   2.2 การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย 
   2.3 ระบบนิเวศในไร่นานายเลิศ 
  3. ด้านปศุสัตว์และประมง 
   3.1 การเลี้ยงโคเนื้อ 
   3.2 การเลี้ยงสุกร 
   3.3 การเลี้ยงไก่ 
   3.4 การสุขาภิบาลสัตว์ 
   3.5 การเลี้ยงปลาในนา 
   3.6 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
  4. วนเกษตรกับการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   4.1 ป่าไม้กับการเกษตร 
   4.2 ระบบนิเวศ 
   4.3 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   4.4 พืชบ ารุงดิน 
   4.๕ การท าน้ าหมักชีวภาพ 
   4.6 ปุ๋ย 

 4.7 การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติ 
  5. การบริหารจัดการน้ าของนายเลิศ 
   5.1 ระบบการให้น้ าของนายเลิศ 
   5.2 ระบบการให้น้ าแบบผสมผสาน 
   5.3 น้ ากับการใช้น้ าให้เหมาะสมกับพืช 
   5.4 ระบบน้ าหยด 

แปลงเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

เครือข่าย: สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา , ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองบัวสะอาด 
             ศูนย์วิจัยข้าวพิมาย กรมการข้าว 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวอรสา สิทธิไกรพงษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:  086 - 1181748 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : ขาวนาป 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 43,191 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,250 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานมวง หมูที่ 2 ตําบล ชอระกา อําเภอ บานเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา 

พิกัด : : เขต 48   X 186280  Y  1723767 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายบุญชวย ทองบอ อายุ 51 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3660500355982 

ที่อยู : บานเลขที่ 36 บานมวง หมูที่ 2 ตําบล ชอระกา อําเภอ บานเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 0807989857 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ทําการเกษตรอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตการทํานาโดยใชปุยอินทรีย 

                 2. การเลี้ยงโคเน้ือลูกผสม             

                           3. การปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย   

                           5. การผลิตและใชใชสารชีวภาพเพ่ือลดการใชสารเคม ี

                           6. การใชพันธุพืช พันธุสัตวพันธุดี  

                  7. ปลูกพืชใชนํ้านอยในฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชปุยอินทรีย 

 

 

 

  

55



ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ฐานการผลิตชีวภัณฑ 

   - ใชชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดสัตรูขาวนาป 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานการผลิตขาวอินทรีย 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ฐานการเลี้ยงโค 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  1. เครือขายหมอดิน บานวังแร หมูที่ 5 ตําบลวังโพธ์ิ อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 2. เครือขายการผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ บานกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม 

จังหวัดนครราชสีมา 

 3. เครือขายการปลูกฝรั่ง GAP บานหนองปรือโปรง หมูที่ 7 ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม    

จังหวัดนครราชสีมา 

 4. เครือขายการเลี้ยงปลานิลรวมกับกุงกามกราม บานดอนเปลา หมูที ่6 ตําบลบานเหลื่อม 
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 อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 5. เครือขายการแปรรูปสัตวนํ้า บานดอนเปลา หมูที ่6 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม  

       จังหวัดนครราชสีมา 

 6. เครือขายการเพาะเลี้ยงกบ บานสระสี่เหลีย่ม หมูที่ 4 ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม     

จังหวัดนครราชสีมา 

 7. เครือขายการเลี้ยงโคเน้ือ บานโตน หมูที่ 3 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม  

       จังหวัดนครราชสีมา 

 8. เครือขายเกษตรผสมผสาน บานหนองใหญ หมูที่ 4 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม  

        จังหวัดนครราชสีมา 

 9. เครือขายการปลูกพืชอายุสั้น (ฟกทอง) หลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก บานสามัคคีพัฒนา หมูที่ 13 

ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 10. เครือขายการเลี้ยงโคผสมผสาน บานโตน หมูที่ 3 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด

นครราชสีมา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายบันเทิง ชาวสวน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-8453717 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 5,ooo ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนกระสัง หมูที่ 6 ตําบลกระเบ้ืองใหญ  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : Latitude 15.28655672 Longitude 102.46018521 X 227245 Y 1691610 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางนรินทร  เที่ยงสนัเทียะ อายุ 42 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3015-00846-05-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 47  หมูที่ 6 บานโนนกระสัง  ตําบลกระเบ้ืองใหญ  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 084-410-8065 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอพิมาย มีพ้ืนที่ทํานา 312,600 ไร คิดเปน 85% ของพ้ืนที่ทําการเกษตรอาศัยนํ้าฝน 

50% ของพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 50% ปลูกขาวหอมมะลิ 90% ของพ้ืนที่ราบลุม ชุดดินทุงสัมฤทธ์ิและทุงกุลารองให

ความเหมาะสมของดิน S2 

แนวทางการพฒันา :  

 1. ปรับปรุงบํารุงดิน (ไถกลบตอซัง,พืชปุยสด,ใชปุยอินทรียเปนหลัก) 

 2. เปลี่ยนจากหวานเปนหยอด เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 

 3. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารงานกลุมในการบริหารพ้ืนที่ปจจัยการผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตร 

 4. ใชขาวพันธุดีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 5. พัฒนาองคความรูใหเกษตรกรเปน Smart Farmer 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  

 1. ศูนยมีอาคารและจัดองคความรูภายในศูนย 

 2. มีลานตากขาว ขนาด 1.5 ไร 
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 3. มียุงฉางเก็บเมล็ดพันธุขาว ขนาด 200 ตัน 

 4. มีเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาวและรถเกี่ยวขาว 

 5. คณะกรรมการศูนยมีความเขมแข็ง 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดทําบัญชีครัวเรือน   ฐานการเรียนรูที่ 2 การปองกันกําจัดศัตรพูืช 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเรียนการผลิตขาวคุณภาพดี ฐานการเรียนรูที่ 4 การแปรรูปผลผลิตขาว 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 ดานการประมง   ฐานเรียนรูที่ 6 ดานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 

 

 

 

 
 

ฐานเรียนรูที่ 7 ดานดินและปุย    ฐานเรียนรูที่ 8 ดานการปศสุัตว 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 9 ดานการคัดเมล็ดพนัธุขาว 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูของ นางนรินทร เที่ยงสันเทียะ ประธาน ศพก. และ เกษตรกรตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 1) ลดตนทุนการผลิตโดย 

       - ใชเครื่องจักรกลโดยใชเครื่องหยอด8แถว 

       - ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

       - ใชสารชีวภัณฑแทนสารเคม ี

 2) เพ่ิมผลผลิต 

       - การไถกลบตอซัง 

       - ใชปุยมูลสัตวและนํ้าหมักชีวภาพ 

        - ใชปุยพืชสดพืชตระกูลถั่ว 

เครือขาย :  

 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลกระเบ้ืองใหญ (ศดปช.) นางเดือนเพ็ญ ทิศรักษ 

 2. ศูนยเครือขายดานประมง ต.ธารละหลอด นายบุญเรือง รมเย็น 

 3. ศูนยเครือขายดานการผลิตมันสําปะหลัง ต.นิคมสรางตนเอง นายนําโชค เต็งกลาง 

 4. ศูนยเครือขายดานประมง (การเลี้ยงกบ) ต.ในเมือง นางประไพ สบาย 

 5. ศูนยเครือขายดานไรนาสวนผสมผสาน ต.ในเมือง นายประจักษ หมั่นรักษา 

 6. ศูนยเครือขายดานปศุสัตว  ต.โบสถ  นายดํารงค บุญสุข 

 7. ศูนยเครือขายดานประมง ต.รังกาใหญ นายสุพรรณ กาศกอง 

 8. ศูนยเครือขายดานเกษตรทฤษฎีใหม ต.รังกาใหญ นางสุกญัญา เช้ือสุข 

 9. ศูนยเครือขายดานธนาคารอาหารและพืชผัก ต.สัมฤทธ์ิ นายเพลินพิศ ถิ่นทองหลาง 

 10. ศูนยเครือขายดานเกษตรทฤษฎีใหมบานคลองนมวัว ต.สัมฤทธ์ิ  นางวิภา ภักดีโพธ์ิ 

 11. ศูนยเครือขายดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวบานหนองจิก ต.โบสถ นายเชิด นาสรร 

 12. ศูนยเครือขายดานขาวบานทุงพิกุลทอง ต.ชีวาน นายอิด เสริมนอก 

 13. ศูนยเครือขายดานไรนาสวนผสมบานทาหลวง ต.ทาหลวง นายประจักษ เปรื่องคา 

 14. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลทาหลวง (ศดปช.) นายเจริญ โจพิมาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.เกษศริน รอดศรี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-3513130 
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รง.นํ้าตาลราชสีมา 

 

วัดบานหนองขามนาด ี

อ.บัวใหญ จ.ชัยภูมิ 

ศูนยเรียนรูฯ  (พ.ท.18 ไร) 

ไป ต.โนนสาํราญ 

ไป บ.ศาลาหนองขอน 

ศจช.แกงสนามนาง 

ที่ทําการผูใหญบาน ม.10 

สนง.เกษตรอําเภอแกงสนามนาง 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแกงสนามนาง  

สินคาหลัก  : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  ……4,180………ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  ....300...... ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองเม็กนอย หมูที่ ๑๐ ตําบลแกงสนามนาง  อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : Geographic   Latitude: 15.6๙๖๒   Longitude: 102.30๗๒ 

         UTM  X-UTM: 21๐๖๔1.๗๐๖๑ Y-UTM: 173๗๘๐๘.๖๕ Zone 48  

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู  : ระดับปานกลาง(B) 

 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 . 

  . 

  

  

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางสณุิสา  วงษชาลี  อายุ ๕๓ ป  บานเลขที่ ๒๕๙ หมูที ่๑๐ ต.แกงสนามสนามนาง 

อ.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา    เบอรโทรศัพท : 08-๔๗๐๔-๒๙๖๔ 

 

  

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแกงสนามนางปลูกขาวรอยละ ๕0 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมกับการปลกูขาว (S๒) รอยละ ๒9.๑๖ โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค แตประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง 

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพฒันา :   

 การลดตนทนุการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลติขาว เฉลี่ยไรละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ ๕๐0 บาท 
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 การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การปรับปรุงบํารุงดินดวยการลดสารเคมี ใชจุลนิทรียหนอกลวย ฮอรโมนไขเพ่ือ

การเกษตรทําใหดินรวนซุยขาวเจริญงอกงาม  หรือผสมกับไตรโคเดอรมาร ฮาเซียน่ัม (3) ชวยทําใหพืชมีความ

ตานทานตอเช้ือโรคทั้งเช้ือราและแบคทีเรีย ชวยลดการสูญเสียจากศัตรพืูช ลดตนทุนการใชปุยเคมี สารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชได  

หลักสูตรเรียนรู : 1. การใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา   

 2. การลดตนทุนการผลิตขาว (ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช) 

ฐานการเรียนรู : (องคความรูประกอบฐาน พรอมรูปประกอบ)   

ฐานการเรียนรู 1. การใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

การขุดสระนํ้า เพ่ือใหมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก เลี้ยงปลา เมื่อถึง

เวลาเตรียมนํ้าในการเลี้ยงปลาและ นํานํ้าไปใสแปลงนาเพ่ือเพ่ิมความ

อุดมสมบูรณ   

ฐานการเรียนรู 2. จลุินทรียหนอกลวย นําไปใสในนาขาวที่มีนํ้าสูง

ประมาณ 10 เซนติเมตร ปรมิาณ 5 ลิตรตอไร ทําใหดินรวนซุยขาว

เจริญงอกงาม 
  

ฐานการเรียนรู 3. ฮอรโมนไขเพ่ือการเกษตร 

ชวยทําใหพืชมีเจริญเติบโตไดเต็มที่ มีภูมิตานทานโรคแมลงไดเปนอยาง

ดี 

 

  

ฐานการเรียนรู 4. ไตรโคเดอรมาร ฮาเซียน่ัม (3) 

ชวยทําใหพืชมีความตานทานตอเช้ือโรคทั้งเช้ือราและแบคทีเรีย มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเนา โรคที่เกิดสวนบนของพืชเหนือดิน 

 

  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู      ปลูกขาว ปลูกหมอน เลี้ยงไหม/ทอผาไหม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงโค เลี้ยงปลา เลี้ยงไก  
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เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแกงสนามนาง 

     ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบึงพะไล 

              ศูนยจัดการดินและปุยชุมชนตําบลบึงสําโรง(อําเภอแกงสนามนาง) 

     วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญแกงสนามนาง 

              วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญตําบลแกงสนามนาง 

     วิสาหกิจชุมชนทอผาไหมบานโนนรัง 

     วิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยเทาพอ 

     วิสาหกิจชุมชนคนรักษสมุนไพรบานกุดปลาฉลาด 

     วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบานหัวบึง 

     กลุมออยแปลงใหญตําบลแกงสนามนาง 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอาจรี  วิเศษศร ี   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  0๙-๓๓๑๙-๒๔๓๙  
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เลี่ยงเมือง อ.โนนสูง ไป จ.นครราชสีมา 

  ท่ีวาการอําเภอโนนสูง

 

ไป อ.พิมาย สี่แยกไฟแดง เลี่ยงเมือง ไปอ.ขามสะแกแสง 

วัดบัว อ.โนนสูง

 

ศูนยเรียนรูฯ 

เลขที่ 25 บานโนนสําโรง ม.8 

 ต.ขามเฒา 

สถานีรถไฟโนนสูง 

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 
 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ขาว) 

สถานทีต้ั่ง: เลขที่ 25 บานโนนสําโรง  หมูที ่8  ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 พิกัด : X  198288       Y  1695713 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายประจวบ  รัตนชัยนัตต 3 3010 00194 92 4    

บานเลขที่ 25  หมูที ่8 ตําบลขามเฒา   อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท: 089-5795069 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลขามเฒา สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ

การปลูกขาว (S2) รอยละ 95.53 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค และจําหนาย แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ 

มีการใชปุยและสารเคมีในปริมาณสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าขาดการปรับปรุงดินมีการเผาตอซัง เกษตรกรมีการปลูกไม

ตรงกับฤดูกาล จึงทําใหตองปลูกหลายครั้ง ใชเมล็ดพันธุมาก  

แนวทางการพฒันา :การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลติขาว เฉลี่ยไรละ 

4,500.50 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 480 บาท 

  การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี ตามมาตรฐาน GAP 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การใชปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว  

หลักสูตรเรียนรู:  1. การลดตนทุนการผลิตขาว (ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัด  

      ศัตรูพืช) 

    2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว (การใชปุยหมัก ปุยอินทรีย การปลูกพืชปุยสด ไถกลบตอซัง และ 

                         ปรับปรงุคุณภาพดิน) 

กม.ท่ี 16 ทางไปอ.ขามสะแกแสง 

อ.ขามสะแกแสง 
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ฐานการเรียนรู:  

- การผลิตปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนจากการใชปุยเคมี และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

 

- การปรับปรุงบํารุงดิน ไถกลบตอซัง หวานพืชปุยสด และการใชสารปรับสภาพดิน (โดโลไมท)  /การทําบัญชีครัวเรือน 

 

 

 

 

-การผลิตขยายเช้ือราไตรโครเดอรมาปองกันโรคพืช  และการตัดใบขาวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

การใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต 

1. การเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไดแก 

การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวที่ตลาดตองการ และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดหาพันธุขาวที่คุณภาพดี และกําหนด

อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก ปลูกใหตรงฤดูกาล การสรางความแข็งแรงใหพืช ดวยการผลิตขยายเช้ือราไตร

โครเดอรมา 

2. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดี เนนในเรื่องของการวาง

แผนการผลิต การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ไดแก การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาว

ปลอดภัยใชระบบการผลิตแบบ GAP Grain การผลิตขาวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี  

3..การทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ โดยเนนการสาธิตวัสดุที่มีในทองถิ่นนํามาผลิตใช การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูก

เวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

แปลงเรียนรู 

เครือขาย: กลุมนาแปลงใหญอําเภอโนนสูง ศูนยขาวชุมชนบานหนองโจด ตําบลลํามูล ศนูยขาวชุมชนตําบลขามเฒา   

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวเขมจิรา  สุทธิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  081-9558979 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 4 บานหนองพยอม ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

พิกัด : X 213162     Y 1639701  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู   

 

 

 

 

 

 

        

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประยูร  เกล็ดงูเหลือม  

ที่อยู : บานเลขที่  25  หมูที่ 4 บานหนองพยอม ตําบลลงุเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

เบอรโทรศัพท : 08 7869 9332  

สถานการณของพื้นที ่: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพฒันา : สงเสรมิการผลิตดานการเกษตรและเพ่ิมพูนความรูและศักยภาพการผลิตของเกษตรกร  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเกษตรและวิถชีีวิตเกษตรกรไทยสูเศรษฐกิจที่ย่ังยืน  

หลักสูตรเรียนรู :  1. เศรษฐกิจพอเพียง  2. ปศุสัตว  3. ขาว  4. โรคและแมลง  

ฐานการเรียนรู :  1. เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุยอินทรีย เกษตรครบวงจร เกษตรผสมผสาน ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพสมดุล  

 

                  

   

 

 

 

2. ปศุสัตว เนนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมรายไดลดรายจาย ไดแก 1) เลี้ยงหมู 2)ไกพันธุไข 3)ปลากินพืช 

  

 

 

ถนนราชสีมา-บรุรีมัย ์โชคชยั หนองก่ี 
เขา้เขตอาํเภอหนองบญุมาก 

โรงเรยีนหนองหวัแรต 

ตลาดหนองหวัแรต 

ศพก. 

เกษตรกรตน้แบบ 
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3. การผลิตขาวนาป  เพ่ิมรายไดลดรายจาย ไดแก การจัดการ 1) เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  2) การตัดพันธุขาวปน       

 

 

      

 

 

 

4. การอารักขาพืช ควบคุมแมลงโรคศัตรูพืช ไดแก 1) การผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา 2) การผลิตเช้ือรา บิวเวอรเรีย        

แปลงเรียนรู  3) การผลิตจุลนิทรียหนอกลวย 4) การใชนํ้าหมักชีวภาพ          

     

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : แหลงเรียนรูศกึษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : อาสาสมัครเกษตรหมูบาน  

ชื่อผูกํากับ ควบคุม ดูแล : นายพิเชษฐ หนุวงษ เกษตรอําเภอหนองบุญมาก  

ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร :  

1. วาที่ รอยเอก สกลุไชย ขําประถม  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ ระดับอําเภอ 

    2. นางสาวจิราพร แซตาง นักวิชการสงเสรมิการเกษตรปฏิบัติการ ระดับตําบล 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (หลัก) 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานแฝก-โนนสําราญ ต.สามเมือง  อ.สดีา จ.นครราชสีมา 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสดุสาคร  เฮียงสอน    อายุ 57 ป 

ที่อยู       เลขที่ ๙๗ หมูที่ ๔ บานโนนสําราญ ตําบลสามเมือง  

                     อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท  ๐๘๓ – ๓๘๕ – ๐๓๒๙ 

สินคาหลัก : ขาว, เมล็ดพันธุขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 2,000 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย :  700  ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานแฝก – โนนสําราญ เลขที่ ๙๗ หมูที่ ๔  

ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : X  236214    Y     1726549 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : ดีมาก 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
สถานการณของพื้นที่ :   

  เปนผูเริ่มตนนําเกษตรกรในพ้ืนที่นําเทคโนโลยีเขามาชวยทํานา โดยการทํานาแบบหยอดขาวแหง เพ่ือลดทุนในการทํานา 

ไมวาจะเปนดานแรงงาน เมล็ดพันธุและอ่ืนๆ และไดมีการเปรียบเทียบการทํานาแบบหวาน ปกดํา และการหยอดขาวแหง               

ซึ่งการปกดําและการหยอดขาวแหงน้ัน ใหผลผลิตดี งายตอการดูแล ปญหาวัชพืชไมพบ และยังยังงายตอการตัดพันธุปนในนาขาว

อีกดวย แตการปกดําน้ันยังมีปญหาดานแรงงาน นายสุดสาคร เฮียงสอน จึงไดหันมาทํานาแบบหยอดขาวแหง ซึ่งงายตอการ

ปฏิบัติงาน และยังลดปญหาดานแรงงาน ลดการใชเมล็ดพันธุ และลดตนทุนดานอ่ืนๆอีกดวย อีกประการหน่ึง ปญหาภัยแลง

กับขาวนานํ้าฝน สาเหตุจากความปรวนแปรของฝนเปนสาเหตุของภัยแลง ฝนทิ้งชวงในฤดูกาล ทําการปลูกไมได ฝนทิ้งชวง           

(ฝนหมด) กอนฤดูกาล ทําใหผลผลิตสูญเสียเก็บเกี่ยวไมได 
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 แนวทางการพัฒนา :   

   ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการลงทุนและกระบวนการผลิต

จะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไมทํา

ใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการใชนํ้าที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรียโดยนํ้าที่ใช

น้ันมาจากแหลงนํ้าธรรมชาติและคลองชลประทาน สภาพพ้ืนที่ปลูกขาวไมมีวัตถุอันตรายที่กอใหเกิดสารตกคางหรือสาร

ปนเปอนในการผลิตผลของขาว เน่ืองจากไดมีการนําดินไปวิเคราะห ตรวจคุณภาพ ในเรื่องของการใชสารเคมีและปุยเคมี  

   ไดมีการใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร พรอมทั้งยังใชตามคําแนะนําขางขวดที่ระบุไวไมมีการใช

สารเคมีที่เปนสารตองหาม ทําใหเกษตรกรพ้ืนที่ใกลเคียงใหความสนใจในการผลิตขาว ไดรับใบรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตขาวเปลือก (GAP)จากกรมการขาว 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู :  

   ไดมีการใชเครื่องหยอดขาวพวงรถรถแทรกเตอร และไดมกีารประยุกตเครื่องเครื่องหยอดขาวพวงรถไถ

เดินตาม โดยออกแบบเครื่องหยอดใหสามารถพวงรถติดไถเดินตามที่มีเกียรบีบเลี้ยว ความสามารถทํางาน 1-2 ไร ตอช่ัวโมง 

ใชเมล็ดพันธุประมาณ 8-12 กิโลกรัมตอไร หยอดได 4 แถว ความหางระหวางแถว 25 เซนติเมตร 

 

       
 

การนําไปใชประโยชน :  

   1. การทดลองเปรียบเทียบการใชปุยเพ่ือใหคุมทุนในการทาํนา โดยมีการติดตอขอความรูเกี่ยวกับการใช

ปุยสั่งตัดกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี

เดิมๆที่ตนเองใชอยูและเปรียบเทียบกับการใชปุยอินทรีย 

   2. การทําการเกษตรระบบไรนาสวนผสม ทีม่ีกิจกรรมการผลิตหลายๆ ชนิดเพ่ือตอบสนองการบริโภคหรือ

ลดความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลผลิตทีม่คีวามไมแนนอน มีความต้ังใจจัดการดวย ความรู ความเขาใจแตในระยะหลังๆ 

มีความรูความเขาใจมากขึ้น กเ็ริ่มมีการวางแผนการใชพ้ืนทีแ่ละเลือกพืชทีจ่ะปลูกขาวเพ่ือหวังผลทางเศรษฐกิจมากขึน้  

รวมทั้งเกิดผลพลอยได มีจุดขายใหเปนเปาหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
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หลักสูตรเรียนรู :  การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ และการทํากิจกรรมเกษตรผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู :  

๑. ผลิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ จํานวน ๓๙ ไร 

๒. ผลิตขาวพันธุกข ๖ จํานวน ๔ ไร 

 

       
  

 ๓. เลี้ยงหมูจํานวน ๓ ตัว 

 

                                         
 ๔. เลี้ยงไกไข จํานวน ๖๐ ตัว 
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 ๕. เลี้ยงปลานิลปลาหมอ จํานวน ๕,๐๐๐ ตัว 

 

                                         
 ๖. ปลูกผักทําเกษตรแบบผสมผสานเปนอาชีพเสริม 

 

                                          
              

 ๗. ปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

 

 เครือขาย: ศนูยการเรียนรูตามศาสตรพระราชา/เกษตรผสมผสาน สวนนางทองใบ ชัยศรี  หมูที่ 8 ต. สีดา อ.สีดา. 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:  นายภาณุวัฒน   ครองหมู  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 088-4748691 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
สินค้าหลกั  : ข้าว 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย :  97,905 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย :  6,291 ราย 
สถานทีต่ัง้ : บ้านสระพระ หมู่ 10 ตําบลทา่ลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
พกิดั :  latitude 14.679 ๙๘๗    longitude 102.146 ๘๖๖  (X  ๑๙๒595   Y ๑625370) Zone ๔๘ 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้: 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายประสิทธ์ิ แก้วกุลธร อายุ 61 ปี เลขบัตรประชาชน 3300700456815 
ที่อยู่  : บ้านเลขท่ี 43 หมู ่10 บ้านสระพระ ตําบลท่าลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เบอร์โทรศพัท ์:  089-8471376  
สถานการณ์ของพืน้ที่ : สถานการณ์การปลูกข้าวของอําเภอโชคชัยในปัจจุบัน  เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา   
ซึ่งนาในเขตชลประทานนั้นมีการทํานา 2 คร้ังต่อปี  และเป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการทํานา (s1 และ s2)  สภาพปัญหาที่พบคือ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ผลผลิตลดลง และมีต้นทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพฒันา : ลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : หมูหลมุ  
การนําไปใชป้ระโยชน์ : นํามูลสัตว์มาปรับปรุงบํารุงดิน 
หลกัสตูรการเรียนรู้ : 1. เลีย้งหมูหลุม                                                      2. นํ้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 
                          3. แปรรูปผลิตภัณฑ์ (สานตะกร้า กระยาสารท แปรรูปข้าว)   4. การเลี้ยงโคแบบครบวงจร 
          5.  การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตในนาข้าว                             6. การเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ฐานการเรียนรูท้ี่ 1 การเลี้ยงหมูหลุม โดยใช้สิ่งที่หาง่ายในท้องถิ่น 

ทําให้ลดค่าใช้จ่าย  ซึ่งผลพลอยได้จากการเลี้ยงหมูคือมูลสตัว์  

ที่นํามาใช้ในนาข้าวปรับปรุงบํารุงดิน เป็นการลดต้นทุนการผลิต  

 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 2  การแปรรูปผลผลิตข้าว (โรงสีข้าว) 

                                            กิจกรรมการสแีปรรูปข้าวเปลือก ซึ่งทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

                                           ยังจะได้แกลบ รํา  และปลายข้าวมาไว้ใช้สําหรับเลี้ยงหมูหลุม 

 
 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

                                                                      
 

 

 

                                                                                     

        

 

เทศบาลตําบล 
โชคชัย 

ไปตําบลท่าลาดขาว 

เทศบาลตําบลโชคชัยถึงศูนย์เรียนรู้ฯ ระยะทาง 7 กิโลเมตร 

ไปอําเภอครบุร ี

ศพก. 
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ฐานการเรียนรูท้ี่ 3 เตาเผาถ่านนํ้าส้มควันไม ้น้ําส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย  
เมื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  จะมีคุณสมบัติเป็นสารปรับปรุงดิน  
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช  ตลอดจนเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทั้งยังเป็นการนําเศษไม้ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง  

  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4  น้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆ   
 ใช้ผสมอาหารเลี้ยงหมูหลุม  และใช้ดับกลิ่นมูลในหลุมหมู 

 แล้วนําไปใช้ย่อยสลายฟางก่อนไถกลบในช่วงเตรียมดินปลูกข้าว 

 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การเลี้ยงโค เป็นการนําเอาวัสดุทางการเกษตร 

มาเป็นอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร มูลสัตว์นํามาเป็น 

แก๊สชีวภาพ เป็นปุ๋ยในไร่นา ลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมี และช่วยคืน 

ความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ 

      

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นการนําเศษพืช 

เศษอารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นํามาบริโภคใน 

ครัวเรือนเหลือนําไปขายทําให้เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และ 

เป็นสถานที่พักผ่อน  

 

แปลงเรียนรู ้: 

       
       
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  1. ศพก.เศรษฐกิจพอเพียง ต. ท่าเยี่ยม ประธาน นางนิศารัตน์  นุกิจ 

  2 . ศพก. เกษตรผสมผสาน ต.ท่าเยี่ยม ประธาน นางพรวน  ผันกระโทก 

3. ศพก. เศรษฐกิจพอเพียง ต.พลับพลา ประธาน นายสมใจ  ม่วมกระโทก 

  4 . ศพก.เกษตรผสมผสาน ต.ทุ่งอรุณ ประธาน นายพิพัฒน์  อุปกระโทก 

  5 . ศพก.เกษตรผสมผสาน ต.ทุ่งอรุณ ประธาน นายเลิศ  จิตกระโทก 

  6 . ศพก.เกษตรผสมผสาน ต.พลับพลา ประธาน นายศุภชัย  จาดทองคํา  

  7 . ศพก. เกษตรผสมผสาน ต.ด่านเกวียน ประธาน นายปุณยวัจน์  ชาบุญเรือง 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายสะวิก  เงินโคกกรวด  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 093-3192040   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

     

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา              

สินคาหลัก: ผักหวานปา ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ขาว  เลี้ยงปลานิล เลี้ยงไกไข เพาะเห็ด และเลี้ยงกระบือ 

พื้นท ี่เปาหมาย : 2,700 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 370 ราย 
สถานท ี่ต้ัง : บานตลาดหนองแวง หมูท ี่ 5 ตําบลหนองหวา อ ําเภอบัวลาย จังหว ัดนครราชสีมา 
พิกัด : Latitude 15.63589986250156 Longitude 96.5781466296818  
         X 01240351               Y 1730141          Zone 48P 
ระดับการพัฒนาของศ ูนยฯ : A 
แผนท ี่ต้ังศ ูนยเร ียนรู : 
 

 
 

ช ื่อเกษตรกรตนแบบ : นายซาย ลุนกําพ้ี อาย ุ 71 ป 

ท ี่อยู : บานตลอดหนองแวง  เลขที่ 96 หมูที ่5 ตําบลหนองหวา อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  

เบอรโทรศ ัพท : 089-943-4428 

สถานการณของพื้นท ี่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองหวา  สวนใหญปล ูกขาวรอยละ 9 และ

พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว(S3) รอยละ 70 โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหา

การผลิตขาวยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและ

สารเคมีแพง ไมมีระบบนํ้าชลประทาน อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก การคมนาคมสะดวง 

แนวทางการพ ัฒนา :  

         1. การลดตนทนุการผลิตขาว ซึง่เกษตรกรใชตนทุนการผลติขาว เฉลี่ยไรละ 

4,247 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท 

   2. การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

    3. เปลี่ยนแปลงพื้นทีสู่ง (S3) ทาํไรนาสวนผสม เชน ทาํนา ปลกูผักหวานปา ปลกูหมอน
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เลี้ยงไหม เลี้ยงปลานิล เลี้ยงสุกร เลี้ยงกระบือ และเลี้ยงไกไข  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู ทําไรนาสวนผสม ทํากิจกรรมหลากหลาย 

การนําไปใชประโยชน  1. เปนศูนยเรียนรู  แลกเปลี่ยนเรียนรู 

   2. แปลงตัวอยาง 

   3. เปนแปลงสาธิต 

หลักสูตรการเรียนรู  1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

        2. การทําไรนาสวนผสม 

        3. การปลูกผักหวานปา 

        4. การปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

        5. การเลีย้งไกไข 

        6. การเลีย้งสุกร 

        7. การเลีย้งกระบือ 

๑. แปลงเรียนรู 

     แปลงเรียนรู เปนแปลงของเกษตรกรตนแบบ (นายซาย ลุนกําพ้ี) ที่อยูภายในศูนยเรียนรูฯ สถานที่

มีความเหมาะสม มีความพรอม สามารถใชเปนแปลงสาธิตใหกับเกษตรกรที่เขามาศึกษาไดโดยเกษตรกร

ตนแบบ ยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใหผูที่เขาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

และเปนสถานที่ในการถายทอดองคความรู ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปทั้งในชุมชน ตลอดจน

เกษตรกรภายนอกที่เขามาศึกษาดูงานอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

๒. ฐานเรียนรู 

     ฐานการเรียนรู 1 : เศรษฐกิจพอเพียง  
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ฐานการเรียนรู 2 : การลดตนทุนการผลิต  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู 3 : การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู 4 : การแปรรปูผาไหม  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู 5 : การปลูกผักหวานปา  

 

 

 

 

 

 

ศูนย ศพก.เครือขาย : 12 ศูนย 

ชื่อเจาหนาท ี่สงเสริมการเกษตร : นางสาวดวงใจ โยธาวงษ   

ตําแหนง น ักว ิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 088-0650288 

76



 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มันสําปะหลัง) 

สถานทีต้ั่ง  : บานสมบัติเจริญ หมูที่  6 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด   latitude  14.468711     longitude  102.525227     ( X  233242 /  Y 1601014 ) 

ระบบเกษตรกรกรรมย่ังยืน  5  รูปแบบ  เกษตรผสมผสาน 

สถานทีต้ั่ง  บานสมบัติเจริญ  หมูที่  6  ตาบลกุดโบสถ  อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขื่อเกษตรกรตนแบบ  นายสมศักด์ิ  ปองปญจมิตร 

ที่อยู บานเลขที่ 40  หมูที ่ 6  บานสมบัตเจริญ   ตําบลกดุโบสถ 

เบอรโทรศัพท  0812827482 

สถานการณของพื้นที ่เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกุดโบสถสวนใหญปลูกมันสําปะหลังรอยละ  75 % ของพ้ืนที่และเปน

พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกมนัสําปะหลัง (S1  รอยละ 80 %) ซึ่งการปลกูมันสําปะหลังเกษตรกรจะจําหนายเปน

หัวมันสดใหกับโรงแปงมันสําปะหลังเน่ืองจากในพ้ืนที่มีโรงแปงมัน จํานวน 4 โรงงานเน่ืองจากมีปริมาณการรับซื้อ

หัวมันปริมาณวันละ  8,000 ตันแตก็ยังไมพอเพียงกับโรงงานน่ืองจากบางปเกิดสภาวะฝนแลง มีปญหาดินเปนดิน

ดานความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  โรคแมลงระบาด  ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมทั่วถึง  บางแปลงตองอาศัยนํ้าฝน 

ปจจัยการผลิตมีราคาสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุม และระบบตลาดราคาผลผิตไมแนนอนแนวทางในการพัฒนา  

การใชระบบน้าํหยดในมันสาํปะหลัง 

หลักสูตรการเรียนรู    

1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังโดยใชหลัก  7 ต.7 ตัน   ไดแก  1)ตองใชพันธุดี2)ตองเตรียมดินดื3)ตอง

ปรับปรุงบํารุงดิน4)ตองแชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก 5) ตองกําจัดวัชพืช6)ตองหมั่นตรวจสํารวจแปลง

มันสําปะหลังสปัดาหละครั้ง 7)ตองเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุที่เหมาะสม 

ฐานการเรียนรูในแตละฐาน 
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ฐานที่ 1 การเตรียมดินและการปรับปรุงบํารุงดิน    ฐานที่2 การเตรียมพันธุและการใชพันธุที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ฐานที่3 การใชระบบนํ้าหยด                         ฐานที่ 4  การดูแลรักษาและการกําจัดวัขพืช 

 

 

  

 

 

 

 

 

ฐานที่ 5 การจดัการโรคและแมลงมันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรูเกษตรกรตนแบบ 
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ศูนยเครือชาย 

1.  ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงตําบลบานราษฎร     หมูที่  1   บานวังชมพู  ตําบลบานราษฎร 

2.  ศูนยผลิตพืฃปลอดภัยบานราษฎรสุขสันต     หมูที่  3    บานราษฎรสุขสันต  ตําบลบานราษฎร 

3.  วิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทองตําบลสุขไพบูลย    หมูที่ 6     บานหนองเข   ตําบลสุขไพบูลย 

4.   ศูนยดินปุยชุมชน(ศดปช)ตําบลสุขไพบูลย        หมูที่ 9       บานซับลังกา  ตําบลสุขไพบูลย 

5.  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเสิงสาง               หมูที่ 7       บานหนองไผนอย  ตําบลเสิงสาง 

6.  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโนนสมบูรณ      หมูที ่10     บานบอลิง        ตําบลโนนสมบูรณ 

7.  ศูนยจัดการศัตรูพืฃชุมชนตําบลกุดโบสถ           หมูที่ 5      บานหนองสนวน  ตําบลกุดโบสถ 

8.  วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเอ่ียมเฮง           หมูที ่12     บานดอนไร        ตําบลกุดโบสถ 

9.   ศูนยการปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานบุง้ิว  หมูที่ 7         บานบุง้ิว     ตําบลสระตะเคียน 

10.  นาแปลงใหญตําบลสระตะเคียน  หมูที่  1         บานสระตะเคียน ตําบลสระตะเคียน 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

1. นายสรคุปต   สินธุวานิช  เกษตรอําเภอเสิงสาง  โทร 0896263548 

2. นางดาวหทัย  สาสมิมา        นักวิชากาสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ โทร. 0933192116 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.หลัก)อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 49 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหองหนองหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : ๔8P X184369  Y 1693831 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

                             
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : รอยตรีอนุรักษ คําดี อายุ 56 ป 

บานเลขที ่66/2  หมูที ่1 ต.หนองหอย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : 063-5098585 

สถานการณของพื้นที่ :  พ้ืนที่ทําการเกษตรของตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ในปจจุบัน ประสบปญหา

ภัยแลงติดตอกันมา 2 ป ทําใหเกษตรกรในพ้ืนที่มีความเสี่ยงในการทําการเกษตร จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํา

การเกษตร โดยการทําไรนาสวนผสม เนนหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดตนทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากรายไดภาคการเกษตร 

แนวทางการพฒันา : สงเสรมิใหเกษตรกรมีการทําไรนาสวนผสม ผลิตปุยอินทรียไวใชเองในครัวเรือน เพ่ือลดตนทุนแบบ

ผสมผสาน  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การทําไรนาสวนผสม ปลกูพืช เลี้ยงสัตว  

การนําไปใชประโยชน : ปลูกพืชหลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงจากการผลิตเกษตรเชิงเด่ียว ,ลดตนทุนการผลิตในครวัเรือน 

เกษตรกรเกิดรายไดอยางย่ังยืน 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 

 

80



หลักสูตรเรียนรู :  

1.แนวทางการทําไรนาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   2.การทาํปุยอินทรียใชเองเพ่ือลดตนทุน 

3.การเลี้ยงหมหูลุมเพ่ือการคา           4.การเลี้ยงไกไข 

5.การผลิตอาหารสัตว 

ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ)  

1.การขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

     
2.การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน 

                              
3.การเลี้ยงหมหูลุมเพ่ือการคา 

                                    

 4.การเลี้ยงไกไข 

                        
5.การผลิตอาหารสัตวเพื่อลดตนทุน 
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6.การทําไรนาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

                   . 

 

เครือขาย :  

๑. ศูนยเรียนรูนาแปลงใหญบานปาเพกา-โนนพุดซา หมูที ่20 ตําบลพังเทียม ประธานศูนยฯ นายภูวรรณ พรมเทวี 

๒. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน หมูที ่19 ตําบลทัพรั้ง ประธานศูนยฯ นายสน่ัน พูนมวง 

๓. ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม หมูที่ 1 ตําบลสระพระ ประธานศูนยฯ นายเจริญ ติสันเทียะ 

๔. ศูนยเรียนรูมันสําปะหลังแปลงใหญบานทํานบพัฒนา หมูที่ 3 ตําบลหนองหอย ประธานศูนยฯ นายสุขศาลา หวังขอ

กลาง 

๕. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน(ฟารมชุมชนบานโนนสงา) หมูที่ 5 ตําบลทพัรั้ง นายสุรพล เทดี 

๖. ศูนยเรียนรูมันสําปะหลังแปลงใหญตําบลทพัรั้ง หมูที่ 7 ต.ทัพรั้ง ประธานศูนยฯ นายธนงค เทพังเทียม 

๗. ศูนยเรียนรูนาแปลงใหญบานหนองกระทุม หมูที่ 18 ตําบลทัพรั้ง ประธานศูนยฯ นายสมาน มุงกลาง 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นางสาวพีรยา บกหมื่นไวย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  093-3192142 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๓๐ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหองโพธ์ิเหนือ หมูที่ ๘ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : ๔๗P X ๗๗๗๘๕๖ Y ๑๖๙๐๐๖๖ 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

                             
 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายธารา แตงพลกรัง อายุ ๕๘ ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๓๐๐๘-๐๑๐๓๓-๙๒-๙ 

ที่อยู : บานเลขที่ ๙๑ บานหนองโพธ์ิเหนือ หมูที่ ๘  ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๘-๔๗๑๘๗๑๘ 

สถานการณของพื้นที่  : การประกอบอาชีพดานการเกษตรของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ อําเภอเทพารักษ                  

มีอาชีพหลัก  คือ  การทํานา   ทําไร  ขาวโพด  มันสําปะหลัง  พริก  พืชผัก  ไมผลและเลี้ยงโค  เลี้ยงไก  สุกร  

การผลิตทางการเกษตรจะอาศัยนํ้าฝนเปนสวนใหญ จะเริ่มทําการเพาะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม  มีฝนตกมาก็

จะเริ่มเพาะปลูกพืชบางตัว     เชน  พริก  ขาว  ขาวโพด ฝนก็จะตกหนักชวง กันยายน-ตุลาคม  จากน้ันฝนจะ

หมด  สวนขาวจะ      เก็บเก่ียวชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม   การทําการเกษตรตองอาศัยนํ้าฝนและมีการ

แลงซ้ําซาก  อยางไรก็ตามเน่ืองจากการรับรูและเขาถึงขาวสารรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตตางๆ ไมวาจะเปนดาน 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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เกษตร ปศุสัตว และ ประมง ตางก็มีการพัฒนาและถายทอดทําใหมีการเขาถึงเทคโนโลยีมากขึ้นประกอบกับ

การศึกษาเรียนรูของเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการผลิตของตังเองใหดีขึ้น และผลจากการสงเสริมสนับสนุนจาก

หนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งสวนกลางและทองถิ่นที่รวมสงเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหเกษตรกรมี

กระบวนการผลิตที่ทันสมัยขึ้น เชน การใชวัคซีนในสัตว  การใชสารชีวภัณฑ การใชระบบการผลิตที่มีการลดตนทุน   

การเลือกใชพันธุที่เหมาะสม ซึ่งทําใหผลิตพืชไดอยางมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น รวมถึงการแปรรูป  การเพ่ิมมูลคาทาง

การเกษตร  การเลือกผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  การตลาด  ความปลอดภัยในการผลิต  สุขภาพ และ

สิ่งแวดลอมดวย ดังน้ันหากมีการสงเสริมอยาตอเน่ือง มีการเรียนรูเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในชุมชนก็นาจะสามารถประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมไดอยางย่ังยืน 

แนวทางการพฒันา :  

ลักษณะการผลิตเปนพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝนสวนใหญ  การปลูกพืช จะตองปลูกพืชตามฤดูกาลหรือฝนเริ่มลงจึง

มีการปลูก ยกเวนบางชนิดที่สามารถไวตอไดเชนออย  การผลิตสินคาการเกษตรของอําเภอเทพารักษมี

วัตถุประสงคการผลิตเพ่ือการคา และผลิตไวบริโภคเองที่สําคัญแยกเปน 3 ดานไดแก การผลิตพืช สัตว และ 

ประมง โดยเกษตรกรมีเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวมาในขางตน โดยสรุปเกษตรกรจะดําเนินการผลิตภายใต

เทคโนโลยีและเง่ือนไขดังน้ี 

1.เกษตรกรเลือกผลิตตามศักยภาพของพ้ืนที่ และเนนการมีตลาดรองรับยึดหลัก “ตลาดนําการผลิต” 

2.ดูกลไกราคาผลผลิตของพืชแตละชนิดเพ่ือเปนการตัดสินใจเลือกการผลิตใหสอดคลองกับราคาและ 

 ผลตอบแทนที่จะไดรับ 

3.พิจารณาความเสี่ยงในการผลิตโดยดูปจจัยที่เกี่ยวของของแตละป หรือ รอบการผลิต เชน ตนทุน 

การผลิต  ปริมาณนํ้า  ฝน การระบาดของโรคและแมลง  วาคุมกับการลงทุนหรือไม  

4.การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนจะเนนการจัดลําดับความสําคัญกอน เชน การปลูกขาว  ปลูกผัก 

เลี้ยงสัตว ไวกินเอง ทําไดงายกวาการซื้อหรือไมถาคุมกวาจึงทํา หากเหลือก็นํามาขาย หรือแลกเปลี่ยนกันได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. สามารถลดตนทุนการผลิตมันสาํปะหลังโดยการผลิตปุยนํ้าชีวภาพในการบํารุงมัน 

สําปะหลัง 

           2. จัดทําแปลงทดลองปลูกขาวแบบอินทรีย 

           3. ผลิตปุยอินทรีย ปุยนํ้าหมักชีวภาพ และนํ้าสมควันไมใชเองและจําหนาย 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลัง 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดทําแปลงทดลองขาวอินทรีย 

       
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติปุยอินทรีย และการผลิตนํ้าสมควันไม 

                     
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติเห็ดนางฟาภูฏาน 

                        
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ดานปศุสัตว 
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แปลงเรียนรู :  

     
๑. แปลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โดยลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตในแปลงมันสําปะหลัง 

๒. แปลงทดลองปลูกขาวอินทรีย โดยการผลิตปุยอินทรียใชเอง นอกจากจะบริโภคในครัวเรือนยังสามารถ

จําหนายในชุมชนอีกดวย 

๓. สามารถผลิตปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ และนํ้าสมควันไม ใชในครัวเรือนและจําหนายใน

ชุมชน 

 

เครือขาย :  

๑. ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสม หมูที่ ๑๔ ตําบลสาํนักตะครอ ประธานศูนยฯ นางย่ี คุนประเสริฐ 

๒. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน หมูที ่๒ ตําบลวังยายทอง ประธานศูนยฯ นายเชาวริน ฉิมมณ ี

๓. ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม หมูที่ ๓ ตําบลสํานักตะครอ ประธานศูนยฯ นายบุญเชิด เที่ยงสันเทียะ 

๔. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน หมูที ่๗ ตําบลสํานักตะครอ ประธานศูนยฯ นายสาย วิสนัเทียะ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวธนิตา หอมกระโทก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๖๑ – ๖๔๒๙๑๙๖ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : …พ้ืนที่ ๑๐ ตําบล ๑,๐๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……๕๐๐…. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานมะเกลือ หมูที่ ๓ ตําบลมะคา..... อําเภอโนนไทย.... จังหวัดนครราชสีมา..... 

พิกัด : Latitude …15.244021.. Longitude …102.107967…. 48P X …189326……. Y …1687379….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายนิพนธ  เปลี่ยนกลาง อายุ ..๖๒...ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๓๐๐๙ ๐๐๕๗๔ ๗๖ ๕ 

ที่อยู : บานเลขที่ ...๑๑๗.. บานมะเกลือ...หมูที่ ๓ ตําบลมะคา...อําเภอโนนไทย..จังหวัดนครราชสีมา...... 

เบอรโทรศัพท : ……๐๘๑-๒๖๔๕๙๔๓…. 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1. พัฒนาโดยมุงเนนการลดตนทุนเปนหัวใจสําคัญ 

        2. ชุมชนตองไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

        3. พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. มฐีานการเรียนรูที่ครบวงจร ต้ังแตการผลิตจนถึงการแปรรูป เชน พืชไร ไมผล ประมง ปศสุัตว  

   เปนตน  

            2. ขยายผลไปยังศูนยเครือขายทั้ง ๑๐ ตําบล ๑๒ ศูนยเครือขาย 

            3. การใชประโยชนในพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน  

 

ศพก. 

อาํเภอโนนไทย 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. มะนาวในวงบอซีเมนต โดยใช

ระบบนํ้าหยด เปนวิธีการจัดการดิน นํ้า ปุย ควบคุม 

กระตุน ใหมผีลผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ และตามความ

ตองการของตลาด 

 

 ฐานการเรียนรูที่ 2. การเลี้ยงหมูหลุม เปนการทํา

การเกษตรแบบพ้ืนบานที่นําเอาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช สามารถพัฒนาการเลี้ยง 

ประยุกตใชเศษอาหาร เศษพืช เพ่ือนํามาใชเปนอาหาร

ของหมูได ลดการเกิดกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว เปนการ

ดูแลสุขภาพสตัว ไมใหเกิดความเครียด  

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงกบในบอซีเมนต เปนการ

เลี้ยงที่สะดวกในการเปลี่ยนถายนํ้า ทําความสะอาดบอ 

ควบคุมโรค รวมถึงการจับแบบทยอยจับได ตนทุนตํ่า ใช

อาหารในการเลี้ยงไมเปลืองมากนัก 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔. การเลี้ยงวัวหลุม เนนการเลี้ยงแบบ

ธรรมชาติ นอกจากจะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลว ยัง

ประหยัดแรงงานและพลังงานในการทําความสะอาด

คอก และสามารถจัดการฟารมไดสะดวกและงาย  
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ฐานการเรียนรูที่ ๕. การทํานํ้าหมักชีวภาพ นํ้าหมัก

ชีวภาพไดมาจากการนําเศษผัก ผลไม หรือพืชนํามาหมัก

เพ่ือใหเกิดกระบวนการยอยสลาย สามารถนําไปใช

ประโยชนในหลาย ๆ ดาน เชน ผสมนํ้าฉีดพนเพ่ือดับ

กลิ่น ผสมนํ้ารดหรือพนตนไม หรือผสมใหสัตวกินไดอีก

ดวย 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๖. เตาเผาถานชีวมวล เปนเตาเผาถานที่มี

ประสิทธิภาพสูง สรางงาย ลงทุนนอย อาศัยหลักการไล

ความช้ืนในเน้ือไม มีการควบคุมอากาศไดดี เน่ืองจากเปน

ระบบปด ทําใหไฟไมติดเน้ือไม และไดผลผลิตอีกอยางหน่ึง

คือ นํ้าสมควันไม ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง  

 

เครือขาย : ๑๒ เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพงศพล  ลือจันทึก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0๘๘-๗๒๗๔๖๒๓ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

สินคาหลัก  :  มันสําปะหลัง  

พ้ืนท่ีเปาหมาย  :  1,270  ไร  

เกษตรกรเปาหมาย  :  52  ราย 

สถานท่ีตั้ง  : บานหนองรัง  หมู 2  ตําบลแชะ  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด  :  Latitude  14.973849300000001    Longitude  102.08365200000003 

โซน  48p     X  0218065     Y  1612389   

ระดับการพัฒนาของศูนย:  ระดับพอใช 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายศรัณยพงศ  แสงวินาวรกุล  อายุ  50  ป 

ท่ีอยู:เลขท่ี 309  หมู 2  ตําบลแชะ  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

เบอรโทรศัพท:  081-0735207 

สถานการณของพ้ืนท่ี:  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญปลูกมันสําปะหลัง 

รอยละ 53 ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1) โดยปลูกมันสําปะหลัง

จําหนายหัวสดและตนพันธุ แตบางปประสบปญหาฝนแลง ปญหาดินเปนดินดาน ปจจัยการผลิตสูง ความอุดมสมบูรณ

ของดินต่ํา โรคแมลงระบาด ไฟฟายังไมท่ัวถึงทุกแปลง บางแปลงยังอาศัยน้ําฝน ระบบการตลาดราคาผลผลิตไม

แนนอน 

แนวทางการพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,500 บาทตอไร  โดย

มีเปาหมายลดตนทุนเฉลี่ยไรละ 5,000 บาท และการผลิตมันสําปะหลังใหไดคุณภาพดี เปอรเซ็นตแปงสูง 

จุดเดนของศูนยเรียนรูฯ 
-  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

การนําไปใชประโยชน:  แหลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลัง 
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หลักสูตรการเรียนรู  

1. การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง โดยใชหลัก 7 ต. 7 ตันไดแก 1) ตองใชพันธุดี 2) ตองเตรียมดินดี3)

ตองปรับปรุงบํารุงดิน 4) ตองแชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก5) ตองกําจัดวัชพืช6) ตองหม่ันตรวจสํารวจแปลงมัน

สําปะหลัง สัปดาหละครั้ง 7) ตองเก็บเก่ียวผลผลิตตามอายุท่ีเหมาะสม  

ฐานการเรียนรูในแตละฐาน 

ฐานท่ี  ๑  การเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุงดิน ฐานท่ี  ๒  การเตรียมพันธุ การเลือกพันธุท่ีเหมาะสม 

ฐานท่ี  ๓  การใหน้ําดวยระบบน้ําหยดและสปริงเกอรฐานท่ี  ๔  การดูแลรักษาและการกําจัดวัชพืช การใชปุย 

ฐานท่ี  ๕  การจัดการโรคและแมลงมันสําปะหลัง 

แปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 

เครือขาย  :  บริษัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด, บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :  นายลือเดช แปวกระโทก เบอรโทร 087-9161650
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

สินคาหลัก  : เกษตรผสมผสาน  

สถานทีต้ั่ง : บานหนองพลวงหมูที่ 2 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด : x 219743 Y1668976  

แผนที่ไปศูนย 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอรุณ วิฑูรยพันธ    อายุ 43 ป 

บานเลขที่ 59 หมูที่ 11 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

เบอร โทรศพัท 0 9 3 5 0 8 6 5 9 3 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลหนองพลวงมีพ้ืนที่ทั้งหมด 23,125 ไรเปนพ้ืนที่การเกษตร 20,898 ไร ปลูกพืช

ขางตนเปนพ้ืนที่ปลูกที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกือบทั้งหมดและในสภาวะปจจุบันประสบปญหาตางๆ

มากมาย เชนตนทุนการผลิตสูง การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชและพ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ เปน

ตน ทําใหผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอยและคุณภาพตํ่าเกษตรกรสวนใหญจึงจึงประสบปญหากับการขาดทุนไม

สามารถพ่ึงตนเองได 

แนวทางการพัฒนา : ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ทําใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยการจัดระบบการปลูกพืชให

ใหเปนแบบไรนาสวนผสม : การลดตนทุนการผลิตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและมีระบบการผลิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง

ย่ังยืน 

จุดเดนของศนูยเรียน : รูเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูก 

หลักสูตรเรียนรู 1 การผลิตปุยอินทรีย 2 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานหนองจอก ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

เครือขายตําบลทองหลาง   
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การผลิตสารชีวภัณฑ 

 
การผลิตน้าํหมักชีวภาพ 
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การผลิตปุยอินทรีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวทิพรัตน ลอยมา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 095-5461764 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ศูนยหลัก) 

สินคาหลัก  เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนที่เปาหมาย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอใกลเคียง พ้ืนที่ 75,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   จํานวน    4,757 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง :  เลขที่ 108 หมูที่ 6 ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัด  :    48 P   X : 202474  Y :  1658754 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู       

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  :  นายประสิทธ์ิ  เบ้ืองกลาง    อายุ   59   ป 
 

 

ที่อยู  :  108 หมูที่ 4 ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  

เบอรโทรศัพท  :  081-8664675  

สภานการณของพื้นที่  :  พ้ืนที่ทั้งหมดแบงเปน 2 แปลง  

แปลงที่ 1  พ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน 13 ไร แบงเปน    

 - ปลูกขาว จํานวน 10 ไร     

 - บอปลา  ขนาด 20 x 25 x 3 ลบ.เมตร จาํนวน 2 บอ  

 แนวทางการดําเนินงานของ ศพก. ในพ้ืนทีน่า กอนการปลูกขาวไดจัดทําแปลงเรียนรูการใชปุยเพ่ือลด 

ลดตนทุนการผลิต ถายทอดการตรวจวิเคราะหคาดิน และใสปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมทั้งเพ่ิมความรูดานการใชปุย 

เพ่ือลดตนทุนการผลิต ถายทอดขยายผลการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน รวมกับการใชปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก 

ปุยพืชสด และไถกลบตอซังพืช เพ่ือปรับโครงสรางของดิน โดยมีการเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรที่ใชปุยตามวิธีการ 

ของเกษตรกร แลวไดขยายผลไปสูสมาชิกกลุม    
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แปลงที่ 2  พ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน 9 ไร 

 สภาพพ้ืนที่ทําดินกั้นลอมรอบพ้ืนที่ปองกันนํ้าทวม ยกรองขั้นแปลงปลูกไมผลเพ่ือปองกันการแชขังของนํ้า 

เพ่ือระบายนํ้าออกในชวงที่มีระดับนํ้าใตดิน    

 - ปลูกมะนาว         

 - ปลูกฝรั่ง         

 - ปลูกชะอม         

 - ปลูกมะละกอ        

 - ปลูกมะพราว        

 - ปลูกกระทอน        

 การปศุสัตว เลีย้งโคจํานวน 5 ตัว หมูหลมุจาํนวน 10 ตัว ไกไขจํานวน 42 ตัวและเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

จํานวน 75 ตัว บนคันคูแปลงยกรอง มีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือผลิตปุยหมักและปุยนํ้าชีวภาพ ฮอรโมนพืช ไวใชในพ้ืนที ่

การเพาะปลูก  มีขบวนการของศูนยจัดการศัตรูพืช ผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือเตรียมปองกันศัตรูพืช 

แนวทางการพฒันา  :       

 1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของอําเภอ เปนสถานที่ใหบริการขาวสาร 

บริการดานการเกษตรของเกษตรกรในอําเภอ จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรใหสอดคลองกับปญหาอยางแทจริง 

 - พัฒนาฐานเรยีนรูใหทันสมัย สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และเขาใจงาย สามารถนําไปประยุกตปฏิบัติใช 

 - ปรับปรุงแปลงเรียนรูใหมีความพรอมในการถายทอดความรูตามหลักสตูรที่กําหนดพรอมสื่อเรียนรู และ 

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ      

 - พัฒนาบริเวณภูมิทัศนใหนาอยูนาใช สามารถใหบริการเช่ือมโยงในจุดเครือขาย 

 2. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงาน    

 - ประชุมคณะกรรมการ ศพก. สรุปผลการดําเนินงาน ตามความเหมาะสม และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 - พัฒนาการฝกอบรมตามแผนการฝกพรอมวิทยากรที่มีความรูความสามารถ 

 3. สนับสนุนการใหบริการ การจัดงานการถายทอดความรู (Field day) 

 - สนับสนุนวิชาการเกษตรแบบใหม ตลอดจนขอมูลขาวสาร 

 - สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอยางตอเน่ือง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู  : การดัดแปลง และประยกุตใชอุปกรณตางๆ มาใชทุนแรง และลดตนทุน  

: การขยายพันธุพืช  

: การผลิตปุยหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ  

การนําไปใชประโยชน : ใชลดตนทุน การใชเทคโนโลยีมาใชในการทุนแรง ลดการใชแรงงาน 

หลักสูตรการเรียนรู 

1. การทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม (เศรษฐกิจพอเพียง) 

2. ปศุสัตว(การเลี้ยงโคเน้ือ การเลี้ยงหมูหลมุ การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง) 

3. การปลูกและการดูแลรักษาไมผล ไมยืนตน และการขยายพันธุพืช 

4. เทคนิคการลดตนทุนการผลิตพืช 

5. ประมง (การเลี้ยงปลาในรองสวน)    
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ฐานการเรียนรู 

1. ฐานเรียนรูเรื่องปศุสัตว(การเลี้ยงโค การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงไกพ้ืนบาน) 

2. ฐานเรียนรูเรื่องประมง(การเลี้ยงปลาในรองสวน) 

3. ฐานเรียนรูการทํานาโยน ลดตนทุนการผลิตขาว 

4. ฐานเรียนรูการทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ 

5. ฐานเรียนรูการใชนํ้าจากพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) 

6. ฐานเรียนรูไมผล ไมยืนตน 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

         

 

เครือขาย  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศนูยเครือขาย) มีทั้งหมด 12 ศูนย 

 (อัพเดท เดือน มิถุนายน 2562)     

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :    นายคนึงศักด์ิ พรหมดี    เบอรโทรศัพท 095-6033095 

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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