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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ ชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 88,377 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  5,367 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานเลขที่ 2 หมูที่ 1 ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด   Long : 102.854784  Lat :  14.818671 

พิกัด :  48P   X 0269105   Y 1639386 

ระดับการพัฒนาของศนูย : B 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

                                        
  

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางชะมาย  ทศิทะษะ  

ที่อยู : เลขที่ 2  หมู 1 บานโนนนํ้าออม ต.ชํานิ  อ.ชํานิ  จ.บุรีรัมย โทร: 083 3845129 

สถานการณของพ้ืนที่ : การทํานา เปนอาชีพหลักของเกษตรกรอําเภอชํานิ ศพก. มีหนาที่ในการทําพืชหลักใหมี

ศักยภาพดานการแขงขันอยูแลว แตปญหาของเกษตรกรสวนใหญ มีรายไดนอยจากการทํานาทั้งยังตองอิงกับ

ธรรมชาติเรื่องปริมาณนํ้าฝนเปนหลัก อีกทั้งเกษตรกรมีพ้ืนที่ทํากินนอย  การทําพ้ืนที่บริเวณบาน 1 – 3 ไร ใหมี

ประโยชนและกอเกิดรายได จําเปนอยางย่ิงที่เกษตรกรตองสรางงานใหเกิดรายไดในพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัด ไรนา

สวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลผลิต จึงเปนแนวทางแกปญหาใหเกษตรกรได 

แนวทางการพฒันา : 

            การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลติขาว และการจัดรูปที่ดินบริเวณบานใหเปนรูปแบบของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู:  

- การเลี้ยงกบ 

- การปลูกผักพ้ืนบาน (ตนอีนูน) และการขยายพันธุ 

    โดยการขุดราก ใหมียอดและตนใหมขึ้นมา แลวขยายพันธุ ใสถุงจําหนาย 

การนําไปใชประโยชน:  

- เปนอาชีพเสริมและสรางรายไดในครัวเรือน 
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หลักสูตรการเรียนรูเพื่อการลดตนทนุ   5  หลักสูตร คือ 

1  การผลิตขาวคุณภาพดี 

2  การปรับปรงุบํารุงดินตามแนวทางเกษตรอินทรีย 

3  การผลิตพืชผักเพ่ือการคา 

4  การทําการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

          5  การเลี้ยงสัตว 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานที่  1 การปรับปรุงบํารุงดิน สถานีดินและปุย 

                            
ฐานที่  2 สถานีการเลี้ยงสัตว  

                            
ฐานที่  3 สถานีการผลิตพืชผัก 

                            
 

ฐานที่  4 สถานีดานการผลิตขาวคุณภาพดี  
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ฐานที่  5 สถานีดานประมง (ปลาและกบ)   

 

                  
แปลงเรียนรู 

      มีแปลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและการลดตนทุนการผลิตขาว 

 

                   
เครือขาย :  

      มีเครือขายศูนยเรียนรู ในทุกตําบล จํานวน 14 ศูนย   

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนภดล  ชางคิด  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 098 - 2374656 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภออําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 69,996    ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,207    ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานหนองสะแก  หมูที่ 5   ตําบลเจริญสขุ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Latitude 14.582115°  Longitude 102.869193°  zone 48 P  X 270436  Y 1613181  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

                                                                                                            โรงสีหิรณัยจ์รสั                        โรงเรยีนบา้นตะโก 

                                           ไปอาํเภอนางรอง                  ถนน โชคชยั-เดชอดุม(24)                          ไปอาํเภอประโคชยั 

                                                  บ.บไุรอ่อ้ย   บ.ส่ีเหล่ียม               บ.หนองจอก   ปอ้มตาํรวจ            ธกส. 

                    บ.หนองสะแก 

                                                       บ.ประดาจะบก                                   บ.โคกศรลีะคร                                ท่ีวา่การอาํเภอ 

                ศาลา ม.2 

                                                                        ศนูยเ์รยีนรู ้ ปอ้ม บ.โคกศรีละคร  ปอ้มตาํรวจ     ไปอาํเภอละหานทราย                                                                                                                         

                                                                                                                                              

 ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายนพดล  มีพวงผล อายุ 50 .ป เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 3-3104-00331-95-2  ที่อยู : บานเลขที่ 77  บานหนองสะแก   

หมูที่ 5   ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย                    

เบอรโทรศัพท : 0-8796-1670-3 

สถานการณของพื้นที่ : สวนใหญทํานาปลูกขาวโดยอาศัยนํ้าฝน มีชุดดินที่ 18 และชุดดินที่ 1  ดินขาดความอุดม

สมบูรณ เกษตรกรใชปุยเคมี และสารเคมีเกนิความจําเปน ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิตมีคุณภาพตํ่า   

แนวทางการพฒันา : 1. เพ่ิมผลผลิตขาวเปน 500  กก./ไร   ลดตนทุนการผลิตเปน  300  บาท/ไร            

      2. พัฒนาผลผลิตใหไดการรับรองมาตรฐานGAP หรือขาวอินทรีย        

      3. แปรรปูขาวเพ่ือเพ่ิมรายได  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตขาวอินทรีย 

           2. การทําเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลิตขาวอินทรีย การไถกลบตอซัง การปองกันการปนเปอนจากแปลงขางเคียงหรือจาก

แหลงมลพิษ ทัง้ทางดิน นํ้า อากาศ การปรับปรุงพันธุขาว การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย นํ้าหมักชีวภาพ ปุยชีวภาพ   

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลติเมล็ดพันธุขาว การเตรียมดิน ใชเมล็ดพันธุขาวดี ใชอัตราที่เหมาะสม โดยเนนการ

ดูแล กําจัดวัชพืช การถอนตัดพันธุปน การใชการจัดการนํ้า  การเก็บเกี่ยว 

 

  

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติเช้ือชีวภัณฑเพ่ือควบคุมศัตรูพืช ใชในการปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรพืูช การตอ

ขยายเช้ือราขาว (เช้ือราบิวเวอเรีย) ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และการตอขยายราเขียว(ไตรโคเดอมา) ปองกัน

กําจัดโรคพืช การหมักสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง 

        

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การการจัดการดินและปุย  การตรวจใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน ธาตุอาหารหลัก 

ในพืชปุยสด ความสําคัญของการไถกลบตอซัง การทําปุยอินทรียไมพลิกกลับกอง  

 

        

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําเกษตรทฤษฎีใหม ทํากิจกรรมการเกษตรผสมผสานไรนาสวนผสม การลดรายจายใน

ครัวเรือน การลดตนทุนการผลิต การทําเกษตรอินทรีย 
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แปลงเรียนรู :การผลิตขาวอินทรีย 

 

           

เครือขาย : กลุมนาแปลงใหญ กลุมขาวอินทรีย กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางฐิติรัตน  แปลงดี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท : 093-31918-19 
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ทางหลวงหมายเลข 24 
สถานีอนามยัโคกแร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ต.หนองโบสถ 

ร.ร.หนองทองลิม่ 

วัดหนองทองลิ่ม 

ที่ทําการผูใหญบาน 

ศูนยเรียนรูฯ  

N 

ชุมชนโคกพลวง  

ต.หนองโบสถ 

ปมแกส LPG 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว  

สถานทีต้ั่ง: บานโคกพลวง หมูที่ 9 ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  

พิกัด:Latitude  14.590244   Longitude  102.665401 

พิกัดที่ต้ังแปลง: X 248484 Y 1614291 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู    

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนางรอง  

เสนทางจาก อําเภอนางรอง ถึงศูนยเรียนรูฯ เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ. หนองก่ี อ. นางรอง 
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ชื่อประธานศูนยเรียนรู: นางสามัญ โลหทอง  เบอรโทรศัพท  0831017754 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู: นางระพีพรรณ  ทองดํา เบอรโทรศัพท: 0906180289 

ที่อยู: หมูที ่9 บานโคกพลวง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย   

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรมีการทําสวนเกษตรแบบผสมผสาน บนพ้ืนที่ 20 ไร โดยมีกิจกรรมการปลูกพืชผัก ไมปา 

ไมยืนตน เพาะเห็ดฟาง ปลูกมันสําปะหลัง ทํานา เลี้ยงสัตว และประมง มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน การออมทรัพยใหแก

สมาชิกครัวเรือน  

แนวทางการพัฒนา: เปาหมายการพัฒนา คือ สงเสริมการผลิตระบบปลอดภัยและระบบอินทรียแบบลดตนทุนการผลิต 

ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  ผานการรับรองมาตรฐานอินทรียไมตํ่ากวารอยละ 60 ของสมาชิกศูนย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรยีนรู: เปนตนแบบในการเรียนรูของเกษตรกรในการทําเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย โดย

ใชวัตถุดิบหมุนเวียนในแปลงและทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การทําเห็ดฟาง 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน 

   2. การผลิตปุยอินทรีย 

   3. การปลูกสรางสวนปา 

   4. การบริหารจัดการนํ้าชุมชน (ถนนนํ้าเดิน สระแกมลิง และสระพวง) 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานที่ 1  การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน มีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน และใชวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดฟาง

มาใชเปนปุยหมักในแปลงเกษตร โดยไมตองใชปุยเคมี 

 

 
 

ฐานที่ 2 การผลิตปุยอินทรียและการทําปุยหมักโดยใชวัสดุเหลือใชจากโรงเรือนเห็ดฟาง และมูลสัตว มีการผลิต

ปุยนํ้าหมักชีวภาพใชในชุมชน  
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ฐานที่ 3 การทําบัญชีครัวเรือนมีการจดบันทึกรายรับรายจายของครัวเรือนและกิจกรรมแปลงเกษตรเพ่ือทราบ

ตนทุนการผลิต  มีการออมทรพัยของสมาชิกในครัวเรือน มสีถาบันการเงินชุมชนในพ้ืนที่  

 

 
 

 ฐานที่ 4 การประมง และเลี้ยงสัตว มีการเลี้ยงกระบือ เพ่ือใชมูลสําหรับเปนปุยในแปลง เลี้ยงปลาในสระ 

 

 
 

ฐานที่ 5 การปลูกสรางสวนปา เพ่ืออนุรักษพันธุพืช และรักษาระบบนิเวศ  โดยการปลูกสรางสวนปาในพ้ืนที่สวน

บุคคลจํานวน  20 ไร  
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 ฐานที่ 6 การบริหารจัดการนํ้าชุมชน สระแกมลิง สระพวง และถนนนํ้าเดิน เดิมชุมชนประสบปญหานํ้าแลงในฤดู

แลง และนํ้าหลากทวมหมูบาน ไรนา ในฤดูฝน  จึงมีการสํารวจทางนํ้าและบริหารจัดการโดยการผันนํ้าที่หลากในฤดูฝน

เขาสูสระแกมลิง และสระพวงเพ่ือสํารองนํ้าไวใชในฤดูแลง ปจจุบันมีสระแกมลิงที่ขุดในพ้ืนที่ของเกษตรกรประมาณ  160 

บอ  

 

. 

 

 
 

แปลงเรียนรู :  

 
 

 เครือขาย: ศูนยเครือขาย ศพก. นางรอง  จํานวน  16 ศูนย 

 ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยฯ: นางสาวประทุมวัน  เสารประโคน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ  

 เบอรโทรศัพท: 0933191742, 044631124 สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก: ไมผล (ฝรั่ง)  

สินคารอง: ขาว  

สถานทีต้ั่ง: บานหนองปุน  หมูที่ 15 ตําบลสองช้ัน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด: zone 48  x307467,  y164264   

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ระดับ A  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางสุนันทา กมุรัมย อายุ 50 ป 

ที่อยู : บานเลขที่  9  หมูที ่15  ตําบลสองช้ัน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท :  081-0652527 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน    การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรัง่   

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ ดานปศุสัตว ดานประมง ดานพัฒนาที่ดิน กลุมวิสาหกิจชุมชน แปรรูป

ผลผลิตเกษตรกร 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตและการเสริมรายได 

    - การปรับปรุงบํารุงดิน 

    - การผลิตและใชสารชีวภัณฑ/นํ้าหมักชีวภาพ 

    - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ไปบรุรีมัย ์สาย226 
สาย 226 ไปสรุนิทร ์

 

ศพก.กระสงั 
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จุดที่ 1 ศาลา ศพก. ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

1. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

 
2. บัญชีฟารม 

 
จุดที่  2 โรงเรือนเพาะชํา ประกอบดวย ฐานการเรียนรู  

 

  

 
 

    - การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

    - การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร 
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1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง เนนเทคนิกการหอฝรั่ง ระบบนํ้าในแปลงฝรั่ง และการขยายพันธุฝรั่ง 

2. เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

3. การผลิตออยคั้นนํ้า เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 

จุดที่  3 ประกอบดวย ฐานการเรยีนรู  

 

        
       

 

 
 

1. การปรับปรุงบํารุงดินและการใชสารชีวภัณฑ การปลูกหญาแฝก,การทาํนํ้าหมักสูตรตางๆ  

2. หลักการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย  

3. ปุยสั่งตัด การตรวจวิเคราะหดินสําหรับการใชปุยสั่งตัดในขาวและออย 
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จุดที่  5 ประกอบดวย ฐานการเรยีนรู  

 

     
 

1. การเลี้ยงไกไข  

2. การเลี้ยงสัตวนํ้า 

 

จุดที่  6 ประกอบดวย ฐานการเรยีนรู  

 

1. การเลี้ยงโคเน้ือ-โคขุน เนนการผลิตอาหารสัตวไวใชเอง 

 เชน หญาหมกัที่สามารถผลติเองไดดวยตัวเอง 

 

 

 

 

จุดที่  7 ประกอบดวย ฐานการเรยีนรู   

 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ เนนการลดตนทุนการผลิตดวยสารชีวภัณฑ,การจัดการกับ

เมล็ดพันธุกอนปลูก 

จุดที่ 8 ฐานการเรียนรูการทําปุยหมัก  
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แปลงเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฝรั่ง เทคนิกการการหอ,การใชระบบนํ้าในแปลงฝรั่ง 

  

    
 

 

เครือขาย : ตลาดประชารัฐ,ตลาดเซาะกราว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวบังอร โฉมฉิน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 6362 2417 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 300 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสระปะคํา หมูที่ 9 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Latitude 15.204394059987308 Longitude 103.0512676065392  

      X : 290666 Y : 1681867 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 
 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประกายสิทธ์ิ ตนศรี อายุ 40ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 348080007204-0  

ที่อยู : บานเลขที่ 136 บานสระปะคํา หมูที่ 9 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 0623137756  

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

 เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมกีารปลูกขาว และออยโรงงาน สภาพปญหาโดยทั่วไปจะประสบปญหาภัยแลง 

ทําใหผลผลิตทีไ่ดคอนขางนอย ไมมีการรวมกลุมที่เขมแข็งและมีประสทิธิภาพ และพ้ืนที่ต้ังศูนย ศพก.ยังไมมีไฟฟา 

และอยูหางจากชุมชนพอสมควร 

แนวทางการพฒันา :  1. สงเสริมการรวมกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือจําหนายใหกับสหกรณการเกษตรคูเมือง 

จํากัด เพ่ือเพ่ิมราคาจากทองตลาดทั่วไป เปน 18-20 บาท ตอกิโลกรัม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว และการทาํไรนาสวนผสม             

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิตขาว 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ฐานเรียนรูการเลี้ยงสัตวปก 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานเรียนรูดานประมง 

     
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ฐานเรียนรูดานการปลูกพืชผัก 

    
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ฐานเรียนรูเรื่องโซลาเซลลเพ่ือการเกษตร 
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แปลงเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

    
 

เครือขาย : กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว , สหกรณการเกษตรคูเมือง จํากัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพเยาว เชียรรัมย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0810694003 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ........แคนดง....  จังหวัด.....บุรีรัมย.... 

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 15 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน    99   หมูที่  4   ตําบล  หัวฝาย... อําเภอ แคนดงจังหวัด  

พิกัด : Latitude   48   Longitude  X 305805 Y1691679 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

     

                       
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมบัติ ทัศนไทย อายุ 51 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3440800554885 

ที่อยู : บานเลขที่ 44 บานหวัฝาย หมูที่  4  ตําบล หัวฝาย อําเภอ  แคนดง  จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 098-1650214 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย สวน

ใหญปลูกขาว รอยละ 80 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายเก็บไวบริโภค และเก็บไวทําพันธุปลูกในป

ตอไป แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว นายสมบัติ ทัศนไทย เจาของศูนยเรียนรูฯ ใชตนทุนการผลิตขาว 

เฉลี่ยไรละ 3,225 บาท/ไร โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 1,600 บาท 

        เกษตรกรทํานาในพ้ืนที่อําเภอแคนดง ตามขอมูลทะเบียนเกษตรกรป 2561/2562 จํานวน 

3,748 ราย พ้ืนที่ปลูกขาว จํานวน 46,384 ไร ผลผลิตรวม 19,481 ตัน/ป ผลผลิตเฉลี่ยตอไร420  กิโลกรัมตอไร 

เก็บเกี่ยว พฤศจิกายน – ธันวาคม ขาวนาป ปลูก 1 ครั้ง/ป 

จุดเดนของศูนยเรียนรู:  การลดตนทุนการผลิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ 

หลักสูตร: 1.การลดตนทุนการผลิต 

   2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

             3.การผลิตเมล็ดพันธุ 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน 
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ฐานการเรียนรูที่ 1.การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใชควบคุมโรคพืช เชนโรคไหมขาว เปนตน 

        
ฐานการเรียนรูที่ 2.การทําปุยหมัก เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

         
ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานการเรียนรูการผลติเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุที่ดีไวปลูกในปตอไป   

               
แปลงเรียนรู  

                   
 

เครือขาย :กลุมแปลงใหญขาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางธัญญารัตน ภาบับภา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  065-865308 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ออยโรงงาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 10,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานขมิ้น หมูทื่ 4 ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Latitude 15.628600  Longitude 102.946237 X:279809 Y:1728882 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

  

     

    ชื่อเกษตรกรตนแบบ:นายแสวงอภิโชติ บาลไธสงพิสิฐ อายุ 56 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3311300255325 

 ที่อยู : บานเลขที่ 33 บานนาโพธ์ิ หมูที่ 2 ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย  

เบอรโทรศัพท 089-8470151  

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก และมักประสบกับปญหาภัยฝนทิ้งชวง

อยูเปนประจํา ผลผลิตที่ไดคอนขางนอยเนนขายผลผลิตใหพอคาคนกลางจึงไมสามารถตอรองราคาได เกิดปญหาผลผลิตตกตํ่า

ตนทุนการผลิตสูง การปลูกขาวเปนพืชเชิงเด่ียวเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจึงไมเหลืออะไรเลยจนเมื่อป 2557 – 2558 จึงไดเริ่ม

ปรับเปลี่ยนมาปลูกออยโรงงานในพ้ืนที่นาไมเหมาะสมโดยการสงเสริมจากสํานักงานเกษตรอําเภอนาโพธ์ิซึ่งในตอนน้ัน

เกษตรกรที่ปลกูออยขาดความรูความเขาใจ ตางคนตางปลูกจึงไมคอยไดผลเทาที่ควรในระยะแรก จนเมื่อป 2559 กระทรวง

เกษตรและสหกรณมีนโยบายการทําการเกษตรแบบแปลงใหญจึงไดสมัครและรวมกลุมกนัเขารวมโครงการแปลงใหญต้ังแตน้ันมา  

แนวทางการพฒันา: ลดตนทุนจากเดิม 14,500 บาท/ไร ใหเหลือ 11,000 บาท/ไร 

                        เพ่ิมผลผลิตจากเดิม 14 ตัน/ไร เปน 17 ตัน/ไร 

                        พัฒนาคณุภาพออย โดยตัดออยสดอายุที่เหมาะสม 

                        การตลาด สนับสนุนใหเกษตรกรขายตรงตอโรงงานนํ้าตาล 

                        การแปรรูป นํ้าตาลปก นํ้าตาลเช่ือม ออยคั้นนํ้า 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกออยโรงงานดวยระบบนํ้าหยด 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

                     2.การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 

                     3.การจัดทาํแปลงเรียนรูการปลูกออยโรงงานดวยระบบนํ้าหยด 
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ฐานเรียนรูที่ 1. การปรับปรุงบํารุงดิน แนะนําใหเกษตรกรทําปุยหมักไวใชเองเพ่ือลดการใชปุยเคมี 

   
ฐานเรียนรูที่ 2. ดานปศุสัตว แนะนําใหเกษตรกรเลี้ยงไกไขและสุกรเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปลูกพีชเชิงเด่ียว 

 
ฐานเรียนรูที่ 3. ดานการประมง แนะนําใหเกษตรกรเลี้ยงปลาในบอหรือกระชังเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

 
ฐานเรียนรูที่ 4. การปลูกพืชผัก แนะนําใหเกษตรกรปลูกพืชผักเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน ลดรายจายเพ่ิมรายได 

 
ฐานเรียนรูที่ 5. การจัดทําแปลงสาธิตผลิตทอนพันธุดีเพ่ือขยายพันธุใหกับเกษตรกรเครือขายนําไปปลูกขยายเพ่ือทําพันธุตอไป 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 13 ไร 1 งาน 

เกษตรกรเปาหมาย : 1 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองกก หมูที่ 1 ตําบล สมปอย อําเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย 

พิกัด : Latitude: 102.75884845881998 Longitude: 14.360569961676798  

X: 258304. Y: 1588777 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสนอง แฉลมชาติ อายุ 49 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3106 00158 70 7 

ที่อยู : บานเลขที่ 87 บานหนองกก หมูที่ 1 ตําบลสมปอย อําเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 096-8532955 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

ศูนยเรียนรูฯ 

บานหนองกก ม.1 ต.สมปอย 

ไป อ.ปะคาํ 

เลี้ยวซาย 5 ก.ม. 

ถนนสายตาพระยา – ละหานทราย ถนนสายตาพระยา – อรัญประเทศ 

จุดตรวจทางหลวง 
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สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่บานหนองกก หมูที่ 1 ตําบลสมปอย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย สวน

ใหญปลูกขาว รอยละ 80 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนายเก็บไวบริโภค และเก็บไวทําพันธุปลูกในปตอไป 

แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและ

สารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด มีคลองสงนํ้าจากเขื่อนลํานางรอง โครงการในพระราชดําริฯ การคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว นายสนอง แฉลมชาติ เจาของศูนยเรียนรูฯ ใชตนทุนการผลิตขาว 

เฉลี่ยไรละ 3,225 บาท/ไร โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 1,000 บาท 

        เกษตรกรทํานาในพ้ืนที่อําเภอโนนดินแดง ตามขอมูลทะเบียนเกษตรกรป 2561/2562 จํานวน 

1,504 ราย พ้ืนที่ปลูกขาว จํานวน 14,542 ไร ผลผลิตรวม 6,107 ตัน/ป ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 420 กิโลกรัมตอไร เก็บ

เกี่ยว พฤศจิกายน – ธันวาคม ขาวนาป ปลูก 1 ครั้ง/ป 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตร: 1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

      2. ใชขาวพันธุดี ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ 

  3. การเลือกเทคโนโลยีการผลติขาวอยางประณีต (โดยการปกดําขาว และการหวานขาว) 

ฐานการเรียนรู 

1. ฐานการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุที่ดีไวปลูกในปตอไป โดยมีหัวขอในการเรียนรูดังน้ี  

1.1 ประเภทเมล็ดพันธุขาว ลักษณะของเมล็ดพันธุขาวที่ดี ประโยชนของ

เมล็ดพันธุขาวที่ดี ลักษณะประจําพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  แหลงเมล็ด

พันธุที่นาเช่ือถือ โรคแมลงศัตรูขาว และการตัดพันธุปน 

 2. ฐานการเรยีนรูการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาสดและการนําไปใชประโยชน โดยมีหัวขอในการเรียนรูดังน้ี 

 2.1 ผลิตปุยหมักจากมูลสัตวลีย้ง และการผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือนําเช้ือราไตรโค           

เดอรมาไปใชควบคุมโรคพืช เชนโรคไหมขาว เปนตน 

        

 

 

3. ฐานการเรียนรูการทํานํ้าหมักชีวภาพยอดนิยม โดยมีหวัขอในการเรียนรูดังน้ี 

 3.1 สูตรที่ 1 ชวยบํารุง ปลายราก, โคน, ลําตน,กิ่งกาน, ใบ จากพืชผักใบเขียว 

       สูตรที่ 2 ชวยเรงดอก, บํารุงผล ทําใหโตงาม, ไดผลเร็ว จากพืชผักและ

ผลไมสกุสีเหลอืง 

     สูตรที่ 3 นํ้าหมักจากเศษปลา 
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แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

   1.ผลิตขาวมะลิอินทรีย       2.การทําปุยหมัก   3.เลี้ยงปลา 

 

เครือขาย : เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ตําบลสมปอย และตําบลใกลเคยีงในอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกิตติกร อารีย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3191786 ,086-866709 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานงามเจริญพัฒนา หมูที ่10 ตําบลหนองไมงาม อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Latitude 15.204394059987308 Longitude 103.0512676065392  

      X : 284103 Y : 1588391 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

  
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคาํพันธ  ตระการณจันทร อายุ 68 ป                                                       เลข

บัตรประจําตัวประชาชน   3-3108-00306-92-1  

ที่อยู : บานเลขที่ 268 บานงามเจริญพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลหนองไมงาม อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท :   

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

 เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมกีารปลูกมันสําหลัง และยางพารา เน่ืองจากปญหายางพาราราคาตกตํ่า 

เกษตรกรจึงหันมาปลูกมันสาํปะหลังเพ่ิมมากขึ้นจึงไดมีการจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน

สําปะหลังเพ่ือใหความรูแกเกษตรกร 

แนวทางการพฒันา :   สงเสริมการลดตนทนุและการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การผลิตมันสําปะหลังไดคุณภาพและผลผลิตสูง             
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง    

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง    

 
ฐานการเรียนรูที่ 3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชในมันสําปะหลัง 

     
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4.การจัดการผลผลิตและการเพิ่มมูลคามันสําปะหลัง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

 
 

    แปลงเรียนรู :  

                แปลงเรียนรู ของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตมันสาํปะหลังมีจํานวนทั้งสิ้น 6 ไร โดยเปน

แปลงตนแบบต้ังแตกระบวนการปลูกจวบจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสํามะหลัง โดยมีขั้นตอนและ

วิธีการผละมันสําปะหลัง ลดตนทุนการผลิตและสามารถเพ่ิมผลผลิต โดยแปลงเรียนรูเปนแปลงของประธาน ศพก.

นายคําพันธุ ตระการณจันทร 

 

 
  

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายบุญญฤทธ์ิ  กรานประโคน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ

การ 

เบอรโทรศัพท :  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาวหอมมะล ิ

สถานทีต้ั่ง : บานโนนสวาง หมูที่ 12 ตําบลบานดาน อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : X  304250  Y  1674889 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายบัญชา ทรงเวียง อายุ 57 ป 

ที่อยู : บานเลขที่ 84 หมู 12 ต. บานดาน อ.บานดาน จ.บุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 086-7269378 

สถานการณของพื้นที ่: ประสิทธิภาพการผลิตขาวของเกษตรกรโดยเฉลีย่อยูในเกณฑตํ่า และตนทุนการผลิตสูง   

แนวทางการพัฒนา : เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  สําหรับเปนแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหแกเกษตรกร 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตขาว เพ่ือใหไดผลผลิตทีม่ีคณุภาพ โดยการลดตนทุนการผลิต 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต /เพ่ิมผลผลิต การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   2. การเพ่ิมมูลคาสินคา โดยผลิตขาวหอมมะลิ เพ่ือจําหนายพันธุดี และเพ่ิมกิจกรรมตางๆ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เชนการเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกบ การปลูกหอมแดงหลังนา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว, เปนศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

 2. เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม 

ฐานการเรียนรู : 1. การผลติชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

  2. เศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ปุยสั่งตัดและการตรวจวิเคราะหดิน 

  4. การขยายพันธุพืช 

  5. การผลิตปุยอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโนนสวรรค, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล  :  นางสาวจันทรจิรา  สมันทอง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท : 093-3191826 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอบานใหมไชยพจน  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว  

สถานทีต้ั่ง : บานโนน หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Latitude …102.87730…. Longitude …15.56427… x …273495.. y…1276265…. 

แผนที่ต้ังไปศนูยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายทวี  การดี  อายุ 55 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  

ที่อยู : บานเลขที่ 3 บานโนน หมูที ่7 ตําบลหนองแวง  อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 089 529 7322 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองแวง สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 จากขอมูลการใชพ้ืนที่เกษตรกรรม 

(Zoning) เปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกขาว S1 รอยละ 90.40 พ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด 16,227 ไร โดยปลูกขาวเพ่ือ

จําหนายและบริโภคในครัวเรือน แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ ดินขาดความอุดมสมบูรณ นํ้าเพ่ือ

การเกษตรไมเพียงพอผลผลิตตํ่า ประสบปญหาโรคและแมลงศัตรูขาว 

แนวทางการพฒันา :  1. การลดตนทนุการผลิตขาว ไรละ 300 บาท จากตนทุนการผลิตขาวเฉลีย่ 3,218 บาทตอไร 

         2. ผลิตขาวอินทรียใหไดคุณภาพดี 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  ใชเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู :  1. สงเสริมการใชพันธุขาวคุณภาพดี และต้ังกลุมแปลงขาวพันธุดี 

       2. สงเสริมทําปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 

       3. สงเสริมการใชเช้ือราไตรโครเดอรมาและการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว 
 

ฐานการเรียนรูที่ : 1 เรื่องเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

ศพก.อ.บานใหมใหมไชยพจน 
ที่วาการอําเภอบานใหมไชยพจน 

สนง.เกษตรอําเภอบานใหมไชยพจน 

อ.ประทาย – อ.พทไธสง 
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ฐานการเรียนรูที่ : 2. เรื่องการผลิตปุยอินทรียและการใชสารชีวภัณฑ  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ : 3. เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

 

 

 

 

 
ฐานการเรียนรูที่ : 4. เรื่องขาวอินทรีย  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. เรื่อง ปศุสัตว  

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมและผลิตขาวชุมชน บานสมปอยไทรทอง ตําบลหนองเยือง อําเภอบานใหมไชยพจน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวสันต  จีบจอหอ  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทร : 089-9483917 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นท่ีเป าหมาย: 3,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 200 ราย 
สถานท่ีต้ัง: บานโคกเมือง หมูที่ 6 ตาํบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย 
พิกัด: Latitude  14.4949975  Longitude 102.9775229 X  282363 Y 1603566
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ: B 

แผนท่ีต้ังศูนยเรียนร ู 
 

                      อ.ประโคนชัย 

 

    

รพ.สต.โคกเมือง 

ปราสาทหนิเมืองตํ่า 
 

ศูนยเรียนรูฯ 
 
 

 
 
อ.ละหานทราย อ.บานกรวด

  ช่ือเกษตรกรตนแบบ: นายสะอาด ทาํนา อายุ 47 ป 
ท่ีอยู: บานเลขที่ 233/2 หมูที ่16 ต.จรเขมาก อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย 
เบอรโทรศัพท : 097-0209873 

 
 
สถานการณของพื้นท ี่: เกษตรกรในอําเภอประโคนชัยสวนใหญปลูกขาวเปนพืชหลัก รองลงมาปลูกมนั

สําปะหลัง ออยโรงงาน ยางพารา และพืชอ่ืนๆ ตามลําดบั มีการจาํหนายขาวในรูปของขาวเปลือกและมีการ

แปรรูปขาว เชน ขาวสาร ขาวกลอง ขาวฮางงอก และอ่ืนๆ มีการพัฒนาผลผลติใหไดรบัการรับรองมาตรฐาน

ตางๆ เชน GAP อินทรีย เมลด็พันธุ และ GI  

แนวทางการพัฒนา: 1. การพัฒนากระบวนการผลิตขาวเพ่ือใหไดผลผลติทีม่ีคณุภาพโดยการลดตนทุนการผลิต และเพ่ิม
ประสทิธภิาพการผลติ/เพ่ิมผลผลติโดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. การเพ่ิมมลูคา (แปรรูปขาว) และพัฒนาผลผลติ และเพ่ิมชองทางดานการตลาดโดย
สงเสริมการพัฒนาตราสินคา และพัฒนาผลผลติใหไดมาตรฐาน GAP GI เมลด็พันธุ และอินทรยี และสงเสริม
การรวบรวมการแปรรูปสงเสริมการตลาดจดุจําหนายในพ้ืนที ่

3. รวมแปลงการผลติของเกษตรกรเปนแปลงใหญเพ่ือใหเกิดกิจกรรมลดตนทุนการผลติ 
จุดเดนของศูนยเรียนรู:  การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตขาวโดยใชฮอรโมนไขและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) 
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หลักสูตรเรียนรู :    1.การลดตนทนุการผลิตและเพ่ิมผลผลติ 

 
 
 
 
 
 
 

2. การบรหิารจัดการศตัรูพืช 
3. การเพ่ิมประสทิธภิาพและพัฒนาคณุภาพผลผลติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู: 

1. การลดตนทนุการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตดั) 
2. การผลติปุยหมักและน้าํหมักชวีภาพ 
3. การผลติสารชีวภณัฑ (เชื้อราไตรโคเดอรมา,เชื้อราบิวเวอเรีย) 
4. การดาํเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การเพ่ิมมูลคาขาว  (แปรรปูขาว) 

 
แปลงเรียนรู: การลดตนทนุการผลติขาวโดยการปลูกขาวดวยวิธีการทํานาหยอด ฉีดพนฮอรโมนไข และใสปุย
ตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) ปรับปรุงบํารุงดินดวยการปลูกพืชปุยสด 
เครือขาย: ตลาดเกษตรกร และแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอประโคนชัย 
เจาหนาท่ีส งเสร ิมการเกษตร: นายสฤษดิ์ พูนสังข 
ตําแหนง นักวชิาการสงเสริมการเกษตรปฏบัิติการ  เบอรโทรศพท: 08 6874 0417 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย : 126,406 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 7,855 ราย 

สถานที่ต้ัง : บานแดงใหญ หมูท่ี 13 ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : Latitude 15.593973 Longitude 103.041792  X 290035 Y 1724987 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนท่ีตั้งพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประดิษฐ จันอาภาท อายุ 50 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3109-00654-60-2 

ที่อยู : บานแดงใหญ หมูท่ี 13 ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 082-1338204 

สถานการณของพ้ืนที่ : 1. เกษตรกรสวนใหญทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 

                             2. เกษตรกรใชปุยเคมี และสารเคมีกําจัดวัชพืชในการผลิตเพ่ือจําหนายและบริโภค 

                             3. เกษตรกรบางสวนใชปุยอินทรียและสารชีวภัณฑในการผลิตพืชเพ่ือจําหนายและบริโภค 

                             4. เกิดปญหาภัยธรรมชาติ(แลง)ในปท่ีผานมา 

                             5. เกษตรกรมีการปลูกพืชหลังนา เชน พืชผัก ถั่วลิสง 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืนหลังนา และพืชอ่ืน นําไปสูการมีชีวิตแบบพอเพียง 

จุดเดนของศูนยเรียนรู: การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยอินทรีย/สารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

                     
 

 

 

 

 

36



ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลิตสารชีวภัณฑ 

                     
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลิตปุยอินทรีย 

                     
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การสุขาภิบาลสัตว 

                     
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

                     
 

แปลงเรียนรู  

                    
 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพุทไธสง มีเครือขาย 10 เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวุฒินันท ประทุมคํา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-7785138 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง      

        จังหวัด...บุรีรัมย... 

สินคาหลัก : ……ขาว…… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ……7,263……. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : …709……. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน..โนนสําราญ.. หมูที ่..16.. ตําบล .....ถลุงเหล็ก..... อําเภอ .....เมือง...... จังหวัด ......บุรีรัมย....... 

พิกัด : Latitude15.1244503986779  Longitude 103.062093226697 

X …..291556……. Y ……1671617…….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : …นายปาน  เงินไทย…… อายุ ........58.......ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....3310101186969..... 

ที่อยู : บานเลขที่ ......4...... บาน...โนนสําราญ...หมูที่ ......16.....  

ตําบล...ถลุงเหล็ก...อําเภอ ...เมือง....จังหวัด ..บุรีรัมย... 

เบอรโทรศัพท : ……081-0652623……. 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่สวนใหญในตําบลถลุงเหล็ก  เกษตรกรประกอบอาชีพทํานา  ปลูกออย  และมันสําปะหลัง  เปนพ้ืนที่

นอกเขตชลประทาน  ในฤดูเพาะปลูกถาฝนไมตกตามฤดูกาล  จะสงผลใหประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 
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แนวทางการพัฒนา :  

1. ควรเพ่ิมแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรในชุมชน 

2. ควรสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 

3. ควรมีการสนับสนุนอาชีพเสริมเชน  กลุมแมบานทอผา  หรือแปรรูปอาหาร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  

1. เปนศูนยเรยีนรูหลักดานการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย 

2. เปนศูนยเรยีนรูดานการแปรรูปขาวเปนขาวสารขาวกลองไมขัดสี 

3. เปนศูนยเรยีนรูดานการทํานํ้าตาลปก 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การทํานํ้าตาลปก 

เปนกิจกรรมการทํานํ้าตาลปกจากนํ้าออยสด  เพ่ือแปรรูปนํ้าออยเปนนํ้าตาลเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การเลี้ยงสัตว/ไกไข…  

 

 

 

 
 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การทําปุยหมักชีวภาพ 
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ฐานการเรียนรูที่ 4.การเลี้ยงปลา 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. บัญชีครวัเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : … 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางมัณฑนา  กมลมุนีโชติ   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 098-1863622 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 

       (สาขาไรนาสวนผสม) 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 500 ราย 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 199 บานโคกใหม หมูที่ 13 ตําบลสําโรงใหม อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด : 48P X= 267216  Y= 1590809 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายชุมนุม ยงสืบชาติ อายุ 46 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-

3106-00282-71-8 

ที่อยู : บานเลขที่ 199 บานโคกใหม หมูที ่13 ตําบลสําโรงใหม อําเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 080-4632816 
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สถานการณของพื้นที่: อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยมีพ้ืนที่ปลูกขาวจํานวน  97,569 ไร  จากการวิเคราะห พบวา 

เกษตรกรยังประสบปญหามีตนทุนในการผลิตสูง สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทรายไดคัดเลือกศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานสําโรงใหม ตําบลสําโรงใหม อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย   เปนจุดเรียนรู

ของเกษตรกร โดยประสานกับศูนยกําหนดแผนและจัดกระบวนการเรียนรูในเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวใหกับเกษตรกรที่

สนใจที่จะพัฒนาการผลิตของตนเอง โดยมีเกษตรกรตนแบบ คือ นายชุมนุม ยงสืบชาติ เปนผูถายทอดความรูประจําศูนย 

 

แนวทางการพฒันา :  1. การลดตนทนุ 

         2. การเพ่ิมผลผลิต 

        3. การเช่ือมโยงตลาด 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

           2. การลดตนทนุ (การผลิตอาหารสัตว) 

            3. การทองเทีย่วเชิงเกษตร 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ไรนาสวนผสม 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ดานประมง 
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ฐานการเรียนรูที่ 3. ดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ (ดวงสาคู) 

 
ฐานการเรียนรูที่ 4. การเลี้ยงกระบือแบบประณีต 

 
ฐานการเรียนรูที่ 5. ดานการผลิตปุยอินทรยี และปุยนํ้าหมัก 

 
ฐานการเรียนรูที่ 6. การเลี้ยงสัตวปก (เปดไข) 
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ฐานการเรียนรูที่ 7. การผลิตอาหารสัตว 

 
 

แปลงเรียนรู :  แปลงสาธิตการทํานาอินทรีย 

 

 
 

 

เครือขาย :  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล : นายเฉลมิพล ปุยะติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 086 474 6228 

ชื่อเจาหนาที่ผูประสานงาน ศพก. ระดับอําเภอ: นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086 474 6228 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  

สินคาหลัก :  เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 23,368 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,500  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสําโรง หมูที ่3 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด :  X 269045     Y 1653232           พ้ืนที่ดําเนินการ   15   ไร 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรตนแบบ  : นายเจรญิ สขุวิบูลย   อายุ 52 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3101300317411 

ที่อยู : บานเลขที่ 111 หมูที่ 3 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท :  0637491649 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรปลูกขาวตองเผชิญกับปญหา ตางๆ อาทิ พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ การบริหาร

จัดการที่ไมดีเทาที่ควร เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญ คิดเปนรอยละ 45 และ 15 เปนพ้ืนที่เหมาะสมนอย และไมเหมาะสมสําหรับ

การปลูกขาว สงผลใหตนทุนการผลิตสูง รวมทั้งการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณและ

คุณภาพที่ตํ่า เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบกับภาวะขาดทุน  

แนวทางการพฒันา :  

 1. ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไมเหมาะสมและเหมาะสมนอย เปนกิจกรรมเกษตรผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

กิจกรรม การเกษตรอ่ืนๆตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ทีใ่หผลตอบแทนสูงกวา 

2.. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตในระบบเกษตรแปลงใหญ  เพ่ือลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมผลิตตอไร  ผลผลิต

คุณภาพดีไดมาตรฐาน  เปนที่ตองการของตลาด  และการบริหารจัดการกลุม 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  

1. การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการแบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกพืช 

2. การทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ นํ้าสมควันไม   การผลิตสารชีวภัณฑ และสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 

 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

นายเจริญ  สุขวิบูลย์ 

ทีว่่าการอาํเภอ

ลาํปลายมาศ 

 แยกสะเดาหวาน ไป จ.นครราชสีมา ไป จ.บุรีรัมย์ 

บ้านโคก

กลาง 

  

ไป
 อ

.น
างรอง 

บ้านสําโรง 

หมู่.3 

N 

6  ก.ม
. 

3 ก.ม. 
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3. การบริหารจัดการนํ้าและการใชพลังงานทดแทน 

4. การแปรรูปขาว(โรงสีขาว)   

ฐานการเรียนรู :  1. ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช เพ่ือเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช 

      

 

 

  

ฐานการเรียนรู :  2. นํ้าสมควันไมและสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช สําหรับเรียนรูการผลิตและใชนํ้าสมควันไมและมสุนไพรควบ

คมศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู :      3. การเลี้ยงปศุสัตวและประมง สําหรับเรียนรู . การเลี้ยงปศุสัตวและประมง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู :      4. เรื่องปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน สําหรับเรียนรูและนําไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู :      5. เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเรียนรูและศึกษาดูงาน 

   

 

   

 

                     

 

 

 

 

    

   

 

 
   

   

 

 

 

 
 

46



แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย : ศพก.เครือขายจํานวน 14 ศพก./14ตําบล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายสมบัติ แคนสิงห นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ   

โทรศัพท : 0898458423  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 27 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสุขวัฒนา หมูที่ 16 ตําบล ชุมแสง อําเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย 

พิกัด : X 321033 Y 1671326 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

  
ประธานศพก.อําเภอสตึก แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคาํนึง เจริญศิริ อายุ 43 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3111 003 354 45 

ที่อยู : บานเลขที่ .77/2 บานสุขวัฒนา หมูที่ 16 ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 095 584 3075 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยเนนการใชปุยอินทรียเปนหลัก 

        2. การจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือการเกษตร 

        3. การจัดทําแปลงเรยีนรู ผลิต และขยายเมล็ดพันธุพืชทีดี่เพ่ือเปนธนาคารเมล็ดพันธุแกชุมชน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. แปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

           2. การปลูกปาชุมชนและการเพาะพันธุกลาไม 

           3. การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียงโดยการยกตัวอยางของความสําเร็จจากการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

และหลักเศรษฐกิจใหม 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การลดตนทุนการผลิตขาว การใชปุยหมัก การใชธรรมชาติรักษาธรรมชาติดวยการหมดิน และ

การใชสารชีวภัณฑในการทํานา 

   
ฐานการเรียนรูที่ 3. การตรวจวิเคราะหดินกอนการเพาะปลูก และใสปุย 

  
ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติสารชีวภัณฑ 

   
ฐานการเรียนรูที่ 5.  

   
แปลงเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

   
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายทศพร โพธ์ิสอาด ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 098 827 9298 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย 

สินคาหลัก: ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย: 20  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 200 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองบอน   หมูที่ 9  ตําบลทาโพธ์ิชัย อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัดZone 48  X = 246161   Y= 1630324 

  แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายณัฐพงศ  ควรประโคน   อายุ  54  ป 

บานเลขที่  116    หมูที่ ๙  ตําบลทาโพธ์ิชัย อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท: 0821391751 

สถานการณของพื้นที่: บานหนองบอน  หมูที่  9   ตําบลทาโพธ์ิชัย  อําเภอหนองกี่  มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมแกการทํา

นา  และการปลูกออยโรงงาน  อันเน่ืองมาจากไมมีระบบชลประทาน  จึงทําใหเกษตรกรตองพึงพานํ้าฝนเปนหลัก

ประกอบกับพ้ืนที่บางสวนสามารถนํามาใชทําการเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงได  จึงไดดําเนินการทําขึ้นเพ่ือ

เปนแบบอยางใหเกษตรกรคนอ่ืนที่สนใจสามารถเขามาศึกษาอีกทั้งเปนการลดรายจายจากการใชชีวิตประจําวันเปน

การเพ่ิมรายไดจากผลผลิตที่ไดทดลองปลูก 

แนวทางการพัฒนา: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหนองบอน หมูที่ 9 ตําบลทาโพธ์ิชัย  

อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย  เปนศูนยที่สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรดานขาวและการเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย
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เรียนรูฯ จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาใหเปนสถานที่เรียนรูจากการอาน  เบิกบานในการรับชม  เพ่ิมพ้ืนที่จําหนายผลผลิต

ในศูนยเรียนรู 

เทคโนโลยีเดนของศูนย: การปลูกขาวอินทรีย 

การนําไปใชประโยชน: การใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด  การลดตนทุนการผลิต โดยเนนการดําเนินงานที่คํานึงถึง

สิ่งแวดลอมและผูบริโภค 

หลักสูตรการเรียนรู:  

1.การผลิตขาวอินทรียเพ่ือการลดตนทุนการผลิต 

2. การผลิตและใชสารชีวภัณฑ/นํ้าหมักชีวภาพ 

3. การปรับปรงุบํารุงดิน 

4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

5.การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

ฐานการเรียนรู 

 ฐานที่ 1ขาวอินทรีย 

 

   

 

 

 

 

  

ฐานที่ 2เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานที่ 3การทําปุยหมัก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานที่ 4การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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ฐานที่ 5 การผลิตสารชีวภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :ศูนยเห็ดบานหนองปรือ  กลุมเกษตรสิ่งทอ  กลุมปลาสมบานโคกหนองหิน  วิสาหกิจโรงเตาหนองกี่    

วิสาหกิจกลุมแมบานทําขนมบานหนองบอน  วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย  กลุมปลูกผกัหวาน  กลุมชาวไรออย  ศูนย

จัดการดินปุยชุมชน,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:นายจิราเมศร  ลนีามวงษธนันตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

   สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท:084-4759293 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
สินค้าหลัก: ข้าว 
 พ้ืนที่เป้าหมาย : 82,463.71  ไร่ 
 เกษตรกรเป้าหมาย : 6,505 ราย 
 สถานที่ตั้ง : บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดหนองหงส์ 
 พิกัด:  UTM  Zone 48 N  x,y = 243702.08,1638403.00 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายประเสริฐ สมการณ์ อายุ 65 ปี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 5311400007249 
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ : นายประเสริฐ สมการณ์  
 ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 1 ต. หนองชัยศรี อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ 31240 
 โทรศัพท์ : 095-957-8079 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ให้บรรยายถึงสภาพปัญหาที่มีในพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนา : 1. สนบัสนุนให้เกษตรกรต้นแบบมีกิจกรรมการด าเนินการที่ส่งผลต่อรายได้ เพ่ือเกิดการ
เปรียบเทียบ เพราะเกษตรกรโดยส่วนมากจะมีความคิดที่คล้อยตามก็ต่อเมื่อเห็นเกษตรกรที่เป็นต้นแบบมีรายได้
มากขึ้น 
        2. จัดให้มีการประชุมหน่วยงานเพื่อท าแผนในการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน  
แผนการให้บริการภายใต้ ศพก. 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ มีการด าเนินกิจกรรมในการผลิตเมล็ดข้าวที่ครบวงจร ตั้งแต่
ผลิต จนถึงจัดจ าหน่าย   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ฐานเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว 

   
มีการด าเนินกิจกรรมในการผลิตเมล็ดข้าวที่ครบวงจร ตั้งแต่ผลิต จนถึงจัดจ าหน่าย 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. ฐานเรียนรู้ด้านประมง 

      

เล้ียงปลาในกระชังเพื่อสร้างรายได้เสริม 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3. ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 

        
 

เล้ียงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

    
ปลูกพืชหลากหลายเพื่อสร้างรายได้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5. ฐานเรียนรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

    
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เป็นการลดต้นทุน 

แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ด้านการปลูกข้าวอินทรีย์ สาธิตการจัดท าแปลงข้าวอินทรีย์ การบริหารจัดการน้ า การ
ท าแนวกันชน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในแปลงของตนเองได้ 

  
เครือข่าย : จ านวน 12 ศูนย์เครือข่าย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายพลาดร  ฐานะ  เบอร์โทรศัพท์ : 081 574 6661 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกเหล็ก อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
สถานที่ตั้ง: บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
พิกัด:  X = 306769  Y= 16633329 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายโปง  พิมานรัมย์ อายุ 69 ปี  
        บ้านเลขท่ี 61 ม.2 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบอร์โทรศัพท์: 080-4738218 
สถานการณ์พ้ืนที่:  เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอห้วยราช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการท านา เกษตรกรปลูกข้าว
โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตเองจากศูนย์ข้าวชุมชนของหมู่บ้าน/ต าบลและจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการ
ข้าว ปัญหาที่เกษตรกรได้รับผลกระทบ คือ สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เนื่องจากเป็นนาน้ าฝน ท าให้บางปีที่ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาลได้ผลผลติค่อนข้างต่ า  ในช่วงกลางเดือนกรกฏาคม – เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเกษตรกรมี
แก้ปัญหาด้วยการตัดใบข้าวเพ่ือก าจัดวัชพืชและเพ่ือเพ่ิมผลิตข้าว นอกจากนี้ยังรวมกลุ่มกันผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
โรคพืชในนาข้าว 

แนวทางการพัฒนา: มีเป้าหมายของการพัฒนา คือ 
     1.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
     2. การแปรรูปผลผลิตเป็น ข้าวสาร ส าหรับจ าหน่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
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จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้: การผลิตข้าวคุณภาพดี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
หลักสูตรเรียนรู้:  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
  2. การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
  3. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคพืช 
ฐานเรียนรู้:  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว/การท าน้ าส้มควันไม้ 
 

 
 
 
      2. การเลี้ยงแพะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 
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       4. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพืช 
 
 
 
 
 
 
 

  
      5. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 
 
 
 
 
เครือข่าย: กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองหว้า, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกเหล็ก 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาววิรัชดา ทรงงาม ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทร: 086-2461334 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนสุวรรณ    จังหวดับุรีรัมย 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  5,545  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,440 ราย 

สถานท่ีตั้ง  :  แปลงเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง  หมูท่ี 8  บานนาตากลม 
ตําบลโนนสุวรรณ  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด Long :  102.63735877289173  Lat : 14.613883115119673  

พิกัด :. แกน  X :   245485      แกน  Y :  1616945 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:  นายประกอบ  ทันคา 

ท่ีอยู :หมูท่ี 8 บานนาตากลม   ตําบลโกรกแกว  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท :087-3763054  

สถานการณของพ้ืนท่ี : อาชีพการทําไรมันสําปะหลังของเกษตรกรอําเภอโนนสุวรรณ ตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุน
การผลิตสูง พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการแปลงของเกษตรกรไมดีเทาท่ีควร รวมท้ังการแพรระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูพืชทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอยคุณภาพต่ําเกษตรกรสวนใหญจึงประสบกับภาวะขาดทุน มี
ปญหาหนี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงภายใตสถานการณดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางให
ความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรเพ่ือเปนจุดดูงานดานการลดตนทุนเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตรวมท้ังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา:เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกรอําเภอโนนสุวรรณ โดยมีการถายทอดองคความรูดานการ
ผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร  ใหสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต  เพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู: เปนแปลงเรียนรูการปลูกมันโดยระบบน้ําหยด 
การนําไปใชประโยชน :  เพ่ิมผลผลิตตอไรของมันสําปะหลัง  

หลักสูตรเรียนรู: 
1. การเตรีมดินท่ีถูกตอง 
2. การเตรียมพันธุมันสําปะหลังท่ีถูกตอง 
3. การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการใชปุยอินทรียและปุยเคมี 
4. การจัดการวัชพืชท่ีดีและเหมาะสม 
5. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูมันสําปะหลังอยางเหมาะสม 
6. การเก็บเก่ียวใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 

ฐานท่ี  ๑ การเรียนรูดานการตรวจวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) 
ฐานท่ี  ๒ การวางระบบน้ําในแปลงมันสําปะหลัง 
ฐานท่ี  ๓  การผลิตสารชีวภณัฑ (เชื้อราไตรโคเดอรมา และบิวเวอรเรีย) 
ฐานท่ี  ๔  จุดรวบรวมมันสําปะหลังเพ่ือการจําหนาย 

 
 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: 1. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักพืชจังหวัดนครราชสีมา   2.สํานักงานเทศบาลตําบลโกรก

แกว 3. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนสุวรรณ  4.สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสุวรรณ 4. ศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอําเภอโนนสุวรรณ  5. ปกครองอําเภอโนนสุวรรณ   6.สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมนึก  วัฒนากลาง  เจาพนักงานสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท :  0945429252,  0812668322 
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ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 

โรงเรียน

ดอน

นางงาม 

ไป
 อ

,เส
ิงส

าง
 

วัดดอน

นางงาม 

ไป
 อ

.ป
ะค

ํา 
๙ 

กิโ
ลเ

มต
ร 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองบัว  อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย  

สินคาหลัก : ขาว 

สถานท่ีตั้ง : บานดอนใตพัฒนา หมูท่ี ๙  ตําบลหนองบัว  อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย 

พิกัด :  X 48P024๗๑๖๗   Y 159๕๙๒๓ 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางสาววันเพ็ญ  ดานกลาง  อายุ 4๐ ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๕๗ หมูท่ี 1๑ ตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

เบอรโทรศัพท : 08๑-๙๑๔๗๘๔๓ 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลหนองบัว มีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร 14,702 ไร ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มีพ้ืนท่ี

ปลูกขาว 7,798 ไร เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในท่ีลุมและมีระบบชลประทาน  เกษตรกรจึงสามารถผลิตขาวไดปละ 2 ครั้ง 

ปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาโรคและแมลง ประกอบดวย โรคใบไหม ใบจุดสีน้ําตาล ใบขีดสีน้ําตาล โรคเมล็ดดาง ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากเชื้อรา สวนแมลงท่ีพบการระบาด คือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น หนอนกอฯลฯ  ซ่ึงท่ีผานมาการ

จัดการศัตรูพืชของเกษตรกรดําเนินการโดยใชสารเคมีเปนหลัก โดยอาศัยประสบการณและความเคยชิน จึงทําใหการผลิต

พืชไมไดท้ังปริมาณ คุณภาพ ตนทุนการผลิตสูงและรบกวนระบบนิเวศอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การพ่ึงพาสารเคมีเปนหลัก

ยังสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรโดยตรงอีกดวย 

 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และการใชสารเคมีโดยสงเสริมใหเกษตรกรใชสารชีวภัณฑ เพ่ือชวย

ปองกันโรคและแมลงในนานขาว โดยมีเปาหมายลดปญหาโรคและแมลงในนาขาว  

 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ (เชื้อราไตรโคเดอรมา และเชื้อราบิวเวอรเรีย ) และการผลิต

ฮอรโมนไข  ฮอรโมนนมสด และน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือใชในนาขาว 
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หลักสูตรเรียนรู :   1. การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือใชปองกันโรคและแมลงในนาขาว 

   2. การผลิตฮอรโมนไข  ฮอรโมนนมสด และน้ําหมักชีวภาพ บํารุงขาวลดการใชปุยเคมี 

     ๓. การปลูกขาวนาหยอดเพ่ือลดการใชเมล็ดพันธุ 

     ๔. การใชปุยพืชสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวลิ้นจี่  เพ็ชรนิล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0๙๓-๓๑๙๑๗๘๑ 
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ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
สินค้าหลัก :  ข้าว    
สินค้ารอง : เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย : 116.000  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 7.525  ราย 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๘ ต าบลจันดุม  อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
พิกัด : โซน  48   x  ๒๙๙๖๒๘ y  1๖๒๕๑๗๘ 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้   :                                                                                                                   

 
                                                                                               

                                                                 

                                                                                                                                                        

 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสวิง สายบุตร   อายุ 56  ป ี
ที่อยู ่ เลขที่ 6 หมู่ที่ 8  ต าบลจันดุม  อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08๗  ๒๔๗๙๕๖๒ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : มีการปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนากระบวนการผลิตข้าว เพื่อให้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต    
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และมีการบริหารจัดการน้ าที่ดี 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : การจัดการน้ าด้วยระบบให้น้ าโซลาเซลล์ ในการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 :  การปลูกพืชโดยระบบการให้น้ า (โซล่าเซลล์) 

  
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
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ฐานเรียนรู้ที่ ๓ : การผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 
 
 
  
ฐานเรียนรู้ที่ ๔ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว แนะน าให้เกษตรกรท านาหยอดเพ่ือประหยัดเมล็ดพันธุ์ การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 
 
  
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 : การท าเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรม การปลูกพืชแบบผสมสานปลูกพืชหลายระดับ ได้แก่ ปลูกไม้ยืนต้น 

เช่น ยางนา พยุง ไม้แดง ประดู่ ไผ่ ตามแนวรั่ว ปลูกพืชสมุนไพร เข่น ข่า ตะไคร้ และปลูกพืช เช่น ชะอม พริก มะเขือ ฟัก  

การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน 

 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ : การผลิตข้าวอินทรีย์ สาธิตกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ตลอดฤดูกาลผลิต ตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ จนถึงการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์เครือข่าย ศพก.ในพ้ืนที่อ าเภอพลับพลาชัย จ านวน ๑๒ ศูนย ์
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวศศิธร  แปลงไธสง 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๖๒-๑๕๓๘๗๖๒ 
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