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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ...โพธ์ิชัย.......  จังหวัด...รอยเอ็ด........... 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 50,000 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : …5,000……. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน บัวทอง หมูที่ 7 ตําบล ..บัวคํา...... อําเภอ .โพธ์ิชัย.......... จังหวัด .รอยเอ็ด.. 

พิกัด : Latitude …………………….. Longitude ………………………. X 370858 Y 1800959 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิศิษฐ แสนบัวโพธ์ิ อายุ ..36....ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4508-00410-89-1 

ที่อยู : บานเลขที่ 5  บานบัวทอง  หมูที ่7 ตําบล บัวคํา อําเภอ โพธ์ิชัย จังหวัด รอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 0887721448  

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมีการปลูกพืชเชิงเด่ียว เชนขาว มันสาํปะหลัง ผลผลิตตอไรที่ไดยัง

ตํ่า ผลผลิตที่ไดขายใหแกพอคาคนกลาง และไมไดมีการรวมกลุมจึงไมสามารถตอรองราคาได เกิดปญหาผลผลิตตกตํ่า

ตนทุนการผลิตสูง การปลูกมนัสําปะหลังเปนพืชเชิงเด่ียว ขาดการบํารุง ดูแลรักษา เกิดปญหาดินดาน ผลผลิตตํ่า และ

บางปกาลผลิตมันสําปะหลังเนา เน่ืองจากดินไมสามารถระบายนํ้าได ดานการรวมกลุมเกษตรกรผูปลกูมันสําปะหลังยัง

ไมมีการรวมกลุม จึงทําใหเกดิปญหาผลิตราคาตํ่า  

แนวทางการพฒันา :  1. มีเปาหมายของการพัฒนาเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนไรนาสวนผสม        

2. การลดตนทนุการผลิตจากไรละ 4,500 บาท/ไร เปน 4,00 บาท/ไร.    

         3. ปลูกพืชผสมผสาน   

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ไรนาสวนผสม 2. การผลิตที่ไดมาตรฐาน GAP 3. มีตลาดรับซื้อที่แนนอน 

หลักสูตรการเรยีนรู : ๑) การลดตนทุนการผลิต   2) การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

     ๓) เกษตรผสมผสาน /เศรษฐกิจพอเพียง 

                          ๔) บัญชีตนทุนอาชีพ  ๕)การทํามันหมักยีสต 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานเรียนรูเรื่องการใชกาชชีวภาพในครัวเรือน  

ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. ฐานเรียนรูเรื่องการใชพลังงานทดแทน  

สามารถประหยัด ลดตนทุนคาไฟฟา เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา สูบนํ้ามาใชในพ้ืนที่การเกษตร 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานเรียนรูเรื่องปศุสัตว มีการเลี้ยงโคเน้ือ สุกร เปดไข ไกไข ไกพ้ืนบาน สรางรายไดใหแกศูนย

จํานวนมาก 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ฐานเรียนรูเรื่องประมง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการเลี้ยงกบในบชีเมนต การเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอใน

บอชีเมนต 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ฐานเรียนรูเรื่องอาหารลดตนทุน  

ฐานการเรียนรูน้ีจะสอนเรื่องการทํามันหมักยีสต เพ่ือลดตนทุนการเลี้ยงสัตว เชน โค สกุร ไก เปด 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 ฐานความรูเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินและสารชีวภัณฑ เปนแหลงผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา บิว

เบอรเรียใหกับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
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แปลงเรียนรู : แปลงสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน เพ่ือสาธิตและใหคําแนะนําเกษตรกรในการปลูกผักในโรงเรือน

พลาสติก และแกไขปญหาการปลูกผักในหนาฝน 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : …จํานวนเครือขาย ศพก. 10 เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายโกวิทย กางนอก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0854590684 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทุงเขาหลวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พ้ืนที่เปาหมาย : 54,932 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 4,338 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขวานอย หมูที่ 1 ตําบล มะบา อําเภอ ทุงเขาหลวง จังหวัด รอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 16.048298  Longitude 103.888947  X= 381149   Y = 1774596 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอัมพร วรรณโชติ อายุ 73  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3450500126179 

ที่อยู :บานเลขที่ 12 บานเขวานอย หมูที่1 ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 0810568457 
 

สถานการณของพื้นที่ : สภาพพ้ืนที่มักจะประสบปญหานํ้าทวมเกือบทุกป จึงไดมีแนวความคิดวา การทําเกษตรเชิงเด่ียว มี

ความเสี่ยงสูง หากปไหนนํ้าทวมหรือขาวไมไดราคา สงผลใหรายรับไมพอรายจาย ดังน้ันจึงหันมาทําไรนาสวนผสม ในพ้ืนที่ 

14 ไร 2 งาน โดยปลูกขาว เลี้ยงปลา เลี้ยงเปด ไก โค และปลูกผักสวนครัว เนนการใชทรัพยากรที่ดินใหมีประสทิธิภาพสูงสุด 

โดยเฉพาะการนําวัสดุเหลือใชจากผลิตผลอยางหน่ึงไปเอ้ือประโยชนอีกอยางหน่ึงในไรนา 
 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิต  2. ลดการใชสารเคมี 3. เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลติ 2. การผลิตเกษตรอินทรีย  3. การเกษตรแบบผสมผสาน 

หลักสูตรการเรยีนรู : 1.หลักสตูรหลัก :  1) การลดตนทุนการผลิตขาว   2) การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

                          2.หลกัสูตรบังคับ: 1) เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 

                          3.หลกัสูตรเสริม : 1) บัญชีตนทุนอาชีพ  2)การใชนํ้าอยางรูคุณคา  3) การปลูกพืชใชนํ้านอย 

                                      4) การแปรรูปถั่วลิสง 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

  

 

ศพก. 

วดัโสภณวิหาร  

 

ถนนแจง้สนิท ไปเสลภูม ิไปรอยเอ็ด 

แม
น่
ํา้ชี

 

 ระยะทาง 2 กม. 

ระ
ยะ

ทา
ง 

1.
5 

กม
. 
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ฐานการเรียนรู :  ฐานการเรียนรูที่ 1. การใชพลังงานทดแทน (สูบนํ้าทดแทนพลังนํ้าแสงอาทิตย) ใชในการสูบนํ้าเพ่ือเลี้ยง

ปลาในบอดิน 
 

  
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การปลกูปุยพืชสด (ปอเทือง) เปนการปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการที่เรียบงาย ปลูกหลังจากเก็บเกี่ยว

ขาว  

  
ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงเปดไข สภาพพ้ืนที่นาสามารถปลอยเปนเปดไลทุงได การเลี้ยงแบบปลอยใหหากินเองในนา เปด

จะชวยกินหอยเชอรรี่ และขาววัชพืช เมื่อเปดปลอยมูลลงนาก็เปนปุยใหตนขาวไดอีกดวยเชนกัน 

  
ฐานเรียนรูที่ 4 การทํานาหยอด จากปกติใชเมล็ดพันธุขาวไรละ 15 กิโลกรัม/ไร ลดลงเหลือ 8 กิโลกรมั/ไร ทําใหลดตนทุน

การผลิต 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่5 การเลี้ยงปลาในบอดิน ใชมูลเปด มลูไก และนําฟางขาวมาหมักเปนอาหารปลา  

  
ฐานเรียนรูที่ 6 แกสชีวภาพในครัวเรือน เปนการใชมูลสตัวมาหมักใหเกิดเปนแกสเพ่ือการนําไปใชในครัวเรือน 
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แปลงเรียนรู : ๑) แปลงเรียนรูเรื่อง 1 ไร 1 แสน  และ ๒) แปลงเรียนรูเรื่องการเกษตรผสมผสาน 

      
 

เครือขาย : ศพก.เครือขาย จํานวน 10 เครือขาย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.กุลปริยา นาเมืองรักษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0801982498 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 57,209 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,935 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานดงเย็น หมูที่ 13 ตําบลบานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 16.15422 Longitude 103.70837 Zone 48 X: 361903 Y: 1786429 

 

               

   ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายประเชิญ กรวิรัตน อายุ 80 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4505-00165-52-2 

ที่อยู : บานเลขที่ 15/1 หมูที่ 3 บานเขือง ตําบลบานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 062-935-0702 

สถานการณของพื้นที่ : การทํานาและการเลี้ยงสัตว เปนอาชีพที่เกษตรกรสวนใหญของตําบลอําเภอเชียงขวัญ เกษตรกรตอง

เผชิญกับปญหา ตนทุนการผลิตสูง พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

ทําใหผลผลิตทีไ่ดรับมีปริมาณนอยและขาดคุณภาพ                                                                                           

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว    2. เพ่ิมมลูคาผลผลิต 3. ลดการใชสารเคม ี                                                 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การทําไรนาสวนผสม                                                                                                                            

หลักสูตรการเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว    2. เกษตรกรรมทางเลอืก 3. การใชสารชีวภัณฑ 4. เกษตรอินทรีย               

 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาว โดยการปลูกพืชบํารุงดินหลังจากเก็บเกี่ยว ใชปุยคอกแทนปุยเคมีและ

การทํานํ้าหนักชีวภาพบํารุงตนขาว 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนาดวยพลังงานแสงอาทิตย) เปนจุดเรียนรูการนํานํ้าบาดาลมาใช 

โดยเครื่องสูบนํ้าที่ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนกลไกการขับเคลื่อนการทํางานแทนการใชไฟฟา 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงปลาในบอดิน มีการแบงแยกบอกัน ระหวางปลากินเน้ือและปลากินพืช และเปนจุดเรียนรูที่

สรางรายได ไดอยางมากมาย จากการจําหนายปลา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลิตสารชีวภัณฑ   เช้ือราไตรโคเดอรมาและเช้ือราบิวเวอรเรียเพ่ือใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช

ภายในศูนย 

                
ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงไกไข ผสมอาหารใหไกไขนอกเหนือจากการใหอาหารสําเร็จ เพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิต 
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แปลงเรียนรู -    การลดตนทุนการผลิตขาว    

- การทําปุยหมัก 

- การปรับปรุงบํารุงดิน 

- การเลี้ยงปลาในบอดิน 

 

เครือขาย : จํานวน 14 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวีระชาติ นันตะเวช ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-944-7330            
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 361,778 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 23,744 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโพนละมั่ง หมูที่ 12 ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 15.6665 , Longitude 103.6827, X : 358819, Y: 1732489 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายชวย สาสุข  อายุ 72 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1901-00115-54-7   

ที่อยู : บานเลขที่ 14 บานโพนละมั่ง หมูที ่12 ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 08-6128-6819 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลหินกอง รอยละ 96 ประกอบอาชีพการทํานาเปนหลักและเลี้ยงโคกระบือ

เปนอาชีพรอง สภาพพ้ืนที่ของคือการทํานาสภาพความเหมาะสมในการปลูกขาว มีความเหมาะสมมาก (S1) และ

ปานกลาง (S2)  แตการทํานาของเกษตรกรเปนการทํานาที่มีตนทุนการผลิตที่สูง  ทั้งจากการใชเครื่องจักรกล และ

การใชการหวานขาวที่ตองใชเมล็ดพันธุขาวในปริมาณที่มาก และในพ้ืนทีเปนพ้ืนที่ในเขตทุงกุลารองไหทําใหขาวขาว

ดอกมะลิ 105 มีคุณภาพ ดีกวาแหลงอ่ืน แตเกษตรไมนําความสําคัญของผลผลิตในพ้ืนที่มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได

และคุณภาพของผลผลิต 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตจากการทํานาแบบหวาน สูการทํานาดําและนาหยอด  

        2. การผลติขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทนุการผลิต 

          2. การผลิตขาวหอมมะลิที่มีคณุภาพ                       

          3. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิตขาว 

        2. เศรษฐกิจพอเพียง /เกษตรทฤษีใหม 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตขาว โดยการสาธิตการทํานาในหลายๆรูปแบบ ไมวาจะเปน

การทํานาดํา นาหยอด โดยไดมีการศึกษาการดํานาในระยะที่สงผลตอปริมาณผลผลิต หรือ การทํานาหยอดใน

อัตราการหยอดของเมล็ดพันธุที่แตกตางกันในแตละหลุม   

 

 

 

2. การผลิตปุยหมัก ชีวภาพ เปนจุดสาธิตการทํา

ปุ ยหมั ก เพ่ื อ ใช ใน การทําการเกษตร และใชแทน

การใชปุยเคม ี

 

 

 

 

3.  ดานปศุสัตว (โค กระบือ แพะ) 

 เปนฐานเรียนรูการเลี้ยงสัตว  

และนํามูลของสัตวมาทําเปนปุยใหแกพืชพรอมทั้ง 

เปนจุดสาธิตการนํามูลจากสตัวมาทําเปนปุยหมัก 

 

4. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ํ าดวย

พลังงานแสงอาทิตย)  

เปนจุดเรียนรูการนํานํ้าบาดาลมาใช โดยเครื่องสูบนํ้า

ที่ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนกลไกการขับเคลื่อนการ

ทํางาน 

5. การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ เปนจุดเรียนรู 

การเลี้ยงปลานิล และปลานํ้าจืด ในสระนํ้า  

 

 

 

6. การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน  

เป นการเรียนรูการผลิตแกส ไว ใช เองภายใน

ครัวเรือน 

จากมูลสัตว 
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แปลงเรียนรู เรื่องลดตนทุนการผลิตขาว 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 15 ศูนย  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกัลทรี  มากเจรญิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติ  

เบอรโทรศัพท : 08 3018 0961 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 164,500 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 13,804 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 99 หมู 2 ตําบลหนองทัพไทย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : longitude 103.97532 Latitude 15.69322 Zone 48 X= 0390198 Y= 1735268 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

        
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายถนอม  เหล็กศร ี

ที่อยู : 99 หมูที่ 2 ตําบลหนองทัพไทย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 087-2502347 

สถานการณของพื้นที ่: สถานการณของเกษตรกรตําบลหนองทัพไทยสวนใหญประกอบอาชีพทํานา สภาพของพ้ืนที่   

                            เหมาะสมแกการปลูกขาว (S1) มกีารปลูกขาวไวบริโภคและเพ่ือจําหนายและสิ่งที่ประสบกับ   

                             ปญหาในการปลูกขาวมาตลอดเวลาคือ ราคาปจจัยการผลิตและตนทุนการผลติที่มีราคาสูง  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดลงไรละ 590 บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว ไรนาสวนผสม 

หลักสูตรเรียนรู  :   1. การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน 

      2. หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                         3.  การทําและใชนํ้าหมักชีวภาพ 

        4.  การทําบัญชีครัวเรือน 

      5.  การใชสารชีวภัณฑในการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู 

๑) ฐานเรียนรูเรื่อง. การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน  เปนการใชมูลสัตวมาหมักใหเกิดเปนแกสเพ่ือการนําไปใชใน

ครัวเรือน    

                              
๒) ฐานเรียนรูเรื่อง..การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย) 

                                  
๓) ฐานเรียนรูเรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน  การทํานํ้าหมักชีวภาพ และปุยหมักเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน         

                                      
๓) ฐานเรียนรูเรื่อง. การลดตนทุนการผลิต การผลิตสารเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลติโดย

ใชสารชีวภัณฑแทนสารเคมี  

                                     
๔) ฐานเรียนรูเรื่อง..เทคโนโลยีการผลิตขาว มีการแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

                                              
6) ฐานเรียนรูเรื่อง การเลี้ยงปลาดุก   เปนการเลี้ยงปลาดุกต้ังแตผสมพันธุ การอนุบาล จนถึงการจําหนาย   

                           
7) ฐานเรียนรูเรื่อง บัญชีครัวเรือน    การทําบัญชีครัวเรือนเบ้ืองตน เพ่ือทราบถึงรายรับรายจายของครัวเรือน      
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แปลงเรียนรู 

แปลงเรียนรูเรือ่ง การลดตนทุนการผลิตขาว 

-การไถกลบตอซัง 

-การใชปุยหมกั/นํ้าหมัก 

-การปลูกขาวอินทรีย 

        

 

เครือขาย จํานวน 11 ศนูย (ขอมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางเสาวนยี  จําปาดี  นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท 093-8585272 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนสวรรค อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก: ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 176,706 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,270 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนสวรรค หมูที่ ๑ ตําบล โนนสวรรค อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : X 333664 Y 1720951 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู                                                                อ.ปทุมรัตต 

                                                                                          อ.พยัคฆภูมิพิสัย                 อ.

เกษตรวิสัย                                                                                                                                                               

                                                             

                                              

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเอกณรงค ช่ืนมณี อายุ ๔๒ ป 

   บานเลขที่ ๑๕๙ หมูที ่๑ ต. โนนสวรรค อ. ปทุมรัตต จ. รอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๔ ๕๔๙ ๕๙๑๓ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ สวนใหญประกอบอาชีพทํานา ชนิดพันธุขาว ๒ ชนิดขาวพันธ กข ๖ ไว

สําหรับบริโภคและพันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพ่ือจําหนาย แตมักจะประสบปญหาหลายอยาง เชน ฝนทิ้งชวง ขาด

แคลนนํ้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ ตนทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกตํ่า  

แนวทางการพฒันา : สงเสรมิใหเกษตรกรลดตนทุนขาวโดยการลดการเผาตอซัง ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยชีวภาพ 

นํ้าหมัก พืชปุยสด ปรับวิธีปลูก ลดตนทุนปุยเคมีและสารเคมี และปรับเปลี่ยนเปนเกษตรกรรทางเลือก เชน พืชผัก 

ไมผลไมยืนตน เลี้ยงปศุสัตว เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มีเปาหมายเพ่ือถายทอดแนวทางการลดตนทุนการผลิตขาวจากเดิม 

๓,๙๘๐ บาท/ไร ลดลงเปน ๒,๓๒๐ บาท/ไร  

จุดเดนของศนูยเรียนรู: ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกขาวเปนเกษตรกรรมทางเลือก 

หลักสูตรการเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว 

          ๒. เกษตรผสมผสาน 

 

เทศบาลตําบล 

โนนสวรรค 
 

ศพก. 
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ฐานเรียนรูที่ ๑. การปลูกพืชในโรงเรือน มีการปลูกเมลอน มะเขือเทศราชินี มะเด่ือฝรั่ง และพืชผักตางๆ สามารถ

ปลูกไดตลอดทั้งป       

ฐานเรียนรูที่ ๒. การใชแหนแดงเปนปุย มีการปลอยแหนแดงในบอนํ้า นาขาว เพ่ือใชเปนปุยไนโตรเจนใหแกพืช 

และสามารถนําไปใชเปนอาหารสัตว เชน เปด ไก 

     
ฐานเรียนรูที่ ๓. การผลิตปุยอินทรีย มีการจัดต้ังกลุมนาแปลงใหญ ผลิตปุยอินทรียใชเองเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ลด

ตนทุนการผลิต 

         
ฐานเรียนรูที่ ๔. การผลิตสารชีวภัณฑ ผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา  

เช้ือราบิวเวอรเรีย เพ่ือใชปองกันกําจัดโรคแมลง 

 

                    

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก เพ่ือแกไขปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดแคลน

นํ้า นํ้าบาดาลเค็มไมสามารถปลูกพืชได จึงหันมาปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก มีระบบการใหนํ้าแบบระบบนํ้าหยด 

ใชรวมกับระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

                 
เครือขาย : จํานวน ๑๘ ศูนย(ขอมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร:นายโกมล บญุเทพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๓ ๓๑๙ ๒๖๙๙  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองพอก  

      จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 230,489 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,120 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทาสีดา หมูที่ 5 ตําบลทาสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด   

พิกัด : Latitude 16.205092   Longitude 104.205766 

      X 415110      Y 1791789 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

                                                                                                                                         สี่แยกไฟแดง 

              

                                                                                                              

                                                                                    ร.พ.หนองพอก               ท่ีวาการอําเภอ 

                                              หนองพอก                   
 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                      
 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายนิคม  หงษทอง  อายุ 56  ป 

ที่อยู : บานเลขที่ 13 บานทาสีดา หมูที่ 5 ตําบลทาสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท :  095-6061125 

สถานการณของพื้นที ่:  อาชีพของเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร คือการทาํนาขาว แตในการทํานายังประสบ

ปญหาเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน โรคและแมลงศัตรพืูช อาศัยนํ้าจากธรรมชาติ ราคาปจจัยการผลิตสูงทําใหมตีนทุนการ

ผลิตสูงและมคีวามเสี่ยงประสบปญหาภัยธรรมชาติ พรอมทั้งทําการเกษตรเชิงเด่ียว ไมมีการปลูกพืชหมุนเวียน หรอืปลูกพืช

หลังจากการทํานา ทําใหเกษตรกรไมมีรายไดในชวงแลง 

 แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุน-เพ่ิมผลผลิต 

         2. การทาํการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได   

 

               

  ร.ร.ทา่สีดาวิทยา 

    ศนูยเ์รยีนรู ้ฯ 

                  ทางไป อ.เลงินกทา 

             

 ทางไป อ.โพนทอง 

19



จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตพืช/สัตว การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทนุการผลิตพืช/สัตว การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

   2. การจัดทําแปลงสาธิตการวางระบบนํ้าในแปลงไมผล 

ฐานเรียนรูที่ 1. การใชน้ําอยางรูคณุคา ดวยระบบนํ้าหยดและมินิสปริง     

                        เกลอร เพ่ือเปนการใหนํ้าพืชอยางมีประสิทธิผล 

ฐานเรียนรูที่ 2 การลดตนทนุการผลิตพืช มีการผลิตปุยอินทรียจากวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตร เพ่ือลดการใช

ปุยเคมี 

 

  

 

 

เพ่ือเปนแหลงอาหารโปรตีนของ

ครอบครัว และจําหนายเปนรายไดเสริม 

   

 

      

สงเสริมใหมีการขยายพันธุไมผลเอง                 

ไดตรงตามสายพันธุ ตนทุนตํ่า 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 5. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย) 

เปนการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก เพ่ือลดการใชไฟฟาในการทําการเกษตร 

ฐานเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงไกพื้นเมือง,ไกไข สงเสริมการเลีย้งไกโดย

นําวัสดุในครัวเรือน/ของเหลือทางการเกษตร เปนอาหารเสริมใน

การเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3  การเลี้ยงปลา 

   ฐานเรียนรูที่ 4 การขยายพันธุพชื 
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แปลงเรียนรู    

ระบบน้ําในแปลงไมผล เปนการใหนํ้าแบบระบบนํ้าหยด/สปริงเกลอร สามารถจัดการไดงาน ประหยัดเวลา ลดการใชแรงงาน 

มีความคุมคาในการใชนํ้า 

 

                                                                                                                          

 

 

 

เครือขาย : 16 เครือขาย 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายชาญศักด์ิ  หงษทอง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 091-8305125   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว          พื้นที่เปาหมาย : 59,731 ไร       เกษตรกรเปาหมาย : 9,060 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 22 หมู 4 ตําบลดูกอ่ึง  อําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 15.54038 Longitude 104.05196  Zone 48 X : 398336  Y: 1718322 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายอุทัย  จันทะโมสร วันเดือนปเกิด  10 กุมภาพันธ  พ.ศ.2515 อายุ 47 ป 

 หมายเลขบัตรประชาชน    3-4506-00250-29-7 

 ที่อยู  บานเลขที่ 22 หมู 4 ตําบลดูกอ่ึง  อําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด โทรศัพท 09-8646-5262 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในอําเภอหนองฮี สวนใหญประกอบอาชีพทํานา สภาพความเหมาะสมในการปลูกขาว 

มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) สวนมากจะเปนการผลิตเพ่ือใชบริโภค และจําหนายขาวเปลือก แตมักจะประสบปญหา

หลายอยาง เชน ฝนทิ้งชวง ขาดแคลนนํ้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ ตนทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกตํ่า 

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว  

จุดเดนของศนูยเรียนรู :   

1. การลดตนทุนการผลิตขาวสงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนขาวโดยการใชเทคนิคการทํานาโดยการตัดตนขาวใน

ระยะตนกลา และใชนํ้าหมักชีวภาพฉีดพนเพ่ือชวยยอยสลาย เพ่ิมธาตุอาหารใหขาว และยังเปนการกําจัดวัชพืชโดยไมใช

สารเคมี ชวยลดการใชปุยเคมี มีเปาหมายเพ่ือถายทอดแนวทางการลดตนทุนการผลิตขาวจากเดิม 3,505 บาท/ไร ลดลง

เปน 2,648 บาท/ไร   

2. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตขาวโดยการบริหารจัดการดิน ปุย และเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวโดยการผลิตขาวให

ปลอดภัยจากสารเคมีดวยวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู 

1. การลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตขาว 2. สงเสริมการผลิตขาว GAP และขาวอินทรีย 

3. การใชสารชีวภัณฑปองกันและกําจัดโรคพืช 4. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

 

 

 

 

หลักกิโลเมตรท่ี 30 จากอ.พนมไพร 

ศพก.หนองฮ ี

ถนนเช่ือมตอระหวางอําเภอ 

พนมไพร-โพนทราย 

ไปอําเภอหนองฮี 12 กม. 

ไป อ.โพนทราย 

ไป อ.พนมไพร 
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ฐานเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่  1. การปรับปรุงบํารุงดิน-การทําปุยหมัก-น้ําหมักชีวภาพ มีการไถกลบตอซัง ปลูกพืชปุยสด     

จําพวกพืชตระกูลถั่ว มีการผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือใชพนในนากอนการไถกลบตอซัง และพนในแปลงนาที่ทําการตัดตน

ขาว เพ่ือเรงการยอยสลาย และเพ่ิมธาตุอาหารใหตนขาว เปนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตตอไรที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การทํานาโดยวิธีขาวนาตัด ลดตนทุนขาวโดยการใชเทคนิคการทํานาโดยการตัดตนขาวในระยะตน

กลา และใชนํ้าหมักชีวภาพฉีดพนเพ่ือชวยยอยสลาย เพ่ิมธาตุอาหารใหขาว และยังเปนการกําจัดวัชพืชโดยไมใชสารเคมี 

ชวยลดการใชปุยเคมี 

  

  

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน ใชมลูสัตวมาหมักใหเกิดเปนแกสเพ่ือการนําไปใชในครัวเรือน 

   

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การใชพลังงานทดแทน(ระบบสบูน้าํดวยพลังงานแสงอาทิตย) 

  

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การผลติและใชสารชวีภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพชื สงเสรมิการใชสารชีวภัณฑในการปองกัน และ

กําจัดศัตรูพืช โดยผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาใชทุกระยะการเจริญเติบโตของขาว 
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ฐานการเรียนรูที่ 6 เกษตรทฤษฎีใหม   มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ ทําการเกษตรหลากหลายชนิด ปลูกขาวเปนหลัก ปลูก

ไมยืนตน ไมผล และผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก ทําการเกษตรโดยคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะทําใหชีวิตอยู

ไดอยางย่ังยืนและเพียงพอ 

 

 

 

แปลงเรียนรู ดานขาว 

- การลดตนทุนการผลิตขาว เตรียมดิน รูปแบบการปลูกขาว คัดเลือกเมล็ดพันธุ การใชปุยพืชสด (ปอเทือง) การใชปุย

หมัก-นํ้าหมักชีวภาพ การผลิตและใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 20 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวสุกัญญา ชูกลิ่น ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-1460960 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลชุมพร อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก       ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย  ๕๒,๖๑๓  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย ๔,๓๘๖  ราย 

สถานทีต้ั่ง บานโคกศิริ หมูที่ ๑๑ ตําบลชุมพร  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : X = ๔๐๔๑๓๑ Y = ๑๘๐๙๔๙๔ 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นางอําพร  บุญพินิจ   

บานเลขที่  ๑๑๓  หมูที ่๑๑  ตําบลชุมพร  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 

โทรศัพท  ๐๙๔ -๓๙๑๕๙๗๒ 

 

 

 

 

 

สถานการณของพื้นที ่

 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนที่อยูนอกเขตชลประทานอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก  ปลกูขาว

มากที่สุด  รองลงมาปลูก ออยโรงงาน  มันสําปะหลัง  และยางพารา  ทั้งน้ีการผลิตขาวของเกษตรกรยังประสบปญหา

หลายดาน เชน  ตนทุนการผลิตสูง ผลผลติตํ่า ราคาและรายไดในแตละปไมแนนอน เมล็ดพันธุขาดคุณภาพ การ

ระบาดของโรคและแมลงศัตรพืูช และพ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  เปนตน 

แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชใหมีความหลากหลาย  ทําเปนไรนาสวนผสม  สราง รายวัน  ราย

สัปดาห  รายเดือน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

จุดเดนของศูนยเรียนรู การทําไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน เปนแปลงตนแบบในการเรียนรูของเกษตรกรและเปนจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

เกษตรกรและเกษตรกร  และเจาหนาที่กับเกษตรกร 
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หลักสูตรเรียนรู ๑. การทําเกษตรผสมผสาน  ๒. ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ฐานการเรียนรู  

ฐานที่ ๑. การใชแกสชีวภาพในครัวเรือนเพ่ือลดคาใชจายในครัวเรือนและใชประโยชนจากมูลสัตวใหเกิดประโยชน

สูงสุด  

 

 

ฐานที่ ๒. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย) เพ่ือการเกษตร สําหรับปลูกพืชฤดูแลงเปน

การการลดตนทุนการผลิตที่ดีเย่ียม  

 

 

ฐานที่ ๓. การผลิตมันหมักยีสต (ดานปศุสัตว) เปนอาหารที่มีแหลงพลังงานสําหรับสัตวสรางการเจริญเติบโต ลด

ตนทุนดานอาหารสัตว 

 

 

 

ฐานที่ ๔. การผลิตปุยหมัก (การปรับปรุงบํารุงดิน) การทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพไวใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตพืช 

 

 

 

ฐานที่ ๕.การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลากินพืช (ดานประมง) เพ่ือเปนอาหารในครัวเรือนและจําหนาย 

 

 

 

ฐานที่ ๖ เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกขาว พืชผัก ไมผล เพ่ือเปนอาหารในครัวเรือนเหลือจึงจําหนายสราง

รายไดทั้งป  

 

 

ฐานที่ ๗. การปลูกผักในโรงเรือน (เกษตรอินทรีย) ปลูกผักปลอดภัยลดการใชสารเคมี ผลผลิตมีคุณภาพผูบริโภค

สุขภาพดี 
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แปลงเรียนรู  ปลูกพืชปุยสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ลดตนทุนการและเพ่ิมผลผลิตขาว 

  

 

 

เครือขาย : ๑๓ เครือขาย 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสอาน  บุญจอง ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  ๐๘๕-๗๑๙๙๕๘๙   สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ...โพนทอง......  จังหวัด...รอยเอ็ด........... 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 285,687 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : …15,391…. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน ดงดิบ  หมูที่ 5  ตําบล ..หนองใหญ....  อําเภอ .โพนทอง........ จังหวัด .รอยเอ็ด.. 

พิกัด : Latitude …………………….. Longitude ………………………. X 392242   Y 1809619 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

         
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประสิทธ์ิ  ศรีชัย  อายุ ..56....ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4507-00787-88-8 

ที่อยู : บานเลขที่ 101  หมูที ่5  ตําบล ..หนองใหญ....  อําเภอ .โพนทอง........ จังหวัด .รอยเอ็ด. 

เบอรโทรศัพท : 0966424026  

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในตําบลหนองใหญ ประกอบอาชีพการเกษตรรอยละ 90 พืชเศรษฐกิจหลักที่

สําคัญ คือ ขาว รองลงมา  ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และยางพารา ตามลําดับ พ้ืนทีป่ลูกขาวสวนใหญเปนพ้ืนที่ s 2 

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่ทําการเกษตรอาศัยนํ้าฝน ตลาดรับซื้อผลผลิตในเขตพ้ืนที่เชน บริษัทแปงมันรอยเอ็ด 

จํากัด และโรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ ที่อยูในเขตพ้ืนที่ใกลเคียง 

แนวทางการพฒันา :  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทนุการผลิต  2. การผลิตพืชเพ่ือไปสู

มาตรฐานเกษตรอินทรีย   3. เช่ือมโยงและสรางความเขมแข็งเครือขาย  

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. ทําการเกษตรผสมผสาน  2. การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)  3. มีตลาดรองรับ 

หลักสูตรการเรียนรู 1.หลักสตูรหลัก  1) การปรับปรุงบํารุงดิน 2) การผลิตพันธุออยสะอาด 3) การผลิตสารชีว

ภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช 4) การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

                         ๒. หลักสูตรบังคับ  1) เศรษฐกจิพอเพียง 2) เกษตรผสมผสาน 3) เกษตรทฤษฎีใหม 

                         ๓. หลักสูตรเสริม  1) สหกรณและการรวมกลุมสหกรณ 2) ปุยหมักชีวภาพและการเก็บ

ตัวอยางวิเคราะหดิน 

                                                3) การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 4) การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานเรียนรูเรื่องการการปลูกผักปลอดสารพิษ เปนการปลูกผักในโรงเรือนพลาสติกกรองแสงไม

ใชสารเคมี มีตลาดรองรับ                      

    
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การขยายพันธุพืช  ขยายพันธุพืชเพ่ือบริการใหเกษตรกรเครือขายและจําหนายใหเกษตรกร

ทั่วไป 

 

             
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติและใชเช้ือชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชเพ่ือลดการใชสารเคม ี

 

                    
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใชปุยเคมี 

 

            
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การใชพลังงานทดแทน{ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย} 
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ฐานการเรียนรูที่ ๖. การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน  เพ่ือใชประโยชนจากมูลสัตวมาผลิตแกสชีวภาพใช 

 

           
        

แปลงเรียนรู การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตออย   โดยการปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด ปุยหมักชีวภาพ และใช

ปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

           
 

เครือขาย : …จํานวน  17 ศนูยเครือขาย 

   

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายชาญณรงค รัตนตรัยวงศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087-2372093 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 28,826 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 15,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเหลาแขม หมูที่ 6 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 16.1612514    Longitude 103.869149  Zone 48 X: 379099  Y: 1787104 

  

  

  

  

 
  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุพจน   ไชยธรรม อายุ 64 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 4510 00707 59 9 

ที่อยู : บานเลขที่ 34 หมูที ่6 บานเหลาแขม ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 080 1992280 

สถานการณของพื้นที่ : ประชากรในพ้ืนที่อําเภอเสลภูมิ สวนใหญรอยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 

90 ของเกษตรกรประกอบอาชีพทํานา และอีกประมาณ รอยละ 10 ประอาชีพ ทําไร ทําสวน และเกษตร

ผสมผสาน ตามสภาพพ้ืนที่ และศักยภาพของเกษตรกรแตละราย แตทกุอาชีพของเกษตรกรในอําเภอเสลภูมิ พบว

สถานการณของเกษตรกร คือ  ตนทุนการผลิตที่สูง เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม และภูมิปญญาในการที่จะนํา

ทรัพยากรที่มีอยูในพ้ืนถิ่น ที่ยงัไมสามารถนําออกมาใชในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรรม ไดอยางเต็มที่ เกษตรกรมี

ความตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ิมเพ่ิมพูนประสบการณ  การใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน และพัฒนาดานการเกษตรของชุมชน จึงเปนแนวทางที่เหมาะสมใน

สถานการณปจจุบัน 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว จาก 4,250 บาท/ไร  ใหเหลือ 2,950 บาท/ไร 

                           2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต การทาํการเกษตรแบบไรนาสวนผสม โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับบริบทของชุมชน และพัฒนาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

เทศบาลตําบล 

ตําบลเกาะแกว 

ศพก. อําเภอเสลภูมิ 

ต.เกาะแกว อ.เสลภูม ิจ.รอยเอด็ 

อ.โพนทอง 

 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรอยเอ็ด 

 

ปอมตํารวจ 

จ. รอยเอ็ด 
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หลักสูตรกรเรียนรู  1. การลดตนทุนการผลิต     3. การผลิตพืช ตามกระบวนการรับรองมาตรฐานสินคา 

                        2. การทาํไรนาสวนผสม 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เรื่องเกษตรผสมผสาน   โดยการลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเด่ียว นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใช บริหารจัดการพ้ืนที่ นํ้า และกิจกรรมการเกษตรใหมคีวามเหมาะสม  

 

 

 

 ฐานการเรียนรูที่ 2. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนาดวยพลังงานแสงอาทิตย) เปนจุดเรียนรู ในการนํา

พลังงานแสงอาทิตยมาใช ทดแทนพลังงานไฟฟา 

     

   

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ดานประมงน้ําจืด   เพ่ือนําองคความรูดานการเลี้ยงสัตวนํ้าใหเกษตรกรไดเรียนรู   

                

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4   การเลี้ยงปศุสัตว  เพ่ือนําองคความรูดานการเลี้ยงสัตวใหเกษตรกรไดเรียนรู    

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 5  การปรับปรุงบํารุงดิน การปรับปรุงบํารุงดินถือเปนปจจัยสําคัญในการลดตนทุนการผลิตในภาค

การเกษตร  การผลิตหมักสูตรพระราชทานฯ การปลูกพืชปุยสด การผลิตสารจุลินทรีย  เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรู  

 

 

 

    

ฐานเรียนรูที่ 6  การผลิตกาชชีวภาพพลังงานทดแทนจากมูลสัตว เพ่ือสาธิตการลดคาใชจายภาคครัวเรือนจาก

การใชเช้ือเพลิงในการหุงตม และประกอบอาหาร ซึ่งจะลดคาใชจาย และลดปญหามลภาวะจากมูลสัตว  
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แปลงเรียนรู    โครงการ 1 ไร 1 แสน 

 

     

 

 เครือขาย : จํานวน 14 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสันติภาพ โทนหงสสา ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท : 081 3803259 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด รอยเอ็ด 

สินคาหลัก :  ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๘๐,๐๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  ๖,๐๐๐ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองตอนอย หมูที่ ๑๑ ตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : X  978134 Y 1753707 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

 

                         
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสเุทพ แสนเสนา  อายุ ๕๑ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๔๕๐๔๐๐๑๙๑๖๓๗ 

ที่อยู : บานเลขที่ ๗๙ บาน.หนองตอนอย หมูที่ ๑๑ ตําบล ดูนอย อําเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : ๐๖๓๐๐๖๙๑๒๑ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลดูนอยประมาณ ๙๕% ของพ้ืนที่ ประกอบอาชีพทํานา ชนิดพันธุขาว ๒ ชนิด 

ขาวพันธ กข ๖ ไวสําหรับบริโภคและพันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพ่ือจําหนาย แตมักจะประสบปญหาหลายอยาง เชน  

ฝนทิ้งชวง ขาดแคลนนํ้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ ตนทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกตํ่า  

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิต  2. เพ่ิมผลผลติขาว  ๓.ลดการใชสารเคมี  ๔.ทําไรนาสวนผสม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  ๑. ทําการเกษตรแบบสมผสาน  

                               ๒. การผลิตมะมวงนอกฤดู    ๓. การผลิตมะนาวนอกฤดู 

หลักสูตรการเรยีนรู : เศรษฐกจิพอเพียง  เกษตรผสมผสาน  การลดตนทนุการผลิตขาว การใชสารชีวภัณฑ  การแปรรูป  
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ฐานเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เรื่องดินและปุย  :  สารปรับปรุงดิน  

ทําปุยหมักไวใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๒ เรื่องการใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย) 

       
ฐานการเรียนรูที่ ๓. ดานปศุสัตว    การเลี้ยงโคเนื้อ : โคแมพันธุ โคเนื้อ 

       
ฐานเรียนรูที่ ๔ เรื่องการผลติมันหมักยีสตเพ่ือเปนอาหารสัตว  

           
 

แปลงเรียนรู 1 เรื่อง การใชน้ําอยางรูคณุคาในแปลงไมผล 

การผลิตมะนาวนอกฤดู การปลูกกลวย การปลูกขา การปลูกหนอไม พืชผักในสวนครวั 
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แปลงเรียนรู ๒ เรื่อง ๑ ไร ๑ แสน  

การผลิตมะมวง  การทํามะมวงนอกฤดู การแปรรูปมะมวง 

       
 

เครือขาย    จํานวน  ๒๑ ศนูย (ขอมูล ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางพัทธนันท เกตบุตตา   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :๐๘๓๓๑๓๗๖๓๕ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 400,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 23,000  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโพนฮาด หมูที่ 12 ตําบลดงครั่งนอย อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 15.551011 , Longitude 103.570239, X : 346667, Y: 1719787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายแสวง  มะโนลยั  อายุ 68 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4502-00671-99-6 

ที่อยู : บานเลขที่ 98 หมูที ่12 ตําบลดงครั่งนอย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 08-7231-6806 

สถานการณของพื้นที่ : เดิมพ้ืนที่ในอําเภอเกษตรวิสัยโดยเฉพาะตําบลดงครั่งนอยจะประสบปญหาการทําอาชีพ

เกษตรกรรมเน่ืองมาจากปญหาหลายดาน เชน การทําเกษตรเชิงเด่ียวทําใหเกิดปญหาปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าในการ

ทําการเกษตรและแหลงกักเก็บนํ้า, ปญหาเรื่องดิน(ดินเค็ม)และปญหาเรื่องการยอมรับองคความรูใหมๆ ทําใหเกิด

แนวความคิดที่จะกอต้ังศูนยเรียนรูในชุมชน  เพ่ือเปนตนแบบในการแกไขปญหาที่เกษตรกรประสบอยูขางตน โดยมีแนวคิด

ที่จะปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรที่ใชสารเคมีที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชน ทําลายดิน ,นํ้า  และตัวเกษตรกรเอง มาทํา

การเกษตรที่ไมใชสารเคมี ใชวัตถุดิบหรือวัสดุในทองถิ่นใหมากที่สุด เริ่มจากการขุดสระนํ้าเพ่ือจะกักเก็บนํ้าฝนที่มีมากในฤดู

ฝนไวใชในฤดูแลง และทําประมง  การทําปุยอินทรียชีวภาพที่ใชวัสดุที่มีในหมูบานเพ่ือใชในกิจกรรมการเกษตรตางๆ เชน 

นาขาวอินทรีย, สวนผักอินทรีย, สวนผลไมอินทรีย และพืชไรอ่ืนๆ ตามที่เกษตรกรปลูก โดยยึดกิจกรรมการผลิตปุยหมัก

ชีวภาพเปนกิจกรรมหลักเพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ใหมีความเก้ือกูลซึ่งกันและกันซึ่งจะเปนการเพ่ิมศักยภาพและความ

มั่นคง  อันจะทําใหกิจกรรมตางๆน้ันประสบความสําเร็จไดอยางมั่นคงและย่ังยืนเกิดการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันในชุมชน 

สรางรายไดและความอยูดีกินดีกับเกษตรกร และยังเปนการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชุมชนตามแนวทางของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนา : 1. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตขาว 

        2. การผลติและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

          2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ                       

          3. การทําเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม 

หลักสูตรการเรียนรู :1)การลดตนทุนการผลิตขาว 2)การผลิตและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 3) เกษตรทฤษฎีใหม 

ฐานการเรียนรู: 1. การปรับปรุงบํารุงดิน  โดยการสาธิตการปรับสภาพดิน 

 

 

   

 

 

2. การผลิตปุยอินทรีย   เปนจุดสาธิตการทําปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือใชในการลดตนทุนการผลิตและงดการใชปุยเคมี 

 

 

 

 

 

3.  การปองกันกําจัดศัตรพูชืแบบผสมผสาน ( สารชวีภัณฑ ) สาธิตการผลิตและใชสารชีวภัณฑแทนสารเคม ี

 

 

 

 

 

4.การแปรรูปผลติภัณฑขาว   

 

 

 

 

 

5. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย)  
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว/แปลงเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสมหมาย  สีเนหะ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท : 08 4792 347 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอศรสีมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม  พื้นที่เปาหมาย   85,401  ไร   เกษตรกรเปาหมาย    800     ราย  

สถานทีต้ั่ง  บานเหลาใหญ หมูที่ 4  ตําบลโพธ์ิทอง  อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด   Longitude 15.98032 Latitude 103.54202   Zone ๔๘  X 343978       Y 1767305   

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

  
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ   : นายพรชัย  ธราวุธ   อายุ  56  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3450100534181 

ที่อยู :  บานเลขที่  59  หมู  4  ตําบลโพธ์ิทอง  อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด   

เบอรโทร : 063-6261499 

สถานการณของพื้นที่  ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอศรีสมเด็จ สภาพเปนที่ราบสูง สวนใหญพ้ืนที่ใชในการเกษตร ลักษณะ

เปนดินทราย ทําการเกษตรไมไดผลเทาที่ควรเน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณนอย และประสบกับภาวะแหงแลง ไมมีแหลงนํ้า

ไหลผาน มีลําหวยเงินลําหวยคลองยาวไหลผานจากตําบลหนองแวงควง ผานตําบลโพธ์ิทองเขาสูตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมือง

รอยเอ็ด ในฤดูแลงลําหวยบางแหงมีสภาพต้ืนเขิน จะมีนํ้าเหลือบางแหงเทาน้ัน ทําใหขาดแคลนนํ้าเพ่ือทําการเกษตร ประชาชน

ในตําบลโพธ์ิทอง สวนใหญมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักไดแกการทํานา โดยจะทํานาขาวเหนียวเปนสวน

ใหญ และขาวหอมมะลิเปนการปลูกเพ่ือบริโภค และสําหรับพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหเกษตรสวนหน่ึงในพ้ืนที่ คือ การทําไร

ยาสูบพันธุเตอรกีช เพ่ือสงขายโรงงานยาสูบ ดานการเลี้ยงสัตวที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรไดแก การเลี้ยงโค สุกร เปด และไก

พ้ืนเมือง 

แนวทางพฒันา   1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต เกษตรผสมผสาน 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรแบบผสมผสาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและ

ผลผลิต 

หลักสูตรเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว   

                       2. การทําเกษตรแบบผสมผสาน 

                       3. เศรษฐกิจพอเพียง 

                      4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

                      5.การปรับปรุงบํารุงดิน 
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ฐานเรียนรู 

ฐานการเรียนรู : ๑. ปรับปรุงบํารุงดินการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไถกลบตอชังขาว การทําปุยหมัก และการทํานํ้าหมัก

ชีวภาพ เพ่ือใชปรับปรุงบํารุงดิน เปนการลดตนทุนการผลิตและใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ตลอดมูลสัตวที่มีให

เกิดประโยชนโดยเนนการสาธิต วัสดุที่ใช วิธีการทํา และการนํามาใชประโยชน 

   

ฐานการเรียนรู : 2. การเลี้ยงโคเน้ือ 

   
ฐานการเรียนรู : 3. การการลดตนทุนการผลิต. การผลิตสารชีวภัณฑ เพ่ือปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเนนการสาธิต 

วัสดุที่ใช วิธีการทํา และการนํามาใชประโยชน 

   
ฐานการเรียนรู : 4. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย) เปนจุดเรียนรูการนํานํ้าบาดาลมาใช 

โดยเครื่องสูบนํ้าที่ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนกลไกการขับเคลื่อนการทํางานแทนการใชไฟฟา 

   

แปลงเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว การไถกลบตอซงั การปลูกปุยพืชสด 

        

   

 

เครือขาย จํานวน 16 ศูนย (ขอมูลวันที่ 9 สิงหาคม 2562)              

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นายพงษทวี  นาใจคง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท  061-7025254 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว  พื้นที่เปาหมาย   155,829  ไร   เกษตรกรเปาหมาย    10,048     ราย  

สถานทีต้ั่ง  บานชาด 94 หมูที่ 4  ตําบลหนองพอก  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด   Longitude  103.๗๘๖๑๖       Latitude  ๑๖.๑๐๑๑๖ Zone ๔๘  X  370187     Y   1780507 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ชื่อเกษตรกรตนแบบ   : นายรณวริทธ์ิ   ปริยฉัตรตระกูล   อายุ  55  ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3450101604468 

ที่อยู :  บานเลขที่  94  หมู  4  ตําบลหนองพอก  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด   

เบอรโทร : 086 2263701 

สถานการณของพื้นที ่ เกษตรกรในตําบลหนองพอกสวนใหญปลูกขาว ประมาณ  98  % ของพ้ืนที่ และมีความเหมาะสม    ใน

การปลูกขาวตาม Zoning ดังน้ี  S 1  5,674 ไร  S 2  3,892  ไร  S 3  1,322 ไร ทํานาปละ 2 ครั้ง ผลิตขาวหอมมะลิ 105  

และ  ขาวเหนียว กข 6  ชัยนาท  อยูในเขตชลประทาน ดินมีความอุดมสมบรูณตํ่า ปจจัยการผลิตมีราคาแพง โรคและแมลง

ระบาด 

แนวทางพฒันา   1. ลดตนทนุการผลิตขาว    2. ลดการใชสารเคม ี   3. เพ่ิมคุณภาพขาว   4. เพ่ิมมลูคาผลผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู    1.  การผลิตขาวอินทรียแบบครบวงจรตามมาตรฐาน EU ของสหภาพยุโรป มาตรฐาน NOP  

                                    ของสหรฐัอเมริกา มาตรฐาน COR ของแคนาดา และมาตรฐาน JAS ของญี่ปุน                   

2. การแปรรูปผลติภัณฑจากขาว,การคิดแบบ Waste Zero 

3. การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

หลักสูตรเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิต   

                       2. การแปรรูปและบรรจุภัณฑ การตลาด การเพ่ิมมูลคาผลผลิตระบบสารสนเทศการสื่อสารการตลาด  

                       3. การใชสารชีวภัณฑ 

                       4. การวางแผนการผลิตขาวใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

                       5.การผลติขาวอินทรียตามหลักมาตรฐานสากล EU  NOP (UNDA) JAS COR และ USDA 
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ฐานเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน  เปนการใชมูลสัตวมาหมักใหเกิดเปนแกสเพ่ือการนําไปใชในครวัเรือน 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การใช

พลังงานทดแทน(ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย,โรงอบพลังงานแสงอาทิตย) 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

                        -มีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาใชเองใน ศพก. 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว และเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 ดานปศุสัตว การเลี้ยงโคเน้ือ การเลี้ยงไก อินทรีย เปนการเลี้ยงไก โดยใชอาหารจากการนําสวนของเศษขาว 

                        ที่เหลือจากการแปรรูปมาเปนอาหารไก 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 ดานการประมง การเลี้ยงปลาโดยใชอาหารจากการนําสวนของเศษขาว 

                        ที่เหลือจากการแปรรูปมาเปนอาหารปลาที่เลี้ยงในบอ 
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แปลงเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

       -การไถกลบตอซัง 

       -การปลกูปุยพืชสด 

       -การปลกูพืชหมุนเวียนอายุสั้น 

       -การใชปุยหมัก/นํ้าหมัก 

       -การปลกูขาวอินทรีย 

 

เครือขาย จํานวน 16 ศูนย (ขอมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2562)              

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นายประดิษฐ  ทุมรินทร   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  085-7520447 

ถั่วเขียว/หวานปอเทือง 

44



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว    พื้นทีเ่ปาหมาย : 30,508 ไร   เกษตรกรเปาหมาย : 2,500 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเมืองแกว หมูที่ 4 ตําบลหนองหิน  อําเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Zone 48 X: 371021  Y: 1747608 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

              

  

 

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายวิชัย  ทวินันท อายุ 66 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 4512 00151 40 3 

ที่อยู : บานเลขที่ 83 หมูที ่4 บานเมืองแกว  ตําบลหนองหิน  อําเภอเมอืงสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 063 194 1494 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลหนองหิน สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 สวนใหญประกอบอาชีพทํานา 

สภาพความเหมาะสมในการปลูกขาว มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พันธุขาวที่

ปลูกมีอยู ๒ ชนิด คือขาวพันธ กข ๖ และพันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕  และอาศัยนํ้าฝน มักจะประสบปญหาหลายอยาง 

เชน ฝนทิ้งชวง ขาดแคลนนํ้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ  ตนทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกตํ่า 

แนวทางการพฒันา :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว   2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิต

สินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

หลักสูตรการเรียนรู : 1.การลดตนทุนการผลิต   2.การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

        3.การผลติและการใชสารชีวภัณฑ  4. การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 

ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่องการใชแกสชีวภาพในครัวเรือน   

                   เปนการใชมลูสัตวมาหมักเพ่ือใหเกิดเปนแกส 

                   นําไปใชในครัวเรือน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย) เปนจุดเรียนรูการนํานํ้าบาดาลมาใช

ทางดานการเกษตร โดยเครื่องสูบนํ้าที่ใชพลังงานแสงอาทิตย 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลิตสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช   

เปนการผลิตเช้ือราไตรโครเดอรมา  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปรับปรุงบํารุงดิน  การทํานํ้าหมักชีวภาพ และการทําปุยแหงโบกาชิ   

 

     

   

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การเลี้ยงปลาหลดและกุงฝอย  

                         เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6  การเลี้ยงสัตวปก  เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและแปรรูป 
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เครือขาย : จํานวน 14 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจงกลณี  อวนสงูยาง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081 380 3414 
 

ฐานการเรียนรูที่ 7  การปลูกผักกางมุง  . 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 

                 - การไถกลบตอซังขาว 

                - การปลูกปุยพืชสด 

                - การใชปุยหมัก/นํ้าหมัก 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 176,078 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 18,535 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสงเปลือย หมูที่ 5 ตําบลเมอืงทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 15.91922 Longitude 103.57483  Zone 48 X : 347445 Y: 1760521 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสวัสด์ิ ลาโพธ์ิ อายุ 57 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 4501 0150 4609 

ที่อยู : บานเลขที่ 165 บานสงเปลือย หมูที่ 5 ตําบลเมืองทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 09-3053-5456 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลเมืองทอง รอยละ 98 มีอาชีพหลักคือการทํานาสภาพความเหมาะสมใน

การปลูกขาว มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูประมาณ 7-10 ไร 

สวนมาก จะเปนการผลิตเพ่ือใชบริโภคเกษตรกรที่ผลิตขาวเพ่ือการจําหนายน้ันมีประมาณ 35-40 เปอรเซ็นต 

เกษตรกรใน ตําบลเมืองทองจะประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนจากการทํานาดํามาเปนการทํานาหวานและนาหยอด   

                               ทําใหตนทุนลดลง 1,200 บาท / ไร  

        2. การผลติขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทนุการผลิตและการผลิตขาวหอมมะลิที่มคีุณภาพ 

หลักสูตรการเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว  การผลิตและใชสารชีวภัณฑ   การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน      

                          การทําบัญชีครัวเรือน  การเลี้ยงโคขนุ การแปรรูปและบรรจุภัณฑขาว 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การตรวจวิเคราะหดินและผลิตน้ําหมักชีวภาพ มีการเก็บตัวอยางดินวิเคราะห และใช

เทคโนโลยีปุยสั่งตัด เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตตอไรที่สูงขึ้น การผลิตปุยอินทรียหลังการเก็บ

เกี่ยว การไถกลบตอซังและเกษตรกรจะหวานพันธุถั่วพรา และปอเทือง เพ่ือเปนปุยพืชสด  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลิตขาว การใชพันธุจากแหลงที่เช่ือถือไดมี การเตรียมดินมีการไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืช 

มีการสุมสํารวจศัตรูพืชในแปลงพยากรณ การระบาดศัตรูขาว การตัดตอนตนขาว การตัดพันธุปน  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติสัตว การเลีย้งโคขุน การผลิตอาหารสตัว 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ดานการประมง การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงกบในกระชัง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การใชพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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แปลงเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

     - การไถกลบตอซัง   

     - การปลูกปุยพืชสด 

     - การใชปุยหมัก/นํ้าหมัก 

     - การปลูกขาวอินทรีย 

      - การตัดตอนตนขาว  

เครือขาย : จํานวน 22 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอุมาภรณ แดงวิบูลย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 0177 2411 
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ท าเนียบศูนย์ ศพก. อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนอัมพร อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
สินค้าหลัก: เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย 1,500 ไร่   เกษตรกร  300 ราย 
สถานที่ตั้ง:  บ้านชูชาติ 317 หมู่ที ่15  ต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
พิกัด: x 378917 y 1752266  zone 48  lat. 15.846351 long.103.869217 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

 
สถานการณ์ของพื้นที่ หลังจากเกษียณอายุราชการ ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (เกษตรต าบล) 
ปัจจุบันอายุ 61 ปี ได้มีความตั้งใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืช
ในเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เป็นเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิตพืชผสมผสานให้มีความหลายหลาย ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ พืช
สมุนไพร พืชผักสวนครัว เลี้ยงแหนแดง  ป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนการท า ปุ๋ยหมัก น้ าหมัก ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า และธนาคารน้ าใต้ดิน สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ และขณะนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้หลาย ๆ พ้ืนที่ ขาดแคลน
อาหาร หรือมีอาหารไม่เพียงพอต่อ การบริโภค การท าเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ 
(New Normal) 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนา คือ สามารถปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เน้นการท า
เศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: ระบบการให้น้ าพืช 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การท าการเกษตรเพ่ือเป็นแหล่งอาหารไว้บริโภคในชีวิตประจ าวัน  
หลักสูตรการเรียนรู้ : เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรหลัก : การลดต้นทุนการผลิต (การท าน้ าหมักปรับปรุงดิน การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง การท าน้ าหมักจุลินทรีย์
ชีวภาพ การท าน้ าหมักบ ารุงพืช การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ) การผลิตพืช
ตามมาตรฐาน GAP และ ORGANIC การท าบัญชีครัวเรือน Smart Farmer & Young Smart Farmer 
หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรเสริม : การรวมกลุ่ม วสิาหกิจชุมชน การใช้น้ าอย่างรูคุ้ณค่า การวางแผนการผลติและการท าปฏิทินการผลิต                      
การแปรรูปผลผลิต การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงแหนแดง  ธนาคารน้ าใต้ดิน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกพืชสมุนไพร 
การปลูกไม้ผล การปลูกพืชผัก 
 
 

เกษตรกรต้นแบบ: นายอัมพร  เกรียงศรี  อายุ 61 ปี 
ที่อยู่ : 317 หมู่ที่  15 ต าบลอาจสามารถ  
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอด็ 
พื้นที่ : 7 ไร่    เบอร์โทรศัพท์: 091 059 4750 
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อาคารสถานที่ 

   
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1   การปลูกไม้ผลและพืชผัก 
การปลูกพืชให้มีความหลากหลายเพ่ือให้เป็นระบบนิเวศแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

     
ฐานการเรียนรู้ ที ่ 2   การปรับปรุงบ ารุงดิน 
การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักจากเศษอาหาร และการท าฮอร์โมนบ ารุงพืช 

     
ฐานการเรียนรู้ ที่  3  การเลีย้งไก่ไข่ 
การเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในระดับครัวเรือน  

     
ฐานการเรียนรู้ ที่  4 การเลี้ยงปลา  
นอกจากการขุดบ่อ/สระน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าแล้ว ยังปล่อยปลา เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภค 

     
ฐานการเรียนรู้ ที่  5 การปลูกพืชสมุนไพร 
การปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว พืชทุกตัวเน้นกินเป็นยา 

     
แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ระบบการให้น้ าในไม้ผล 

     
เครือข่าย ศพก.หลัก จ านวน 23 ราย  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : ว่าที่ ร.ต.หญิงวิพาพัฒ โลเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 082 863 8898 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 74,687 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 7,445 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขวาชี หมูที่ 3 ตําบลแสนชาติ อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

พิกัด : Latitude 16.18288    Longitude 103.66633  Zone 48 X: 357429  Y: 1789628 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

             ทต.ดินดาํ บา้นตลาด 

 ถ.ต.ดินดาํ อ.เมืองรอ้ยเอ็ด แยกไฟแดง  

 ศนูยเ์รยีนรูฯ้  

 ต.แสนชาติ                               อบต.ยางใหญ่ 

 ไป อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอด็ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายประเสริฐ แสนสงา อายุ 58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3450100880771 

ที่อยู : บานเลขที่ 93 หมูที ่3 บานเขวาชี ตําบลจังหาร อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 093 3258413 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแสนชาติ สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 และเปนพ้ืนทีท่ี่มีความเหมาะสมกับ

การปลูกขาว มีระบบชลประธานโดยสูบนํ้าจากลํานํ้าชี สามารถปลูกขาวไดทั้งนาปและนาปรังแตเกษตรยังประสบกับปญหา

ราคาผลิตตกตํ่า ตนการผลิตทุนสูง กําไรสุทธิตํ่า  

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว จาก 3,400 บาท/ไร  ใหเหลือ 2,500 บาท/ไร 

                           2. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสนิคา

เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

หลักสูตรเรียนรู  : 1. การเกษตรแบบผสมผสาน  2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

                       3. การผลติพืช ตามกระบวนการรับรองมาตรฐานสินคา 

 

 

 

 

 

 

ประมาณ10 กม. 
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ฐานเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การใชแกสชีวภาพในครัวเรือน เปนการใชมูลสัตวมาหมักใหเกิดเปนแกสเพ่ือการนําไปใชในครัวเรือนซึ่งจะ

ลดคาใชจาย และลดปญหามลภาวะจากมูลสัตว 

   

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การใชพลังงานทดแทน (ระบบสูบนาดวยพลังงานแสงอาทิตย) เปนจุดเรียนรูการนํานํ้ามาใช โดยเครื่อง

สูบนํ้าที่ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนกลไกการขับเคลื่อนการทํางานแทนการใชไฟฟา 

     

   

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงสัตวปกเศรษฐกิจ สงเสริมการเลี้ยงแมลงเพ่ือเปนการสรางรายไดอีกทางหน่ึง มีการผสมอาหาร

นอกเหนือจากการใหอาหารสําเร็จ เพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิต 

  
ฐานการเรียนรูที่ ๔  ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ เพ่ือนําองคความรูดานการเลี้ยงสัตวนํ้าใหเกษตรกรไดเรียนรู 

 
 

 

 

54



ฐานการเรียนรูที่ 5 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส  การปลูกพืชโดยไมใชดิน ประหยัดพ้ืนที่และไมปนเปอนกับสารเคมีตางๆในดิน 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว, การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน, การปลูกปุยพืชสด 

 

  

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 11 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววิภารัตน วงษพัง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 092 134 8905 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอ..โพนทราย....  จังหวัด.รอยเอ็ด....... 

สินคาหลัก : …ขาว…  

พื้นทีเ่ปาหมาย : …126,831……. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……5,710……. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน.เหลาขาว...... หมูที่ ..3... ตําบล ..ยางคํา.... อําเภอ ..โพนทราย... จังหวัด .รอยเอ็ด...... 

พิกัด : Latitude:  15.433096838995068  Longitude: 103.97550087422132, X : 390078 Y: 1706495 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางบุญเลิศ  เช้ือจิตร  อายุ   42 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4513-00049-29-5 

ที่อยู : บานเลขที่ 102 บาน เหลาขาว หมูที ่3 ตําบลยางคาํ อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

เบอรโทรศัพท : 062-1463775 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในอําเภอโพนทราย สวนใหญประกอบอาชีพทํานา การผลิตเพ่ือใชบริโภค และจําหนาย

ขาวเปลือกในลานรับซื้อขาว และสหกรณการเกษตรอําเภอโพนทราย พันธุขาวที่ปลูก คือ พันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕และ

ขาวเหนียวพันธุพ้ืนเมือง แตมักจะประสบปญหาหลายอยาง เชนนํ้าทวม ฝนทิ้งชวง ขาดแคลนนํ้า ดินขาดความอุดม

สมบูรณ ตนทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกตํ่า 

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนขาวโดยการใชเทคนิคการทํานาโดยการตัดตนขาวในระยะตนกลา 

และใชนํ้าหมักชีวภาพฉีดพนเพ่ือชวยยอยสลาย การเพาะเลี้ยงแหนแดงในนาขาว เพ่ิมธาตุอาหารใหขาว และยังเปนการ

กําจัดวัชพืชโดยไมใชสารเคมี ชวยลดการใชปุยเคมี มีเปาหมายเพ่ือถายทอดแนวทางการลดตนทุนการผลิตขาวจากเดิม  

        2. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตขาวโดยการบริหารจัดการดินและปุยใชปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะหดิน 

และเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวโดยการผลิตขาวใหปลอดภัยจากสารเคมีดวยวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและ

การใชประโยชนจากสารชีวภัณฑ 

56



หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต   2. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต/การแปรรูป/การตลาด 3. การจัดการดินและปุย

(การตรวจวิเคราะหดินและการใชปุยสั่งตัด) 4. การใชสารชีวภัณฑและการทําเกษตรอินทรีย 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ลดตนทุนการผลิตขาวโดยการใชเทคนิคการทํานาโดยการตัดใบขาวและใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนเพื่อชวย

ยอยสลายและกําจัดวัชพืชในนาขาว,การเพาะเล้ียงแหนแดงในนาขาวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหขาว รวมกับการกําจัดศัตรูขาวโดยใช

สารชีวภัณฑ ไดแก ไตรโครเดอรมา/บิวเวอรเรีย ,การใชปุยส่ังตัดตามคาวิเคราะหดิน และการเพิ่มมูลคาผลผลิต/การตลาด 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การใชพลังงานแสงอาทิตย(โชลาเชลล) โดยติดตั้งแฝงพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาเพื่อใชในการสูบ

น้ําทําการเกษตรภายในพื้นที่ศูนย ศพก.เปนการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3.  การผลิตปุยหมักชวีภาพ,ปุยอินทรยี ใชในการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตและรักษาส่ิงแวดลอม 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การเล้ียงสัตวและการทาํประมง เพือ่เปนตัวอยางในการทําอาชพีเสริมและสรางแหลงอาหารไวบริโภคใน

ครัวเรอืน 
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เครือขาย : จํานวน 10 เครือขาย (ขอมูล ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนิรันทร  อุตระวิเศษ   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-2652355 
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