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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดูนสาด  อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 

สถานทีต้ั่ง : บานคลองชัย หมู  8  ตําบลดูนสาด  อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  41,472 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  2,212 ราย 

พิกัด :   latitude 16.799456  longitude   103.134955 

   (X = 301239 Y = 1858305)  Zone 48Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :   นายจรินทร  ธรรมดี  

สถานทีต้ั่งศนูยเรียนรูฯ : บานเลขที่ 99 หมู 8 บานคลองชัย  

   ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 08 9274 5102 

 

 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอกระนวน มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 31,530 ไร ปลูกมากทีสุ่ดของจังหวัด

ขอนแกน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตําบลดูนสาด รอยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกยางพารา มันสําปะหลัง 

และขาว  เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกขาว อยูในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม (N) ไมมีระบบชลประทาน อาศัยนํ้าฝน ประชาชนสวน

ใหญในตําบลดูนสาดมีการยายบานเรือนมาจากที่อ่ืนคอนขางหลากหลาย สวนหน่ึงมีถิ่นฐานเดิมมาจากภาคใต ซึง่มี

อาชีพด้ังเดิมและมีความรูในการทําสวนยางพารา ประกอบกับในพ้ืนที่อําเภอกระนวน มีแหลงสําหรับรับซื้อนํ้ายาง

และยางกอนถวยในพ้ืนที่ทําใหคาใชจายในการขนสงลดลง แตเกษตรกรยังประสบปญหาราคานํ้ายางดิบ ยางกอน

ถวย คาจางแรงงาน ผลผลิตตอไรตํ่า การใชปจจัยการผลติสูง ความอุดมสมบูรณของดิน ราคาปุยและสารเคมีสูง ทํา

ใหตนทุนการผลิตสูง  

อ.นํ้าพอง 

ต.ดูนสาด 

ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม 

 นิคมสหกรณดงมูล 

อ.ยางตลาด 
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แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิต โดยการใชเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือผลผลิตนํ้ายางและการแปรรูป  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยาง 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต และการทําไรนาสวนผสมเพ่ือเสริมรายได 

ฐานการเรียนรู :  

1. เทคโนโลยีการผลิตยาง  

        โดยเนนต้ังแตการใชพันธุยางที่เหมาะสมในพ้ืนที ่ ไดแกพันธุ 

RRIT251 RRIM600 ซึ่งใหผลผลิตนํ้ายาสูง ปลูกโดยตนตอตาและตน

ยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตรและเตรียมพ้ืนที่กอนปลูก ระยะปลูก การ

บํารุงรักษาสวนยาง การกรีด 

2. เทคโนโลยีดานดิน ปุย  

 

โดยเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ไดแก ใสปุยเคมี

ตามคาวิเคราะหดิน ใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย โดยใสใหถูกสูตร 

ถูกเวลา ถูกวิธี การปลูกพืชคลุมดินชวยควบคุมวัชพืช ลดการชะลาง

พังทลายของดิน ปรับปรุงโครงสรางและเพ่ิมธาตุอาหาร  

3. การทําไรนาสวนผสม การเลี้ยงกบ นกกระทา 

แปลงเรียนรูฯ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหวยโจด อ.กระนวน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเจียรนัย  ธรรมดา 

เบอรโทรศัพท : 089-4997134 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานท่ีต้ัง : 11 หมู่ท่ี 4 บ้านป่าหวายนั่ง ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 

พิกัด : Zone 48 Q    X : 265240   Y : 186378 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายทองแดง โห้หนู  เกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2506 อายุ 55 ปี 

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน : 3 4019 00188 11 3 

ที่อยู่ : เลขท่ี 11 หมู่ท่ี 4 บ้านป่าหวายนั่ง ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น 40280 

โทรศัพท์ : 090-3388818 

ข้อมูลด้านการเกษตร : สภาพพ้ืนท่ีตําบลเขาสวนกวาง ส่วนใหญ่ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นลูกคลื่น ไม่

สมํ่าเสมอ อยู่นอกเขตชลประทาน ทําการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน และมัน

สําปะหลังโรงงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานการณ์น้ําในปัจจุบันฝนไม่ตกตามฤดูกาลปริมาณน้ําฝนมีน้อย ทําให้เกษตรกรประสบปัญหา

น้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง ทาให้มีการใช้ปัจจัย

การผลิตในปริมาณท่ีสูงข้ึนทุกปี ประกอบกับการบริหารจัดการน้ํา ดิน และปุ๋ย   ของเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพ จากสภาวะดังกล่าว 

ทําให้การผลิตด้านเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาในเร่ืองต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นตามด้วย หากมีการศึกษาและ            นํา

เทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ํา ดิน และปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ย่อมจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต

และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้  นายทองแดง โห้หนู  จึงเลือกท่ีจะทําการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน 
องค์ความรูในการประกอบอาชีพ และงานท่ีภาคภูมิใจ : -เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

          -การใช้ปุ๋ยปรับปรุงบํารุงดิน และให้เกิดประสิทธิภาพ 

         -การป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราโตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรีย, 

          -ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตพืชและอาหารสัตว์ 

          -เลขานุการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตําบลเขาสวนกวาง 

          -ประธานกรรมกลุ่มเรียนรู้วิถีพอเพียงบ้านป่าหวายนั่ง ตําบลเขาสวนกวาง 

          -ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเขาสวนกวาง 

          -อาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

          -ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีไก่ย่าง และของดีอําเภอเขาสวนกวาง ประจาปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทอ้อยโรงงาน 

          -เป็นจุดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตอ้อยตลอดจนระบบการให้น้าพืช

แบบต่างๆ (น้าราด, น้าหยด, สปริงเกอร์) 

การผลิต : -การใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพ     -การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
             -การจัดการระบบนํ้าในแปลงโดยใช้ระบบน้าหยด,สปริงเกอร์ และใช้น้ําราดตามร่องปลูก 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ : -เน้นการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด 
            -การลดต้นทุน การผลิตพืช โดยใช้ระบบน้าหยด สปริงเกอร์ ร่วมกับการให้น้ําพืช และประยุกต์ใช้การ เกษตรแบบประณีต 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน อันนําไปสู่ผลตอบแทน/ผลกําไรท่ีสูงข้ึนตาม 

            -การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 

แนวคิดในการทางาน : ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ อดทน หัวไวใจสู้ เสียสละเวลาส่วนตัว และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานราชการต่างๆ 

ท้ังการเข้ารับอบรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตวิธีการต่างๆ ในการผลิตพืชไร่ และที่สําคัญ คือ การทางานเป็นทีม และความ

สามัคคีกันในกลุ่ม ตลอดจนการริเร่ิมและปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของเกษตรกร ให้หันมายอมรับและนาการปฏิบัติไปสู่เทคโนโลยีการ

ผลิตใหม่ๆ ให้ประสบความสําเร็จและย่ังยืน 
หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร : -น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต และการทางการเกษตร 
      -นําภูมิปัญญาชาวบ้าน ดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับการผลิตทางการเกษตร อีกท้ัง ริเร่ิมและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตพืช 

      -การคํานึงถึงหัวใจสําคัญของการเกษตร ท้ังในเร่ืองของดินและนํ้า ดินจะต้องปรับปรุงให้อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําก็ต้องจัดหา

และวางระบบการให้น้ําท่ีเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 4



ฐานเรียนรู้ : ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ย การผลิตปุ๋ยหมัก,ทําน้ําหมักชีวภาพ และปลูกปอเทืองในการบํารุงดิน  

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การจัดการพันธ์ุอ้อย (เทคโนโลยีการผลิตอ้อย) เป็นการสอนวิธีขายพันธุ์อ้อย และเทคนิคการผลิตอ้อยชําข้อ ซ่ึง

จะทําให้ลดต้นทุนในการผลิต และปลอดจากโรคใบขาวในอ้อย 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3  การบริหารจัดการศัตรูอ้อย การนําตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงหางหนีบ เป็นตัวหํ้าควบคุมประชากรของแมลง

ศัตรูพืช เช่น เพลี้ย,หนอนกออ้อย 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : การบริหารจัดการนํ้า เป็นการเรียนรู้การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการใช้ระบบน้ําหยดในการเกษตร 

      

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในครัวเรือน และ

ชีวิตประจําวันของตนเอง 

 
แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงของเกษตรกรต้นแบบ (นายทองแดง โห้หนู) ท่ีอยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สถานท่ีมีความเหมาะสม มี

ความพร้อม สามารถใช้เป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรท่ีเข้ามาศึกษาได้โดยเกษตรกรต้นแบบยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ให้ผู้ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจําวัน และเป็สถานท่ีในการถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ

ท่ัวไปในชุมชน ตลอดจนเกษตรกรภายนอกท่ีเข้ามาศึกษาดูงานอย่างมีความสุข 

 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวนันทนา  มูลมาตย์      

โทรศัพท์ : 089-5742194 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.โคกโพธ์ิไชย  จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  65.773 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  4,629.. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองหญารังกา หมูที่ 5 ตําบลโพธ์ิไชย อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  Long  102.36397258330483  Lat  16.041014425560057 Zoning  S2 

 (X = 0217940 Y = 1775266) Zone 48Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  

นายประสงค   ประจุดทะเน  

เลขที่ 6  บานหนองหญารังกา   

หมูที่ 5  ต.โพธ์ิไชย  

อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 087-0352102 

 

 

 

สถานการณของพื้นที่ :  - เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญจะปลูกขาวเกือบทุกครอบครัว 

- เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม 

- การผลิตมักประสบปญหาผลผลิตตอไรตํ่า ดินขาดความอุดมสมบูรณ 

- โรคแมลงระบาด 

- ตนทุนการผลิตสูงการใชเทคโนโลยีไมถูกตอง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี 

 

 

ที่ว่าการอาํเภอโคกโพธ์ิไชย 
บา้นโคก 

บา้นโพธ์ิไชย 

บา้นโนนกระยอม 

บา้นกดุลอบ 
บา้นมลูนาค 

สนง.เทศบาลตาํบลโพธ์ิไชย 

บ้านหนองหญ้าปล้อง 

บ้านหนองหญ้ารังกา 

ศูนยเ์รียนรู้ 

ตู้ยาม สภ.โคกโพธิไ์ชย 

ถนน 229 มัญจาครีี – แก้งคร้อ 
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แนวทางการพัฒนา :  1. ลดตนทุนการผลิตขาว โดยเนนการใชปุยเคมีที่ถูกตอง และถูกวิธี ปรับปรุงบํารุงดิน 

        2. การผลิตขาวใหมีคุณภาพดี ตรงตามชนิดพันธุ 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 3,650 บาท/ไร เหลือ 2,450 บาท/ไร โดยการปรับปรุง

บํารุงดินจากพืชตระกูลถั่ว และการใชนํ้าหมักชีวภาพจากเศษพืช  

 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาว 

 

ฐานการเรียนรู : 

1. การปรับปรงุบํารุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว 

เชน ปอเทือง หลังการเก็บเกี่ยวขาว 

และการใชนํ้าหมักชีวภาพจากเศษพืช 

 

 

 

2. การผลิตขาวที่มีคุณภาพ มีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีต้ังแตเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา 

การกําจัดพันธุปนเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ 

3. การปองกันกําจัดพืชโดยวิธีผสมผสาน มกีาร 

สํารวจตรวจนับสถานการณศัตรูพืชเปนประจํา 

ทุกสัปดาห การใชสมุนไพร ชีวภาพ 

ในการปองกําจัดศัตรูพืช 

 

 

 

4. การใชปุยเคมีถูกวิธี ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยการเนนปุยตามคาวิเคราะหดิน หรือ ปุยสัง่ตัด 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  ศนูยจัดการดินปุยชุมชนบานโนนกระยอม หมูที่ 3 ต.โพธ์ิไชย  อ.โคกโพธ์ิไชย  จ.ขอนแกน ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวพรประภา  โอดพิมพ 

เบอรโทรศัพท : 083-2854188 
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                                                                                                                ศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน(เพ่ิม

ผลผลิตขาว) 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย ๙๙,๔๐๕ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  ๑๐,๗๐๒ ราย 

สถานทีต้ั่ง : : บานหวยอ่ึง หมูที่ 4 ตําบลชนบท อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  Long  102.58436   Lat  16.096449 Zoning S2 

 X = 241606  Y = 1781115 zone 48 Q   

 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

  ไป อ.มัญจาคิรี                                                   อําเภอชนบท 

 

                                                ศูนยเรียนรูฯ                  ที่วาการ 

                                                                               อ.ชนบท                                                     

                                                บานหวยอ่ึง 

                                                                           ไป อ. แวงใหญ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นางบุญเต็ม สุดใจ  อายุ  57  ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ 89  หมู 4 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 40180 

เบอรโทรศัพท : 0846824833 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลโนนพะยอม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 85  และพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ที่มีความ

เหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) รอยละ98.25 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย แตประสบปญหาตนทุนปจจัยการผลิต

สูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ราคาผลผลิตตํ่า มีรายไดไมคุมคากับการลงทุนการผลิตขาว 

แนวทางการพฒันา : การปรบัปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และลดตนทนุการผลิต ไรละ 300  บาท และเพ่ิม

มูลคาผลผลิตขาว จากการขายขาวเปลือก กก.ละ 12 บาท แปรรูปเปนขาวฮางงอกจําหนาย กิโลกรัมละ 50 บาท  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว (ขาวฮางงอก) 

เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู :  

1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

2. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวมะลิ(ขาวฮางงอก) 

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู :  

          ฐานเรยีนรูที ่1 เรื่อง การลดตนทนุการผลิตขาว    

          ฐานเรยีนรูที ่2 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

          ฐานเรยีนรูที ่3 เรื่องการการผลิตขาวที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน(GAP) 

          ฐานเรยีนรูที ่4 เรื่องการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวมะล ิ(ขาวฮางงอก) 

  ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่องการใชนํ้าอยางรูคุณคาปางประชาถวายพอของแผนดิน 

 

การผลิตขาวฮางงอก 

  ขั้นตอนที่ 1 แชขาวขาวเปลือก ใชเวลา 24 ช.ม.นําขาวที่แชไวมามอก(หุม) ใชเวลา  24 ช.ม. 

  ขั้นตอนที่ 2 นําขาวที่มอก(หุม)มาน่ึง จนเมล็ดขาวแตก 

  ขั้นตอนที่ 3  นําขาวที่น่ึงสุขแลวนําไปผึ่งตากในรมจนแหง 

  ขั้นตอนที่ 4 นําขาวที่ตากแหงแลวไปสีโรงสีขาวกลอง 

  ขั้นตอนที่ 5  นําขาวมาที่สีแลวมาคัดคุณภาพ 

  ขั้นตอนที่ 6 นําขาวฮางงอกที่คัดคุณภาพแลวบรรจุจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมเมลด็พันธุขาวชุมชนหมูที่ 4  ตําบลโนนพะยอม ศูนยจัดการดินปุยชุมชน และศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  น.ส.เบญจมาภรณ  พรพิพัฒน 

เบอรโทรศัพท : 090-9709570 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 141,707 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,046 ราย  

สถานทีต้ั่ง :  หมู 5 บานแสนสุข ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : Long 101.984498    Lat 16.587945 Zoning S2 

 ( X  268352 Y 1803853) Zone.47 Q 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรูฯ :  นายประหยัด ชํานาญรบ 

ที่อยู  :  บานเลขที่ 500 หมู 5 ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลโนนสะอาด มีอาชีพเกษตรกร  และสวนใหญปลูกขาว โดยพ้ืนที่ที่ปลูกมี

ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ 58.77 โดยสวนใหญปลูกขาวเพ่ือไวรับประทานในครัวเรือน ซึ่งมักจะประสบปญหา

ในเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง ทําใหมีตนทุนที่สูง ทําใหรายไดลดลง  จึงจําเปนตองมีการลด

ตนทนุการผลิต และเน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญมีรายไดหลักจากการปลูกขาวเพียงอยางเดียว จึงตองมีการสงเสริมให

เกษตรกรในพ้ืนที่ มีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือใหมีรายได และมีอาหารบริโภคตลอดป  

แนวทางการพฒันา  : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  และการลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิม3,145 บาท/ไร 

เหลือ2,695 บาท/ไร  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู  : การทําเกษตรแบบผสมผสานการปลูกไมผล (ฝรั่ง) และการลดตนทุนการผลิตขาว  

การนําไปใชประโยชน : การเกษตรแบบผสมผสาน และการลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชปุยอินทรีย ปุยสั่งตัด   

หลักสูตรเรียนรู : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน และการลดตนทุนการผลิต  

    

 

สะพาน 

หลม่สกั 
ชมุแพ 

จ.เลย 

ศพก. 

กม.7 
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ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ)  

   ๑. การปลูกไมผล ฝรั่ง  

 

 

 

 

๒. ปศุสัตว ประมง  

 

 

  

 

 

 

๓. การผลิตเช้ือไตโครเตอรมาควบคุมโรคพืช    ๔. การปลูกพืชใชนํ้านอย 

 

 

 

         

 

 

 ๕. การซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก                
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 แปลงเรียนรู :  

 

 

   

   

   

 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโนนสะอาด อ.ชุมแพ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกิตติเชษฐ รัตนเกื้อ ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 099- 263 1991 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน(ขาว) 

สถานที่ต้ัง  บานยางคํา  หมูที ่6  ตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด  X  295844  Y  1828245 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

  
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  นายสํารอง  เอกตาแสง  อายุ  70  ป   

    บานเลขท่ี 103  หมูท่ี 6  ต.กระนวน  อ.ซําสูง  จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท 084 0853536 

สถานการณของพ้ืนที่  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกระนวน  สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95  พ้ืนที่ปลูกสวนใหญเปน

พ้ืนที่ที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ถึงเหมาะสมนอย (S3) และ ไมเหมาะสม (N) โดยปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและ

จําหนาย แตประสบปญหาการผลิตเมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ การใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ราคาปุยและสารเคมีแพง โรคแมลงระบาด  

แนวทางการพัฒนา  - การลดตนทุนการผลติขาว ซึ่งตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,550 บาท  โดยมี

เปาหมายลดตนทุน ไรละ 500 บาท 

- การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

จุดเดนของศูนยเรียนรู   เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  และผลิตขาวคุณภาพดีมีมาตรฐาน 

หลักสูตรการเรยีนรู   1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

   2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

ฐานการเรียนรู ฐานที่ 1  การลดตนทนุการผลิตขาว 

          1. การวางแผนการทํานาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดตนทุนและผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

  2. ใชขาวพันธุดี 

  3. การใชเทคโนโลยีการผลิตอยางประณีต  

  4. การปองกันกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน 

ศพก.ตําบลกระนวน 

ถน
นน

กร
ะน

วน
 –

 เช
ียง

ยืน
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  5. การดูแลรักษาต้ังแตปลูก – เก็บเกี่ยวและขนสง 

ฐานการเรียนรู ฐานที่ 2  การเลี้ยงปลาอินทรียในบอ 

1. การเลี้ยงปลาแบบอินทรีย ในบอ (ลดตนทุนการเลี้ยงปลา)                                 

เปนการลดความเสี่ยง จากการทํานา หรือปลูกพืชเชิงเด่ียว 

ฐานการเรียนรู ฐานที่ 3  การผลิตปุยอินทรยี 

1. การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยหมัก และอ่ืนๆ                                              

เพ่ือใชในการลดตนทุนการผลติขาว และรักษาสมดุลธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย  -  ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลกระนวน   

                ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน กรมการขาว 

 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  นางสมนึก  ดานซาย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  089-4213408 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
สินค้าหลัก : จิ้งหรีด 
พื้นทีเ่ปา้หมาย : 151,200 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 20,969 ราย  
สถานทีต้ั่ง : บ้านแสนตอ หมู่ 8 ตําบลบัวใหญ ่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
พิกัด : Long 102.9463178622014 Lat 16.607507728838748 Zoning S2 X 48 Q 0280910 Y 1837259  
แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเพ็ชร วงศ์ธรรม  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 36 หมู่ที ่8 ตําบลบัวใหญ ่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์ : 081 0609186  
 
สถานการณ์ : เกษตรกรในพ้ืนที่ทําการเพาะปลูกพืชเป็นหลัก คือ ข้าว (พ้ืนที่ S2) รองลงมาคือพืชไร่ มันสําปะหลัง และ
อ้อยโรงงาน การผลิตทางการเกษตรมักประสบปัญหากับสภาพดิน อากาศ ภาวะภัยแล้ง และภาวะสินค้าเกษตรตกตํ่า 
ต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน เกษตรกรต้นแบบนายเพ็ชร วงศ์ธรรม จึงได้ริเร่ิมนําเอาจ้ิงหรีดมาเลี้ยงในพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิมรายได้  
ต่อมาเป็นที่นิยมในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก  จึงเกิดเป็นรายได้หลักของชุมชน  จนทําให้บ้านแสนตอเป็นที่เรียกขานว่า 
“หมู่บ้านจิ้งหรีด” 
 
แนวทางการพฒันา  : รายได้เพ่ิมขึ้นจาก 80,000 บาท/ตัน เพ่ิมเป็น 82,500 บาท/ตัน   
                           ลดต้นทุนการผลิต จาก 40,000 บาท/ตัน ลดเหลือ 38,000 บาท/ตัน 
 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้  : การลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด 
 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด  
 
หลักสูตรเรียนรู้ : หลักสูตรหลัก การลดต้นทุนการผลิต  
   หลักสูตรบังคับ เศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักสูตรเสริม การจัดทําบัญชีครัวเรือน  
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ 1. การไถกลบตอซังและการใช้ปุ๋ยมูลจ้ิงหรีด 

 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ 2. การผลิต/การใช้ปุ๋ยหมัก  
ฐานการเรียนรู้ 3. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
ฐานการเรียนรู้   4. เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงจิ้งหรีด  

 
   
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู ้:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบงาน : นางยอดขวัญ  สามะ      
โทรศพัท์ : 063-7289229 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอโนนศลิา  จังหวัดขอนแกน 

สถานการณของพื้นที ่:  พอสมจิต ใจดี เปนเกษตรกรในพ้ืนที่

ตําบลโนนแดง  เปนเกษตรกรตนแบบของ ตําบลโนนแดง โดย

มีแนวคิดทําเกษตรผสมผสาน ปลูกทุกอยางที่กิน และ กินทุก

อยางที่ปลูก บนพ้ืนที่ทําการเกษตรอยู จํานวน 8 ไร 30 ตรว. 

โดยเกษตรกรไดขุดบอเลี้ยงปลา 1 ไร และแบงพ้ืนที่ปลูกผัก 

(ผักมีการวางแผนการปลูกตามฤดูกาล เชน ขาเหลือง 

กระเจี๊ยบเขียว  พริก ตนหอมฯ) จํานวน 1 ไร แปลงผักหวาน

ปา พ้ืนที่ ประมาณ 1 ไร  ปลูกไมผลเชน มะนาว ,มะมวง  ฝรั่ง 

นอยหนา  กลวยนํ้าวา  ประมาณ 1 ไร และอีกประมาณ 4 ไร 

เกษตรกรปลูกขาว ลุงนาเปนเกษตรกรตนแบบในดาน 

การจัดการพ้ืนที่ทํากิน โดยเนนเรื่องเกษตรผสมผสาน 
          ในแปลงน้ีมีรายไดรายวัน รายสัปดาห รายฤดูกาล   โดยรายไดรายวันไดจากการเก็บพืชผัก  มะนาว   

และจับปลาจําหนายวันละ 300-500 บาท รายไดรายสัปดาหจากการตัดกลวยนํ้าวาจําหนายสัปดาหละ 800-

1,000  บาท  รายไดรายฤดูกาลไดจากการจําหนายจําหนายขาวนาป  ผักหวานปา  และพวกไมผลรายได

ประมาณ  80,000 บาท    ทาํใหทั้งปมีรายไดไมตํากวา 200,000 บาท   

 

แนวทางการพฒันา   การทําเกษตรผสมผสาน เนนปลูกพืชทุกอยางที่กิน และกินทุกอยางที่ปลูก เหลอืจาก

การอุปโภค บริโภคในครัวเรือนคือเก็บขาย โดยลุงนาเนน

ทางดานสารชีวภาพ ไมใชสารเคมี จึงทําใหผูคนในเขตน้ีมัน่ใน

ผักสวนลุงนา ทําใหมีช่ือเสียง  เพราะผลิตขายในทุกฤดูกาล 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  เกษตรผสมผสาน 

แปลงเรียนรู  แปลงขาว 

หลักสูตรการเรยีนรู : หลักสูตรหลัก  การลดตนทุนการผลิตขาว 

       หลักสูตรบังคับ การทําเกษตรผสมผสาน 

       หลักสูตรเสริม การจัดทาํบัญชีครัวเรือน 
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ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว  การดูแลรักษาต้ังแตปลูกจนเก็บเกี่ยว การเลือกเทคโนโลยี

การผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไดแก การเตรียมดิน การ

คัดเลือกพันธุขาวที่ตลาดตองการ  และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุขาวคุณภาพดีและกําหนดอัตราการใช

เมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 

 

2.  การทําเกษตร

ผสมผสาน   

บนพ้ืนที่ 8 ไร แบงพ้ืนที่ปลูก

ผัก (ผักมีการวางแผนการปลูก

ตามฤดูกาล เชน ขาเหลือง กระเจี๊ยบเขียว  พริก ตนหอมฯ) จํานวน 1 

ไร แปลงผักหวานปา พ้ืนที่ ประมาณ 1 ไร  ปลูกไมผลเชน มะนาว ,

มะมวง  ฝรั่ง นอยหนา กลวยนํ้าวา  ประมาณ 1 ไร  

              

     3.  การเลีย้งปลา

ในบอดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขุดบอเลี้ยงปลา 1 ไร โดยทดลอง

เลี้ยงปลาในบอดินในนาขาว การผลิตอาหารปลาแบบลดตนทุน 

     4.  การผลิตปุยหมัก และปุยอินทรีย ชีวภาพ ผลิตภัณฑทาง

การเกษตรจากสวนลุงนา เนนการผลิตแบบปลอดภัย ใชปุยหมัก และ ปุยอินทรียชีวภาพ โดยการผลิตปุยหมัก 

และปุยนํ้าชีวภาพ ไวใชเองในสวน เนนการพ่ึงพาธรรมชาติ มากกวาการใชสารเคม ี

 

เจาหนาประสานงาน : นางสาวรัชดาภรณ  โพธ์ิพาด 

โทรศัพท : 083-9551445 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก : ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 137,000ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,600 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโสกจาน หมูที่ 3 ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  Long 102.76315598006845     Lat 16.063966095455644 Zoning : S1 

 ZONE 48 Q X 260701  Y1777304   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 บานโสกจาน 

                                                                                                                ไปอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 

 บานโสกจาน 

         

 ไปบานโสกตลิ่ง 

บานโสกจาน 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายสุริยันต พิเชฐพงษวิมุติ 

ที่อยู  : บานเลขที่ 89 หมู 3 บานโสกจาน  

ต.ในเมือง อ.บานไผ   จ.ขอนแกน  

เบอรโทรศัพท : 086 242 8562   

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในอําเภอบานไผ ประมาณรอยละ 90 ปลูกขาว โดยในพ้ืนที่ของบานโสกจาน เปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมตอการปลูกขาว (S1) แตพบวาปญหาที่เกิดกับเกษตรกรคือ ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น มีการใชปจจัยการผลิตสูง เมล็ด

พันธุดีมีราคาสูง ปุยแพง ดินขาดความอุดมสมบูรณ โรคแมลงระบาด ทําใหผลผลิตที่ไดมีปริมาณนอยและไมมีคุณภาพ  เน่ืองจาก

การจัดการทีไ่มมีประสิทธิภาพ การเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยียังเปนไปไดนอย 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตขาว    

ธนาคารชมุชน 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : เทคโนโลยีการลดตนทุนโดยการใชปุยลดตนทุน (ไถกลบตอซัง ปุยพืชสด ปุยสั่งตัด) และ

การเพ่ิมผลผลติขาวโดยใชเทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดียว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว จาก 3,381 บาท/ไร เหลอื 2,714 บาท/ไร  

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู :  1. การใชปุยลดตนทุน (ไถกลบตอซัง,ปุยพืชสด,ปุยสั่งตัด) 

  2. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ (เช้ือราไตรโคเดอรมา) 

  3. การปลูกขาวตนเดียว (SRI)  4. เศรษฐกิจพอเพียง (มะนาว, ประมง, ปศุสัตว, ผัก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน, สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 

๕ ขอนแกน  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : .นางจารุวรรณ บุญนําพา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 088-548 5313 

 

20



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

  

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

สถานทีต้ั่ง :  บานดอนหัน หมู 11 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  X 245873 Y 1819423 

แผนที่ :     

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมภาร บุราณ อายุ 50 ป  

ที่อยู :  44 หมู 11 บานดอนหัน ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

เบอรโทรศัพท : 096-6459758 

สถานการณของพื้นที่ :  การจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละ 1 จดุ หวังให

เกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรที่มีดานทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมปีริมาณและ

คุณภาพมากย่ิงขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสามารถพ่ึงพาตนเองได ในอําเภอบานฝาง ไดดําเนินการใน                 

หมูที่ 6,11 บานดอนหัน ตําบลบานฝาง ซึ่งมกีิจกรรมปลูกผกั มะนาว ชะอม ขาวโพดฝกสด เพ่ือใหมีการเรียนรู               

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ           

การผลิต โดยมกีารถายทอดความรูดานการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรที่สามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดย

คํานึงถึงสภาพแวดลอมและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
 

แนวทางพฒันา :  

      - เปนแหลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

      - เปนจุดดูงานดานการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต เชน ดานการปลูกผักปลอดภัย และการปลูกไมผล  

      - เปนจุดถายทอดองคความรูดานการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร  

      - เกษตรกรตนแบบ มีแปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  

- ชุมชนทุกตําบลในอําเภอบานฝาง ยอมรับเปนแหลงเรียนรู  

- เกษตรกรในกลุมมีความเขมแข็ง และมีรายไดในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น กิจกรรมดําเนินการในพ้ืนที่ 7.5 ไร 

- ปลูกผัก 1.5 ไร  
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- ปศุสัตว การเลี้ยงสัตวปก  

- การปลูกไมผล 5 ไร 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนรู :  
 

- การปรับปรุงบํารุงดิน แปลงเรียนรู  

- การปลูกผักปลอดสารพิษ 

- ดานปศุสัตว การเลี้ยงสัตวปก 

- การปลูกไมผล (กลวย มะมวง มะนาว) 

ฐานเรียนรู : 

  

- การทําปุยหมกั  

- การปลูกผักปลอดสารพิษ  

- ดานปศุสัตว (การเลี้ยงสัตวปก)  

- การปลูกไมผล (กลวย มะมวง มะนาว) 
 

เครือขาย :  ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายสุนันทา  โรจนชาลี  

เบอรโทรศัพท :  089-7173295 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก : มะมวง 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายบุญสวน แกวไพบูรย 

 

 

 

 

สถานการณของพื้นที ่ แตเติมพ้ืนที่ไดมีการผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งประสบปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกตํ่า แต

ปจจัยการผลิตกลับมีราคาที่สงูขึ้น และการปลูกมันสําปะหลังยังทําใหดินขาดธาตุอาหารมากขึ้น ตองใสปุยเคมี

เพ่ิมขึ้นในทุกป ดังน้ันจึงมีการวิเคราะหปญหา หาทางออกรวมกัน จนไดมาปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือปลูกมะมวง

เพ่ือการสงออก ซึ่งทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา ผลิตมะมวงนอกฤดู ใหไดคุณภาพสงออกไปตางประเทศ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู การนําเทคโนโลยีการผลติมะมวงสงออก เพ่ือใหไดมะมวงคุณภาพจากการ

จัดการสวน และการวางแผนการผลิตมะมวงออกนอกฤดูเพ่ือเพ่ิมราคาผลผลติ 

การนําไปใชประโยชน เทคนิคการผลิตมะมวงนอกฤดู 

หลักสูตรการเรยีนรู การผลิตมะมวงนอกฤดูเพ่ือการสงออก 

แปลงเรียนรู  แปลงเรียนรูมะมวงนอกฤดู 

ฐานการเรียนรู  

ฐานที่ 1. การผลิตมะมวงนอกฤดูตามมาตรฐาน GAP การปลูกมะมวงนอกฤดูตามระบบ

มาตรฐาน GAP มีหลกัในการปฏิบัติดังน้ี 

1. มีการจัดการสขุลักษณะสวน 

2. มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 

3. มีการจัดการปจจัยการผลิต 

4. มีการปฏิบัติและการควบคุมการผลิต 

5. มีการบันทึกและการควบคุมเอกสาร 

ฐานที่ 2 การตัดแตงกิ่ง การบํารุงรักษา และ การดึงใบอฐานที่ 3. การราดสารแพกโคลบริทราโซลและ

การใสปุย  

 

ฐานที่ 4. การฉีดพนปุยทาใบและการ ปองกันกําจัดโรคแมลง 
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การฉีดพนปุยทางใบ  บํารุงตนดวยปุยทางใบ

เพ่ือสรางตาดอก หลังราดสาร 1 เดือน 

การฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคและแมลง โดยใชรถพนยา

แอรบลัส 

 

ฐานที่ 5 การตัดแตงผลการหอ      

 

 

 

ฐานที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการคัดคุณภาพ 

 

     

เจาหนาที่ประสานงาน : นายพิเชษฐ ยามา 

โทรศัพท : 086-2320916  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลสระแกว  อําเภอเปอยนอย   

     จังหวัดขอนแกน (กจิกรรมเกษตรผสมผสาน) 

สถานทีต้ั่ง : บานวังหิน  หมูที่ 2 ตําบลสระแกว   อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน  40340 

พิกัด : X 273967      Y 1755397 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายปญญา  รินไธสง  อายุ 47 ป     

ที่อยู : บานเลขที่ 12 หมูที ่2 บานวังหิน  ตําบลสระแกว  อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 40340 

เบอรโทรศัพท : 0933653766 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ทําการเกษตรของบานวังหินสวนใหญอยูในช้ันความเหมาะสมปานกลางสําหรับ

เพาะปลูกขาว(S2)ทําใหเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกขาวไดรับผลผลิตที่ตํ่า ประกอบกับปจจัยการผลิตทาง

การเกษตรมีราคาที่สูงขึ้น ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า โรคแมลงระบาด ตลอดจนไดรับภาวะฝนแลงเน่ืองจาก

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนา : การทํากิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจากการทํา

การเกษตรแบบเชิงเด่ียว มีการเก้ือกูลซึ่งกันและกันของกิจกรรมการเกษตรภายในแปลง และเปนการทํา

การเกษตรปลอดภัยตอตนเองและผูบริโภค 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการผลิตสัตวแบบผสมผสาน 

หลักสูตรการเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ(GAP) 

: เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปกและหมูหลุม 

ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาวและการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรู : 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ(GAP) 

ฐานการเรียนรู : 3. การผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู : 4. เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปกและหมูหลุม 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

                           

 

 

เครือขาย : ศนูยขาวชุมชนบานวังหิน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพิสิทธ์ิ  ประทุมชาติ 

เบอรโทรศัพท : 089-7101063 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก :  เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  38,384 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  2,055 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  269 ม.7 ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

พิกัด :  Long 102.73274612117142  Lat  16.28652095945496   Zoning S2 

          X 257718 Y 1801974 zone 48 Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายบุญสง ราชวงศ 

ที่อยู : 269 ม.7 ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 083-4092397 

 

 
 

สถานการณของพื้นที่ : 

 - พ้ืนที่ทําการเกษตร รอยละ 90 เหมาะสมสาํหรับปลูกขาวปานกลาง (S๒) และเปนพ้ืนที่ปลูกพืชผัก 

ประมาณ รอยละ 5 

 - ซึ่งพ้ืนทีใ่นการทําการเกษตรของตําบลบานโตนมีคลองสงนํ้าขนาดเล็ก ทําใหมีนํ้าเพียงพอสําหรับ 

การปลูกพ้ืนตลอดทั้งป 

 - เกษตรกรสวนใหญทํานาปละครั้ง และยังทําการเกษตรเชิงเดียว ไมมีการปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูก

พืชหลังจากทํานา ทําใหไมมรีายไดในขวงแลง 
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 - เกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากปจจัยการผลิต 

แนวทางการพฒันา :  การลดตนทุนการผลติ การทําเกษตรอินทรีย และการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิม 

รายได รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป ลดตนทุนการผลิตจาก 4,297 บาท/ไร เหลือ 2,700 บาท/ไร 
 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิต การทําเกษตรอินทรีย และการทําเกษตรแบบผสมผสาน             

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลติโดยลดการใชสารเคมี และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือใหม ี

รายไดตลอดป 
 

หลักสูตรการเรียนรู :  การลดตนทุนการผลติโดยลดการใชสารเคมี การทาํเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ฐานการเรียนรู : 
 

 1. การปลูกขาวและพืชผักอินทรีย โดยการใชปุยอินทรีย และสารชีวภัณฑ เพ่ือใหมีแมลงศัตรูธรรมชาติ 

รักษาสมดุลธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

  2. การเลี้ยงกบ เพ่ือเสริมรายได 

 

 

 

3. การเลี้ยงไก 
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 4. การเลี้ยงหนูนา 

 

 

 

 

 5. การแปรรูปขาว 

 

 

 

  

เครือขาย : กลุมทําไรนาสวนผสมและเกษตรอินทรียตําบลบานโตน, ศูนยขาวชุมชนบานดงกลาง, ศูนยจัดการศัตรูพืช    

              ตําบลบานโตน, ศูนยจัดการดินปุยตําบลบานโตน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเดชา นามโยธา  

เบอรโทร :  093 3261408 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก: ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย: 19,633 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,093  ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนพริก  หมูที่ ๗  ตําบลโคกสงา  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : ZONE 48 Q X ๒๓๒๔๖0  Y ๑๗๔๔๕0๓ 

ระดับการพัฒนาของศนูย : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนน 
เมือง

พล 

 

แวง

นอย 

 

 

 

อําเภอพล 

โรงเรียนเมืองพล 
พิทยาคม 

อบต. โคกสงา 

ทางไป อบต. โคกสงา 

โรงเรียนบานคูขาด 

ศพก. 
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 ชื่อเกษตกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายชาย  ดีจะมาลา  อายุ ๗๘ ป 

ที่อยู :บานเลขที่ ๑๖ หมู ๗ บานโนนพริก ตําบลโคกสงา  

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน                                         

เบอรโทรศัพท :..................0๘๙- ๒๗๘๑๙๓๔...................... 

พื้นที่ทัง้หมด :  ๓๔  ไร  ไรนาสวนผสม จํานวน ๘ ไร  สระนํ้า จํานวน ๑ ไร 

สถานการณของพื้นที่ :     -   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลโคกสงา อําเภอพล สวนใหญปลูก

ขาว มันสําปะหลัง  

และออย ตามลําดับ 

  - พ้ืนท่ีในเขตตําบลโคกสงา มีพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) จํานวน 19,633 ไร และ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จํานวน 5,332 ไร 

แตประสบปญหาตนทุนการผลิตขาวท่ีสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญยังมีการผลิตท่ีไมไดมาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น จึงจําเปนตองมี

แนวทางการพัฒนาเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว และสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพขาวใหดีย่ิงขึ้น 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตขาว 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนการผลิตขาวต้ังแตเริ่มตนการปลูก จนถงึเก็บเกี่ยว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตตามมาตรฐาน GAP 

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู : 1. การปลูกขาว  

  2. เกษตรผสมผสาน 

  3. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ และฮอรโมนตางๆ 

  4. การผลิตขาวปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP 

  5. การประมงและปศุสัตว 

 

 

 

 

    

 

   

 

เครือขาย: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : .นางสุภิญญา  พงษคําพันธ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  081 8725396 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม  

พื้นทีเ่ปาหมาย :  590…ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  300 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานนานํ้าซํา หมูที่ ๕ ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  

พิกัด :   Long 101.9173957827773  Lat 16.680804820642756 

 UTM X 811171 Y 1846520 zone 47Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  :นายอภิเษก  ประเสริฐ  อายุ ๔๔ ป 

ที่อยู :บานเลขที่ ๓๑ หมูที่ ๕ บานนานํ้าซํา ตําบลภูผามาน  

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 0810145697 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในบานนานํ้าซํา ตําบลภูผามาน เกษตรกรมีอาชีพทํานา แตพบวาเปนพ้ืนที่ที่ไมเหมาะ

กับการทํานา(N) โดยเกษตรกรทําการปลูกเพ่ือไวบริโภค และเน่ืองจากปหน่ึงจะสามารถทํานาไดเพียงหน่ึงครั้ง เกษตรกร 

ตําบลภูผามาน และตําบลโนนคอมซึ่งเปนตําบลใกลเคียง จะมีการปลกูพืชผักหลังการทํานาซึ่งเปนอีกหน่ึงอาชีพที่สราง

รายไดหลังจากการทํานาป โดยมีบริษทัและพอคาเขามารับซื้อในพ้ืนที่ นอกจากน้ันยังมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชในพ้ืนที่ สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  

แนวทางการพฒันา : 1. เกษตรผสมผสาน 2. การลดตนทนุการผลิตผัก 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การลดตนทุนผลิตผัก โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และใชสารชีวภัณฑทดแทน

สารเคม ีและการทําการเกษตรผสมผสาน  

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทนุการผลิตผัก  

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทนุการผลิตผัก 2. เกษตรผสมผสาน 

 

 

 

N 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 : การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เช้ือแบคทเีรียบาซิลัส ทูรงิ เยนซี หรือเช้ือบีที (BT) 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : ปุยหมกั /นํ้าสมควันไม 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 เกษตรผสมผสาน ปศุสัตว เพาะเห็ด 

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายจักรพงศ  มานะดี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 089-4199614 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก 
อำเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น  

  
ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
สินค้าหลัก : เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พื้นที่เป้าหมาย :  19  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : ...........1............... ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ......122........... หมู่ที่...9.......... ตำบลหนองกุเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
พิกัด: Latitude 16.633527799049123 Longitude 102.48157415539026   
        X 231097 Y 1840667       zone …48 Q 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
     ศพก.ภูเวียง 
                           ถนนภูเวียง-พัทยา 2 

 
 
 
 
 
   S 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายอดุลยรัตน์  นามบุตร  อายุ 55 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี122 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4102113, 062-1207221 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เป็นสถานที่ส่วนบุคคลมีอาคารสถานที่ มีบ้าน พ้ืนที่ทำการเกษตรผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา
ปลูกพืช มีแนวป่าธรรมชาติ มีลำห้วยใก้ลเคียง มีการจัดการแหล่งน้ำในการใช้ทำการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา : จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และการเชื่อมโยงการทำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อโยงกับกลุ่มสมาชิกภายในตำบลและอำเภอ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 

1.การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.การทำน้ำหมักชีวภาพ 
3.การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
4.การเลี้ยงสุกร 
5.การประยุคต์การทำเกษตรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6.การเชื่อมฐานข้อมูลในระบบไอที 
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การนำไปใช้ประโยชน์ :  
1.นำไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตร 
2.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 
3.การทำน้ำหมักชีวภาพ 
4.การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
5.การเลี้ยงสุกร 
6.การเพาะเห็ดฟางในเรือนโรง 

ฐานการเรียนรู้ :  
1.การทำการเกษตรทฤษีใหม่ประยุคติ์สู่โคกหนองนา 
2.การทำปุ๋ยอีนทรีย์ 
3.การเพาะเห็ดฟางในเรือนโรง 

แปลงเรียนรู้ : 1.การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 
เครือข่ายของ ศพก.หลัก : นายอดุลยรัตน์  นามบุตร ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายไพรวัลย์  ปลายชัยภูมิ 
เบอร์โทรศัพท์ : .097-3013363 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๔ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  

สินคาหลัก : มนัปะหลัง 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  18,393 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :4,577 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนงาม หมูที่ 2 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  Long  102.4558523714869  Lat 16.218877314884743 Zoning S3 

 (X 228020 Y 1794834) Zone 48Q 

 แผนที่ไปศนูยเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายอภิศักด์ิ แกวศรีบุตร 

ที่อยู : บานเลขที่ 13 หมูที ่2 บานโนนงาม  

ต. นางาม อ. มัญจาคีร ีจ.ขอนแกน   

เบอรโทรศัพท : 0972492541 – 0934157661 

สถานการณของพื้นที่ :  

- สภาพดินสวนใหญตําบลนางามมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย 

จึงเหมาะสําหรับการปลูกพืชไร   

- สําปะหลังจัดไดวาเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ําคญัของอําเภอมัญจาคีร ี

- มันสําปะหลังที่ปลูกในตําบลนางามจะมีผลผลิตตอไรที่คอนคางสูงกวาอ่ืนๆของอําเภอมัญจาคีร ี

แนวทางการพฒันา:การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไร ซึ่งผลผลิตมนัสําปะหลังเฉลี่ยตอไรของอําเภอ

มัญจาคีรีอยูทีป่ระมาณ 3250 กิโลกรมั เปน 3850 กิโลกรัม/ไร (เพ่ิมขึ้น 600 กิโลกรัม/ไร)    

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู :เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังโดยใชเทคโนโลยี 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสาํปะหลัง 
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ฐานการเรียนรู : 1. การเตรยีมแปลง (ดิน ตนพันธุ)  

 

 

 

 

 

 

 

2. การปลูกและการดูแลรักษา โรคแมลง  

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยวิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแกน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3265619 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

สินคาหลัก : ขาว  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 202,909 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 19,650 ราย  

สถานทีต้ั่ง : หมู 8บานดอนธาตุ ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

พิกัด : Long 102.90924 Lat 16.493723   Zoning S1  

         X 276800 Y 1824700 Zone 48 Q  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอภิเดช วงษชมภู  

ที่อยู : เลขที่ 4 หมูที ่8 ตําบลหนองตูม อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000  

เบอรโทรศัพท : 083-4185239  

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลหนองตูม มีอาชีพหลักคือทํานา ซึ่งมีพ้ืนปลูกขาว ที่เหมาะสม (S1) รอยละ 

85.52 แตเกษตรกรก็ประสบปญหาในการผลิต เพราะตองลงทุนสูง เน่ืองจากปจจัยการผลิตมีราคาแพงขึ้น จึงตองมี

การผลิตปุยอินทรีย และการไถกลบตอซัง เพ่ือมีการปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูก และลดตนทุน

การผลิต  
 

แนวทางการพฒันา : สงเสรมิการลดละเลกิการใชสารเคมีในการทํานา หันมาทําปุยอินทรีย และสารชีวภัณฑ  
 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรูฯ : การลดตนทุนการผลิตขาว  

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว  

หลักสูตรเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตขาว 
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ฐานการเรียนรู : 

1. ไถกลบตอซงั ไมเผาฟางขาว เพ่ือรักษาหนาดิน 

2. การทําปุยและนํ้าหมัก เพ่ือลดการใชสารเคมี 

3. การปลูกกลวยหอมทอง/ และเลี้ยงปลาในรองจีน 

4. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยใชชีววิธี 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานเหมือนแอ  

- ศูนยขาวชุมชนตําบลหนองตูม  

- ศจช.  

- ศดปช.  

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางประกาย   ศรีตาแสน  

เบอรโทรศัพท : 089-6192945 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและเศรษฐกิจพอเพียง 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ตําบลเมืองเกาพัฒนา 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรตําบลเมืองเกาพัฒนา 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 29 บานโคกมวง หมูที ่6 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : Latitude 16 38' 9" N     Longitude  96 17' 13" E 

พิกัดที่ต้ังแปลง :  X 210572   Y  1841259 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประดิษฐ  ศิริธรรมจักร 

ที่อยู : บานเลขที่ 29 หมูที ่6 บานโคกมวง ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 087-6908083 

สถานการณของพื้นที ่: ที่ดิน ส.ค.1 เน้ือที ่19 ไร 2 งาน กิจกรรมหลกัไรนาสวนผสม 

                            พืชหลักคือผักหวานปา กิจกรรมรองคือการอนุรักษดิน โดยการปลูกแฝก 

แนวทางการพฒันา : 1. การเพาะพันธุการปลูกผักหวานปา 

       2. การอนุรักษพันธุหญาแฝก 

       3. การลดตนทุนการผลิตขาว 

       4. การผลติขาวอินทรีย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : ปรับปรุงดินและอนุรักษดินและนํ้า 

หลักสูตรเรียนรู : 

1. การอนุรักษดินและนํ้า 

2. การปลูกผักหวานปา 

3. การเลี้ยงปลาในนาขาว 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานที่ 1 ปลูกขาว : ปลูกขาวดวยระบบอินทรียไวบริโภคในครัวเรือน 

 

 

 
 

 

ฐานที่ 2 ทําสวน : ปลูกพืชผกัสวนครัว ไมผล ไมยืนตน ผักหวานปา แบบผสมผสาน 

 

 

 
 

ฐานที่ 3 เลี้ยงวัว : มีแมพันธุวัว 3 ตัว ใหลกูปละ 1 ตัว มแีปลงปลูกหญา 3 ไร มูลวัวนํามาทําปุยหมัก

ไวใชในสวน 

 

 

 
 

ฐานที่ 4 เลี้ยงปลา : เลี้ยงปลาในนาขาวและเลี้ยงปลาในบอปลาไวบริโภคในครัวเรือนเหลือจาก

บริโภคก็จะนําไปขาย 

 

 

 

 
 

  

ฐานที่ 5 ปรับปรุงดินและอนุรักษดินและน้ํา : ใชผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เชน นํ้าหมัก 

ปุยหมัก การไถกลบตอซัง หวานพืชปุยสด เชน ปอเทือง นําหญาแฝกมาใชประโยชนรวมกับการเกษตร เชน 

ปลูกหญาแฝกเพ่ือดักตะกอนดิน ปองกันการพังทลายของดินชวยรักษาความช้ืนหนาดิน เติมอินทรียวัตถุลงไป

ในช้ันใตดินและยังชวยใหมีรายไดเสริมจากการทําผลิตภัณฑ เชน ทําไพรหญามุงหลังคาขายในชวงหนาแลง 
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แปลงเรียนรู 

 

 

  

 

 

 

เครือขาย : สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน                   

              ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุรฉตัร  ศรีลับซาย 

เบอรโทรศัพท : 098-2862432 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

 ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  69,887 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  4,266 ราย 

สถานทีต้ั่ง  : หมูที่ 9 บานโนนศิลา ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

พิกัด Long 102.42894707457927    Lat  15.830430076306573    

        (x 224609    Y 1751865) Zone 48Q 

 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  

นายบุญช้ัน บุญเรืองศรี อายุ 47 ป  

บานเลขที่ 5 หมูที่ 9 ต.แวงนอย 

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 085 6484171 

 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแวงนอย สวนใหญเกษตรกรมีรายไดหลักจากการปลูกขาว และมีเปน

พ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการปลูกขาวปานกลาง (S2) เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดที่เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากสวนใหญจะทํานาไดเพียง

ปละ 1 ครั้ง จงึมีความจําเปนตองลดตนทุนการผลิต และหารายไดเสริมเพ่ือใหมีรายไดหมุนเวียนตลอดป 
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แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 3,300 บาท/ไร เหลือ 2,850 บาท/ไร และการสรางระบบการการ

สรางระบบการผลิตในพ้ืนทีท่ี่สามารถนําไปสูความมั่นคงดานอาหารและรายไดหมุนเวียนตลอดทั้งป โดยสามารถสราง

รายไดที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินสําหรับเกษตรกรเปาหมายไมนอยกวาปละ 10,000 บาท 

         : ระบบการผลิตที่เนนความหลากหลายสามารถสนับสนุนใหระบบการผลิตขาวสามารถลดตนทุน

การผลิตตอไรลงรอยละ 10  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต และการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต และการนําระบบการผลิตที่หลากหลายมาเพิ่มรายได 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การลดตนทนุการผลิต 

   2. การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู : 1. การผลติปุย การจัดหาวัสดุจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การทาํกองปุย  

การกลับกองปุย การใชปุยใหเหมาะสมกลับชนิดพืช ทั้งทางดานปริมาณ และวิธีการใช 

ฐานการเรียนรู : 2. การผลติสารชีวภัณฑ  

ฐานการเรียนรู : 3. การเลี้ยงแมลง(จิ้งหรีด) ปศุสัตว (วัว หมู) และผัก  

 

  

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมเมลด็พันธุขาวชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลแวงนอย อําเภอ

แวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายภาณุศักด์ิ จิตแสง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 085 6814075 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  22,057 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  .3,588 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานถลุงเหล็ก หมู 7 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :   latitude 15.8980513807676   longitudes 102.541896364418 Zoning S1 

 (X 236799 Y 11759198) Zone 48Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายไพศาล ผาจันดา อายุ 58 ป 

บานเลขที่ 37 หมูที่ 7 ตําบลใหมนาเพียง 

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 085-7487699 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรปลูกขาวรอยละ 95 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) โดยสวน

ใหญปลูกขาวเจาขาวหอมมะลิ 105 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย และแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวกลอง ขาวฮางจําหนาย 

เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนเมล็ดขาวพันธุดี 

แนวทางการพฒันา : 1) การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 4,300 บาท/ไร เหลือ 2,800 บาท/ไร   2)  เพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิตขาวอยางมีประสิทธิภา 3) การแปรรปูขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชสารชีวภัณฑ

ในการปองกันกําจัดแมลง และการแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมลูคาขาว 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว (ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมูลคา) 
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ฐานการเรียนรู: 

1. การบริหารจัดการศูนยขาวชุมชนและการผลิตเมล็ดขาวพันธุดี การรวมกลุมกันเปนศนูยขาว ใชและผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดี ใชอัตราและวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เชน การทํานาหยอด นาโยน มีการตัดพันธุปน และการ

ตรวจสอบคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว 

2.การวิเคราะหดินและการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัด

สําหรับนาขาว ลดตนทุนการผลิต โดยใสปุยตามคา

วิเคราะหดิน 

 

3. การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ในการปองกัน

กําจัดแมลง (เช้ือราไตรโคเดอรมา,เช้ือบีที) สาร

สกัดตะไครหอม  

 

4. การปลูกพืชปุยสดบํารุงดิน, การผลิตและ

การใชปุยหมัก สาธิตการทํานํ้าหมักมูลสกุร 

 

5. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา สาธิตการแปรรูป 

ขาว เปลือกเปนขาวฮาง การสีขาวกลอง การทํา 

ขาวซอมมือ 

บรรจุถุง 

เพ่ือจําหนาย 

 

แปลงเรียนรู 

  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลใหมนาเพียง, ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลแวงใหญ, 

  ศูนยเมล็ดพันธุขาวขอนแกน กรมการขาว ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยดินปุยชุมชน 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวณัฐชานันท  ผาสุข    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  083-1430044  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  61,125 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  6,342 ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานวังทอง หมูที่ 11  ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  Long 102.17172167274134  Lat  16.78459553878864 Zoning S2 

 (X 198504.39  Y 1857876.29) Zone 48Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายกฤษณ พิโสรัมย 

บานเลขที่ 290 หมูที่ 11 ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท : 0986544275 

สถานการณของพื้นที่ :  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ ตําบลวังเพ่ิม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปน พ้ืนที่ที่ เหมาะสม 

กับการปลูกขาวปานกลาง (S2) 

- เกษตรกรปลูกขาวไวเพ่ือขายใหโรงสี แลวซื้อเมล็ดพันธุขาวมาปลูกในฤดูการผลิตใหม ไมมีการเก็บเมล็ดพันธ 

- เกษตรกรมีรายไดจากการปลูกขาวปละ 1 ครั้ง และมีตนทุนการผลิตสูง จากการพ่ึงพาปจจัยการผลิต เชน 

ปุยเคมี สารเคมีตางๆ  

แนวทางการพัฒนา :  

1. การลดตนทุนการผลิตขาว ซึง่เกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,000 บาท โดยมีเปาหมายลด

ตนทุนไรละ 400 บาท 

2. สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากสมาชิก 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู  :  การลดตนทุนการผลิตขาวจาก 3,225 บาท/ไร เหลือ 2,855 บาท/ไร และเกษตร

ผสมผสาน 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรู : การดูแลรักษาต้ังแตปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและขนสง 

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพดี 

 

 

 

 

2. การลดตนทนุการผลิตขาว 

ฐานเรียนรู : การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือควบคุมโรคไหมขาว การวิเคราะหธาตุอาหารในดินและใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การผลิตและใชจุลินทรียหนอกลวย  

 

 

 

 

 

3. การเลี้ยงปลาในบอดิน และเลี้ยงโคเน้ือ 

ฐานเรียนรู : การผลิตอาหารปลาดุก (โดยเกษตรกรผูเลี้ยงปลา) และการเพาะพันธุปลา (โดยนายพินิตย เร็วสา smart 

farmer) การเลี้ยงโคเน้ือ หญาอาหารสัตว (โดยปศุสัวอําเภอสีชมพู) 

 

 

 

 

 

4. การทําไรนาสวนผสม และจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานเรียนรู : แนวทางการจัดการทําไรนาสวนผสม และจัดทําบัญชีครัวเรือน  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : แปลงเรียนรูนายสวาท หวังพันกลาง (ผักหวานปา) ต.บริบูรณ, ศูนยจัดการดินปุย 

     ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานบุงเมน ต.วังเพ่ิม,   การขยายพันธุปลา (นายพินิตย เร็วสา) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวสุนันทา กิจบุญชู   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  0933261154 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  51,302 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  2,586 ราย 

สถานทีต้ั่ง : สถานที่ต้ังศูนยเรียนรูฯ  ม.14  ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน 

พิกัด :   Long  102.293276  Lat 16.827788 Zoning S2 

 (48N X 211535.78  Y 1862477.82)   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายหนูนา  พาอํานาจ   

ม.14  บ.หนองแวง ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท 080 767 1244 

สถานการณของพื้นที่  :  เกษตรในตําบลกุดธาตุ สวนใหญทํานา มีพ้ืนที่ทํานาเหมาะสามปานกลาง (S2) เกษตรกรสวน

ใหญประสบปญหาตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคาปจจัยการผลติ และการผลติที่ยังไมเหมาะสม  

แนวทางการพฒันา ลดตนทนุการผลิต โดยการผลิตปุยอินทรีย และพัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู  : ลดตนทุนการผลิต และการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต  

หลักสูตรการเรียนรู   1.  การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การผลิตขาวปลอดภัยตามระบบ GAP  

3. เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู (องคความรูประกอบฐาน) 

 1.การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใชเทคโนโลยีดานดินปุย เชน การทําปุยอินทรีย ปุยตามคาวิเคราะหดิน  

         2.การผลิตขาวปลอดภัยตามระบบ GAP  

  3.เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมรายได 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู   

 

  

  
 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยดินปุยชุมชนตําบลกุดธาตุ อ.หนองนาคํา ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอลงกรณ  แกนจันทร 

เบอรโทรศัพท : 095-6057810 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

สถานทีต้ั่ง :  บานดอนหัน หมู 11 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

พิกัด :  X 245873 Y 1819423 

แผนที่ :     

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมภาร บุราณ อายุ 50 ป  

ที่อยู :  44 หมู 11 บานดอนหัน ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

เบอรโทรศัพท : 096-6459758 

สถานการณของพื้นที่ :  การจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละ 1 จดุ หวังให

เกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรที่มีดานทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมปีริมาณและ

คุณภาพมากย่ิงขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสามารถพ่ึงพาตนเองได ในอําเภอบานฝาง ไดดําเนินการใน                 

หมูที่ 6,11 บานดอนหัน ตําบลบานฝาง ซึ่งมกีิจกรรมปลูกผกั มะนาว ชะอม ขาวโพดฝกสด เพ่ือใหมีการเรียนรู               

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ           

การผลิต โดยมกีารถายทอดความรูดานการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรที่สามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิตเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดย

คํานึงถึงสภาพแวดลอมและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
 

แนวทางพฒันา :  

      - เปนแหลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

      - เปนจุดดูงานดานการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต เชน ดานการปลูกผักปลอดภัย และการปลูกไมผล  

      - เปนจุดถายทอดองคความรูดานการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร  

      - เกษตรกรตนแบบ มีแปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู :  

- ชุมชนทุกตําบลในอําเภอบานฝาง ยอมรับเปนแหลงเรียนรู  

- เกษตรกรในกลุมมีความเขมแข็ง และมีรายไดในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น กิจกรรมดําเนินการในพ้ืนที่ 7.5 ไร 

- ปลูกผัก 1.5 ไร  

- ปศุสัตว การเลี้ยงสัตวปก  

- การปลูกไมผล 5 ไร 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนรู :  
 

- การปรับปรุงบํารุงดิน แปลงเรียนรู  

- การปลูกผักปลอดสารพิษ 

- ดานปศุสัตว การเลี้ยงสัตวปก 

- การปลูกไมผล (กลวย มะมวง มะนาว) 

ฐานเรียนรู : 

  

- การทําปุยหมกั  

- การปลูกผักปลอดสารพิษ  

- ดานปศุสัตว (การเลี้ยงสัตวปก)  

- การปลูกไมผล (กลวย มะมวง มะนาว) 
 

เครือขาย :  ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายชัยพร ปวนกระโทก 

เบอรโทรศัพท :  064-1311786 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.หนองสองหอง  จ.ขอนแกน 

สินคาหลัก : ไรนาสวนผสม 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 213,422 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  9,409. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานศรีสมบูรณ  ม. 7  ตําบลคมึชาด  อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  40190  

พิกัด :  Long 102.7608    Lat  15.80279 Zoning S2 

 (  X 260138  Y 1748398) Zone 48Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ถนนหนองสองหอง – เมืองพล 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายชัยยพร   หิรัญอร อายุ  

48 ป 

บานเลขที่ 92 หมู 7 ต.คึมชาด  อ.หนองสองหอง  

จังหวัดขอนแกน   โทรศัพท 080-7556535  

 

สถานการณของพื้นที่ :  

เกษตรกรในตําบลคึมชาดมีอาชีพหลักคือการทํานา ความเหมาะสมตอการทํานาอยูในระดับปานกลาง (S2) แต

ประสบปญหาผลผลิตทางการเกษตรตํ่า เกษตรกรจึงตองลงทุนเพ่ิมขึ้นในการในการจดัซื้อปุย สารเคมี ปจจัยการผลิตอ่ืนๆ  

เพ่ือใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมมากขึ้น รายไดลดลง เปนผลใหเกษตรกรมีความยากจน บางสวนทิ้งพ้ืนที่

การเกษตรไปประกอบอาชีพอ่ืนในเมืองเพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัวทําใหเกิดปญหาครอบครัว 

 

 

รพ.หนอง

สองหอ้ง 

ท่ีวา่การอ.

หนองสอง

หอ้ง 

อบต.ดอนดั่ง 

ถนนบา้นชาด – หนองบวัแดง บา้นชาดใหญ่ 
ศนูย์

เรยีนรู ้

ถน
นห

นอ
งส

อง
หอ้

ง 
– 

บา้
นไ

ผ่ 

N 
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แนวทางการพัฒนา : 

1. ลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการปรับปรุงดิน 

2. การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  โดยแบงพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ปลูกขาว ปลูกผัก  ปลูกไมผล  ทํานาและแหลงนํ้า เพ่ือให

เกษตรกรมีรายไดหมุนเวียนตลอดป  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู   :  การปรับปรุงบํารุงดินโดยวิธีการใชแฝกเพ่ือกักเก็บนํ้า 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวจาก 2,030 บาท/ไร เปน 1,935 บาท/ไร โดยการปรับปรุงบํารุงดิน 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

   2. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู  :   

 

1. การใชแฝกปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือรักษาความช้ืนดิน 

      

2. การใชปอเทอืงในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

3.  การทําปุยหมักและปุยนํ้าหมัก  

 

4.  การเลี้ยงปลาในนาขาว 

 
5.  การปลูกไมผลเพ่ือเสริมรายได 
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แปลงเรียนรู 

           
 

 

เครือขาย  :  หมอดินอาสาอําเภอหนองสองหอง ,  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแกน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนย

จัดการศัตรูพืชชุมชน  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวลัดดา  หาญโงน 

เบอรโทรศัพท  099-5293140 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

สินคาหลัก มันสําปะหลัง 

พ้ืนที่เปาหมาย 11,230 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย 4,577 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานขุนดาน หมู 1 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : X 251500 Y 1858302 48 Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจรัญ  ฐานะ 

         บานเลขที่ 36 หมูที่ 1 ต.บานดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 

เบอรโทรศัพท: 089-2424272 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรตําบลบานดงสวนใหญปลูกขาวเปนอาชีพหลัก มี

พ้ืนที่ปลูกขาว 19,670 ไร อาชีพรองคือทําไรมันสําปะหลัง 6,400 ไร และออยโรงงาน 5,430 ไร ถึงแมการปลูกขาวเปน

อาชีพหลักและพ้ืนที่สวนใหญมีความเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 70 แตพ้ืนที่ดอนที่มีความเหมาะสมในการปลูก

มันสําปะหลังในระดับ (S1) รอยละ 80 ประกอบราคาขาวตํ่า ตลาดมีความตองการมันสําปะหลังซึ่งเปนพืชอาหารและ

พลังงานทดแทนและราคาสูงแตเกษตรกรยังขาดความรูเรื่องการใชพันธุดี การปรับปรุงบํารุงดินและมีปญหาการระบาดของ

โรคและศัตรูมันสําปะหลัง 
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แนวทางการพัฒนา :  ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง จากตนทุนการผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยไรละ 3,875 บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ 650 บาท 

   การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง จากคาเฉลีย่ผลผลิต 3,460 กิโลกรมัตอไร เพ่ิมขึ้นเปน 4,300 

กิโลกรัมตอไร 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทนุการผลิตมันสาํปะหลัง 

2. การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

ฐานการเรียนรู : 1. การปรบัปรุงดิน เริ่มจากการไถเตรียมดินเพ่ือกําจัดวัชพืช การใชปุยอินทรียเนนการใชปุยคอกและการ

ใชปุยพืชสดหวาน 45 วัน แลวไถกลบ, การใชปุยหมักมูลสตัว  

 

 

2. การเตรียมพันธุ มีแปลงพันธุใหเกษตรผูสนใจศึกษา เชน ระยอง 5, เกษตรกรศาสตร 50, หวยบง 60, 

ระยอง 72 และ ระยอง 9 การใหความรูดานอายุทอนพันธุ การตัดความยาวทอนที่เหมาะสม การบมทอนพันธุเพ่ือใหมี

เปอรเซนตการงอกสูง 

 

 

 

 

3. การปลูกและดูแลรักษา เนนการปลูกในระยะที่เหมาะสม คือ 1.50x1.50 เมตร การกําจัด

วัชพืช การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูมันสําปะหลัง 

 

 

 
 

 

4. การทําไรนาสวนผสม การทําการเกษตรดานขาว ไผ เห็ด 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลบานดง และอาสาสมัครเกษตรประจําหมูบานตําบลบานดง ศูนยจัดการดินปุย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายฉลอง  เช้ือสาวะถี 

เบอรโทรศัพท :  083-3531224 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน     
สถานทีต่ั้ง : บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3  ตําบลยางคํา  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 
พิกัด : X 236048    Y 1815165    Zone  48 
แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู ้: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อประธานศนูย์ :  นายปาฏิหาริย์  บุญชาย 

ที่อยู่ :  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3  ตําบลยางคํา  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  

เบอร์โทรศัพท ์: 061-9232888 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย :  การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนําไปใช้ประโยชน์ : การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

หลักสูตรการเรียนรู้ :  1. การประกอบอาชีพเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ่

         2. การบริหารจัดการนํ้า/พ้ืนที่ 

         3. การเลี้ยงปลา, กบ 

ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1  การเลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ 
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ฐานเรียนรู้ที่  2  การผลิตพืชแบบระบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรู้ที่  3 การเลี้ยงหมแูละหมูป่า 

 

 

 

                                                   

 

  แปลงเรียนรู ้: 

 

 

 

 

ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นายชัยพร  ป่วนกระโทก 
เบอร์โทรศัพท ์: 064-1311786 
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