ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
โพนฮาด ตําบลดงครั่งนอย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

โทรศัพท

นายแสวง มะโนลัย
98 หมู 12 บานโพนฮาด ตําบล
ดงครั่งนอย อําเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
45150
08-7231-6806

ความชํานาญพิเศษ / จุดเดนของศูนย
ทําการเกษตรทฤษฎีใหม กิจกรรมประกอบดวย การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยง
เปดไขแบบธรรมชาติ การทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม เนื้อสัตว ใชเลี้ยงสัตว การกลั่นน้ําสมุนไพรเลีย้ งสัตว
การกกลูกสัตวปกโดยใชถานแทนการใชไฟฟา การใชประโยชนจากมูลสัตวผลิตแกสหุงตมใชในครัวเรือน การผลิตปุย
อินทรียช ีวภาพ ปลูกมะพราวน้ําหอม พืชผักปลอดสารพิษ และการทําเกษตรอินทรีย
ขอมูลการเลี้ยงสัตวและดานการเกษตรอื่นๆ
ขอมูลดานปศุสัตว
ชนิด / จํานวน (ตัว)

ขอมูลดานพืช
ชนิด / จํานวน (ไร)

ปลูกพืชผักสวน
ครัว
ปลูกมะพราว
เปดไข 20 ตัว
ไกพื้นเมือง 15 ตัว น้ําหอม
ไกไข 25 ตัว
ตามคันบอ
โคเนื้อ 4 ตัว
ทํานาอินทรีย 11
ไร
สุกรหลุม 2 ตัว
เปดเนื้อ 50 ตัว

ขอมูลดาน
ประมงชนิด /
จํานวน (บอ)

จุดเดน/องคความรู/ภูมิปญญา
ชาวบานในการเลี้ยงสัตวดานตางๆ

- การเลี้ยงเปดแบบธรรมชาติ
เลี้ยงปลา 4 - การกกลูกเปดแบบไมใช
ไฟฟา
บอ
(กกโดยใชถานความรอนใส
ปบ)
- การกลั่นน้ําสมุนไพรสําหรับ
บํารุงรางกายและไลแมลงใน
สัตว
(บอระเพ็ด ตะไครหอม
กระทือ
กระเพรา ขมิ้น บอระเพ็ด

สมาชิกกลุม
เครือขาย

- ศูนยเรียนรู
ปราชญชาวบาน
- ศูนยเรียนรู
ปศุสัตวอินทรีย
- สมาชิกกลุม
ปศุสัตวอินทรีย
30 คน
- สมาชิกกลุม
ปุยชีวภาพ 70
ราย
- สมาชิกกลุม
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พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 22 ไร

มะเฟอง
สมโอ)

เกษตรทฤษีใหม
- มีตลาดสีเขียว

- การใชน้ําสมควันไมไลแมลงใน
สัตว

เปดทุกวันจันทร,ศุกร

- การใชน้ําหมักชีวภาพเลี้ยง
สัตว
- การใชมันสําปะหลังเลี้ยงโค
- การทําปุยอินทรียชีวภาพ

หลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม

บริเวณตลาดชุมชน
ตําบลดงครั่งนอย

และ ถายทอดความรู

ภูมิปญญาชาวบานกับการเลีย้ งสัตวใหประสบผลสําเร็จ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น การคัดเลือกสัตวพนั ธุดี
เทคนิคการเลี้ยงโคขุน และฝกผสมอาหารสัตว การเลี้ยงเปดไขแบบธรรมชาติ/การกกลูกสัตวปกแบบไมใชไฟฟา การ
ทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับสัตว(ฮอรโมนน้าํ พอ-แม) และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักหอยเชอรี่สําหรับเลี้ยงสัตว และฝก
ปฏิบัติ การใชสมุนไพรเลีย้ งสัตว และฝกปฏิบัติ การกลั่นน้ําสมุนไพรพรอมฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพ
สําหรับสัตว และฝกปฏิบัติ การเลี้ยงสุกรหลุมและฝกปฏิบัติ และ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพจากมูลสัตวและฝกปฏิบัติ
ภาพกิจกรรม
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ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
โพนละมั่ง ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

โทรศัพท

นายชวย สาสุข
14 หมู 12 บานโพนละมั่ง
ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด 45130
08-6128-6819

ความชํานาญพิเศษ / จุดเดนของศูนย
ทําการเกษตรผสมผสาน กิจกรรมประกอบดวย การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือเพื่อใชแรงงาน
การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเปดไขแบบธรรมชาติ การทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม เนื้อสัตว ใชเลี้ยงสัตว การ
ใชน้ําหมักสมุนไพรเลี้ยงสัตว การใชประโยชนจากมูลสัตวผลิตแกสหุงตมใชในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว ทํานา
อินทรีย เลี้ยงปลา-กบ และ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ขอมูลการเลี้ยงสัตวและดานการเกษตรอื่นๆ
ขอมูลดานปศุสัตว
ชนิด / จํานวน (ตัว)

ขอมูลดานพืช
ชนิด / จํานวน (ไร)

ขอมูลดาน
ประมงชนิด /
จํานวน (บอ)

จุดเดน/องคความรู/ภูมิปญญา
ชาวบานในการเลี้ยงสัตวดานตางๆ

สมาชิก
กลุมเครือขาย
- เปนจุด

โค 7 ตัว สุกรหลุม 7 ตัว
กระบือ 2 ตัว เปดเทศ 20
ตัว
ไกพื้นเมือง 100 ตัว
ไกไข 30 ตัว

เปดไข 50 ตัว

พืชผักสวนครัวไรสารพิษ
แปลงสาธิตพันธุขาว
พื้นเมือง
และ ทํานาอินทรียป40ปจจุบัน
50 ไร

- เลี้ยงปลากิน
พืช
- เลี้ยงกบ
1 บอ

- ใชน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม
เรียนรู
เนื้อสัตวและสมุนไพร มาใชในการเลี้ยงสถานีพัฒนา
สัตว
ที่ดิน

- การเลี้ยงหมูหลุม เพื่อลดตนทุน
- การเลี้ยงเปดไขแบบธรรมชาติ
- การใชแรงงานควายไถนา
- การทํานาขาวอินทรีย
- การทําปุยอินทรียชีวภาพ

- แหลง
อนุรักษพันธุ
กรรมขาว
พื้นเมือง
- แรงงานใน
ครัวเรือน 7
คน
- เครือขาย
เกษตรกรรม
ทางเลือก ปลูก
ขาวอินทรีย
แปรรูป
ขายขาวกลอง

อินทรียเอง
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หลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม และถายทอดความรู
ภูมิปญญาชาวบานกับการเลีย้ งสัตวใหประสบผลสําเร็จ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการคัดเลือกสัตวพนั ธุดี การ
เลี้ยงไกพนื้ เมืองอินทรีย การเลี้ยงไกไข – เปดไขอินทรีย การทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับสัตว(ฮอรโมนน้ําพอ-แม) และฝก
ปฏิบัติ การทําน้ําหมักจากปลาสําหรับเลี้ยงสัตว และฝกปฏิบัติ การใชสมุนไพรเลี้ยงสัตว และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมัก
สมุนไพรชีวภาพสําหรับสัตว และฝกปฏิบัติ การทําอาหารหมักจากหยวกกลวยเลีย้ งสัตว การเลี้ยงสุกรหลุมและฝก
ปฏิบัติ การผลิตปุยอินทรียช ีวภาพจากมูลสัตวและฝกปฏิบัติ การใชแรงงานกระบือไถนาและฝกปฏิบัติ
ภาพกิจกรรม

************************
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ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บานอุมเมา ตําบลอุมเมา
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
โทรศัพท

นายพลรบ พลเยี่ยม
215 หมู 1 บานอุมเมา ตําบลอุมเมา อําเภอโพน
ทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110
08-6233-9930

ความชํานาญพิเศษ / จุดเดนของศูนย
ทําการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมประกอบดวย การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงหมูหลุม การเลีย้ งไกพนื้ เมือง
แบบระบบปด การทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม เนื้อสัตว ใชเลี้ยงสัตว การใชน้ําหมักสมุนไพรเลี้ยงสัตว การ
ใชประโยชนจากมูลสัตวผลิตแกสหุงตมใชในครัวเรือน ทํานาอินทรีย ปลูกมะนาว เลี้ยงปลา และ การผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ
ขอมูลการเลี้ยงสัตวและดานการเกษตรอื่นๆ
ขอมูลดานปศุสัตว
ชนิด / จํานวน (ตัว)

ขอมูลดานพืช
ชนิด / จํานวน (ไร)

ไกพื้นเมือง 50 ตัว
เปดเทศ 25 ตัว
เปดไข 20 ตัว

ปลูกมะมวง มะนาว
พืชผักสวนครัว
และ
นาขาวอินทรีย 5 ไร

สุกรหลุม 2 ตัว

โค 4 ตัว และ
แปลงหญา 1 งาน

ขอมูลดาน
ประมงชนิด /
จํานวน (บอ)

จุดเดน/องคความรู/ภูมิปญญา
ชาวบานในการเลี้ยงสัตวดานตางๆ

สมาชิก
กลุมเครือขาย

บอเลี้ยงปลา 2
บอ

- เลี้ยงไกแบบระบบปด ตาขายลอม - เครือขาย
รอบ การจัดการที่ดี พื้นที่คอก
เลีย้ งไกแบบ
บางสวน

ระบบปด
- เครือขาย
- เลี้ยงสุกรชีวภาพ
เลี้ยงสุกร
- ปลอยเลี้ยงเปดไขตามธรรมชาติใน หลุม 10 ราย

อยูบนบอปลาและนาขาว

นาขาวอินทรีย

- ใชน้ําหมักชีวภาพจากเนื้อปลา
และพืชสีเขียว มาเลี้ยงสัตว
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หลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม
ภูมิปญญาชาวบานกับการเลีย้ งสัตวใหประสบผลสําเร็จ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น ไดแก การทําน้ําหมักชีวภาพ
สําหรับสัตว(ฮอรโมนน้ําพอ-แม) และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักปลาสําหรับเลี้ยงสัตว และฝกปฏิบัติ การทําน้าํ หมัก
สมุนไพรชีวภาพสําหรับสัตว และฝกปฏิบัติ เทคนิคการเลี้ยงไกพื้นเมืองปลอดโรค เทคนิคการเลี้ยงสุกรหลุมและฝก
ปฏิบัติ การผลิตปุยอินทรียช ีวภาพจากมูลสัตวและฝกปฏิบัติ
ภาพกิจกรรม

***********************
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ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
สําราญ ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
โทรศัพท

นายจําลอง เขียวขํา
72 หมู 5 บานสําราญ ตําบลหนองแคน อําเภอ
ปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 45190
08-6859-1498

ความชํานาญพิเศษ / จุดเดนของศูนย
ทําการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมประกอบดวย การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงโคเนือ้ การเลี้ยงหมูหลุม การ
เลี้ยงเปดไขแบบธรรมชาติ การทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม เนื้อสัตว ใชเลี้ยงสัตว การเพาะหนอนเลี้ยงไก
การเพาะปลวกเลี้ยงไก การใชน้ําสมุนไพรเลี้ยงสัตว การใชประโยชนจากมูลสัตวผลิตแกสหุงตมใชในครัวเรือน ปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ ทํานาขาวอินทรีย เลีย้ งปลา และการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ขอมูลการเลี้ยงสัตวและดานการเกษตรอื่นๆ
ขอมูลดานปศุสัตว
ชนิด / จํานวน (ตัว)

ขอมูลดานพืช
ชนิด / จํานวน (ไร)

โค 7 ตัว เปดไข 15
ตัว
เปดเทศ 20 ตัว
ไกพื้นเมือง 50 ตัว
ไกไข 25 ตัว
สุกรหลุม 2 ตัว

- ปลูกพืชผักสวน
ครัว
- ปลูกไมผล รอบ
บริเวณบอน้ํา

ขอมูลดาน
ประมงชนิด /
จํานวน (บอ)

จุดเดน/องคความรู/ภูมิปญญา
ชาวบานในการเลี้ยงสัตวดานตางๆ

- เลี้ยงปลากิน - การใชน้ําหมักชีวภาพจากพืชสี
เขียว
พืช
จํานวน 2 บอ และผลไมในการเลี้ยงสัตว

สมาชิก
กลุมเครือขาย
- ประธานกลุมเครือ

ขายปศุสัตวอิน
ทรีย มีสมาชิก

- การใชน้ําหมักหอยเชอรี่เลี้ยงสัตว จํานวน 30 ราย
- การเลี้ยงสุกรชีวภาพ
- การเลี้ยงโคเพื่อผลิตลูก

- การใชสมุนไพรรักษาสัตว
- การทําอาหารหมัก(หยวก
กลวย)
เลี้ยงสัตว – การเพาะหนอนเลี้ยง
ไก

- มีตลาดนัดสี
เขียว
เปดทุกวันศุกร
บริเวณตลาดสด
เทศบาลปทุม
รัตต
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หลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม และถายทอดความรู
ภูมิปญญาชาวบานกับการเลีย้ งสัตวใหประสบผลสําเร็จ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น ไดแก การคัดเลือกสัตวพันธุ
ดี การเลี้ยงเปดไขแบบธรรมชาติการเลี้ยงโคผลิตลูกแบบขังคอกการทําอาหารหมัก (หยวกกลวยหมัก)เลี้ยงโค-สุกร และ
ฝกปฏิบัติการทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับสัตว(ฮอรโมนน้าํ พอ-แม) และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักหอยเชอรี่สําหรับเลี้ยงสัตว
และฝกปฏิบตั ิ การใชสมุนไพรเลี้ยงสัตว และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพสําหรับสัตว และฝกปฏิบัติ การ
เลี้ยงสุกรหลุมและฝกปฏิบัตกิ ารผลิตปุยอินทรียชีวภาพจากมูลสัตวและฝกปฏิบัติ
ภาพกิจกรรม

********************
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ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
ดอนแคน ตําบลปาสังข อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

นางจิดาภา รสหอม
155 หมู 2 บานดอนแคน ตําบลปาสังข อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 45180
08-9535-7654

โทรศัพท

ความชํานาญพิเศษ / จุดเดนของศูนย
ทําการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมประกอบดวย การเลี้ยงไกไขอนิ ทรีย การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงเปดเนือ้
การเลี้ยงเปดไขแบบธรรมชาติ การทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม เนื้อสัตว ใชเลี้ยงสัตว การใชน้ําสมุนไพร
เลี้ยงสัตว การทําแคลเซียมจากเปลือกไข การทําฟอสฟอรัสจากถานกระดูกสัตว การทําจุลินทรียเชื้อราขาว การ
ทําอาหารหมักจากตนกลวย พืชผักตางๆ เลี้ยงสัตว ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และพืชสมุนไพรสําหรับคน-สัตว
ขอมูลการเลี้ยงสัตวและดานการเกษตรอื่นๆ
ขอมูลดาน
ปศุสัตว
ชนิด / จํานวน
(ตัว)

ขอมูลดานพืช
ชนิด / จํานวน (ไร)

- เปดไข 30 ตัว - ปลูกพืชสมุนไพร
เปดเทศ 20 ตัว
ไกพื้นเมือง 6 ตัว

ไกไข 15 ตัว
โค 1 ตัว

สําหรับคนและสัตว 54
ชนิด

- ปลูกกลวย มะมวง
บริเวณในสวน
- ปลูกพืชสมุนไพร
สําหรับ
คนและสัตว 54 ชนิด

- ปลูกกลวย มะมวง

ขอมูลดานประมง
ชนิด / จํานวน (บอ)

-เลี้ยงปลาดุกในบอ
คอนกรีต 1 บอ

จุดเดน/องคความรู/
ภูมิปญญาชาวบาน
ในการเลี้ยงสัตวดาน
ตางๆ

- การใชน้ําหมัก
ชีวภาพจากพืชสี
เขียว
และผลไมในการ
เลี้ยงสัตว

สมาชิก
กลุมเครือขาย

- กลุมเครือขาการใช
สมุนไพร
- มีตลาดนัดสีเขียว
เปดทุกวันพุธ
บริเวณตลาดสด
เทศบาลจตุรฯ

- การทําอาหาร
หมักมาใชเลี้ยง
สัตว
- การใชสมุนไพร
ตางๆบํารุงราง
กาย เสริมสราง
สุขภาพสัตว และ
ปอง
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บริเวณในสวน
- ปลูกพืชสมุนไพรสําหรับ
คนและสัตว 54 ชนิด

- ปลูกกลวย มะมวง
บริเวณในสวน

กันโรคสัตวเชน
บอระเพ็ด ขมิ้น
ฯลฯ
- การใชวัตถุดิบ
อาหารสัตวในทอง
ถิ่น เชนใบตําลึงมา
ผสมอาหาร
เลี้ยงเปด

หลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม

และถายทอดความรู

ภูมิปญญาชาวบานกับการเลีย้ งสัตวใหประสบผลสําเร็จ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น การเลี้ยงไกไข – เปดไข
อินทรีย การทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียวสําหรับสัตว และฝกปฏิบัติ การทําน้าํ หมักชีวภาพจากผลไมสําหรับสัตว
และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักหอยเชอรี่สําหรับเลี้ยงสัตว และฝกปฏิบัติ การทําอาหารหมักจากผักบุงและหยวกกลวย
และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักแคลเซียมจากเปลือกไข ฟอสฟอรัสจากถานกระดูกสัตว และฝกปฏิบัติการทําน้ําหมัก
สมุนไพรชีวภาพ และฝกปฏิบัติ การใชสมุนไพรรักษาสัตวและเสริมสรางสุขภาพสัตว
ภาพกิจกรรม
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ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
หนองมวงสม ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
โทรศัพท

นายจรรยา สมมาตย
112 หมู 7 บานหนองมวงสม ตําบลโหรา อําเภอ
อาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 45160
08-0179-4318

ความชํานาญพิเศษ / จุดเดนของศูนย
ทําการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมประกอบดวย การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงเปดเนื้อ การเลี้ยงไกพื้นเมือง การ
ทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม เนื้อสัตว ใชเลี้ยงสัตว การใชน้ําสมุนไพรเลีย้ งสัตว การเพาะพันธุปลา การเลี้ยง
กบ ปลูกพืชผักสวนครัว และ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ขอมูลการเลี้ยงสัตวและดานการเกษตรอื่นๆ
ขอมูลดานปศุสัตว
ชนิด / จํานวน (ตัว)

ขอมูลดานพืช
ชนิด / จํานวน (ไร)

เปดเทศ 10 ตัว
ไกพื้นเมือง 20 ตัว
โคเนื้อ 5 ตัว

- ปลูกพืชผักสวน
ครัว
- ปลูกกลวย รอบ
บริเวณบอน้ํา
- ทํานาอินทรีย 10 ไร
พรอมรวบรวมขาว
อินทรียจากสมาชิก
แปรรูปบรรจุภัณฑ
จําหนายเอง
- ปลูกสวนปา 10
ไร

ขอมูลดาน
ประมงชนิด /
จํานวน (บอ)

จุดเดน/องคความรู/ภูมิปญญา
ชาวบานในการเลี้ยงสัตวดานตางๆ

สมาชิก
กลุมเครือขาย

- การใชน้ําหมักชีวภาพจากพืชสี
เขียว

- เครือขายปลูก

- เลี้ยงปลากินพืช
จํานวน 5 บอ
- เลี้ยงกบ 1
บอ
- เพาะพันธ
ลูกปลา
จําหนาย

และผลไมในการเลี้ยงสัตว
- การใชน้ําหมักหอยเชอรี่เลี้ยงสัตว
- การใชน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง
- การเลี้ยงไกพนื้ เมืองแบบ
ธรรมชาติ

- การทําปุยอินทรียชีวภาพ

ผักปลอดสารพิษ
จําหนาย 15 คน

- มีเครือขายขาว
อินทรียที่อําเภอ
สุวรรณภูมิ
อาจสามารถ
- เครือขายปศุ
สัตว

อินทรีย
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หลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม

และถายทอดความรู

ภูมิปญญาชาวบานกับการเลีย้ งสัตวใหประสบผลสําเร็จ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น การทําน้ําหมักชีวภาพ
สําหรับสัตว(ฮอรโมนน้ําพอ-แม) และฝกปฏิบัติ การทําน้ําหมักหอยเชอรี่สําหรับเลี้ยงสัตว และฝกปฏิบัติ การทําน้ํา
หมักสมุนไพรชีวภาพสําหรับสัตว และฝกปฏิบัติ เทคนิคการเลี้ยงไกพื้นเมืองปลอดโรค การผลิตปุยอินทรียชีวภาพจาก
มูลสัตวและฝกปฏิบัติ
ภาพกิจกรรม

********************
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