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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม  

สินคาหลัก  :  ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย  : 250,616  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  14,490  ราย 

สถานท่ีตั้ง  :  บานโนนชมภู  หมูท่ี 4  ตําบลวังตามัว  อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Latitude  17.294  Longtitude  104.4752 

พิกัดท่ีตั้งแปลง :    X  = 444226   Y = 1912160  (Zone  48) 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  เปน ศพก.ตั้งใหม ระดับดี 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู :  ด ี

 
 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  :  นายวิจิตร  เหมือนเหลา 

บานเลขท่ี 213  หมูท่ี 4  บานโนนชมพู  ตําบลวังตามัว อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 

เบอรโทรศัพท  :  084-5265376 

สถานการณของพ้ืนท่ี  :  อําเภอเมืองนครพนม เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญมีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก จึงมีรายไดจากการ

ทํานาขาวเปนรายไดหลัก  มีสวนนอยท่ีประกอบกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ รวมดวย การจัดพ้ืนท่ี Zoning ดังนี้ พ้ืนท่ีไม

เหมาะสม (N) 91,247 ไร เหมาะสมสูง (S1) 54,559 ไร เหมาะสมปานกลาง (S2) 68,642 ไร เหมาะสมนอย (S3) 

36,168 ไร  

แนวทางการพัฒนา :  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม ไดจัดตั้ง “ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรอําเภอเมืองนครพนม ”เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดตั้งท่ีศูนย ณ หมูท่ี 4 บานโนนชมพู  

ตําบลวังตามัว อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม โดยศูนยดังกลาวมีเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพและสามารถถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรโดยการเพ่ิมผลผลิตขาว ผลิตสินคาท่ีปลอดภัยและ 

ไดมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค และพัฒนาสินคาเกษตรและปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินคาเกษตรใหมีความ

เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได  

ท่ีต้ังศูนย ศพก. 

ไปนครพนม ไปสกลนคร ทางแยกเขาวัดพระธาตุมหาชัย 

ประมาณ 800 เมตร ถนนลกูรัง 

 

บ้านโนนชมภ ูม.๔ 

 

บ้านหนองแซง ม.๑ 

 

นายวิจิตร เหมือนเหลา 

 

ประมาณ 1 กม. 

 

บ้านหนองแซง ม.8 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  : เปนตนแบบในการเรียนรูการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) อยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน  :  เพ่ิมผลผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู  :  1. การเตรียมดินและพันธุขาว การผลิตขาวตามหลัก GAP  2. การจัดการดิน ปุย และระบบน้ํา  

3. การจัดการโรคและแมลงศัตรูขาว 4. เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู :   

ฐานท่ี 1 : การผลิตขาวตามหลัก GAP  โดยการผลิตขาวท่ีดีและเหมาะสม 

ฐานท่ี 2 : การปรับปรุงบํารุงดิน โดยเนนการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสด การทําปุยคอก/ปุยหมัก การทํา 

น้ําหมักชีวภาพโดยใช พด.เปนตัวเรงปฏิกิริยา ในการหมักเศษวัสดุซากพืชซากสัตว 

ฐานท่ี 3 : การผลิตและใชสารชีวภัณฑ ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ฐานท่ี 4 : การบริหารจัดการน้ํา โดยการใชน้ําทําการเกษตรอยางรูคุณคา  

ฐานท่ี 5 : เศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงสัตวและประมงเพ่ิมรายไดอยางครบวงจร 

ฐานท่ี 6 : ระบบการทําบัญชีและการตลาด  

แปลงเรียนรู :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย  : 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวสูอาเซียน ม.5 ต.วังตามัว 2.วสิาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง ม.10  

ต.บานผึ้ง  3. สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม  4. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม  5. โครงการชลประทานนครพนม   

6. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม  7. สํานักงานประมงจังหวัดนครพนม 8. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

นครพนม 9. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  10. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

(กอ.รมน.) 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยฯ  :  นางศรัณยา  ชูรัตน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  :  085-4403873  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม  042-512447 

3



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองฮี  อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก  :ขาว 
เกษตรกรเปาหมาย: 9,555ไร 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 149,086 ไร 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี  9   บานหนองฮี  หมูท่ี  2  ตําบลหนองฮี   อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
พิกัด:  X   457895  Y  1889628  Zone 48 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  : 

                        ไป จ.นครพนม 

 

 

    บานหนองฮี 

 

วัดปาเมธาวิเวก 

 

 

 

 

    ไป  อ.นาแก                  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองฮี 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายเหลือ  แสงผา    อายุ  68   ป   

ท่ีอยู:  บานเลขท่ี  9   บานหนองฮี  หมูท่ี  2  ตําบลหนองฮี 

อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท:   087-9467127 

สถานการณของพ้ืนท่ี:  เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองฮี  อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  สวนใหญปลูกขาว

รอยละ 95 เปอรเซ็นต  พ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลหนองฮี  47,318  ไร   สําหรับพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกขาว ตําบล

หนองฮี (S1)  มีพ้ืนท่ี  7,250  ไร   รอยละ  15.31   โดยการปลูกขาวท้ังเพ่ือจําหนาย, บริโภค  และผลิตเมล็ดพันธุ

ไวใชเองในครัวเรือนและเพ่ือจําหนาย   แตการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ   และยังประสบปญหาตนทุนในการ

ผลิตสูง  ราคาปุยและสารเคมีแพง  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  แรงงาน  และคลองสงน้ํายังไมท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนา: 1. ลดตนทุนการผลิตขาว  จากตนทุนเฉลี่ยไรละ  4,315  บาท  เปน ไรละ  3,215  บาท  

ลดลงไรละ 1,100  บาท 
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  2. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพขาว 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว   จัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

การนําไปใชประโยชน : 

             - เปนตัวอยางใหเกษตรกรนําไปลดตนทุนการผลิตขาว  และเปนท่ีประชุมและทํากิจกรรมขับเคลื่อน

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

หลักสูตรการเรียนรู:  การลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว  8  ข้ันตอน 

ข้ันตอนท่ี 1 เมล็ดพันธุขาว,ข้ันตอนท่ี 2 การเตรียมดิน, 

ข้ันตอนท่ี 3 การกําจัดวัชพืช,ข้ันตอนท่ี 4 การใชปุยเคมี, 

ข้ันตอนท่ี 5 การปองกันและกําจัดศัตรูพืช,ข้ันตอนท่ี 6 การจัดการน้ําอยางเหมาะสม, 

ข้ันตอนท่ี 7 การเก็บเก่ียว,ข้ันตอนท่ี 8 รูจักบันทึกทําบัญชีฟารม 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประสบการณการลดตนทุนการผลิตขาว 

1.การทําปุยอินทรียชีวภาพ/การใช-ระยะการใช,-อัตราการการใช,-ลดตนทุนไรละ 100-300  บาท 

2.การทําปุยหมัก-เศษพืช 800-1000กก.,-มูลสัตว  100-200  กก.,-พด.1  1   ถุง 

-ปุยยูเรีย(46-0-0)    5  กก.,-ควรใชอัตราไรละ  500  กก.,-ใสครั้งแรกชวงไถดะ 

3. การทําสารชีวภัณฑ 

-การทําเชื้อราไตรโครเดอรมา (ปองกันกําจัดโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อรา) 

-การทําเชื้อราบิวเวอรเรีย (ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช) 

4.ประโยชนการทําบัญชีครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูท่ี  3  วิทยาการหลักการเก็บเก่ียว 

1. ควรเก็บเก่ียวขาวในระยะพับพลึง(เหลืองใบหวาน)เมล็ดขาวเหลือง 3 ใน 4 สวน 

2. การตากขาว-คนเก่ียวขาว ควรตาก  1-3  แดด (ตากในแปลงนา),รถเก่ียวขาว ควรตาก 3-5  แดด 

3.การเก็บรักษาคุณภาพขาว-ควรเก็บขาวความชื้นไมเกิน  15%,  

ยุงฉางควรมีตาขายปองกันหนู,นก ยุงฉางไมควรอับ หรือรอนเกินไป  

ควรมีอากาศถายเทสะดวก, ถาเก็บในกระสอบควรเปนกระสอบปาน 

หรือกระสอบท่ีมีชองระบายอากาศ 

4. การตรวจ% ของตนขาว5. การไถกลบตอซังขาว6. การปลูกพืชปุยพืชสด 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลนามะเขือ, ตําบลปลาปาก, ตําบลโคกสวาง 

 : ศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร  กรมการขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:  นายสมบูรณ  ผานเมือง  ตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท:  093-3192607 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
สินคาหลัก : สับปะรด  
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 6,131  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 902 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานธาตุชุมทาง  หมูท่ี 13  ตําบลโนนตาล  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
พิกัด : Latitude 17.545771    Longitude 104.619005 
พิกัดท่ีตั้งแปลง  :  X  459576   Y  1939970  Zone  48Q 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ตองปรับปรุง 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 

             

             

             

                       

                                                               

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายพีระพงษ บุญระมี 
ท่ีอยู  : บานเลขท่ี 30 บานทาอุเทน หมูท่ี ๒ ตําบลทาอุเทน  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
เบอรโทร  : 087 2149454 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เดิมเกษตรกรอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีการปลูกสบัปะรดประมาณ 10,000 ไร แตเม่ือ
ป พ.ศ.2548 เกษตรกรมีการลดพ้ืนท่ีการปลูกสับปะรดลงและหันไปปลูกยางพาราแทนเนื่องจากราคาสับปะรดตกต่ํา 
และยางพาราใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา ทําใหพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดลงเหลือ 3,900 ไร  ปจจุบันราคายางพาราตกต่ําและ
ราคาสับประรดพุงสูงข้ึน เกษตรกรบางสวนจึงหันมาปลูกสับปะรดเพ่ิมข้ึนเปน 6,131 ไร     และพ้ืนปลูกสับปะรดสวน
ใหญอยูในเขต S3 ซ่ึงมีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรดนอย  แตสภาพดินเปนชุดดินชุดท่ี 40 ,50 และ 59 เปนชุด
ดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร  ตลอดจนสภาพดินฟาอากาศท่ีเหมาะสม          ทําใหสับประรดทาอุเทนเปนสับปะรด
ท่ีมีรสชาดเปนเอกลักษณโดดเดน และจดทะเบียนเปนสับปะรด GI ทาอุเทน เม่ือป พ.ศ.2556  แตเกษตรกรสวนใหญยัง
ประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา และเกษตรกรยังขาดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต
สับปะรดใหไดคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา : ใชศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปนกลไก
หลักในการพัฒนาดาน  1. การลดตนทุนการผลิต  

       2. การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไร   
           3. การผลิตสับปะรดและพืชท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP   

       4. การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีเกษตรกรตนแบบแปลงเรียนรู และหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูสนับสนุนและถายทอดความรูของศูนยใหแกเกษตรกร 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช           

                 2. การลดตนทุนการผลิต  
                 3. การผลิตสับปะรดและพืชท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP 
                 4. การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
                 5. การจัดการน้ําอยางรูคุณคา 

ศูนยเรียนรู้ 

ปอมตํารวจ 

ถนน ทาอุเทน-นครพนม 

ถน
น 

ทา
อุเ

ทน
 -ก

ุสุม
าล

ย 
ไป จ.นครพนม 

รพ.ทาอุเทน 

รร.อุเทนพัฒนา 

ไป อ..ทาอุเทน 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ไดแก สับปะรด ขาว กลวย ไผ ใหไดมาฐาน GAP ฯลฯ 

                                                              
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การลดตนทุนการผลิต เชน การผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การตรวจวิเคราะหดิน เทคโนโลยีการใช

ปุยสั่งตัด  

                                                                       
ฐานการเรียนรูท่ี 3  การจัดการศัตรูพืช การผลิตและใชสารกําจัดศัตรูพืช เชน  เชื้อราไตรโคเดอรมา  เชื้อราบิวเวอรเรีย 

                                          

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เชน เกษตรทฤษฎีใหม การจัดทําบัญชี 

                                         

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การจัดการน้ําอยางรูคุณคา เชน ระบบการใหน้ําสับปะรด กลวยหอมทอง  ไผเลี้ยงหนอ 

                              

แปลงเรียนรู :  

                               

เครือขาย : ศดปช.ตําบลรามราช, ศจช.ตําบลทาจําปา 

ช่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนย : นางสาวสินิทธา ประพัศรางค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 080 1947070 สํานักงานเกษตรอําเภอทาอุเทน 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม  
สินคาหลัก  ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย   63,630  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย   4,579  ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานนางัวใต  หมูท่ี  ๓  ตําบลนางัว  อําเภอบานแพง  จังหวัดนครพนม 
พิกัดศูนยฯ  Zone 48  X = 414750  Y = 1985353  และ Latitude 17.954641 Longitude104.194956  
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  ปานกลาง 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรูฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นางสาวสุดาวรรณ  โสมเกียรติตระกูล  อายุ  ๓๖  ป  
อยูบานเลขท่ี  ๓๖ หมูท่ี  ๓  ตําบลนางัว อําเภอบานแพง  จังหวัดนครพนม   
เบอรโทรศัพท :  ๐๘๗ – ๒๕๐๐๖๐๕ 
                                                 

 
    
สถานการณของพ้ืนท่ี : ผลของการวิเคราะหพ้ืนท่ีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในเขตอําเภอบานแพงจะพบวามีพ้ืนท่ี
เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (S๑) 16,030 ไร พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S๒) 12,404 ไร พ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S๓) 6,386 
ไร พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) 28,810 ไร และพ้ืนท่ีเขตปาไม 741 ไร  จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 64,371 ไร  โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือน สวนท่ีเหลือถึงจะนําไปขาย แตพบวาประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง การคลาดแคลนเมล็ดพันธุ การใชปจจัย
การผลิตสูงราคาปุยเคมีและสารเคมีแพง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การทํานาอาศัยน้ําฝนเปนหลัก โดยไมมีระบบชลประทานใน
พ้ืนท่ี  แนวทางการพัฒนา :        

- ตนทุนในการปลูกขาวคอนขางสูงเฉลี่ย ๔,๔๕๖ บาทตอไร โดยมีเปาหมายลดลงเหลือ 3,456 บาท/ไรหรือลดลง  
ไรละ 800  บาท        

- ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ําคือเฉลี่ยไรละ ๓๘๕ กิโลกรัมตอไร  เปาหมายคือเพ่ิมผลผลิตตอไรเปน ๔๖๕ กิโลกรัม 
- การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว โดยการผลิตเมล็ดพันธุขาวจําหนาย                 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวโดยใชการทํานาโดยใชเครื่องหยอด ผลิตเมล็ดพันธุเอง การใช
เมล็ดพันธุตามคําแนะนําและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
หลักสูตรและฐานการเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตขาว  ๒. การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

                                                       ไป จ.นครพนม                     ทางหลวงหมายแลข 212 สาย นครพนม – บึงกาฬ                                                                              ไป จ.บึงกาฬ 

ไปบานแพงโคก 

ทางไปน้ําตกตาดขาม 

ทางไปที่วาการอําเภอบานแพง 

ที่ตั้ง ศพก. หมู 3 บานนางัวใต ต.นางวั 

ทางไป วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 

ทางไปน้ําตกตาดขาม 

1 กิโลเมตร 
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แปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ  

 

 

 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนตําบลนางัว, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลนางัว, ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนางัว, ศูนยสงเสริม

และผลิตเมล็ดพันธุขาวสกลนคร 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายพิชัย อาวรรณา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ โทร. ๐๘๑ – ๙๙๖๘๖๘๗ 

ฐานเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตขาว (การผลิตปุยอินทรียและน้ํา

หมักชีวภาพ) เนนการใชวัสดุเหลือใชในพ้ืนท่ีมาทําปุยอินทรียและน้ํา

หมักชีวภาพ  เชน กระทอน ฝรั่งและมะมวงเปนตน นอกจากนั้นจะ

เปนหอยเชอรี่ท่ีเก็บจากทองนาของเกษตรกรเอง 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การสํารวจ

ระบบนิเวศในแปลงนาและการ

จําแนกศัตรูพืชและศัตรู

ธรรมชาติเปนฐานการเรียนรูท่ี

เนนใหเกษตรกรไดรูจักระบบ

นิเวศในแปลงนาของตนเอง ลง

พ้ืนท่ีสํารวจแปลงนาจริง 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การตรวจ

วิเคราะหดินโดยสอน

วิธีการเก็บตัวอยางดินสง

ตรวจวิเคราะห เพ่ือจะได

ใชปุยตามคาการ

วิเคราะหดิน ใหถูกชนิด 

ถูกอัตรา และถูกเวลา  
 

ฐานเรียนรูท่ี 4 การผลิต

และขยายเช้ือราไตรดโค

เดอรมาและบิวเวอร

เรียเนนการลดการใช

สารเคมีในการปองกัน

กําจัดโรคและแมลงศัตรู

ขาว โดยสอนวิธีการทํา 

และนําไปใชใหถูกตองและ

เหมาะสมกับแปลงนา 

 

ฐานเรียนรูท่ี 5 เศรษฐกิจพอเพียง เปนการ

ปลูกพืชและเล้ียงสัตว เชนเปด ไก กบ เพ่ือ

เสริมรายได 
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รพ.ชัยนาท 

สวนนกชัยนาท 

ถนนทางเขาชัยนาท ศาลากลาง 

สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 

ถนน

สาย

เอเชีย 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหนองสะโน  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม(ขาว) 

สินคาหลัก  : ขาว 
เกษตรกรเปาหมาย8,418 ราย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย85,480 ไร 
ระดับการพัฒนาของศูนย : 

สถานท่ีตั้ง:บานหนองสะโน หมูท่ี 6  ตําบลดอนนางหงส  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรูพิกัดUTM 48 : X 471596 Y 1891245    latitude 17.10550  Longitude 
104.73300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :นายปราโมท  แสงสวางอายุ 52  ป 
         บานเลขท่ี 124 หมูท่ี 6บานหนองสะโน หมูท่ี 6   

       ตําบลดอนนางหงส  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท: 0878555861 

 

 

 

 

ไป อ.

ธาตพุนม 

18 กม. 

ไป จ.

นครพนม 

35 กม.

กม. 

ไป ศนูย์เรียนรู้ 3.5 กม.
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สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีบานหนองสะโน ตําบลดอนนางหงส สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 และพ้ืนท่ี
ปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S2)รอยละ 60พ้ืนท่ีเหมาะสมมาก กับพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูก
ขาว รอยละ 20 เทากัน ปลุกขาวนาปอาศัยน้ําฝนและน้ําบาดาลประสบปญหา การใชปจจัยการผลิตสูงดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ขาดแคลนเมล็ดพันธุ ราคาปุยสารเคมีแพง โรคแมลงระบาด และภัยธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว พัฒนาคุณภาพการผลิต เพ่ิมมูลคาสินคา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรเรียนรู: 1.ดานการลดตนทุนการผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

2. ศูนยการศัตรูพืชชุมชน ผลิตสารชีวภัณฑ 

3. ศูนยขาวชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุขาว 

2. ดานพัฒนาคุณภาพการผลิต  

ฐานการเรียนรูมาตรฐานการผลิต เมล็ดพันธุขาว / ขาว GAP / ขาวอินทรีย 

 

3. ดานเพ่ิมมูลคาสินคา  

ฐานการเรียนรูผลิตภัณฑและแปรรูป เมล็ดพันธุขาว/ขาวสาร/ขาวกลอง/ขาวกลองงอก/จมูกขาว 

 

แปลงเรียนรู: แปลงนารวม 36 ไร 

เครือขาย: ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน อ.ธาตุพนม อ.เมือง อ.ปลาปาก อ.เรณูนคร อ.นาแกและ อ.วังยาง จ.
นครพนม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาวกวิตา ศรีวรมย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:0959504515 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมหลักของศูนยฯ :  1. ลดตนทุนการผลิต 

   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ชนิดพืชเปาหมาย : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

เกษตรกรเปาหมาย : ตําบลทาลาด ตําบลนาขาม ตําบลโคกหินแฮ ตําบลเรณูใต ตําบลนางาม ตําบลโพนทอง ตําบล

เรณู ตําบลหนองยางชิ้น จํานวน 450 ราย 

สถานท่ีตั้งศูนย : บานโนนสวาง หมูท่ี 3  ตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Zone : 48 Q  Latitude : 17.00281 (X : 456012) 

        Longitude : 104.58674 (Y : 1879912) 

ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีศูนยเรียนรู :  

 

 

 

   

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายทวิช  เพ็งเวลุน บานเลขท่ี 10 หมูท่ี 3 ตําบลทาลาด 

 อําเภอเรณนูคร จังหวัดนครพนม เบอรโทรศัพท 087-853-4003 

สถานการณของพ้ืนท่ี 
 ตําบลทาลาดมีพ้ืนท่ีท้ังหมด จํานวน 7,3065 ไร มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร จํานวน 5,072 ไร เกษตรกรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา เสร็จจากการทํานาก็ปลูกพืชฤดูแลง เชน ยาสูบ พริก ขาวโพดหวาน และพืชผักตางๆ ประมาณ 
1,000 กวาไร ใชแหลงน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ลําน้ํากํ่า ลําน้ําบัง บอน้ําในไรนา และน้ําฝน ในการทํานา  
แนวทางการพัฒนา 
 จากสถานการณการทํานาในปจจุบัน ประสบปญหาตนทุนการผลิตท่ีสูง ปญหาดานโรคและแมงศัตรูพืชระบาด 
เกษตรกรขาดความรูในการทํานาท่ีเหมาะสม จึงตองหาแนวทางท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิตและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
จุดเดนของศูนยเรียนรู 1. ลดตนทุนการผลิต จากเดิมไรละ 3,475บาท ลดลง ไรละ700บาท เหลือไรละ2,775 บาท   
                                โดยใชสารชีว-ภัณฑปองกันกําจัดเชื้อรา และปุยอินทรียชีวภาพรวมกับปุยเคมี  
                   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
                   3. เพ่ิมมูลคาผลผลิต โดยการแปรรูป 
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หลักสูตรการเรียนรู                                       
 - การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบการจัดการคุณภาพ 
 - การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP)  
 - การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 
 - การผลิตน้ําหมักชีวภาพ/ปุยหมักอินทรียชีวภาพ 
 - การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
 - การสรางมูลคาเพ่ิมโดยการแปรรูปขาว 
แปลงเรียนรู : 1 แปลง จํานวน 1 ไร 

 
ฐานเรียนรู 
ฐานท่ี 1 การทําน้ําหมัก+ปุยหมักชีวภาพและการผลิตสารชีวภัณฑ 

 
ฐานท่ี 2 การน้ําอยางรูคุณคาในนาขาว 

 
ฐานท่ี 3 การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 

 
ฐานท่ี 4 ไรนาสวนผสม 

 
ช่ือเจาหนาสงเสริมการเกษตร : นายวิชิต  พิเมย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 088-594-4685 , 093-319-2616 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 118,210.25 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 10,410 คน 
สถานท่ีตั้ง : บานพิมาน หมูท่ี 3  ตําบลพิมาน  อําเภอนาแก  จังหวัดนคพนม 
พิกัด : Lat 16.936258 Long 104.555321 (48Q X 452650.53 Y 1872557.09) 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ดี      แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดํารง  พอคําจันทร  อายุ 53 ป  
บานเลขท่ี 112 หมูท่ี 3 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 
เบอรโทรศัพท : 085-7528044 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอนาแกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  คือ  การทํานา  มีพ้ืนท่ีปลูกขาว
รอยละ 70.81% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 50.76 ซ่ึงการทํานา
จะทําไดท้ังนาปและนาปรังซ่ึงเปนเกษตรน้ําฝนและเขตชลประทาน โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค และจําหนาย แตประสบปญหา
ตนทุนการผลิตสูง  เพราะตองพ่ึงพาปจจัยภายนอก  อีกท้ังความไมแนนอนของราคาพืชผลทางการเกษตร  จึงทําใหเกษตรกร
ขาดทุนหรือไดกําไรนอย  
แนวทางการพัฒนา :  ลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิมเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,025 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท  
         เพ่ิมผลผลิตขาวจากคาเฉลี่ยผลผลิต 420 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 500 กิโลกรัมตอไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :   เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมการลดตนทุน-เพ่ิมผลผลิตขาว 
             การผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
             การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 
             การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตขาว โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ือจําหนายและทําพันธุในปตอไป 
                      2. การเพ่ิมผลผลิตขาว 
   3. การวิเคราะหดินและการผสมปุยสั่งตัด / การผลิตปุยอินทรีย 
   4. การใชสารชีวภัณฑในจัดการโรคและแมลงในนาขาว 
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ฐานการเรียนรูท่ี : 1. การใชเทคโนโลยีท่ีประณีตและเหมาะสมในการผลิตขาว เพ่ือ
ลดตนทุน โดยเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน การ
คัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาดตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จัดหาพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ
ดี และกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก กําจัดวัชพืช สํารวจโรค
แมลง  

   
 

  
 

   
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตขาว 
โดยบริหารจัดการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก ไดแก วิธีการปลูก การจัดการน้ําท่ีดี ลดการสูญเสียระหวางเก็บเก่ียว และหลังเก็บเก่ียว 

  
ฐานการเรียนรูท่ี 5. การใชสารชีวภัณฑในจัดการโรคและแมลงในนาขาว 
โดยเนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธทํีา การนํามาผลิตใชและประโยชน ไดแก การใชและการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา การใชและ
การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย 

   
 
แปลงเรียนรู ครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลพิมาน , กลุมขาวอินทรียบานพิมาน ม.3 , กลุมขาวพันธุดีบาน
จอมมณี , กลุมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาบานพิมาน ม.1 , สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก , สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
นครพนม , ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวสกลนคร กรมการขาว , บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) , มหาวิทยาลัยนครพนม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวพักตรทิพา เดชพละ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท :  061-6478392 
  

 

ฐานการเรียนรูท่ี : 2. การวางแผนการทํานาท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุน โดยเนนในเรื่องของการวางแผนการผลิต

การวางแผนปลูก และการจัดการคุณภาพของผลผลิต ไดแก 

การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวปลอดภัยใชระบบ

การผลิตแบบ GAP การผลิตขาวท่ัวไปเพ่ือขายโรงส ี 

 ฐานการเรียนรู้ท่ี 3 การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา

โดยเน้นการใช้ปุ๋ ยตามคา่การวิเคราะห์ดนิ ได้แก่ การสง่ดิน

ตรวจหาผลการวิเคราะห์ดนิ ใช้ปุ๋ ยตามคา่วิเคราะห์ดนิตอ่ไร่ 

และใช้ปุ๋ ยตามคา่วิเคราะห์ดินตอ่แปลง 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  159,026 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,030 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 3 บานอีอูด  ตําบลนาเดื่อ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Latitude  104.318     Longitude 17.526 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : X =  427693   Y =  1937880 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ระดับดี 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ นายสุนันท  มหาวงษ   

บานเลขท่ี 228 หมูท่ี 10  บานอีอูด ตําบลนาเดื่อ   

อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท  085-1480458 , 063-2684409 

  ศพก. 
  48Q X =  427693  

 Y =  1937880 
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สถานการณในพ้ืนท่ี :  อําเภอศรีสงครามมีสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และแตงโม 

โดยมีพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด ประมาณ 318,652 ไร ซ่ึงในภาวะท่ีราคาสินคาเกษตรตกต่ํา การลดตนทุนการผลิต

และการทํากิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลายจึงเปนทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีปลูกขาว 159,026 ไร ซ่ึงปจจุบันประสบภาวะตนทุนการผลิตสูง แตท้ังนี้เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ 

และทักษะ ในการลดตนทุนใหประสบความสําเร็จ 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาวและสงเสริมการทํากิจกรรมไรนาสวนผสมเพ่ือเพ่ิมรายได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาว , การทํากิจกรรมไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตและทํากิจกรรมไรนาสวนผสมเพ่ือเพ่ิมรายไดตลอดท้ังป 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

  2. การทํากิจกรรมไรนาสวนผสม  

          3. การผลิตปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ 

   4. การขยายพันธุพืช 

ฐานการเรียนรู :  1. ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว ขอบเขตการเรียนรู การลดตนทุนการผลิตขาว 

   2. ฐานการเรียนรูดินและปุย ขอบเขตการเรียนรู การผลิตปุยหมัก การผลิตน้ําหมักชีวภาพจาก

สาร พด.  การตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรียและปุยพืชสดในนาขาว 

          3. ฐานการเรยีนรูไรนาสวนผสม ขอบเขตการเรียนรู การปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกพืชใชน้ํา

นอย การทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรทฤษฎีใหม 

  4. ฐานการเรียนรูปศุสัตวและประมง ขอบเขตการเรียนรู การเลี้ยงโคเนื้อ การปลูกหญาเนเปยร 

การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาในบอดิน  

  5. ฐานการเรียนรูการขยายพันธุพืช ขอบเขตการเรียนรู การเพาะเมล็ด การตอนก่ิง การทาบก่ิง 

การเสียบยอด ฯลฯ 

แปลงเรียนรู :  

 
   

เครือขาย   ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

 ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน (ศข.) 

 ศูนยศรีโคตรบูรณอโศก (เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ) 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายศาสดา  จันทรไตร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  093-3192590  , 083-6601968 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาหวา 

สินคาหลัก :  ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย: พ้ืนทีปลูกขาว 113,374  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  7,852  ราย  

สถานท่ีตั้ง :  บานบะหวา  หมู 7  ตําบลทาเรือ  อําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม 

พิกัด :   Latitude  17.5265              Longitude 104.0739 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : X 401693    Y 1938042 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : ปรับปรุง 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอนาหวาสวนใหญมีอาชีพทํานาปลูกขาวเพ่ือการบริโภคและเพ่ือ

จําหนายแตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูงทําใหผลผลิตไมคุมทุนอีกท้ังยังมีปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 

จ.
ส

กล
น

คร
 

อ.ศรีสงคราม อ.อากาศอาํนวย 

บ.ตาล บ.ตาล 

ต.ท่าเรือ 

บ.นาซ่อม 

 ประมาณ  1 กม. บ.บะหวา้ 

ศพก. 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลง : นายมณีวรรณ  ชยัปัญหา 

บา้นเลขท่ี 125 หมู่ 7 ตาํบลท่าเรือ      

อาํเภอนาหวา้   จงัหวดันครพนม 

เบอร์โทร: 0849549363 
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แนวทางการพัฒนา :สํานักงานเกษตรอําเภอนาหวาไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

(ขาว)เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนโดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยฯท่ีบานบะหวา หมู 7 ตําบลทาเรือ อําเภอนา

หวา จังหวัดนครพนม ซ่ึงศูนยการเรียนรูฯดังกลาวมีเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวสูเกษตรกรไดและการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูฯยังมีกิจกรรมและเครือขายใน

การทํากิจกรรมดานการเกษตรอีกหลายอยาง เชน ดานประมง ปศุสัตว การทําปุยหมัก การปลูกพืชสวนครัว การทํา

บัญชี การแปรรูบ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรูและมีประสิทธิภาพในการ

ทํากิจกรรมดานการเกษตร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาวและมีกิจกรรมดาน

การเกษตรท่ีครบวงจร 

การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิตขาวการทํากิจกรรมดานประมง ปสุสัตว ปุยหมัก ดานการปลูกพืชผัก 

การใชสารชีวภันฑ การแปรรูป การทําบัญชี 

ฐานการเรียนรู 

 1. การลดตนทุนการผลิตขาว โดยการใชปุยอินทรีย ปุยหมัก  การใชสารชีวภันฑ การใชเมล็ดพันธุดี 

                                    
    2.การเลี้ยงหมูหลุม เพ่ือสรางรายไดเสริมนําปุยมาใชลดตนทุน 

                                       
 3.การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน 

                                    
 

ช่ือเจาหนาท่ีรับผิดชอบศูนยฯ นายตอศักดิ์  วงคตาผา  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรโทร.086-3783821 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 105,925 ไร  

เปาหมายเกษตรกร : 8,856 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 269 หมูท่ี 7 บานขวางคลี ตําบลบานคอ อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม 

พิกัด : X 0423103   Y 1931934  

ระดับการพัฒนาของศูนย : ดี 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมบุญ   ธรรมวงษา 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 269 หมูท่ี 7 ตําบลบานคอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท : 098-1915650 

 สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอโพนสวรรคมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  211,962  ไร แบงเปนพ้ืนท่ี 

ทํานา 147,424 ไร ยางพารา 38,000 ไร  มันสําปะหลัง 6,200  ไร  สับปะรด 2,200 ไร การเกษตรอ่ืนๆ 18,138  

ไร พ้ืนท่ีทํานาแบงเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก (S1) 30,811 ไร เหมาะสมปานกลาง (S2) 10,473 ไร เหมาะสมนอย 

(S3) 64,641 ไมเหมาะสม (N) 41,499 ไร ปญหาในการทํานา คือ  

1) ตนทุนการผลิตสูง เฉลี่ย 4,250 บาท/ไร       

2) ผลผลิตต่ํา เฉลี่ย 390 ก.ก./ไร   

3) ขาดการแปรรูปเพ่ิมมูลคาขาวสวนใหญจําหนายขาวเปลือกใหพอคาคนกลาง 

แนวทางการพัฒนา : - สงเสริมการลดตนทุน เพ่ิมมูลคาขาว สงเสริมใหเกษตรกรทําไรนาสวนผสม  

                           - ลดรายจาย มีรายไดจากการทําเกษตรในพ้ืนท่ีตลอดป  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตขาว โดยการพ่ึงตนเอง ลดการใชปุยเคมี ใชสารชีวภัณฑ         

สารสกัดชีวภาพ   

การนําไปใชประโยชน : ใชในกิจกรรมการปลูกขาวทําใหมีตนทุนการผลิตต่ํา ผลผลิตสูง มีคุณภาพ   

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การลดตนทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว   

         2. การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตขาว เนนการปรับปรุงดิน การคัดเมล็ดพันธุขาว การทํานาหวาน การใชน้ําหมัก

ชีวภาพ น้ําหมักมูลสุกร ปุยคอก ปุยหมัก การทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

2. การเพ่ิมมูลคาขาว การแปรรูปขาว การปลูกขาวหลายสายพันธุ การรวมกลุมผลิตขาวอินทรีย  

3. เศรษฐกิจพอเพียง เนนการเพ่ิมรายได ลดรายจายในครัวเรือน  การปลูกขยายพันธุพืช (กลวย, มะนาว)       

การเลี้ยงสัตวไรนาสวนผสม การผลิตของใชในครัวเรือน  

4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช การสาธิตการทําและการใชสารชีวภัณฑ การใชน้ําหมักพืชสมุนไพรไลแมลง  

5. การใชน้ําอยางรูคา  การปลูกพืชหลายระดับในพ้ืนท่ีเดียวกัน การใชเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร       

คลุมดิน  การใหน้ําพืชอยางประหยัด 

 
แปลงเรียนรู : 

  
 

เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานหวยไห (ตราเพชรไพศาล โทรศัพท 0899114787) 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชํานาญ  โพธิ์สุข ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0933192621   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาทม 

สินคาหลัก  ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย   82,594  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   3,490  ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานสามแยก  หมูท่ี  4  ตําบลหนองซน  อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Zone 48 X=409465  Y=1968623 และ Latitude 17.481166 N. Longitude 104.084521E.  

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  ดี 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

                                                                                                          N                                                

 

  

 ถนนนาพระชัย-หวยคอม 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายคําเฝอ  เชียงขวาง  อายุ  67  ป พ้ืนท่ีทําการเกษตร 26 ไร 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี  12  หมู  2  บานคําแมนาง  ตําบลหนองซน  

        อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม   

เบอรโทรศัพท : 080-1900478 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีอําเภอนาทมมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลูกระนาด ลอนคลื่น ดินรวนผสมลูกรัง เกษตรกรสวนใหญ

ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 196,782 ไร  ทํานาป 82,594 ไร นาปรัง 9,500 ไร ทําสวนยางพารา 

51,089 ไร ทําไรมันสําปะหลัง 2,200 ไร ปาลมน้ํามัน 1,200 ไร เลี้ยงสัตว 2,478 ไร   และประมง 157 ไร อ่ืนๆ 

47,564 ไร 

 

 

 

 

                       จากปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา เกษตรกรท่ีเคยทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเริ่มหันมาทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน  เปนระบบการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวตาง ๆ หลากหลายกิจกรรมในพ้ืนท่ีเดียวกันแบบเก้ือกูล

ประโยชนตอกัน  ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการผลิต  ลดการ

พ่ึงพิงเงินทุน  ปจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก  มีการนําเศษพืชและมูลสัตว ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกิจกรรมการผลิต  

นํามาใชใหเกิดประโยชนในไรนาเพ่ือลดตนทุนการผลิต และเปนการเสริมสรางรายไดใหแกครัวเรือน  

ศนูย์การเรียนรู้ฯ 

ถน
น
ไป

แป
ลงเกษ

ตร 

ไปนครพนม 

ถน
น
ใน

ห
มู่บ

า้น
 

ไปอาํเภอนาทม 

ไป
อาํเภอบ

า้น
แพ

ง 

คอกปศสุตัว์ 

โรงปุ๋ ย 

อาคารเก็บฟาง 

โรงเรียน
บ
า้น

คาํแม่น
าง 

รพ
.ส
ต.คาํแม่น

าง 

วดัศรีบ
ญ
เรือง 
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แนวทางการพัฒนา : ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ลดตนทุนการผลิต  ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก นําไปสูการเกษตรแบบยั่งยืน  
จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร ลดความเสี่ยงและความไมแนนอนของรายได เปนการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพ่ือความยั่งยืน 
ฐานการเรียนรู /หลักสูตรการเรียนรู 
ฐานท่ี  1  การทําเกษตรแบบผสมผสาน(ทํานา เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน เลี้ยงปลาในบอดิน เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียน
ตามฤดูกาล)  
 

 

 

 

 

ฐานท่ี  2  การผลิตสารชีวภณัฑปองกันกําจัดศัตรูพืช(การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย) 

 

 

 

 

 

ฐานท่ี  3  การผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด/น้ําหมักชีวภาพ (การทําปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด/น้ําหมักชีวภาพ) 

 

 

 

 

 

 

ฐานท่ี  4  การเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน(การปลูกหญาเนเปยรปากชอง1 การทําฟางหมัก) 

 

 

 

 

 

ฐานท่ี  5  การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาในบอดิน(การเลี้ยงกบแบบคอนโด การเลี้ยงปลาตะเพียนในบอดิน)  

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนตําบลดอนเตย สหกรณยางพารานาทม จํากัด กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ กลุมแมบานเกษตรกร 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางเกวลี  พิมพดี  ตําแหนง  เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน  โทร 0844281983 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลยอดชาด  อําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
สินคาหลัก  : ขาว 
เกษตรกรเปาหมาย3,042ราย 
พ้ืนท่ีเปาหมาย56,561ไร 
ระดับการพัฒนาของศูนย : 

สถานท่ีตั้ง :บานยอดชาด  หมูท่ี  ๒  ตําบลยอดชาด  อําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
พิกัด : X .…0433521……..  Y  …1886503…..…  Zone 48 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู . 
บ.หนองบึง 

รร.ยอดชาดวิทยา 

 

 

ไป อ.โคกศรสีุพรรณไปบานมวง อ.ปลาปาก 

 

 

 

 

                                                                                            ไป บ.นาคอย อ.วังยาง 

 

 วัดโพธิ์ศรีบานยอดชาด 

                                                              รพสต. ยอดชาด             

 

 

ท่ีตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

                                                                                     เกษตร ต.ยอดชาด  อ.วังยาง  จ.นครพนม 

 

ท่ีทําการกํานัน 

                           ต.ยอดชาด 

ช่ีอเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายทูลลา  แพงคําฮัก   อาย  ๔๙  ป 

เลขท่ี ๖  หมูท่ี  ๒  ต.ยอดชาด  อ.วังยาง  จ.นครพนม 

สถานการณของพ้ืนท่ี :   

-  เกษตรกรตําบลยอดชาด รอยละ 98 มีอาชีพทํานา 745 ราย 

-  พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด 12,486 ไร 

- ความเหมาะสมมากในการปลูกขาว (S1) มีพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก  2,114  ไร พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

พ้ืนท่ี 14 ไรและพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอย (S3)พ้ืนท่ี 10,490 ไร 

 

อบต. 

ยอดชาด 
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แนวทางการพัฒนา  1) การลดตนทุนการผลิต  2) การเพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงข้ึน   3) การเพ่ิมมูลคาของผลผลิต 

โดยเกษตรกรตําบลยอดชาด มีตนทุนการผลิต อยูท่ี  ๓,๐๗๖  บาทตอไร  ผลผลิตการปลูกขาว อยูท่ี ๔๐๐ กิโลกรัมตอ

ไร กําไรจากมูลคาของผลผลิตขาวอยูท่ี ๒,๑๒๔ บาทตอไรจึงไดมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 - ลดตนทุนการผลิต จาก ๓,๐๗๖ บาทตอไรใหเหลือ  ๒,๕๗๖  บาทตอไร  

 - เพ่ิมผลผลิตจาก ๔๐๐  กิโลกรัมตอไร ใหได ๔๒๐ กิโลกรัมตอไร 

 - เพ่ิมมูลคาของผลผลิต จาก ๒,๑๒๔ บาทตอไร ใหได ๒,๕๐๐ บาทตอไร  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตขาวกลองงอก และผลิตภัณฑจากการแปรรูปขาว 

การนําไปใชประโยชน  

           - เปนจุดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวกลองงอก และผลิตภัณฑจากการแปรรูปขาว 

หลักสูตรการเรียนรู:  จัดทําฐานเรียนรู 3 ฐาน 1 กิจกรรม คือ 

1. ฐานการเพ่ิมมูลคาผลผลิต(ขาว)- ข้ันตอน/วิธีการทําขาวกลองงอก - ประโยชนและคุณคา ฯของขางกลอง 

 
2. ฐานเรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว- การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ/น้ําหมักฯ- การผสมปุยใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

- การตรวจวิเคราะหหาธาตุอาหารพืชในดิน 

 
3.ฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง – การปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคเอง- การเลี้ยงปลาดุกในทอ/ การเลี้ยงกบคอนโด 

 
4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไดแก  โครงการตามตามแนวพระราชดําริการใชน้ําอยางรูคุณคา ฯ 

แปลงเรียนรู 

 
เครือขาย :  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนชุมชน ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายวิชาญ ซาตัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ โทร 0812602840 
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