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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : มะนาว 

สถานท่ีตั้ง : บานอยจอมศรี หมูท่ี 4 ตําบลฮางโฮง   อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  214,000 ไร (เปนตัวเลขขอมูลชนิดพืชนั้นๆ ท้ังอําเภอ) เชนศูนยเรียนรูฯเรื่องมันสําปะหลัง ก็คือ

พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังอําเภอ  หรือศูนยเรียนรูฯ เรื่องขาว ก็ คือ พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังอําเภอ 

เกษตรกรเปาหมาย : 16,998 ราย (เปนตัวเลขเกษตรกรเปาหมายเฉพาะพืชนั้น ๆ ท้ังอําเภอ) เชาศูนยเรียนรูเรื่อง

มันสําปะหลัง ก็คือจํานวนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลังท้ังอําเภอ หรือศูนยเรียนรูเรื่องขาว หมายถึง

เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทํานาขาวท้ังอําเภอ 

พิกัด :  X 404790.43    Y 1905586.08 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางบังอร  ไชยเสนา   อายุ 39 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 28 หมูท่ี 4 ตําบลฮางโฮง  อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทรศัพท : 085-7444430 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญของตําบลฮางโฮง สวนใหญปลูกขาว  

รอยละ 80 และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (s1)  รอยละ 100 โดยปลูกขาว 

เพ่ือบริโภค 50  

แนวทางพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว  

เฉลี่ยไรละ 4,600 โดยมีเปาหมายการลดตนทุน 800 บาท/ไร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : สินคาหลักมะนาว 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การเลี้ยงกบและการเพาะลูกออด 

  2.การปลูกดาวเรืองเชิงการคา 

  3.การเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอยักษ  

 

 

วดั 

ถนนสกล-อดุร 

บ.ชะโนด 
ป๊ัมบางจาก 

แปลงนางบงัออน 

ม.ราชภฎัสกล 
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ฐานการเรียนรู :       

1. การเลี้ยงกบ 

2. การปลูกดาวเรือง 

 

 

 

 

3. การเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอยักษ 

 

 

 

 

4. การปลูกมะละกอพันธกลางดง 

 

   

 

 

 

5. การปลูกเพกาเตี้ย 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายกมล  ตามัย 

เบอรโทร :  086-2351464 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : สมโอ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 190,238ไร (เปนตัวเลขขอมูลชนิดพืชนั้นๆ ท้ังอําเภอ) เชาศูนยเรียนรูฯเรื่องมันสําปะหลัง ก็คือพ้ืนท่ี

ปลูกมันสําปะหลังท้ังอําเภอ  หรือศูนยเรียนรูฯ เรื่องขาว ก็ คือ พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังอําเภอ 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,984 ราย  (เปนตัวเลขเกษตรกรเปาหมายเฉพาะพืชนั้น ๆ ท้ังอําเภอ) เชาศูนยเรียนรูเรื่องมัน

สําปะหลัง ก็คือจํานวนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลังท้ังอําเภอ หรือศูนยเรียนรูเรื่องขาว หมายถึง

เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทํานาขาวท้ังอําเภอ 

สถานท่ีตั้ง : บานเซือม หมูท่ี 7  ตําบลโพนแพง  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

พิกัด :  48Q    X 0389997    Y 1942840 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

ไปสกลฯ 

 

 

ไปอากาศฯ 

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นางบุปผา  โมราษฎร     อาย ุ55 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 74 หมูท่ี 7 ตําบลโพนแพง อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทรศัพท : 0813-6991512 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญของตําบล.โพนแพง สวนใหญปลูกขาว รอยละ 90 และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

กับการปลูกขาว (s1)  รอยละ 70 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคและจําหนาย 

แนวทางพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ...420...โดยมี 

เปาหมายการลดตนทุน 2,400 บาท/ไร 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตพืช สินคาหลักสมโอ 

หลักสูตรเรียนรู :   1. การปลูกไมผล 

     2. การปลูกพืชผัก 

     3. การเลี้ยงสุกรพอพันธุเพ่ือรีดน้ําเชื้อ 

 ประมาณ 1 กม                  ไปวานรฯ 

สาม

แยก

ไป

วานร 

 

ท่ีตัง้ศนูย์ฯ 
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ฐานการเรียนรู :       

1 การปลูกพืชผักในดินลูกรัง 

2 การปลูกสมโอ  ขาวแตงกวา ขาวน้ําผึ้ง 

   

 

 

 

  

3  การปลูกมะละกอในวงทอ  ปลูกมะละกอพันธุกลางดง ในวงทอซีเมนตเพ่ือแกไขปญหาโรครากเนา  

ของมะละกอในฤดูฝน 

       

 

- 2   -  

 

 

4. การเลี้ยงสุกรพอพันธุ  เพ่ือผลิตน้ําเชื้อจําหนาย และการเลี้ยงสุกรแมพันธุ 

   

 

  

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวีระพันธ  ใครบุตร 

เบอรโทร : 084-7904508 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
สินคาหลัก : มะมวง 
สถานท่ีตั้ง : บานคําประมง  หมูท่ี 4  ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
พิกัด : X 395314  Y 1921041 
แผนท่ีไปศูนยฯ : 
 

 

 

 

  

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายทองปาน  พิมพานิชย    อายุ  64  ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 6 หมูท่ี 4 ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
เบอรโทรศัพท : 0801969410 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรรายนี้มีพ้ืนท่ีมีน้ําซึมซับสามารถเก็บกักน้ําไดโดยการขุดสระไวในพ้ืนท่ีเพ่ือเลี้ยง
ปลา เลี้ยงสัตว และใชในการปลูกพืชทุกชนิดแบบผสมผสานและขุดเจาะบาดาลตอระบบน้ําหยดสูแปลงไมผล พืช
สวน พืชผักสวนครัวปลูกทุกอยางท่ีกิน กินทุกอยางท่ีปลูก 
 

แนวทางการพัฒนา : 1. ใชมูลสัตวทุกชนิดและปุยหมักชีวภาพในการผลิตพืช 
      2. เนนการผลิตพืชแบบผสมผสาน เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : สินคาหลักมะมวง 
 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การผลิตไมผล    
      2. การเลี้ยงปลาหมอ    
      3. การเลี้ยงสัตว   
      4. การผลิตคราม/ทอผาคราม 
 

ฐานการเรียนรู :     
1. การปลูกไมผลแบบผสมผสาน/ขยายพันธุ/การดูแลรักษา /การหอผลผลิตใหมีคุณภาพดี/การตลาด 
 

    

3 กม. 

อากาศอํานวย - สงูเนิน 

วดัคาํประมง

 

 

 

 

 

บ้านคําประมง 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

บ้านบวั 

6



2.  การเลี้ยงสัตวน้ํา  มีการเลี้ยงปลาหมอ มีบออนุบาลและบอเลี้ยงเพ่ือจําหนาย                     

                         

                                  

 

 

3. การเลี้ยงกบในกระชัง เลี้ยงสุกรบนขอบบอปลา โดยอาศัยมูลสุกรเปนอาหารปลา เพ่ือเปนการประหยัดตนทุนใน

การเลี้ยงปลา 

 

 

    

4. การผลิตคราม/ ทอผายอมครามผลิตเนื้อครามเพ่ือจําหนายทอผายอมคราม จําหนายผลิตภัณฑจากผายอมคราม 

 

 

 

  

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 
 
 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางประวิทย เจริญคร   ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท :  088–3392731 สํานักงานเกษตรอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
สถานท่ีตั้ง :บานเลขท่ี  87  หมูท่ี  4  บานง้ิว  ตําบลพันนา  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
พิกัด :Latitude = 17.42596      Longtitude =103.59159 
พืชหลัก: มะนาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 324,730ไร  
เกษตรกรเปาหมาย: 19,888  ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีศูนยเรียนรู 
 

ถนน  อุดรธานี                      สกลนคร 

    

      

 

 

    

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายอินตา  กันยาลือ  อายุ  64  ป 

บานเลขท่ี87 หมูท่ี4 ตําบลพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทรศัพท  080 - 7461686 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  ตนทุนท่ีสูงและผลผลิตท่ีต่ํา   

ปลูกมะนาวนอกฤดูเปนอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 

แนวทางพัฒนา  :  การผลิตมะนาวนอกฤดู 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตมะนาวนอกฤดู 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรรมทางเลือก 

หลักสูตรเรียนรู  :การผลิต  ขยายและการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู :   1.  การเลือกขยายพันธุ 

             2.  วิธีผสมดิน 

             3.  การดูแลรักษา 

             4.  การตัดแตงก่ิง 

             5.  การเก็บเก่ียว 

 

 

 

 

ตาํบลพนันา 
บ้านโมน 

บ้านถ่อน บ้านงิว้ 

วดัศรีบญุเรือง 

ศูนยเรียนรูฯ 
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แปลงเรียนรู 

ภาพการผลิตมะนาวนอกฤดู 
 

 

 

การขยายพันธุมะนาวโดยการเสียบยอด 

 

 

 

 

สาธิตการทําเช้ือราไตรโคเดอรมา 

 

 

สาธิตการทําปุยเบญจคุณ 

 

 

 

การจําหนายผลผลิตของศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายประธาน  จงกลณี   ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  :093 – 3192903 , 095 - 7061435 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150  

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานท่ีตั้ง :  บานโนนนาคํา  หมู18  ตําบลคําบอ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150  

พิกัดศูนยฯ : X 48Q0346708    Y 1906869   

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

                                ไป  อ.สองดาว         

 

 
ไป อ.วังสามหมอ 

 

 
ศูนยเรียนรูฯ 

 

 

 

                                                                                          
                                                                     ถ.พังโคน-วังสามหมอ                    ไป อ.พังโคน 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมคิด  ศรีลาวงศ    หมายเลขประจําตัว 3470600219900 

ท่ีอยู : บานโนนนาคํา  หมู18  ตําบลคําบอ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150 

เบอรโทร : 089-2773832 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลคําบอ ปลูกขาว, ทําสวนยางพารา, เลี้ยงสัตว 

แนวทางการพัฒนา : แนวทางการลดตนทุนการผลิตโดยการนําเอามูลสัตวมาทําเปนแกสชีวภาพ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนการทําเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน มีท้ัง พืช, สัตว, ประมง 

หลักสูตรการเรียนรู : 1 การเลี้ยงปลา 

       2 การเลี้ยงสุกร 

           3 การผลิตแกสชีวภาพ 

       4 การทําเกษตรแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

วดัพระธาตุศรีมงคล 

ท่ีวา่การ อ.วาริชภูมิ 

ศาลเจา้ปู่ มเหสกัข ์

ทต.คาํบ่อ 

สภ.คาํบ่อ 
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ฐานการเรียนรู : 

1 การเลี้ยงปลา 

 
 

  

                                                                                                                          

2 การเลี้ยงสุกร 

 
 

  

 

3 การผลิตแกสชีวภาพ 

   

 

4 การทําเกษตรแบบผสมผสาน 

   
 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางปฐมรัตน หศักรรจ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-4014736 
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ศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ : ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 
สินคาหลัก : เห็ดในโรงเรือน 
สถานตั้ง : เลขท่ี 60  หมู 6 ตําบลกุสุมาลย  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร  
พิกัด : X 428499   Y 1917865 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางหทัยทิพย  จารุสาร  อายุ 41  ป   
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 60 หมู 6 ตําบลกุสุมาลย  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร 
เบอรโทรศัพท : 085 450 5619  
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลกุสุมาลย  สวนใหญปลูกขาว รอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี       
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว รอยละ 97.58  โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหาการเพาะปลูกไดปละ 1 ครั้ง 
และมีความเสี่ยงตอการเสียหายจากปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง  น้ําทวม รวมท้ังปจจัยในการผลิตสูง ดินมีความ
สมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง  
แนวทางการพัฒนา : การทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีเปาหมายคือมีกินมีใช เหลือกินเหลือใชแลวขาย 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เห็ดในโรงเรือน 
หลักสูตรการเรียนรู : 1. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  
        2. การเลี้ยงสัตว 
        3. การปลูกพืชผักการเพาะเห็ดในโรงเรือน 
 

ฐานการเรียนรู : 
ฐานการเรียนรู 1 การเกษตรแบบผสมผสาน 
1. วางแผนใหมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป  และกิจกรรมการเกษตรท้ังสองชนิดตองทําในเวลา

และสถานท่ีเดียวกันวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาใหเกิดกําไร 
2. การดูแลตั้งแตการปลูก การเก็บเก่ียว และการขนสง 
3.การเลือกใชพ้ืนท่ีเหมาะกับพืชแตละชนิด  
4. การเลือกใชเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
5.การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาท่ีเหมาะสม 
แปลงเรียนรู  
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ฐานการเรียนรู 2 การเล้ียงสัตว (เลี้ยงไกเหลืองดายอ  เลี้ยงเปดไข  เลี้ยงปลาดุกในบอดิน เลี้ยงหมู ) 
1. เตรียมบอเลี้ยงปลา เตรียมโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงสัตว  
2. จัดหาสัตวเลี้ยงเชน สุกร  เปด ไก ปลา  
3. ดูแลตั้งแตการเริ่มตน จนถึงการนําไปจําหนาย 
4. จัดหาอาหาร และใชเทคโนโลยีเพ่ือใหสัตวเลี้ยงเจริญพันธุ มีความอุดมสมบูรณ รักษาระบบนิเวศ และ

สามารถเปนหวงโซอาหารกันได 
แปลงเรียนรู 
 
 
 

 
 
 

ฐานการเรียนรู 3 การปลูกพืชผักและเพาะเห็ดในโรงเรือน 
1. วางแผน และศึกษาสภาพอากาศ  สภาพดิน พ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับพืชชนิดตางๆ เชน มะนาว  เพกา  
2. จัดเตรียมแปลงปลูก โดยการใชพ้ืนท่ีวางใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. เตรียมหาเมล็ดพันธุผัก เลือกเห็ด ท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล 
4. การดูแลตั้งแตการปลูก การเก็บเก่ียว และการจําหนาย 
5. ใชปุยถูกชนิด โดยเนนการใชปุยหมักธรรมชาติ 
แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย : - 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางลําไพ  ใจชวง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
เบอรโทรศัพท : 093 3202180 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สินคารอง : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 500 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 450 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง :  บานหนองขุน หมูท่ี 2 ตําบลนาคํา อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

พิกัด : x 371758.97  y 1953615.29 zone 48 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

                                     บานหนองขุน หมูท่ี2 ตําบลนาคํา 

                                         

                                        

 

     

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางรุณนี  ศรีวรสาร 

ท่ีตั้ง : บานเลขท่ี  119 หมูท่ี 2  ตําบลนาคํา  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

เบอรโทรศัพท : 087-9482585 

 
สถานการณของพ้ืนท่ี :   

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย ตามระบบไรนาสวนผสม มีกิจกรรมดานพืช ดานปศุสัตว   

ดานประมง 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ชองทางการตลาด 

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตและการสรางรายไดเสริม 

อบต.นาคํา 

ศพก.บานสวนรณุนี 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 ปลูกขาว 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเกษตรผสมผสาน 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 ดานประมง 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 ดานปศุสัตว  

ฐานการเรียนรูท่ี 5 บัญชีครัวเรือน 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส.เบญจมาศ ไชยเตจะ 

เบอรโทรศัพท : 063-7426688 
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ศูนยเรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
สถานท่ีตั้งบานเลขท่ี  54  หมูท่ี  19 บานนาขาม   ตําบลนามอง อําเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร 
พิกัดLatitude =7.08600 Longtitude = 103.86391 
พืชหลัก  ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย 51,467  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย  7,775  ราย 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายศักดานุภาพ   โถแกวเขียว   

ท่ีอยูบานเลขท่ี  54  หมูท่ี  19 บานนาขาม   ตําบลนามอง อําเภอกุดบาก

จังหวัดสกลนคร  

เบอรโทรศัพท0883049093 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา   

   ปจจัยการผลิตมีราคาแพง ใชปุยเคมีและสารเคมีมาก 

   แมลงศัตรูพืชระบาด คาจางแรงงานสูง   

   ขาดแหลงน้ํา  ตองอาศัยน้ําฝน 

แนวทางการพัฒนา  - ลดตนทุนการผลิตขาว ปจจุบันตนทุนการการผลิตขาว เหลือไรละ 2,850บาทg เปาหมายลด   

 ตนทุนไรละ  600  บาท  

  -  การผลิตขาวอินทรีย  ลดปุยเคมีและสารเคมีทุกชนิด  ใชปุยคอก ปุยหมักปุยชีวภาพ พืชปุยสด 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู 

        1.  การผลิตขาวอินทรีย 

        2.  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว 
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หลักสูตรเรียนรู 

        1.  การผลิตขาวอินทรีย 

        2.  การปรับปรุงบํารุงดิน 

        3.  การเลี้ยงสัตวปกเพ่ือจําหนาย 

ฐานเรียนรู   

 1.  การใชปุยอินทรีย  ปุยชีวภาพ ตั้งแตปลูก  เก็บเก่ียว  เปนการใชปุยคอก  ปุยหมักปุยชีวภาพ  

       ใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี  ใชอัตราเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมกับการปลูก  มีการกําจัดวัชพืชทุกระยะ     

          สํารวจแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ  ใชสมุนไพรไลแมลงแทนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 2.  การปรับปรุงบํารุงดิน  มีการไถกลบตอซังหลังการเก็บเก่ียว  ปลูกพืชปุยสด (ปอเทือง) ใชปุยคอก                 

      ปุยหมัก  ปุยชีวภาพ  มีการปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเก่ียว  เชน ฟกทอง  แตงกวา  ถ่ัวฝกยาว      

      ขาวโพด เพ่ือใหดินอุดมสมบูรณ  เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการใชน้ําจากสระน้ําในไรนาและใชน้ําฝน  จึงมีการ 

 วางแผนการผลิตอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับฤดูกาลและปริมาณน้ําฝนในสระ  เพ่ือการผลิตท่ีมี 

 ประสิทธิภาพ 

 3.  การเลี้ยงสัตวปกเพ่ือจําหนาย (เปดเนื้อ  ไกพ้ืนเมือง)  เปนกิจกรรมสรางรายไดเสริม  ลดความเสี่ยง 

    ดานราคาของผลผลิต  ลดคาครองชีพของครัวเรือน  สรางงานตลอดฤดูกาล  และมีผลพลอยไดจากมูล 

    สัตวนําไปใชในไรนา  ทําปุยหมักเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย  ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนหนองสะไน  ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนกุดไห 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นางสาวระดมจิต  เห็มเมือง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท   0927179818 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : พ้ืนท่ี  22,860 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,141 ครัวเรือน  
สถานท่ีตั้ง : บานสุขเกษม  หมูท่ี  12 ตําบลไฮหยอง  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 47160 
พิกัดแปลง :  
แผนผังท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
        ศูนยเรียนรูฯตําบลไฮหยอง 
   
 
 
                   บานดอนตาล     บานฝงแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายโพธิ์ทอง  โพธิราช   
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  138 บานสุขเกษม  หมูท่ี 12  ตําบลไฮหยอง  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
เบอรโทรศัพท  :  086 2342441 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 
 - ตําบลไฮหยองมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 54,700 ไร  
 - เปนพ้ืนท่ีทํานา 22,860 ไร คิดเปนรอยละ 41.80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 - อยูในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม  22,026 ไร คิดเปนรอยละ 96 ของพ้ืนทํานาท้ังหมด 
 - อยูในเขตพ้ืนท่ีไมเหมาะสม  834  ไร คิดเปนรอยละ 4 ของพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด 
 - เปนพ้ืนท่ีทํานาในเขตชลประทาน  21,000  ไร คิดเปนรอยละ 92 ของพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด 
 - สภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีราบ/ราบลุม บางพ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซาก 
 - ปญหาท่ีเกษตรกรพบคือ ตนทุนการผลิตสูง อันเนื่องมาจากปจจัยการผลิตมีราคาแพง    และราคาผลผลิต   
             ไมแนนอน /ตกต่ํา ทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุนเรื่อยมาเปนประจําทุกป 

 
เทคโนโลยีเดนของศูนย : มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ภายใตหลักการบริการ “one  stop service” เชน ศูนยขาว
ชุมชนตําบลไฮหยอง ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล 
ไฮหยอง ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไฮหยอง ฯลฯ 
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การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตตอไร 
 

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต / เพ่ิมผลผลิตตอไร  
 

ฐานการเรียนรู :   
 

ฐานการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  
เนนการทําการเกษตรท่ีหลากหลายกิจกรรม  เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เปน
การลดความเสี่ยง ดานราคา และตนทุนการผลิต  
 

ฐานการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง ดินและปุย  
เรียนรูการตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน กอนการใชปุยเคมี การ
ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการเนนการใชปุยอินทรีย การใชปุยพืชสด การไถ
กลบตอซัง การปรับปรุงโครงสรางของดิน 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูพืช  
สงเสริมการใชเชื้อจุลินทรีย ทดแทนการใชสารเคมี ในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช รวมถึงเนนการผลิตพืช GAP เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 
เรียนรู 3 ลด 1 เพ่ิม 2 ปฏิบตัิ ในกระบวนการผลิตขาว เพ่ือใหเกษตรกร
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบประณีต มีทักษะในการผลิตชั้นสูง 
มีตลาดรองรับแนนอน 
 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 6  เรื่อง การทําไขเค็ม 
เปนการเรียนรูการทําอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 7  เรื่อง การเลี้ยง / การเพาะลูกกบ  
สงเสริมใหเกษตรกรมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการประกอบอาชีพ ตาม
ความถนัดและชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายจํานงค  สุโพธิ์  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  081 7081138 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 
สถานท่ีตั้ง : บานดานไชโย  หมูท่ี 6 ตําบลมาย อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร 
พิกัด: Latitude =17.89201  Longtitude =103.44713 
พืชหลัก: ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย: 121,682       ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 7,809       ราย 

ระดับการพัฒนาของศูนย 

แผนท่ีศูนยเรียนรู 
           N 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวันชยั  พรมหมอก  อายุ 49 ป  
บานเลขท่ี 11 หมูท่ี 6 ตําบลมาย อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร 
เบอรโทรศัพท  083-3292289 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญของตําบลมาย สวนใหญปลูกขาว รอยละ 80 และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการ
ปลูกขาว (s1)  รอยละ 70  โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค 
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และสวนเกษตรผสมผสานโดยมีเปาหมายการลดตนทุน 
1,000 บาท/ไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพาราและสวนเกษตรผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตยางพารา 
หลักสูตรการเรียนรู :  1. การกรีดยางพารา การทํายางกอน 
   2. เกษตรผสมผสาน ปลูกเพกาเตี้ย มะนาว มะขามเปรี้ยวฝกโต สับปะรด แกวมังกร  
  มะละกอ ขา ตะไคร ชะอม ผักหวานปา พริก ผักกูด และการปลูกไผเลี้ยง  
   3. การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก และการเลี้ยงกระตาย  
ฐานการเรียนรู: 1. การกรีดยางพารา การทํายางกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูย์เรียนรู้ฯ นายวนัชยั พรหมหมอก 

บ้านด่านไชโย 

 ไปบ้านมาย ไปบ้านเหลา่ผกัใส ่
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ฐานการเรียนรู: 2. เกษตรผสมผสาน ปลูกเพกาเตี้ย มะนาว มะขามเปรี้ยวฝกโต สับปะรด แกวมังกร   
    ขา ตะไคร ชะอม ผักหวานปา พริก ผักกูด และการปลูกไผเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู: 3. การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก และการเลี้ยงกระตาย  
 
             
             
             
             
             
              
 
 
 
เครือขาย :- 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางอรวรรณ ภักดีไทย 

เบอรโทรศัพท:  0981058225 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 47190 

สถานท่ีตั้ง : บานคํากาว หมูท่ี 4  ตําบลทาศิลา  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร 47190 

พิกัด: latitude 17.281995   longitude 103.393098 
พืชหลัก: ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย: 48,519 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย: 4,203 ราย 

ระดับการพัฒนาของศูนย 

 

 

 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

ถนนทางไป อ.สองดาว จ.อุดรธาน ี

 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายสํานาญ โนสา  อายุ 53 ป 
         บานเลขท่ี 93 หมูท่ี 4 ต.ทาศิลา อ.สองดาว จ.สกลนคร 

เบอรโทรศัพท : 083-3556653 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาศิลา สวนใหญปลูกขาวเปนพืชหลักและประสพปญหาเก่ียวกับ 

ตนทุนท่ีสูงและผลผลิตท่ีต่ํา 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว  
  การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : 4.1 การผลิต ขยาย และการใชสารชีวภณัฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  4.2 การทํานาแบบประณีต 

  4.3 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.4 การวิเคราะหธาตุอาหารในดิน 

ศูนยเรียนรูฯ 

อ.สองดาว 

อ.

สอ

ง

ดา

ว 

 

อ.สวางแดนดิน 
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1.การผลิต ขยาย และการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดการใชสารเคมีและปลอดภัย
ตอผูใชรวมไปถึงผูบริโภคการใชตลอดฤดูกาลทํานา 

 

 

 

2.การทํานาแบบประณีต เปนการคัดเลือกเมล็ดพันธุท่ีจะใชทําพันธุในปถัดไปวามีคุณสมบัติ
เหมาะสมหรือไมโดยการเพาะกลาในถาดหลุม 1 เมล็ดตอ 1 หลุม จากนั้นนําไปปกดําในแปลงนาขนาด 
50*50เซนติเมตร หลุมละ1ตน ตลอดจนดูแลตั้งแตกลาถึงเก็บเก่ียว 

3.การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเปนการเรียนรูตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียงเพ่ือประยุกคใชในการทํา
การเกษตรและในชุมชนมีความอบอุนและมีความสามัคคีกัน 

 

 

 

4.การวิเคราะหธาตุอาหารในดินเปนแนวทางท่ีจะใหเกษตรกรรูจักวิเคราะหธาตุอาหารในดินเพ่ือให
ตรงตามความตองการของชนิดพืชเพ่ือใหการใชปุยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดการผสมสูตรปุยใชเองดวย 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายเรืองยศ ศรีบุญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:093-3192930 , 081-1178094 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : ขาว   

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๗,๐๙๕ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๗๐๗ ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : หมู ๒ ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

พิกัด : X 3๖๗๔๓๗ Y ๑๘๙๙๕๑๘ 

แผนท่ีไปศูนยฯ : 

     N 

    บานหนองผักเทียม 

    ศูนยเรียนรูฯ 

          วัดบานโคกมะนาว          

       บานโคกมะนาว ต.หนองปลิง 

  บานทันสมัย 

       ต.หนองปลิง อ,นิคมน้ําอูน 

    ไป อ.นิคมน้ําอูน        ไป อ.กุดบาก 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายบุญสง  มะลิทอง  อายุ ๕๓ ป 

ท่ีอยู : ๑๗ หมู ๒ บานโคกมะนาว ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทรศัพท :  ๐๙๔๔๗๑๔๐๑๓ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวประสบปญหาดานการตลาด 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การจัดไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน :   ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจาย เพิ่มรายได 

หลักสูตรการเรียนรู : เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม      

ขอมูลท่ัวไป : - พ้ืนท่ีถือครอง เปนฉโนดท่ีดิน ๑๐ ไร  

- ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย 

- สมาชิกในครัวเรือน ๔ คน แรงงานทําการเกษตร 2 คน 

- แหลงน้ําท่ีใชในการเกษตร 1) สระน้ํา 2) เจาะบอบาดาล 

- รูปแบบการผลิต เปนไรนาสวนผสม ประกอบดวย ขาว กลวย มันสําปะหลัง หวาย ขา 

  ปลา ไมผล ผักสวนครัว ไมใชสอย ไก โค 
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ความคิดริเริ่ม : ไดรับมรดกจากบิดามารดา ตองการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหสามารถนํารายไดมาสูครอบครัวโดยการ

ทําการเกษตรหลายๆ ชนิดในพ้ืนท่ีเดียวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดละเลิกการใชสารเคมี ปลูพืชหลายชนิด

ลดความเสี่ยงปญหาดานการตลาด 

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือใหมีใชในชวงฤดูแลง, ปรับปรุงดินใหเหมาะสมตอการทําการเกษตร

,ขยายกิจกรรมแบบคอยเปนคอยไปเพ่ือใหงายตอการจัดการและตามทุนท่ีมี, ลดการใชสารเคมีและตนทุนดวย

การทําปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพเองจากวัสดุท่ีมีอยู 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูท่ียึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํากิจกรรมหลายอยาง และ

ผลิตพืชบริโภคเองและขายแบบไมใชสารเคมี 

ฐานการเรียนรู :   

ฐานท่ี 1  เรื่องการลดตนทุนการผลิต 

ฐานท่ี 2  เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

ฐานท่ี 3  เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืช 

ฐานท่ี 4  เรื่องดินและปุย 

ฐานท่ี 5  การทําน้ําสมควันไม 

ฐานท่ี 6  ดานปศุสัตว 

ฐานท่ี 7  ดานประมง 

ฐานท่ี 8  ดานพืชครัวเรือน 

ฐานท่ี 9  ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แปลงเรียนรู : 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายทวีวัฒน  ศรีนา                                                                    

เบอรโทรศัพท :  ๐๘๑-๘๗๙๕๐๒๙ 
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ศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคําตากลา จ.สกลนคร 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานท่ีตั้ง : บานดงอีดอย หมูท่ี 14 ตําบลแพด อําเภอคําตากลา จ.สกลนคร  

พิกัด : X 48Q 376579  Y 1961064 

แผนท่ีไปศูนยฯ : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางจินตนา นามพันเมือง 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 114  หมูท่ี 4 ต.แพด อ.คําตากลา จ.สกลนคร 

เบอรโทรศัพท : 093-3291378 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแพด สวนใหญปลูกขาว พืชไรมันสําปะหลัง ยางพารา ซ่ึงเปน

พืชเศรษฐกิจท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตไดเพียงปละครั้ง ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนในการผลิตสูง เกษตรกร

ไมมีรายไดในชวงฤดูแลง หลังจากฤดูทํานาหรือชวงปดกรีดยางพารา  

แนวทางการพัฒนา :  -  สรางอาชีพท่ีมีรายไดหมุนเวียนตลอดท้ังป โดยการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือ

ลดความเสี่ยง โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว ทําสวน 

- ลดตนทุนการผลิตขาว ผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

- ปลูกแกวมังกรเพ่ือสรางรายได  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการปลูกแกวมังกรเพ่ือสรางรายได 
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ฐานเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1.  การปลูกแกวมังกรเพ่ือบริโภคและจําหนาย 

 
 

ฐานเรียนรูท่ี 2.  การผลิตขาวไรเบอรรี่เพ่ือบริโภค 

 
 

ฐานเรียนรูท่ี 3. การเลี้ยงหมู 

 
 

ฐานเรียนรูท่ี 4. การเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภคและจําหนาย 

 
 

ฐานเรียนรูท่ี 5. การปลูกยางพารา 

 
 

ฐานท่ี 6. การปลูกหญาเนเปย 

 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายปญญา แทนสุนทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 097-3203269 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  

สถานท่ีตั้ง :บานนาหลวง  หมูท่ี  8  ตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

พิกัด : Latitude 16.96110   Longtitude = 104.18938 

พืชหลัก :เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 41,090ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,709 ราย 

ระดับการพัฒนาของศูนย 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

คลองชลประทานถนน 

 ถนนเลียบคลองชลประทาน                                              สาย 

                                                                                                                เตางอย 

ศูนยเรียนรูฯกวนบุน 

ถนนสายเตางอย-ศรีวิชา 

              ถนนสายท่ีวาการอําเภอเตางอย 

                                                                                                           เตางอย 

      สกลนคร 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: 

นายบุญมา ยาษาไชย อายุ 44ป 

บานเลขท่ี  หมูท่ี 8 ต.จันทรเพ็ญ  อ.เตางอยสกลนคร 

เบอรโทรศัพท :0982188389    

สถานการณของพ้ืนท่ี : ขาดการบริหารจัดการน้ํา ดินและการจัดการทางการเกษตรอยางไมเปนระบบ  
ขาดการรวมกลุม ตางคนตางทํา 

แนวทางการพัฒนา : มุงม่ัน สงเสริมเกษตรกรเพ่ือสรางกลุม เครือขายเกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง พอเพียง 

และยั่งยืน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรผสมผสาน 
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หลักสูตรเรียนรู :- หลักสูตรการเลี้ยงปลานิล 

- หลักสูตรการเลี้ยงสุกร 

- หลักสูตรการเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง 

 - หลักสูตรการปลูกผักครอบครัว 

ฐานเรียนรู : 

ฐานเรียนรูประมงเนนการบริหารจัดการน้ํา 
การใชน้ําอยางรูคุณคาและคุมคาท่ีสุด คือ
การใชน้ําท่ีเลี้ยงปลาไมลึกเกินไปและน้ําท่ี
ปลอยจากบอปลาจะระบายสูนาขาวเปนการ
ใสปุยแบบภูมิปญญาชาวบาน 

ฐานเรียนรูปศุสัตวเนนความคุมคาและ
เก้ือกูลกันเชนการเลี้ยงสุกรโดยใชหยวก
กลวยผสมกับรําแทนอาหารสําเร็จรูป มูล
สุกรสามารถเปนอาหารปลาไดและการเลี้ยง
โคพ้ืนเมืองโดยใชหญารอบบอปลาเพ่ือเปน
อาหารมูลโคนํามาทําปุยคอกเพ่ือบํารุงตนไม
เปนตน 

 

 

ฐานเรียนรูดานพืชเนนความพอเพียงการใชประโยชนในครัวเรือนเปนหลัก เหลือกินคอยขาย 

แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย :ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลจันทรเพ็ญ  ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอเตางอย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายนครศักดิ์  อวนพล ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท :0985867466 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโคกศรสีุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังอําเภอ ๕๗,๘๘๕  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกขาวท้ังอําเภอ จํานวน ๖,๗๕๙  ราย 

สถานท่ีต้ัง  : บานเลขท่ี  ๕๑  หมูท่ี ๙  บานหวยยางเหนือ  ตําบลเหลาโพนคอ  อําเภอโคกศรสีุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

พิกัด :  X ๔๒๗๘๖๐    Y  ๑๘๗๘๑๙๘ 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
บานตองโขบ 

 
ไป อ.เมอืงสกลนคร                                                                                                                                                          ไป อ.นาแก 

บานโคกศรีสุพรรณ              บานดงนอย                                       จ. นครพนม 

 
ที่วาการอําเภอโคกศรีสุพรรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอ                                                                      บานโพนคอ 

                                                                                     ไปวัดดอยธรรมเจดีย        

                                                              สํานักงานเทศบาลตําบลตองโขบ 

 
                                                                                                  คลองสงน้ํา 

 
                                                                                        ศูนยเรียนรูฯ                              บานหวยยาง 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายยักษสทิธ์ิ  ยางธิสาร  อายุ  ๔๒  ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๔๗๑๕ ๐๐๑๕๙ ๐๔ ๓ 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี  ๕๑  หมูท่ี ๙  บานหวยยางเหนือ  ตําบลเหลาโพนคอ  อําเภอโคกศรสีุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทรศัพท :  ๐๘๓ ๓๕๑ ๙๙๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญของตําบลเหลาโพนคอสวนใหญปลูกขาวรอยละ ๕๖.๗๒ และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว 

(S1) รอยละ ๒๕.๘๙  โดยผลิตขาวเพ่ือการบริโภคและเหลือจําหนาย ประสบปญหาตนทุนการผลติสูง  ผลผลิตตอไรต่ํา มีแหลงนํ้าจากอาง

เก็บนํ้าหวยโท-หวยยาง เกษตรกรมีอาชีพเสริมจากการปลูกขาว เชน การเพาะกลาไม การปลูกหญาเลีย้งโคขุน การปลูกพืชฤดูแลง 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลติขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลติขาว เฉลีย่ไรละ ๔,๕๕๐ บาท  โดยมีเปาหมายการลด

ตนทุน ๑,๕๐๐ บาท/ไร  โดยทําการเกษตรตาทหลักเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  การทําเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู : ๑. เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๒. การลดตนทุนการผลติขาว 

 

 

30



ฐานการเรียนรู :  

๑. เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตวประมงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

และการใชประโยชนท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ มีการกระจายแรงงานใหเหมาะสม  กิจกรรมมีการเก้ือกูลสนับสนุนในแตละกิจกรรมในฟารม  

ลดการพ่ึงพิงปจจัยจากภายนอกฟารม มีการบริหารแบงพ้ืนท่ีการทําประโยชนตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมโดยยึดหลักการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ีดําเนินการ เชน การทํานา การปลูกมะนาวในบอซีเมนต การเพาะกลาไม  การเลี้ยงสัตวในระบบ

เกษตรผสมผสาน การทําปุยหมัก การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

 

 

 

 

 

 
   

๒. การลดตนทุนการผลิตขาวเนนการเลือกเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางประณีตและการลดตนทุนการผลิตขาว      

เชน การใชเมล็ดพันธุดี  การคัดพันธุปน  การเตรียมดิน  การใชปุยใหถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  การจัดการนํ้า และการเก็บเก่ียวท่ีถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ๑. ศูนยจัดการดินและปุยตําบลตองโขบ  

   ๒. ศูนยสงเสริมและผลติเมล็ดพันธุขาวชุมชนภูไทหวยหีบตําบลตองโขบ 

   ๓. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลตองโขบ 

   ๔. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองแข ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ชื่อเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายนันทชัย  ยะพลหา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏบัิติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๙-๖๙๓ ๖๐๒๙ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : ขาว 

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี 71 หมูท่ี 13 ตําบลบานเหลา อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

พิกัด :   X  344076    Y  1954548 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ถนนบานโสก -บานเหลา 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประถัมภ   สุวรรณเพ็ชร 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 71  หมูท่ี 13  ตําบลบานเหลา  อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทรศัพท : 087-221-741 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  พ้ืนท่ีของแปลงไรนาสวนผสมท้ังหมดมีพ้ืนท่ี 15  ไร   

  แบงเปนพ้ืนท่ีทํานา 10 ไร และแบงทําไรนาสวนผสม  5  ไร 

 พืชท่ีปลูกไดแก ขาว  ขาวโพดหวาน  แตงกวา  ถ่ัวฝกยาว  กะหล่ําปลี และกระเทียม 

 การปศุสัตว ไดแก   การเลี้ยงกบ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  เปนศูนยเรียนรูในเรื่องการจัดการไรนาสวนผสม 

หลักสูตรเรียนรู : 1.  การเลี้ยงกบ –นายประถัมภ    สุวรรณเพชร           ผูบรรยาย 

2. การเลี้ยงจิ้งหรีด  -  นายดิรก   รามฤทธิ์     ผูบรรยาย 

3. การเลี้ยงใสเดือน  - นายศรีสุวรรณ   อาวะสาน       ผูบรรยาย

ฐานการเรียนรู : 

1. การเลี้ยงกบ

ศนูย์เรียนรู้การเลีย้งกบ 

ถนนบานโสก -บานเหลา

ถนนสายอ. สวา่ง –อ. บ้านมว่ง 
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2. การเลี้ยงจิ้งหรีด 

 
3. การเลี้ยงไสเดือน 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

เครือขาย : นายสิน  รักษาภักดิ์    เกษตรกรผูเลี้ยงกบ 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายรัฐวุฒิ  ยืนนาน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 083-3529305 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน (สุกรขุน วัว พืชผัก) 

สินคารอง : ขาว สุกรขุน 

สถานท่ีตั้ง : 41  บานแปน  หมูท่ี  5 ตําบลบานแปน  อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

พิกัด :  Zone 48    x  0418043     y 1901485 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางประพิศ  ทองคํา  เลขบัตร 3470100796657  เกิดวันท่ี 14  มิถุนายน   2505 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 41  บานแปน  หมูท่ี  5 ตําบลบานแปน  อําเภอโพนนาแกว   จังหวัดสกลนคร 

เบอรโทร : 084-7922918 

กิจกรรมเดน : การทําเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมเสริม : 

   1. การเลี้ยงสุกรขุน  36 ตัว  แมพันธุ    4  ตัว    

 
  2. การเลี้ยงโคขุน  3 ตัว  แมพันธุ 4 ตัว 

 
3. การเลี้ยงปลา  จํานวน  2  บอ 

4. ความรูพิเศษ ครูบัญชีอาสา  
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การขยายผล :  บริเวณพ้ืนท่ีขางเคียง ศพก. 

กิจกรรมการเล้ียงโคขุน :  เกษตรกร  10  ราย 

หลักสูตรการเรียนรู : 4  หลกัสูตร 

1. การปลูกขาว 

2. การเลี้ยงสุกรขุน 

3. การเลี้ยงโคขุน 

4. การเลี้ยงปลา 
 

ฐานการเรียนรู : มี  4  ฐาน 

1. การปลูกขาว 

2. การเลี้ยงสุกรขุน        

3. การเลี้ยงโคขุน   

4. การเลี้ยงปลา  
 

 แปลงเรียนรู : 

 
 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมศักดิ์  ใจบุญ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท : 093-3192955 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หมูท่ี ๖  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

สถานท่ีตั้ง :บานจัดระเบียบ หมูท่ี ๖ ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

พิกัดท่ีตั้งแปลง: Latitude = 16.94976   Longtitude =  103.97104 

พืชหลัก: มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 14,587ไร  

เกษตรกรเปาหมาย :  2,457  ราย 

ระดับการพัฒนาของศูนย : 

แผนท่ีท่ีตั้งแปลง  

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรูนายสมชาย  ทองดีนอก 

สถานท่ี บานจัดระเบียบ หมูท่ี ๖ ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

สถานการณของพ้ืนท่ี :ตนทุนท่ีสูงและผลผลิตท่ีต่ํา 

แนวทางในการพัฒนา: เพ่ิมผลผลิต/ไร  ลดตนทุนการผลิต  ลดความเสี่ยงดานการตลาด  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู 

       1. มีกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน 

       2. กิจกรรมท่ีดําเนินการเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูแลว 

       3. ผูดําเนินการมีความรูความสามารถในการถายทอดความรู มีมนุษยสัมพันธดี 

       4. เกษตรกรในพ้ืนท่ีรูจัก 

การนําไปใชประโยชน : การผลิตปุยชีวภาพและปุยหมัก 
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หลักสูตรการเรียนรู 

       1.  การขยายพันธุพืช เชน ไมผล และการเพาะกลาไมทุกชนิด 

       2.  การผลิตปุยชวีภาพ 

       3.  การผลิตนอยหนาในและนอกฤดู 

       4.  การบริหารจัดการพ้ืนท่ี  

ฐานการเรียนรู 

   ฐานการเรียนรูการผลิตปุยชีวภาพและปุยหมัก 

    ฐานการขยายพันธุไมผล และการขยายพันธุพืชในรูปแบบตาง ๆ 

   ฐานการผลิตนอยนา/ไมผลนอกฤดู  

ฐานการเรียนรูการผลิตปุยหมัก  

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเรียนรู การเกษตรไรนาสวนผสม สมจิต นายสมจิต ชดีวง 58  หมู 3 ตาํบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน 

  ศูนยเรียนรู การเกษตรผสมผสาน ณรงค นายณรงค  อคติ  12  หมูท่ี 12 ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายเจริญ  ศรีประไหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทร. 042-708034 
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