
มุกดาหาร 



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร (ข้าว) 

สถานที่ตั้ง : บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9  ต าบลป่งขาม  อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัด : X  48Q 470740    Y  1851504 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

. 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ:  นายจิตตา  อนันต์  เลขประจ าตัวประชาชน 3 4906 00146 23 6  อายุ 53 ปี 
       บ้านเลขท่ี 1/3 หมู่ที่ 9 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

เบอร์โทรศัพท์ : 091-7199574 

สถานการณ์ของพื้นที่ : สถานการณ์ปัจจุบันของเกษตรกรในต าบลป่งขาม มีการท านาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ท าให้
ประสบปัญหาท านาไม่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยเกิดจากสาเหตุส าคัญ ได้แก่การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพ 
ไม่ดี, การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวอย่างฟุ่มเฟือย ไม่เหมาะสม ไม่ถูกชนิด ไม่
ถูกวิธี ไม่ถูกเวลา และท่ีส าคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ เทคนิควิธีปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

แนวทางการพัฒนา :  1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซ่ึงเกษตรกรในอ าเภอหว้านใหญ่ ใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 
4,198 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตเหลือไร่ละ 2,700 บาท 

2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี
3. เกษตรผสมผสาน

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว มีสินค้าหลัก คือ ข้าว กิจกรรมรองคือ 
เกษตรผสมผสาน ได้แก่ เพาะเห็ด ปลูกไผ่ โคขุน เลี้ยงปลาและกบ 
หลักสูตรเรียนรู้ :      1.  การจัดการด้านดินและปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้น้ าหมักชีวภาพ 

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิต
3. การแปรรูปข้าวและการเชื่อมโยงตลาด
4. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
5. จัดท าปฏิทินการปลูกพืช ประมงและเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   อ.เมืองมุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้ฯ

แย
กโ

รง
พย

าบ
าล

หว
้าน

ให
ญ่

ที่ว่าการ อ.หว้านใหญ่

อบต.ป่งขามดงหมู

ไป บ้านนาตะแบง

บ้านโคกสวาท ม.9

บ้านนาด ีม.4 

ไปวัดสองคอน
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ฐานการเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว การเลือกเทคโนโลยีการผลิตข้าวใน
การลดต้นทุนการผลิต โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นท่ี ได้แก่ การท านาโยน
แบบเพาะกล้าถาด และนาหว่าน 

ฐานการเรียนรู้ : 2. การจัดการดินและปุ๋ย การใส่ปุ๋ยในนาข้าวจะต้องใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์
และเคมีร่วมกัน การใส่ปุ๋ยเคมีนั้นจะต้องใส่ให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี โดย
การใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยข้าวครั้งที่ 2 หรือการใช้
ปุ๋ยแต่งหน้าในฤดูข้าวนาปี  

ฐานการเรียนรู้ : 3. การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้แก่การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดโรคไหม้ข้าว ได้แก่ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด  
โรคไหม้ข้าว 

ฐานการเรียนรู้ : 4.การแปรรูปข้าวและการเชื่อมโยงตลาด เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
ข้าว 

ฐานการเรียนรู้ : 5.ประมงในครัวเรือน มีแหล่ง
อาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ฐานการเรียนรู้ : 6.ปศุสัตว์ในครัวเรือน สร้าง
อาชีพเสริมด้านการเลี้ยงโค 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลป่งขาม, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลป่งขาม, กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านโคก
สวาท, วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโคกสวาท, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้าน 
สองคอน, ศูนย์เรียนรู้การประมงน้ าจืดหว้านใหญ่, ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปข้าวเพ่ือสุขภาพบ้านนาแพง, วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ขามป้อม นามน, ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านนามน, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลชะโนด, 
กลุ่มเลี้ยงด้วงมะพร้าว, ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคพันธุ์ดี, ศูนย์เรียนรู้ผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสุรัฎฐิยา  โสสว่าง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์:  093-3192657 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคําชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 19 ไร 3 งาน 

เกษตรกรเปาหมาย : 1  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานศรีมงคล หมูที่ 8 ตําบล คาํชะอี อําเภอ คําชะอี จังหวัด มุกดาหาร 

พิกัด : Latitude 16.533439537 Longitude 104.358660131 X = 431565 , Y = 1828052 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

ชื่อเกษตรกร

ตนแบบ : 

นายพิน 

สุวรรณไตรย  

อายุ 76 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4905-00531-10-3 

ที่อยู : บานเลขที่ 208 บานศรีมงคล หมูที ่8 ตําบล คําชะอี อําเภอ คําชะอี จังหวัด มุกดาหาร 

เบอรโทรศัพท : ……………………………………. 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญทํานา ผลผลิตคอนขางตํ่า เนนการขายผลผลิตใหแกพอคาคน

กลางและไมมกีารรวมกลุมจงึไมสามารถตอรองราคาได เกิดปญหาผลผลติตกตํ่าตนทุนสูง การปลูกขาวเปน

เชิงเด่ียว ขาดการบํารุงรักษา ดูแลรักษา เกิดปญหาการขาดทุน  

แนวทางการพฒันา : 1. การเพ่ิมผลิตตอไร 

        2. ลดตนทุนการผลิตตอไร 

        3. แปรรปูผลิตภัณฑเปนสินคาสงออก 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน 

           2. เศรษฐิจพอเพียง 

 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. เศรษฐกิจพอเพียง เปนการนําแนวคิดการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นําความรูมา

ปรับใชในครัวเรือนในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปรบัปรุงบาํรุงดิน เนนการใชปุยอินทรีย ผลิตนํ้าหมัก ปุยหมัก การไถกลบตอซัง 

 

 

 

 

 
 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงโคเนื้อ เนนสขุาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว การเพ่ิมคุณภาพพืชอาหารสัตว 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติพืชปลอดภัย เนนการสํารวจแมลงศัตรูพืช การใชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช การใช 

จุรินทรียไลแมลง การใชเช้ือรากําจัดแมลงและโรคพืช 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การเลี้ยงปลาในนาขาว โดยการปรับพ้ืนที่เปนรองนา สําหรับปลอยปลา การใชเศษพืชผัก 

การหมักฟางขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : … 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธนานันท ทองคําวัน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 095-6120301 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ต.ชะโนดนอยอ.ดงหลวงจ.มุกดาหาร (ขาว) 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 51,045  ไร 

เกษตรเปาหมาย : 3,916  ราย 

สถานทีต้ั่ง: 74 หมู 2 บานโนนทัน ตําบลชะโนดนอย อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัด :   Lat16.81586 Long 104.61333  

 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นางเจนจิรา คํามุงคณุอายุ 64 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3490400171334    

ที่อยู :บานเลขที่ 74 บานโนนทัน   หมูที ่2ตําบลชะโนดนอยอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

เบอรโทรศัพท:  08-5738-9809  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณของพื้นที่:  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชะโนดนอย อําเภอดงหลวงสวนใหญปลูกขาวคดิเปนรอยละ 90 และ

ปลูกยางพารา มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1 และ S2) เพียงรอยละ 20 โดยปลกูขาวเพ่ือการบริโภคเปนหลัก ที่

เหลือจากการบริโภคจัดทําหนายและเกษตรกรบางสวนผลิตเพ่ือเปนเมล็ดพันธุใหกับศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบล

ชะโนดนอย แตประสบปญหา 

- ตนทุนการผลิตสูง 

- ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่า 

ไป จ.มุกดาหาร 

ถนน-คลองชลประทาน 

บานดอนสวรรค 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไปบานยอมพัฒนา 

ไป อ.ดงหลวง 
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แนวทางการพฒันา:  1. การลดตนทนุการผลิตจากเดิม 4,750 บาท/ไร ลดลงเปน 3,750 บาท/ไร 

   2. การเพ่ิมผลผลิตตอไรจากเดิม 410 กก./ไร  เพ่ิมขึ้นเปน 492 กก./ไร   

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู:  การลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน: การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู:  1. การลดตนทนุและเพ่ิมผลผลิตในการปลูกขาว 

   2. การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาและการจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

   3. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

   4. การเพ่ิมมูลคาสินคาขาว 

   5. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

   6. การทําบัญชีครัวเรือน 

   7. การจัดการฟารม 

ฐานการเรียนรู:   

1. ฐานการเรียนรูดานขาวการลดตนทุนตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาวโดยปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาเปนการหยอด

หรือหวาน ใชปุยหมัก นํ้าหมกัชีวภาพเพ่ือบํารุงตนขาวในชวงเวลาที่เหมาะสมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  การผสม

ปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน การไถกลบตาซัง การปลูกพืชหมุนเวียน การผลิตพันธุขาวใชเอง 

 

 

 

 

 

 

 

2. ฐานการเรียนรูดานปศุสัตว เนนการสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว การเพ่ิมคุณภาพพืชอาหารสัตว 

เพ่ือเปนอาชีพเสริม  และลดตนทุนในการปลกูพืช  โดยนํามูลสัตวไปผลิตปุยหมักเพ่ือเปนอาหารบํารุงพืชในแปลง  ไดแก 

การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกรเปด ไกพ้ืนเมือง และไกงวง  
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3. ฐานการเรียนรูดานประมงมีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือทําเปนบอเลี้ยงปลา  เลี้ยงปลาในกระชังบก  

ทอซีเมนต และปรับพ้ืนที่นาเปนรองนํ้า สําหรับปลอยปลา  การใชอาหารปลาจากเศษพืชผัก การหมักฟางขาว 

 

 

 4. ฐานการเรียนรูดานพัฒนาที่ดินเนนการใชปุยอินทรียผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ปุยหมัก การไถกลบตอซัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. ฐานการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเปนการนําแนวคิดการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นําความรู

มาปรับใชในครัวเรือนในชีวิตประจําวันโดยเนนการพ่ึงตนเอง 
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แปลงเรียนรู: 

 

 

 

เครือขาย:  1. ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลชะโนดนอย 

  2. ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลหนองบัว 

  3. ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวชษิตา เช้ือเมืองแสน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 09-3319-2665 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาสะเม็ง  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 84,116  ไร 

เกษตรเปาหมาย : 7,795  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานภูผาหอม  บานเลขที่ 156 หมูที่ 8 ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัด :   Long 104.808186 Lat 16.238931    

 x :  479382   y : 1795193   โซน 48 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางสาวจริงใจ  สุขรี ่  อายุ  34  ป 

บานเลขที่   156  หมูที่ 8 ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

เบอรโทรศัพท :   09-72524756 

สถานการณของพื้นที ่

 เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 และพ้ืนที่ปลูก

เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 85 โดยปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญและเพ่ือผลิตเมล็ด

พันธุไวจําหนาย  แตประสบปญหา 

  - ตนทุนการผลิตสูง   - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 

  - ผลผลิตและคุณภาพตํ่า   - ภัยธรรมชาติ    

แนวทางการพฒันา : - การลดตนทุนการผลติขาว  ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว  เฉลี่ยไรละ  4,925 บาท 

โดยมีเปาหมายในการลดตนทุนการผลิตขาว  ไรละ 1,000 บาท 

        - การผลติปุยอินทรียเพ่ือใชทดแทนปุยเคมีทางการเกษตร 

ไปอาํเภอดอนตาล                                                                  ไปเลิงนกทา 

                                                                                                          
 
                                            ศูนยเ์รียนรู้ฯ 
                                                                            
                                 นาคาํนอ้ย-ภูลอ้ม                       บา้นภูผาหอม 

                                       
ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

               
             แยกนาคาํนอ้ย                                                                                 

            
                      มุกดาหาร 
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2 
 
        - การผลติขาวใหไดคุณภาพดีและแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการผลิตไมผล (ลิ้นจี่) 

การนําไปใชประโยชน : ตนทุนการผลิตลดลง  ไรละ 1,000 บาท  คิดเปนรอยละ 20 

         : ผลผลติเพ่ิมขึ้น         ไรละ 1,000 บาท  คิดเปนรอยละ 20 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 

                           2. การขยายสารชีวภัณฑและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

                           3. การจัดการดินและปุย 

        4. การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

            5. การทําเกษตรผสมผสาน 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรู 2. ฐานเรียนรูดานปศสุัตว  

                 การเลี้ยงหมูหลุม โคเนื้อและสัตวปก โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ  ไมใชสารเรงหรือฮฮรโมน  เนนการ

เลี้ยงแบบธรรมชาติ  เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

 

 
 

 

 

                     

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรู 1. ฐานเรียนรูดานพืช   

       การลดตนทุนและเพิม่ผลผลิต  ไดแก  ขาวนาป  ลิ้นจ่ี และมันสําปะหลัง โดยการใชเมล็ดพันธุดี  

การปรับปรุงบาํรุงดินดวยปุยอินทรีย และใชสารชีวภัณฑในการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพชื     
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ฐานเรียนรู 3  ฐานเรียนรูดานดินและปุย 

 การทําปุยหมัก การทําปุยอินทรีย จากปุยคอกและเศษวัชพืชในฟารม  เพื่อเปนการปรับปรุงบาํรุงดิน 

ฐานเรียนรู 4 ฐานเรียนรูดานประมง 

       การเพาะเลี้ยงขยายพนัธุสัตวน้ําจืด  ไดแก การเพาะเลี้ยงปลาดุก  ปลานลิ และปลาตะเพียน โดยวิธี

ธรรมชาติ  อาหารปลาทีผ่ลติเองโดยใชวัสดุที่มีในชุมชน  เชน  รํา ปลายขาว  เศษวัชพืชตระกูลถ่ัว

ฐานเรียนรู 5  ฐานเรียนรูดานการทาํเกษตรผสมผสาน 

  เปนการทําเกษตรผสมผสาน  ดาน พืช  ปศุสัตว  และประมง เพื่อใหเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
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แปลงเรียนรู 

เครือขาย : 1. วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมตําบลปาไร 

2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร  กรมวิชาการเกษตร

3. กลุมแมบานเกษตรกรบานภูผาหอม  ตําบลนาสะเม็ง

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววิจิตรา  ซาเสน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093-3192653 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 2000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบะ หมูที่ 5 ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัด : Latitude 16.386896. Longitude 104.522259 X 448904 Y 1811850 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : โฮม อุคํา อายุ 70ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3-4902-00238-85-1 

ที่อยู : บานเลขที่ 26/1 บานบะ หมูที่ 5 ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 

เบอรโทรศัพท : ……………-………………………. 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญอายุมากกวา 50 ป ผลผลิตที่ไดคอนขางนอย เนนขายผลผลิต

ใหกับพอคาคนกลาง ขาดการตอยอดเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ และขาดการรวมกลุม ทําใหโดนเอาเปรียบถูกกดราคา

และไมสามารถตอรองการซื้อปจจัยการผลติได  

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตโดยเนนใหมาทาํระบบอินทรีย ทําพันธุใชเอง 

2. เพ่ิมมลูคาผลผลิตโดยมุงทําผลิตภัณฑอินทรีย

3. รวมกลุมใหเขมแข็งเพ่ือมีอํานาจตอรองทั้งระบบการซื้อและการขาย

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. พ้ืนที่เหมาะสม การเดินทางสะดวก 

2. มีฐานเรียนรูหลากหลาย ครบทุกมิติดานการเกษตร

3. ประธานศูนย เปนที่ยอมรับและนับถือของคนในชุมชน

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู
รูปภาพประธาน ศพก.
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ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานธนาคารตนไม มีการผสมดินเพาะกลาใชเอง เพาะกลาไมในโรงเรือนไวใชเอง มีกลาพันธุไม

ปาไวบริการแกบุคคลทั่วไปทั้งจําหนายและแจกฟรี 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ฐานเรียนรูดานเทคโนโลยีการจัดการดิน(การปรับปรุงบํารุงดิน) เกษตรกรสามารถนําความรูที่

ไดจากการฝกไปประยุกตใชในแปลงของตัวเองได เชนการปรับปรุงดินดวยวิธีที่หลากหลาย การทําปุยหมักไวใชเอง 

การใชปุยที่ถูกวิธี การปองกันโรคในดินเปนตน 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ฐานเรียนรูปศุสัตวดานสัตวปก มีกิจกรรมการเลี้ยงสตัวปกผสมผสาน มีการผสมอาหารสัตวใช

เอง มีการเพาะพันธุสัตวปกแบบงายๆสามารถนําไปประยุกตใชได มีการเลี้ยงกึ่งธรรมชาติเปนตน 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ฐานเรียนรูคนรักปา ปา5ระดับ ทําใหเห็นภาพการใชประโยชนจากที่ดินอยางคุมคาดวยการ

ปลูกไมความสงูแตกตางกัน 5 ระดับ ไมสูง กลาง เต้ีย เรี่ยดิน และพืชที่ใหผลผลิตเปนหัวใตดินเปนตน 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. ฐานเรียนรู โคกหนองนา โมเดล เกษตรกรสามารถประยุกตการใชพ้ืนที่ตามศาสตรพระราชา 

ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนการทํา โคก หนอง และพ้ืนที่นา การทําคลองไสไกเพ่ือใหนํ้าลดการไหลพัดเอาหนา

ดินออกไปและเพ่ิมปริมาณนํ้าใตดินเปนตน 

ฐานการเรียนรูที่ 6. ฐานเรียนรู คนเอาถาน เกษตรกรสามารถเผาถานใชเองไดหลากหลายรูบแบบ ขึ้นกับความ

เหมาะสมของไม และยังสามารถประยุกตการเผาถานเพ่ือใหไดนํ้าสมควันไม นําไปใชในการปองกันแมลงศัตรูพืชได

อีกดวย สวนเศษถานยังสามารถเอาไปผสมวัสดุเพาะตนไมทําใหเจริญงอกงามดีอีกดวย  

ฐานการเรียนรูที่ 7. ฐานเรียนรู การเลี้ยงหมูหลุมและกระบือหลุม เกษตรกรสามารถนํามูลสัตวที่ไดไปทําปุยหมัก

เพ่ือลดตนทุนการทําเกษตรและยังเหลือจาํหนายเพ่ิมรายได นําวัสดุธรรมชาติมาเปนอาหารสัตวไดเชนหยวกกลวย

เลี้ยงหมูได ใชนํ้าหมักชีวภาพมาลดปญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสัตว เปนตน 

ฐานการเรียนรูที่ 8. ฐานเรียนรูดานประมง เกษตรกรไดเรียนรูการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบงายๆเชนเลี้ยงปลา กบ กุงฝอย 

หอย ตลอดจนฝกเพาะพันธุปลาแบบงายๆเองได สามารถลดตนทุนในการใชจาย สามารถฝกผสมอาหารให

ประหยัด เลี้ยงปลาในพ้ืนที่จํากัดเชนในกระชัง เลี้ยงแบบผสมผสานกับการทํานา เปนตน 
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ฐานการเรียนรูที่ 9. ฐานเรียนรูขาวอินทรีย เกษตรกรสามรถประยุกตการทํานาอินทรียไดหลากหลายตามความ

เหมาะสม เชนการทํานาโยน การทํานาผสมกับการปลอยปลา การทํานาแบบปกดําโบราน เปนตน 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการทํานาอินทรีย การปลูกปา 5 ระดับ การเลี้ยงสัตวปกแบบผสมผสาน เปนตน 

เครือขาย : …จํานวน  18  เครือขาย (20 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอมรเทพ แสนสขุ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0945424168 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (ขาว) 

สินคาหลัก : ขาว  

สถานทีต้ั่ง : บานนาโสก เลขที่ 81 หมูที่ 1 ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัด :       Long  104.88990     Lat  16.52008  

    X 448252 Y1826465  โซน 48 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :   นายถาวร เผาภูไทย อายุ 66 ป 

บานเลขที่ 81 หมูที่ 1 ตําบลนาโสก 

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

เบอรโทรศัพท : 08-1260-0915

สถานการณของพื้นที ่:  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร สวนใหญปลูกขาว คิดเปนรอยละ 90 

และปลูกยางพารา และพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในระดับ S1 และ S2 เพียงรอยละ 30 เน่ืองจากภูมิ

ประเทศเปนที่ดอน ที่ราบภูเขา โดยปลูกขาวเพ่ือการบริโภคเปนหลัก ที่เหลือจึงมีการจาํหนาย แตประสบกับปญหา 

- ตนทุนการผลิตสูง

- ผลผลิตตํ่า โดยผลผลิตเฉลีย่ 450 กิโลกรมั/ไร 

แนวทางการพฒันา :  1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

2. การเพ่ิมผลผลิตตอไร

3. การเพ่ิมมูลคา

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวอินทรีย 
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การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตขาว 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การทํานาหยอดนํ้าตมดวยเครื่องหยอดนํ้าตม 

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

3. การผลิตปุยอินทรีย

4. การบริหารจัดการศัตรูพืช

ฐานการเรียนรู :  1. ฐานการผลติปุยอินทรียชีวภาพ 

2. ฐานเครื่องสูบนํ้าดวยพลังนํ้า (ตะบันนํ้า)

3. ฐานการหยอดขาวดวยเครื่องหยอดนํ้าตม

4. ฐานการผลตินํ้าสมควันไม การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา
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5. ฐานการใชโซลาเซลลสูบนํ้า (ลดตนทุนการผลิต)

6. ฐานการแปรรูปผลผลิตขาว (ขาวกลอง, นํ้าขาวกลอง และขาวไรทเบอรี่)

แปลงเรียนรู การผลิตขาว 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่อําเภอเมืองมุกดาหาร  26 ศูนยเรียนรูดานขาว 1 ศูนย และศูนยเรียนรู

ดานสหกรณ 1 ศูนย รวม 28 ศูนย  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเอกชัย เภาแกว ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0846793746 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองสูงใต อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 38,748 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,670 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเหลานอย หมูที่ 4 ตําบลหนองสูงใต อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

พิกัด : X 480433559 Y 1812385 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมควร ประเมธ์ิศรี บานเลขที ่120 หมูที่ 4 ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เบอรโทรศัพท : 061-6790373 

สถานการณของพื้นที ่: ตําบลหนองสูงใต มทีําเลที่ต้ังเหมาะสําหรับการปลูกขาวนาป สามารถที่จะพัฒนาใหเปน พืช

เศรษฐกิจ สรางอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรใหพ้ืนที่ใหอยางย่ังยืน 

แนวทางการพฒันา : 1. การแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรีย  

2. การทําเกษตรแบบผสมผสาน

3. การเพ่ิมมูลคาขาว

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 

1. การลดตนทุนการผลิตขาว

2. การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4. การใชนํ้าอยางรูคุณคา

5. การจัดการศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ (การผลิตไตรโคเดอรมา และเช้ือราบิวเวอรเรีย)

6. การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาว (นาหวาน นาหยอด นาโยน)

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว

2. การเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือทําปุยหมักมูลไสเดือนในกะละมัง
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ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1  : การเลีย้งปลาในนาขาว 

ฐานการเรียนรูที่ 2  : การเลี้ยงไสเดือนดิน 

การเลี้ยงไสเดือนจะชวยปรับสภาพดิน กําจัดขยะ และไดมูลไสเดือนทําเปนปุยอินทรียธรรมชาติคุณภาพดีมาใชในฟารม 

เพราะไมมีผลขางเคียงตอพืช ชวยรักษาสิ่งแวดลอม ใชไดกับพืชทุกชนิด เชน ไมดอก ไมประดับ         ไมยืนตน กลวยไม 

ผักสวนครัวหรือนําไปเพาะตนกลาได 

ฐานการเรียนรูที่ 3  : การปลูกยางพารา ฐานการเรียนรูที่ 4  : การปลูกไผเลี้ยงนอง ไผหวานนอก

ฤดู 

ฐานการเรียนรูที่ 5  : เลี้ยงโคขุนและโคแมพันธุ 

ฐานการเรียนรูที่ 6  : การเลี้ยงหมูหลุม 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน เพ่ือเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เปนประโยชนตอชุมชน โดยมีแปลง

เรียนรู หลักสูตรการเรียนรูและฐานการเรียนรู 

เครือขาย :  ศนูยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนยาง , วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียหนองสูงใต,ศูนยการเพาะเลี้ยงดวงมะพราว,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองสูงใต,กรมวิชาการเกษตร 

เจาหนาทีผู่รบัผิดชอบ : นายประวัติ ทุนทอง เกษตรอําเภอหนองสูง นายอนันต เมืองแทน นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ โทร 089-417-0269 
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