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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  :  ศนูยเรยีนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสนิคาเกษตรอําเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม  

สินคาหลัก  :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย  : 250,616  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  14,490  ราย 

สถานทีต้ั่ง  :  บานโนนชมภู  หมูที ่4  ตําบลวังตามัว  อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Latitude  17.294  Longtitude  104.4752 

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

ระดับการพัฒนาของศนูย :  เปน ศพก.ต้ังใหม ระดับดี 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 
 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  :  นายวิจิตร  เหมือนเหลา 

บานเลขที่ 213  หมูที ่4  บานโนนชมพู  ตําบลวังตามัว อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 

เบอรโทรศัพท  :  084-5265376 

สถานการณของพื้นที่  :  อําเภอเมืองนครพนม เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก จึงมีรายไดจากการ

ทํานาขาวเปนรายไดหลัก  มสีวนนอยที่ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ รวมดวย การจัดพ้ืนที่ Zoning ดังน้ี พ้ืนที่ไม

เหมาะสม (N) 91,247 ไร เหมาะสมสูง (S1) 54,559 ไร เหมาะสมปานกลาง (S2) 68,642 ไร เหมาะสมนอย (S3) 36,168 ไร  

แนวทางการพฒันา :  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม ไดจัดต้ัง “ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรอําเภอเมืองนครพนม ”เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดต้ังที่ศูนย ณ หมูที ่4 บานโนนชมพู  

ที่ต้ังศูนย ศพก. 

ไปนครพนม ไปสกลนคร ทางแยกเขาวัดพระธาตุมหาชัย 

ประมาณ 800 เมตร ถนนลูกรัง 

 

บ้านโนนชมภ ูม.๔ 

 

 

บ้านหนองแซง ม.๑ 

 

 

นายวิจิตร เหมือนเหลา 

 

ประมาณ 1 กม. 

 

บ้านหนองแซง ม.8 
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ตําบลวังตามัว อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม โดยศูนยดังกลาวมีเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพและสามารถถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรโดยการเพ่ิมผลผลิตขาว ผลิตสินคาที่ปลอดภัยและ 

ไดมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค และพัฒนาสนิคาเกษตรและปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินคาเกษตรใหมีความ

เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู  : เปนตนแบบในการเรียนรูการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) อยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําไปใชประโยชน  :  เพ่ิมผลผลิตขาว 

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

3. การจัดการโรคและแมลงศตัรูขาว 4. เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู :   

ฐานที่ 1 : การผลิตขาวตามหลัก GAP  โดยการผลิตขาวที่ดีและเหมาะสม 

ฐานที่ 2 : การปรับปรุงบํารุงดิน โดยเนนการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสด การทําปุยคอก/ปุยหมัก การทํา 

นํ้าหมักชีวภาพโดยใช พด.เปนตัวเรงปฏิกิริยา ในการหมกัเศษวัสดุซากพืชซากสัตว 

ฐานที่ 3 : การผลิตและใชสารชีวภัณฑ ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ฐานที่ 4 : การบริหารจัดการนํ้า โดยการใชน้ ํา้ทาํการเกษตรอยา่งรูค้ณุคา่  

ฐานที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงสัตวและประมงเพ่ิมรายไดอยางครบวงจร 

ฐานที่ 6 : ระบบการทําบัญชีและการตลาด  

แปลงเรียนรู :   
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เครือขาย  : 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวสูอาเซียน ม.5 ต.วังตามัว 2.วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง ม.10  

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

6. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม  7. สาํนักงานประมงจังหวัดนครพนม 8. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนครพนม 

9. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  10. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

(กอ.รมน.) 

เจาหนาทีผู่รบัผิดชอบศูนยฯ  :  นางสาวพรรณิภา ก่ําเสรฐิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  :  089-3975410  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม  042-512447 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก : สบัปะรด พื้นทีเ่ปาหมาย : 6,131  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 902 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานธาตุชุมทาง  หมูที ่13  ตําบลโนนตาล  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Latitude  : 17.545771               Longitude : 104.619005 

พิกัดที่ตั้งแปลง  : X : 459576    Y  : 1939970  Zone : 48Q 

ระดับการพัฒนาของศนูย : ตองปรับปรุง 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

            

            

            

                      

                                                                   

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายพีระพงษ บุญระมี 

ที่อยู  : บานเลขที่ 30 บานทาอุเทน หมูที่ ๒ ตําบลทาอุเทน  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

เบอรโทร  : 087 2149454 

สถานการณของพื้นที ่: เดิมเกษตรกรอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีการปลูกสับปะรดประมาณ 10,000 ไร 

แตเมื่อป พ.ศ.2548 เกษตรกรมีการลดพ้ืนทีก่ารปลูกสับปะรดลงและหันไปปลูกยางพาราแทนเน่ืองจากราคา

สับปะรดตกตํ่า และยางพาราใหผลตอบแทนที่สูงกวา ทําใหพ้ืนที่ปลูกสับปะรดลงเหลือ 3,900 ไร  ปจจุบันราคา

ยางพาราตกตํ่าและราคาสับประรดพุงสูงขึ้น เกษตรกรบางสวนจึงหันมาปลูกสับปะรดเพ่ิมขึ้นเปน 6,131 ไร     

และพ้ืนปลูกสบัปะรดสวนใหญอยูในเขต S3 ซึ่งมคีวามเหมาะสมในการปลูกสับปะรดนอย  แตสภาพดินเปนชุดดิน

ชุดที่ 40 ,50 และ 59 เปนชุดดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร  ตลอดจนสภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสม          

ทําใหสับประรดทาอุเทนเปนสับปะรดที่มรีสชาดเปนเอกลักษณโดดเดน และจดทะเบียนเปนสับปะรด GI ทาอุเทน 

เมื่อป พ.ศ.2556  แตเกษตรกรสวนใหญยังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตเฉลีย่ตอไรตํ่า และเกษตรกรยัง

ขาดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสับปะรดใหไดคุณภาพ 

แนวทางการพฒันา : ใชศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน  

จังหวัดนครพนม เปนกลไกหลักในการพัฒนาดาน 1.การลดตนทุนการผลิต 2.การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไร   

  3. การผลิตสบัปะรดและพืชที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP  4.การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี       

เกษตรกรตนแบบแปลงเรียนรู และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูสนับสนุนและถายทอดความรูของศูนยใหแกเกษตรกร 

 
 
 

ศูนยเรยีนรู ้

ปอมตํารวจ 

ถนน ทาอุเทน-นครพนม 

ถน
น 

ทา
อุเ

ทน
 -ก

สุุม
าล

ย 

ไป จ.นครพนม 

รพ.ทาอุเทน 

รร.อุเทนพัฒนา 

ไป อ..ทาอุเทน 
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หลักสูตรการเรียนรู :  

          1. การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช           

          2. การลดตนทุนการผลิต  

          3. การผลิตสับปะรดและพืชที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP 

          4. การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

          5. การจัดการนํ้าอยางรูคุณคา 

ฐานการเรียนรู :  

 ฐานการเรียนรูที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ไดแก  สับปะรด ขาว  กลวย  ไผ  ใหไดมาฐาน GAP ฯลฯ 

                                                              
 ฐานการเรียนรูที่ 2 การลดตนทุนการผลิต เชน การผลิตปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ  การตรวจวิเคราะหดิน 

เทคโนโลยีการใชปุยสั่งตัด  

                                                                       
ฐานการเรียนรูที่ 3  การจัดการศัตรูพืช การผลิตและใชสารกําจัดศัตรูพืช เชน  เช้ือราไตรโคเดอรมา  เช้ือ

ราบิวเวอรเรีย 

                                          

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เชน เกษตรทฤษฎีใหม การจดัทําบัญชี 

                                         

ฐานการเรียนรูที่ 5 การจัดการนํ้าอยางรูคุณคา เชน ระบบการใหนํ้าสับปะรด กลวยหอมทอง  ไผเลี้ยงหนอ 
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แปลงเรียนรู :  

                               

เครือขาย : ศดปช.ตําบลรามราช, ศจช.ตําบลทาจําปา 

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศนูย : นางสาวสินิทธา แกวคําแจง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 080 1947070 สํานักงานเกษตรอําเภอทาอุเทน 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอธาตุพนม 

สินคาหลัก  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย   96,486  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   9,081  ราย 

สถานทีต้ั่ง  เลขที่  124  หมูที่  6  บานหนองสะโน  ตําบลดอนนางหงส  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

พิกัด  :  Latitude  17.10550  Longitude   104.73300   

พิกัดที่ต้ังแปลง : X  471391.10  Y 1890946.80  Zone  48Q 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู :  ดี 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  :   

          นายปราโมท  แสงสวาง  อายุ  52  ป 

ที่อยู  :  เลขที ่ 124  หมูที่  6  บานหนองสะโน  ตําบลดอนนางหงส   

          อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท  :  087-8555861 

สถานการณของพื้นที่  :  เกษตรกรในอําเภอธาตุพนม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90  ซึ่งมพ้ืีนที่ปลูกที่มีความเหมาะสมกับ

การปลูกขาว (S1,S2) รอยละ 60 จํานวน 79,510 ไร สวนใหญปลูกขาวนาปโดยอาศัยนํ้าฝนและนํ้าบาดาล  มักประสบ

ปญหาปจจัยการผลิตราคาสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ขาดแคลนเมลด็พันธุ   โรคแมลงระบาด  และเกิดภัยธรรมชาติ 

แนวทางการพฒันา  :   

  -  เพ่ิมประสทิธิภาพ 

  - พัฒนาคุณภาพผลผลิต  โดยตรวจรับรองมาตรฐานขาว  GAP  และขาวอินทรีย 

  - เพ่ิมมลูคาผลผลิตสินคา  ผลิตขาวอินทรีย  แปรรูปขาวอินทรีย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว/ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ/ผลติปุยอินทรีย 

                                         และสารชีวภัณฑใชเอง/ทําบัญชีตนทุน 

ทางหลวงหมายเลข 212 นครพ
นม-ธาตุพ

นม 

ประมาณ 2 กม.  ทางไปศูนยเรียนรู

 

วัดหนองสะโน 

อบต.ดอนนางหงส 

ศพก.อําเภอธาตุพนม 
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การนําไปใชประโยชน  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวอินทรียโดยใชเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู 

   1. ฐานเรียนรูลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 

   2. ฐานเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย   

   3. ฐานเรียนรูการบริหารจัดการ 

   4. ฐานเรียนรูการแปรรูปขาวอินทรีย 

  5. ฐานเรียนรูการตลาด 

ฐานการเรียนรู   

  ฐานที่  1 :  ฐานเรียนรูลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย 

 

 

 

 

ฐานที่  2 :  ฐานเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย   

 

 

 

 

ฐานที่  3 :  ฐานเรียนรูการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

ฐานที่  4 :  ฐานเรียนรูการแปรรูปขาวอินทรีย 

 

 

 

 

  ฐานที่  5 :  ฐานเรียนรูการตลาด 
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เครือขาย  :  1. ศจช.ดอนนางหงส  2. ศดบช.ตําบลแสนพัน  3. ศูนยขาวชุมชนตําบลดอนนางหงส  4. วสช.พ่ึงตนเอง

หนองสะโน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายธนชัย จารุจิต ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   

เบอรโทรศัพท  :  088-5807902 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 118,210.25 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,410 คน 

สถานทีต้ั่ง : บานพิมาน หมูที ่3  ตําบลพิมาน  อําเภอนาแก  จังหวัดนคพนม 

พิกัด : Lat 16.936258 Long 104.555321 (48Q X 452650.53 Y 1872557.09) 

ระดับการพัฒนาของศนูย : ดี 

 
แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดํารง  พอคําจันทร  อายุ 53 ป บานเลขที่ 112 หมูที่ 3 ต.พิมาน อ.นาแก 

จ.นครพนม 

เบอรโทรศัพท : 085-7528044 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนาแกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  คือ  การทํานา  มีพ้ืนที่ปลูกขาว

รอยละ 70.81% ของพ้ืนที่ทั้งหมด และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 50.76 ซึ่งการทํานาจะ

ทําไดทั้งนาปและนาปรังซึ่งเปนเกษตรนํ้าฝนและเขตชลประทาน โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภค และจําหนาย แตประสบปญหา

ตนทุนการผลิตสูง  เพราะตองพ่ึงพาปจจัยภายนอก  อีกทั้งความไมแนนอนของราคาพืชผลทางการเกษตร  จึงทําใหเกษตรกร

ขาดทุนหรือไดกําไรนอย  

แนวทางการพฒันา :  ลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิมเกษตรกรใชตนทนุการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,025 บาท โดยมี

เปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท  

         เพ่ิมผลผลิตขาวจากคาเฉลี่ยผลผลิต 420 กิโลกรมัตอไร เพ่ิมขึ้นเปน 500 กิโลกรมัตอไร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :   เทคโนโลยีที่เหมาะสมการลดตนทุน-เพ่ิมผลผลิตขาว 

             การผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

             การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

             การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

การนําไปใชประโยชน : เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต เพิม่ผลผลติขาว โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมลดตนทนุการผลิตขาว 
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หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลติเมล็ดพันธุขาวเพ่ือจําหนายและทําพันธุในปตอไป 

                      2. การเพ่ิมผลผลิตขาว 

   3. การวิเคราะหดินและการผสมปุยสั่งตัด / การผลิตปุยอินทรีย 

   4. การใชสารชีวภัณฑจัดการโรคและแมลงในนาขาว 

 

ฐานการเรียนรูที่ : 1. การใชเทคโนโลยทีีป่ระณีตและเหมาะสมในการผลิตขาว เพือ่

ลดตนทนุ โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไดแก การเตรียมดิน การ

คัดเลือกพันธุขาวที่ตลาดตองการ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาพันธุขาวที่มีคุณภาพ

ดี และกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก กําจัดวัชพืช สํารวจโรค

แมลง  

   
 

  
 

   
ฐานการเรียนรูที่ 4 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตทีเ่หมาะสมในการเพิม่ผลผลิตขาว 

โดยบริหารจัดการยึดพ้ืนที่เปนหลัก ไดแก วิธีการปลูก การจัดการนํ้าที่ดี ลดการสูญเสียระหวางเก็บเกี่ยว และหลังเกบ็เกี่ยว 

  

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ : 2. การวางแผนการทํานาทีเ่หมาะสมกับ

พื้นทีเ่พื่อลดตนทุน โดยเนนในเรื่องของการวางแผนการผลิต

การวางแผนปลูก และการจดัการคุณภาพของผลผลิต ไดแก 

การผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว การผลิตขาวปลอดภัยใชระบบ

การผลิตแบบ GAP การผลิตขาวทั่วไปเพ่ือขายโรงสี  

 
ฐานการเรียนรู้ที ่3 การใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา

โดยเนน้การใชปุ้๋ ยตามคา่การวิเคราะหด์นิ ไดแ้ก่ การสง่ดนิ

ตรวจหาผลการวิเคราะหด์นิ ใชปุ้๋ ยตามคา่วเิคราะหด์นิตอ่ไร ่

และใชปุ้๋ ยตามคา่วิเคราะหด์นิตอ่แปลง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การใชสารชวีภัณฑในจัดการโรคและแมลงในนาขาว 

โดยเนนการสาธิตวัสดุที่ใช วิธีทํา การนํามาผลิตใชและประโยชน ไดแก การใชและการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา การใชและ

การผลิตเช้ือราบิวเวอรเรีย 

   
แปลงเรียนรู ครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลพิมาน , กลุมขาวอินทรียบานพิมาน ม.3 , กลุมขาวพันธุดีบาน

จอมมณี , กลุมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาบานพิมาน ม.1 , สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

นครพนม , ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวสกลนคร กรมการขาว , บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) , มหาวิทยาลัยนครพนม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายบรรจง ชุมเสนา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  081-9426772 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาทม 

สินคาหลัก  ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย   82,594  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   3,490  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสามแยก  หมูที่  4  ตําบลหนองซน  อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 

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

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  ด ี

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

                                                                                                          N                                                

 

  

 ถนนนาพระชยั-หว้ยคอม 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคาํเฝอ  เชียงขวาง  อายุ  67  ป พ้ืนที่ทําการเกษตร 26 ไร 

ที่อยู : บานเลขที่  12  หมู  2  บานคาํแมนาง  ตําบลหนองซน  

 อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม  เบอรโทรศัพท : 080-1900478 

สถานการณของพื้นที ่: พ้ืนที่อําเภอนาทมมีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลูกระนาด ลอนคลื่น ดินรวนผสมลกูรัง เกษตรกรสวนใหญ

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

51,089 ไร ทําไรมันสําปะหลงั 2,200 ไร ปาลมนํ้ามัน 1,200 ไร เลี้ยงสัตว 2,478 ไร   และประมง 157 ไร อ่ืนๆ 47,564 ไร 

 

 

 

 

                       จากปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่า เกษตรกรที่เคยทาํการเกษตรแบบเชิงเด่ียวเริ่มหันมาทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน  เปนระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวตาง ๆ หลากหลายกิจกรรมในพ้ืนที่เดียวกันแบบเกื้อกูล

ประโยชนตอกัน  ใหมีประสทิธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการผลิต  ลดการ

พ่ึงพิงเงินทุน  ปจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก  มกีารนําเศษพืชและมูลสัตว ซึง่เปนผลพลอยไดจากกิจกรรมการผลิต  

นํามาใชใหเกิดประโยชนในไรนาเพ่ือลดตนทุนการผลิต และเปนการเสริมสรางรายไดใหแกครัวเรือน  

ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ 

ถน
น
ไป

แป
ลงเกษ

ตร 

ไปนครพนม 
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ไป
อาํเภอบ
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คอกปศสุตัว ์
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.ส
ต.คาํแม่น

าง 

วดัศรีบ
ญ
เรือง 
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แนวทางการพัฒนา : ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ลดตนทุนการผลิต  ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก นําไปสูการเกษตรแบบย่ังยืน  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร ลดความเสี่ยงและความไมแนนอนของรายได เปนการเกษตรแบบ

ผสมผสานเพ่ือความย่ังยืน 

ฐานการเรียนรู /หลักสูตรการเรยีนรู 

ฐานที่  1  การทําเกษตรแบบผสมผสาน(ทาํนา เลี้ยงโคเน้ือ/โคขุน เลี้ยงปลาในบอดิน เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียน

ตามฤดูกาล)  

 

 

 

 

 

ฐานที่  2  การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช(การผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย) 

 

 

 

 

 

ฐานที่  3  การผลิตปุยอินทรยีชีวภาพอัดเม็ด/นํ้าหมักชีวภาพ (การทําปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด/นํ้าหมักชีวภาพ) 

 

 

 

 

 

 

ฐานที่  4  การเลี้ยงโคเน้ือ/โคขุน(การปลูกหญาเนเปยรปากชอง1 การทําฟางหมัก) 
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ฐานที่  5  การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาในบอดิน(การเลี้ยงกบแบบคอนโด การเลี้ยงปลาตะเพียนในบอดิน)  

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนตําบลดอนเตย สหกรณยางพารานาทม จํากัด กลุมผูเลี้ยงโคเน้ือ กลุมแมบานเกษตรกร 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุนทร ภูดีทิพย  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ โทร 098-2434783 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาหวา 

สินคาหลัก :  ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย: พ้ืนทีปลูกขาว 113,374  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  7,852  ราย  

สถานทีต้ั่ง :  บานบะหวา  หมู7  ตําบลทาเรือ  อําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม 

พิกัด :   Latitude  17.5265              Longitude 104.0739 

พิกัดที่ต้ังแปลง : X 401693    Y 1938042 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : ปรับปรงุ 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนาหวาสวนใหญมีอาชีพทํานาปลูกขาวเพ่ือการบริโภคและเพ่ือ

จําหนายแตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูงทําใหผลผลิตไมคุมทุนอีกทั้งยังมีปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า 

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 :สํานักงานเกษตรอําเภอนาหวาไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

(ขาว)เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนโดยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยฯที่บานบะหวา หมู 7 ตําบลทาเรือ อําเภอนา

หวา จังหวัดนครพนม ซึ่งศูนยการเรียนรูฯดังกลาวมีเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวสูเกษตรกรไดและการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูฯยังมีกิจกรรมและเครือขายใน

การทํากิจกรรมดานการเกษตรอีกหลายอยาง เชน ดานประมง ปศุสัตว การทําปุยหมัก การปลูกพืชสวนครัว การทํา

บัญชี การแปรรูบ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่มีความรูและมีประสิทธิภาพในการ

ทํากิจกรรมดานการเกษตร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูดานการลดตนทุนการผลิตขาวและมีกิจกรรมดาน

การเกษตรที่ครบวงจร 

การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิตขาวการทํากิจกรรมดานประมง ปสุสัตว ปุยหมัก ดานการปลูกพืชผัก 

การใชสารชีวภัณฑ การแปรรปู การทําบัญชี 

ฐานการเรียนรู 

 1. การลดตนทนุการผลิตขาว โดยการใชปุยอินทรีย ปุยหมกั  การใชสารชีวภัณฑ การใชเมล็ดพันธุดี 

                                    
    2.การเลี้ยงหมหูลุม เพ่ือสรางรายไดเสริมนําปุยมาใชลดตนทุน 

                                       
 3.การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน 

                                    
ช่ือเจาหนาที่รับผิดชอบศูนยฯ นายตอศักด์ิ  วงคตาผา  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรโทร.086-3783821 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม  

สินคาหลัก  ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย   63,630  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย   4,579  ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานนางัวใต  หมูที่  ๓  ตําบลนางัว  อําเภอบานแพง  จังหวัดนครพนม 

พิกัดศูนยฯ  Zone 48  X = 414750  Y = 1985353  และ Latitude 17.954641 Longitude104.194956  

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  ปานกลาง 

แผนที่ไปศูนยเรียนรูฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นางสาวสุดาวรรณ  โสมเกียรติตระกูล   

อายุ  ๓๖  ป อยูบานเลขที่  ๓๖ หมูที่  ๓  ตําบลนางัวอําเภอบานแพง  

จังหวัดนครพนม  เบอรโทรศพัท :  ๐๘๗ – ๒๕๐๐๖๐๕ 

   

 

 

สถานการณของพื้นที ่ : ผลของการวิเคราะหพ้ืนที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในเขตอําเภอบานแพงจะพบวามีพ้ืนที่

เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (S๑) 16,030 ไร พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S๒) 12,404 ไร พ้ืนที่เหมาะสมนอย (S๓) 6,386 ไร 

พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) 28,810 ไร และพ้ืนที่เขตปาไม 741 ไร  จากพ้ืนที่ทั้งหมด 64,371 ไร  โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคภายใน

ครัวเรือน สวนที่เหลือถึงจะนําไปขาย แตพบวาประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง การคลาดแคลนเมล็ดพันธุ การใชปจจัยการผลติ

สูงราคาปุยเคมีและสารเคมแีพง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า การทํานาอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก โดยไมมีระบบชลประทานในพ้ืนที่  

แนวทางการพัฒนา :        

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

ละ 800  บาท        

- ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่าคือเฉลี่ยไรละ ๓๘๕ กิโลกรัมตอไร  เปาหมายคือเพ่ิมผลผลิตตอไรเปน ๔๖๕ กิโลกรัม 

- การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว โดยการผลิตเมล็ดพันธุขาวจําหนาย                 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลติขาวโดยใชการทํานาโดยใชเครื่องหยอด 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.นางัว 

ทางไป วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 

ทางไปน้ําตกตาดขาม 

1 กิโลเมตร 
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ฐานเรียนรูที ่1 การลดตนทนุการผลิตขาว (การผลิตปุยอินทรยีและนํ้า

หมักชีวภาพ) เนนการใชวัสดุเหลือใชในพ้ืนทีม่าทําปุยอินทรยีและนํ้า

หมักชีวภาพ  เชน กระทอน ฝรั่งและมะมวงเปนตน นอกจากน้ันจะ

เปนหอยเชอรีท่ี่เก็บจากทองนาของเกษตรกรเอง 

ฐานเรียนรูที่ 2 การสาํรวจ

ระบบนเิวศในแปลงนาและการ

จําแนกศตัรูพชืและศัตรู

ธรรมชาติเปนฐานการเรียนรูที่

เนนใหเกษตรกรไดรูจักระบบ

นิเวศในแปลงนาของตนเอง ลง

พ้ืนที่สํารวจแปลงนาจริง 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 การตรวจ

วิเคราะหดินโดยสอน

วิธีการเก็บตัวอยางดินสง

ตรวจวิเคราะห เพือ่จะได

ใชปุยตามคาการ

วิเคราะหดิน ใหถูกชนดิ 

ถูกอัตรา และถูกเวลา  
 

ฐานเรียนรูที่ 4 การผลิต

และขยายเชื้อราไตรดโค

เดอรมาและบวิเวอร

เรยีเนนการลดการใช

สารเคมีในการปองกัน

กําจัดโรคและแมลงศัตรู

ขาว โดยสอนวิธีการทาํ 

และนาํไปใชใหถูกตองและ

เหมาะสมกับแปลงนา 

 

ฐานเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง เปนการ

ปลูกพืชและเลีย้งสัตว เชนเปด ไก กบ เพื่อ

เสริมรายได 
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แปลงเรียนรูของเกษตรกรตนแบบ  

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยขาวชุมชนตําบลนางัว, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลนางัว, ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนางัว, ศูนยสงเสริม

และผลิตเมล็ดพันธุขาวสกลนคร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นายพิชัย อาวรรณา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ โทร. ๐๘๑ – ๙๙๖๘๖๘๗ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนที่เปาหมาย :   34,491   ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :   10,304  ราย 

สถานทีต้ั่ง  : บานเลขที่  9   บานหนองฮี  หมูที่  2  ตําบลหนองฮี   อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

พิกัด  :   Long 104.60424888789998   Lat  17.09066834367 

 ( X   457895  Y  1889628) Zone  48Q 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  : 

                        ไป จ.นครพนม 

 

 

    บานหนองฮี 

                                                                                                                      วัดปาเมธาวิเวก 

                                                               

 

 

                                                                                  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ   

      ไป  อ.นาแก                                                      การผลิตสนิคาเกษตรตําบลหนองฮี 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายเหลอื  แสงผา    อายุ  68   ป   

ที่อยู  :  บานเลขที่  9   บานหนองฮี  หมูที่  2  ตําบลหนองฮี    

อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท  :   087-9467127 

 

สถานการณของพื้นที่  :  เกษตรกรในเขตพ้ืนที่อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 95 

อําเภอปลาปากมีพ้ืนที่ทั้งหมด 341,935 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกขาว 185,796 ไร พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (S1) 

9,210.20 ไร คิดเปนรอยละ 4.95 โดยเปนการปลูกขาวเพ่ือจําหนาย บริโภค และผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองในครัวเรือน
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และเพ่ือจําหนาย แตการผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ และยังประสบปญหาตนทุนในการผลิตสูง ราคาปุยและ

สารเคมีแพง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า แรงงาน และคลองสงนํ้ายังไมทั่วถึง 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตขาว  จากตนทุนเฉลี่ยไรละ  3,960  บาท  เปน ไรละ  2,930  บาท  

ลดลงไรละ 1,030  บาท 

        2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวใหมีคุณภาพ 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู  :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  โดยการใชปุยอินทรียชีวภาพ  การ

ปรับปรุงบํารุงดินปุยพืชสด (ปอเทือง) การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การเฝาระวังการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  และ

การผลิตสารชีวภัณฑ  การผลิตเมล็ดขาวพันธุดี 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวใหมีคุณภาพ ตามเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต   โดย

ใชปุยอินทรียชีวภาพ  การตรวจวิเคราะหดินและการใชปุย  การผลิตขยายสารชีวภัณฑ  

หลักสูตรการเรียนรู :  การลดตนทุนการผลติขาว 

ฐานการเรียนรูที่ 1  การผลติปุยอินทรียชีวภาพ/นํ้าหมักชีวภาพ 

ฝกปฏิบัติการผลิตปุยอินทรยีชีวภาพและการทํานํ้าหมักชีวภาพ 

อัตราสวน –เศษพืช 800-1,000 กก. –มูลสตัว 100-200 กก. 

-พด. 1 ถุง –ปุยยูเรีย 5  กก. ควรใชอัตรา 500 กก./ ไร 

ใสครั้งแรกชวงไถดะ 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มี การเก็บตการ

การเก็บตัวอยางดินจากแปลงเกษตรกร ใชชุดนํ้ายา 

ตรวจวิเคราะหดิน, การใชปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะห 

ดิน  

ฐานการเรียนรูที่  3  การผลติสารชีวภัณฑ 

- การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา  ในการปองกันโรค

พืช  ที่เกิดจากเช้ือรา และการผลิตเช้ือราบิวเวอรเรีย     

ในการปองกันแมลงศัตรูขาว สิ่งสําคัญคือเกษตรกรจะตอง

หมั่นสํารวจแมลงศัตรูพืช ทุก ๆ 7 วัน ระบบนิเวศในแปลง

นาเพ่ือเฝาระวังการระบาดของโรคแมลงศตัรูพืช 

ฐานการเรียนรูที่  4 การผลติเมล็ดพันธุขาวพันธุดี   

การปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ -การเลือกเมล็ดพันธุ    

-การตัดพันธุปน- การคัดแยกและบรรจุเมลด็พันธุ  

- คัดเลือกพันธุดีไวทําพันธุและจําหนาย  
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 แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร  กรมการขาว 

   : ศูนยขาวชุมชนฯต.นามะเขือ,ศูนยขาวชุมชนฯต.หนองฮี 

   : ศจช.ต.มหาชัย,ต.นามะเขือ, ศดปช.ต.โคกสูง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายกลัญศักด์ิ รัตนาฆพิมพ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท  :  088-0404726 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก :  ขาว 

พื้นท่ีเปาหมาย : 105,925 ไร  

เปาหมายเกษตรกร  8,856 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 269 หมูที ่7 บานขวางคลี ตําบลบานคอ อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม 

พิกัด : X 0423103 Y 1931934  

ระดับการพฒันาของศูนย : ด ี

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมบุญ   ธรรมวงษา 

บานเลขที่ 269 หมูที่ 7 ตําบลบานคอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท : 0981915650 
  

สถานการณของพื้นท่ี : อําเภอโพนสวรรคมีพื้นทีท่ําการเกษตรทั้งหมด  211,962  ไร แบงเปนพื้นที่ 

ทํานา 147,424 ไร  ยางพารา 38,000 ไร  มนัสําปะหลัง 6,200  ไร  สับปะรด 2,200  ไร การเกษตร

อ่ืนๆ 18,138  ไร พื้นที่ทํานาแบงเปนพื้นที่เหมาะสมมาก (S1)  30,811  ไร เหมาะสมปานกลาง (S2)   

10,473 ไร เหมาะสมนอย (S3) 64,641 ไมเหมาะสม (N) 41,499 ไร ปญหาในการทาํนา คือ 1) ตนทุน

การผลิตสูง เฉล่ีย 4,250 บาท/ไร  2) ผลผลิตตํ่า เฉล่ีย 390 ก.ก./ไร  3) ขาดการแปรรูปเพ่ิมมูลคาขาว

สวนใหญจําหนายขาวเปลือกใหพอคาคนกลาง 

แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการลดตนทุน เพิ่มมูลคาขาว สงเสริมใหเกษตรกรทําไรนาสวนผสม  

                           ลดรายจาย มีรายไดจากการทําเกษตรในพื้นที่ตลอดป  
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-2- 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตขาว โดยการพึง่ตนเอง ลดการใชปุยเคม ี 

ใชสารชีวภัณฑ สารสกัดชีวภาพ   

การนําไปใชประโยชน : ใชในกิจกรรมการปลูกขาวทําใหมีตนทนุการผลิตตํ่า ผลผลิตสูง มีคุณภาพ   

หลักสูตรการเรียนรู :   1. การลดตนทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว   

    2. การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู :  

   1. การลดตนทุนเพ่ิมผลผลติขาว เนน การปรับปรุงดิน การคัดเมล็ดพันธุขาว การทํานาหวาน การใชนํ้าหมักชีวภาพ  

นํ้าหมักมูลสุกร ปุยคอก ปุยหมัก การทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

   2. การเพ่ิมมลูคาขาว การแปรรูปขาว การปลูกขาวหลายสายพันธุ การรวมกลุมผลิตขาวอินทรีย  

   3. เศรษฐกิจพอเพียง เนนการเพ่ิมรายได ลดรายจายในครวัเรือน  การปลกูขยายพันธุพืช (กลวย,มะนาว) การเลี้ยงสัตว 

 ไรนาสวนผสม การผลิตของใชในครัวเรือน  

   4.การปองกนักําจัดศัตรูพืช การสาธิตการทําและการใชสารชีวภัณฑ การใชนํ้าหมักพืชสมุนไพรไลแมลง  

   5.การใชนํ้าอยางรูคา  การปลูกพืชหลายระดับในพ้ืนที่เดียวกัน การใชเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรคลมุดิน  การให

นํ้าพืชอยางประหยัด 

 
แปลงเรียนรู  

  
เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานหวยไห (ตราเพชรไพศาล โทรศัพท 0899114787) 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายชํานาญ  โพธ์ิสุข ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท 0933192621   

26



ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมหลักของศนูยฯ :  1. ลดตนทุนการผลิต 

   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ชนิดพชืเปาหมาย : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 89,316 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,778 ราย 

สถานทีต้ั่งศนูย : บานโนนสวาง หมูที่ 3  ตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

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

        Longitude : 104.58674 (Y : 1879912) 

ระดับการพัฒนาของศนูย : ดี 

แผนทีศู่นยเรียนรู :  

 

 

 

   

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายทวิช  เพง็เวลนุ บานเลขที่ 10 หมูที่ 3 ตําบลทาลาด 

 อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เบอรโทรศัพท 087-853-4003 

สถานการณของพื้นที ่

 อําเภอเรณูนครมีพ้ืนที่ทํานา 93,592 ไร เปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก 20,733 ไร เหมาะสมปานกลาง 

68,583 ไร เหมาะสมนอย 1,640 ไร และไมเหมาะสม 2,636 ไร เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา เสร็จจากการ

ทํานาก็ปลูกพืชฤดูแลง เชน ยาสูบ พริก ขาวโพดหวาน และพืชผักตางๆ ใชแหลงนํ้าในการทํานาจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 

ไดแก ลํานํ้าก่ํา ลํานํ้าบัง บอนํ้าในไรนา และนํ้าฝน สถานการณการทํานาในปจจุบัน ประสบปญหาตนทุนการผลิตทีส่งู 

ปญหาดานโรคและแมงศัตรูพืชระบาด เกษตรกรขาดความรูในการทํานาที่เหมาะสม  

แนวทางการพฒันา 

 จะตองชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู 1. ลดตนทุนการผลิต จากเดิมไรละ 3,475 บาท ลดลง ไรละ 700 บาท เหลือไรละ 2,775 บาท   

                                โดยใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดเช้ือรา และปุยอินทรียชีวภาพรวมกับปุยเคมี  

                   2. เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 

                   3. เพ่ิมมลูคาผลผลิต โดยการแปรรูป 

หลักสูตรการเรียนรู                                       

 - การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบการจัดการคุณภาพ 

 - การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  

 - การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

 - การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ/ปุยหมักอินทรียชีวภาพ 

 - การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

 - การสรางมูลคาเพ่ิมโดยการแปรรูปขาว 

แปลงเรียนรู : 1 แปลง จํานวน 1 ไร 

 
ฐานเรียนรู 

ฐานที่ 1 การทําน้าํหมัก+ปุยหมักชีวภาพและการผลิตสารชีวภัณฑ 

 
ฐานที่ 2 การน้ําอยางรูคณุคาในนาขาว 

 
ฐานที่ 3 การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 
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ฐานที่ 4 ไรนาสวนผสม 

 
ชื่อเจาหนาสงเสริมการเกษตร : นายสมปอง สุจิมงคล ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 093-3192614 
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ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
สินค้าหลัก : ข้าว 
ที่ต้ัง : ๘๒  ม.๔  บ้านมิตรภาพ ตําบลโคกสี อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
พิกัด :  Zone 48   x 445079    y 1890688   
แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้ :  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อประธานศูนย์ : นายสายชน พ่อชมพู 
ที่อยู่ : เลขที่ ๘๒  ม.๔  บ้านมิตรภาพ ตําบลโคกสี อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
เบอร์โทรศัพท ์:  099 723 9234 
 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์  : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การทําเกษตรผสมผสาน การปลกูพืชในโรงเรือน            
การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์ม่า การผลิตกล้วยหอมทอง 
การนําไปใช้ประโยชน์ : เพ่ือลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่  1 การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 
ฐานการเรียนรู้ที่  2 การทําเกษตรผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู้ที่  3 การวิเคราห์ธาตุอาหารในดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่  4 การปลูกพืชในโรงเรือน 
ฐานการเรียนรู้ที่  5 การทําปุ๋ยหมัก 
ฐานการเรียนรู้ที่  6 เทคนิคการผลิตกล้วยหอมทอง 
ฐานการเรียนรู้ที่  7 การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์ม่า 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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แปลงเรียนรู้ : 
แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี 

 แปลงปลูกเมลอนในโรงเรือน 
  แปลงเกษตรผสมผสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร :  นางสาวธิดารัตน์  พูนประสิทธ์ิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 084-307257 
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  159,026 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,030 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 3 บานอีอูด  ตําบลนาเด่ือ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

พิกัด : Latitude  104.318     Longitude 17.526 

พิกัดที่ต้ังแปลง : X =  427693   Y =  1937880 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : ระดับดี 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 
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ชื่อเกษตรกรตนแบบ นายสุนันท  มหาวงษ   

  บานเลขที่ 228 หมูที่ 10  บานอีอูด  

  ตําบลนาเด่ือ  อําเภอศรีสงคราม  

  จังหวัดนครพนม 

เบอรโทรศัพท 085-1480458 , 063-2684409 

สถานการณในพื้นที่ :  อําเภอศรีสงครามมีสินคาเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และแตงโม 

โดยมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ประมาณ 318,652 ไร ซึ่งในภาวะที่ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า การลดตนทุนการผลิต

และการทํากิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายจึงเปนทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ปลูกขาว 159,026 ไร ซึ่งปจจุบันประสบภาวะตนทุนการผลิตสูง แตทั้งน้ีเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ 

และทักษะ ในการลดตนทุนใหประสบความสําเร็จ 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตขาวและสงเสริมการทํากิจกรรมไรนาสวนผสมเพ่ือเพ่ิมรายได 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  การลดตนทุนการผลิตขาว , การทํากิจกรรมไรนาสวนผสม 

การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตและทํากิจกรรมไรนาสวนผสมเพ่ือเพ่ิมรายไดตลอดทั้งป 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

  2. การทํากิจกรรมไรนาสวนผสม  

          3. การผลิตปุยอินทรยีและสารชีวภัณฑ 

   4. การขยายพันธุพืช 

ฐานการเรียนรู :  1. ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว ขอบเขตการเรียนรู การลดตนทุนการผลิตขาว 

   2. ฐานการเรยีนรูดินและปุย ขอบเขตการเรียนรู การผลิตปุยหมัก การผลิตนํ้าหมักชีวภาพจาก

สาร พด.  การตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรียและปุยพืชสดในนาขาว 

          3. ฐานการเรียนรูไรนาสวนผสม ขอบเขตการเรียนรู การปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกพืชใชนํ้า

นอย การทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรทฤษฎีใหม 

  4. ฐานการเรียนรูปศุสัตวและประมง ขอบเขตการเรียนรู การเลี้ยงโคเน้ือ การปลูกหญาเนเปยร 

การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาในบอดิน  

  5. ฐานการเรียนรูการขยายพันธุพืช ขอบเขตการเรียนรู การเพาะเมล็ด การตอนก่ิง การทาบกิ่ง 

การเสียบยอด ฯลฯ 
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แปลงเรียนรู :  

 
   

เครือขาย   ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

 ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน (ศข.) 

 ศูนยศรีโคตรบูรณอโศก (เครอืขายกสิกรรมไรสารพิษ) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นางสาวจันทรเพ็ญ บุญรังศร ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

   เบอรโทรศัพท  082 2102741 
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