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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
สถานท่ีตั้ง:บานกําเนิดเพชร หมู 11 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :  

เกษตรเปาหมาย :  

พิกัด : Longitude 101.699925 Latitude 17.539660 

 Zone 47X 786641 Y 1941293 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางอรุณี  วังเหนือ 
ท่ีอยู :บานกําเนิดเพชร หมู 11 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

พ้ืนท่ีดําเนินการ: 37ไร 

เบอรโทรศัพท:061-1270947 

สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีบานกําเนิดเพชร พ้ืนท่ีสวนใหญปลูกยางพารา ดวยผลผลิตยงพารามีราคา
คอนขางตกต่ํา จึงไดดําเนินการ การลดตนทุนการผลิตการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและการสรางกิจกรรมเสริมเปนอีก
แนวทางท่ีจะสรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกเกษตรกร  
แนวทางการพัฒนา : 

  1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิตยางพารา 

   1.1 การกรีดยางอยางถูกวิธี 

   1.2 การผลิตยางกอนถวยใหไดมาตรฐานเปนท่ีตองการของตลาด 
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  2. การลดตนทุนการผลิต 

   1.1การทําปุยหมักจากวัสดุในทองถ่ิน 

   1.2การทําปุยน้ําหมัก 

  3.กิจกรรมเสริมรายไดภายในแปลงยางพารา 

   3.1 การเลี้ยงสัตวเสริมรายไดเชนเปด ไก 

   3.2 การปลูกพืชเสริมรายได เชนขาเหลือง ผักเหรียง เตยหอม กลวย มะนาว  

   3.3 การเลี้ยงสัตวน้ําเสริมรายได เชนกบ ปลา 

  4. กิจกรรมรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   4.1การตลาด 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:กิจกรรมเสริมรายไดภายในแปลงซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสรางรายไดเสริมข้ึนมาจากราคา
ยางพาราท่ีตกต่ํายาวนาน 
การนําไปใชประโยชน สรางรายไดใหชุมชน 
ฐานการเรียนรู:  
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวรุงนภา  พงษเมือง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 062–2987084 

1. จุดบรรยาย/สรุป 

กิจกรรมประกอบดวย 

การจัดทําบัญชีใน

ครัวเรือน เศรษฐกิจ

พอเพียงและการปลูก

พืชสมุนไพรไวใชในบาน 

2. การเลี้ยงสัตวเสริม

รายไดดังนี้ 

 - เปดเทศ 

 - ไกชี 

 

 

 

3.การลดตนทุนการผลิต 

- ปุยหมักจากมูล เปด 

ไก ฟางขาว 

- ปุยน้ําหมักจากหนอ

กลวยและพืชผักอ่ืนๆ 

 

 

4.แหลงสรางรายได

ในแปลงยางพารา 

กิจกรรมหลัก   

– ยางพารา 

กิจกรรมเสริม   

-  ผักเหรียง 

-ขาเหลือง 

-เตยหอม 

- กลวย 
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รร.บานนาดอกไม 

ศูนยเรียนรูฯ 

 

อ.

เอรา

วัณ 

สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 

อบต.ผานอย ไป อบต.หนองหญาปลอง 

อ.วังสะพุง 

ไป 

อ.

วังส

ะ

 

ถน

น

สา

ยวัง

ไห  

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 58,261 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 3,648 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานโคกฝาย หมูท่ี 10  ตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.87280Latitude17.29038   zone 47 

 X  805421  Y  1913956 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายวรวุทธ บัวลา  อายุ 39 ปบานเลขท่ี 10 หมูท่ี 17 ต.หนองหญา
ปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย 
เบอรโทรศัพท : 086-8692243 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลหนองหญาปลอง สวนใหญปลูกออยโรงงานรอยละ 60 และพ้ืนท่ีปลูก
เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลางกับการปลูกออยโรงงาน (S2) รอยละ 60 โดยปลูกจําหนายใหกับโรงงานน้ําตาลขอนแกน 
และโรงงานน้ําตาลมิตรภูหลวง แตประสบปญหา 

- การใชปจจัยการผลิตสูง  
- โรคแมลงระบาด และสวนใหญ 
- เกษตรกรมักปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปลูกตามๆกัน  

แนวทางการพัฒนา :การปลูกพืชผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพ่ือใหมีรายไดตลอดป 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทําเกษตรผสมผสาน ปลูกมะนาวในบอซีเมนตนอกฤดู เลี้ยงปลา ปลูกออย
โรงงาน และนาขาว 
การนําไปใชประโยชน: เกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การเพ่ิมผลผลิตออยโรงงาน 
                       2. ปลูกมะนาวในบอซีเมนตนอกฤดู 
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ฐานการเรียนรู : 1. การเพ่ิมผลผลิตออยโรงงาน  
๑.1 การเตรียมดิน ตองไถใหลึก ประมาณ  30 – 50 ซม.เพ่ือทําลายชั้นดินดานและชวย

เก็บรักษาความชื้น 

1.2 การคัดเลือกพันธุตองเปนทอนพันธุท่ีปราศจากโรคและแมลง และเปนพันธุท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (เลือกพันธุขอนแกน 3 เนื่องจากผลผลิตตอไรดี และคาความหวาน ccs สูง หวานเร็ว) 

1.3 เปลี่ยนนาขาวมาปลูกออยน้ําราดคือ ปลูกในชวง เดือน ธ.ค. – มี.ค. กอนเขาหนาฝน 
จะทําใหออยมีการเจริญเติบโตดีอายุเก็บเก่ียวไดท่ี 10 – 12 เดือน ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

1.4 ลดการใชปุยเคมี เพ่ิมปุยอินทรีย เพ่ือปรับโครงสรางดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
 
 

 
 
 

2. การปลูกมะนาวในบอซีเมนตนอกฤดู 
 2.1 วัสดุปลูก   หนาดิน 3 สวน, 

กากหมอกรอง,   ปุยคอก           1 สวน   
แกลบดิบ   1 สวน 
ปูนขาว    ½  สวน 
คลุกเคลาใหเขากัน 
2.2 การปลูก  ขุดหลุมใหพอเทากับเบา   ก่ิงพันธุมะนาว รองกนหลุมดวยปุยสูตร  15-15-15 อัตรา 1 กํา

มือ  รดน้ําใหชุม  นําก่ิงพันธุลงปลูกถมดินใหเสมอโคนตน 
2.3 การใหน้ํา หลังปลูกเชา เย็นเปนเวลา  10  วัน  หลังจากนั้นใหน้ําวันละ 1 ครั้ง ตอนเชา 
2.4 การบังคับดอก กอนออกดอก  1 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) ใหปุยสูตร 1-3-3  อัตรา   2 กํามือ/ตน  หลัง 7 

วัน  ฉีดพนปุยทางใบสูตร  0-52-34  อัตรา  50  กรัม/น้าํ 20  ลิตร+กับไซโตรออกชิน อัตรา 30  cc  /น้ํา 20 
ลิตร ฉีดทุก 15 วัน จนกวาจะพอใจในจํานวนดอก 

2.5 การรักษาดอก ใสปุยสูตรเสมอ 15-15-15   อัตรา  2 กํามือ ฉีดพนปุยทางใบ ทรีโอแมคแคล อัตรา 
30  cc / น้ํา 20 ลิตร ทุก 15 วัน + ฮอรโมนข้ัวเหนียว จบิเบอเรลริล  อัตรา  5 หยด / น้ํา 20  ลิตร 

2.6. การรักษาผลใสปุย สูตร 1-3-3  อัตรา 2 กํามือ/ตน+ ใหวิตามินบํารุงผิว 

 

แปลงเรียนรู 

 
เครือขาย: ศูนยเรียนรูการผลิตออยโรงงานบานเหมืองแบง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายทวัช มาตุน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:089-8619006 
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ที่วาการอําเภอนาดวง 
รพ.นาดวง 

ไปต.นาดอกคํา ไปตําบลทาสวรรค 

ศูนยเรียนรูฯจากทางแยก 3 กม. 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 66,077 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 3,580 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานดงปายาง  หมู ๗ ตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.91939Latitude17.47439  Zone 47 

    X   810068   Y 1934409 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายวิสุทธิ์  ภาระกิจ  
318 หมู 7 ตําบลทาสะอาด  อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
เบอรโทรศัพท : 093 379 5337 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาสะอาด โดยสวนใหญปลูกยางพารา รอยละ 85 และพ้ืนท่ีปลูกเปน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S2) รอยละ 85.00 โดยผลิตยางกอนถวยและยางแผนเพ่ือจําหนาย  มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตยางพารา  การลดตนทุนการผลิต  การหารายไดเสริมและลดรายจายใหแกสมาชิกใน
กลุมและเกษตรกรท่ัวไป 
แนวทางการพัฒนา :เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการการเพ่ิมผลผลิตยางพารา  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการปลูกหอมทองแซมยางพารา 
การนําไปใชประโยชน : การปลูกหอมทองแซมยางพารา 
หลักสูตรเรียนรู :  

1. การปลูกกลวยหอมทองแซมยางพารา 2. การผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 
3. การผลิตยางแผนคุณภาพ  4. การใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  6. การปลูกและการใชพืชสมุนไพร 

ฐานการเรียนรู : การปลูกกลวยหอมทองแซมยางพารา   ใชวิธีการเกษตรแบบผสมผสานใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด คือ การปลูกกลวยหอมทองแซมสวนยางพารา ท่ีมีอายุ 1-4 ปเพ่ิมรายไดระหวางรอใหไดขนาดเปดกรีด 
วิธีการปลูกกลวยหอมทอง :ใชระยะปลูก 3 x 3 เมตร จะปลูกกลวยได 177 ตนในพ้ืนท่ี 1 ไรขุดหลุมประมาณ  

ถนน เลย – นาด้วง 

6



50 X 50   ซม.ปลูกเปนแถว ๆ ขนานไปกับตนยางการตัดใบกลวยหลังจากปลูก :ถาเปนหนอใบแคบหลังจากปลูก
แลวไมจําเปนตองตัดใบท้ิงแตถาเปนหนอในกวางหรือหนอท่ีเคยปาดเฉียงมากอนควรจะมีการปาดเฉียงลําตนใหม
เพ่ือท่ีกลวยจะไดแตกใบใหมท่ีแข็งแรงข้ึนการกําจัดวัชพืชในแปลงกลวย :การดายหญาและพรวนดินในแปลงกลวย
ตลอดเวลาจะทําใหไดกลวยเครือใหญ การใหปุยกลวยหอมทอง :ใหท้ังปุยคอกและปุยเคมีควบคูกันไป 

-ใชปุยเคมีสูตร21-0-0 หรือ 15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 50 กก.ตอไร  ใส 2 ครั้ง 
- การใสปุยคอกตนละประมาณ 3-5 ก.ก.เม่ือกลวยแตกใบไดประมาณ 5 ใบแบงใส 2 ครั้ง  

การใหน้ํากลวยหอมทอง :ใหแคพอชุมในชวงท่ีปลูกใหม กลวยหอมตั้งตัวแลวไมจําเปนตองใหน้ําทุกวัน 
การตัดแตงหนอและใบกลวยหอมทอง :  การแตงหนอกลวย เม่ือกลวยแตกหนอตาม 4-7 หนอตอกอ ปาดยอดท้ิงใน
แนวเฉียงข้ึนสูงจากพ้ืนดินข้ึนมาประมาณ 20 นิ้ว  การตัดแตงใบกลวยขณะท่ีมีการแตงหนอทําการตัดแตงใบกลวย
ควบคูไปดวยจนกวากลวยจะตกเครือการตัดใหเหลือใบกลวยไวกับตน 10-20 ใบตอตน 
ระยะเวลาในการใหผลผลิตของกลวยหอมทอง :ประมาณ 10 เดือนหลังจากปลูก กลวยจะเริ่มแทงปลีออกมาจนสุดให
ตัดปลีท้ิงหลังจากตัดปลีประมาณ 90-110 วัน กลวยจะแกพอดี ในปท่ี2และ3 ตองตัดตนแมออกใหเหลือตอสูง
ประมาณ 1.5-2 เมตรเพ่ือใหหนอท่ีแตกใหมมีอาหารท่ีสมบูรณและน้ําท่ีถูกกักเก็บไวในตอกลวยจะชวยเลี้ยงหนอท่ี
เหลือใหเจริญตอไปไดการเลี้ยงตอนั้นจะเลี้ยงไวจนตอแหงแลวจึงตัดออก 
การคัดหนอกลวยไวสําหรับปตอไป :หนอกลวยท่ีจะคัดไวเปนหนอท่ีใหผลผลิตในปตอไปตองมีลักษณะ เปนหนอใตดิน 
ลําตนอวบอยูหางจากโคนตนแมประมาณ 10 นิ้ว เหลือไวไมเกิน2หนอท่ีอยูตรงกันขาม 
ปญหาและอุปสรรคในการเพาะปลูกกลวยหอมทอง : 
กลวยหอมทองมีลําตนสูงเครือใหญ จึงมีปญหาในการหักลมกอนกลวยจะแกไดงายตองสิ้นเปลือง 
คาไมคํ้าเม่ือผลสุกแลวจะบอบช้ําไดงาย ตองเก็บเก่ียวดวยความระมัดระวัง 
 
  

แปลงเรียนรู 

 
 

 
เครือขาย :  1. ศูนยขาวชุมชนตําบลทาสะอาด 
  2. กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกาแฟบานหนองแคน ตําบลนาดอกดวง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางจารีพร  บุตรสระเกษ  

เบอรโทรศัพท : 081 974 4587 

 

 

 

 

การปลูกกลวยหอมทองแซมยางพาราการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 

 

การผลิตยางแผนคณภาพการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสงสด 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาลี่   
สินคาหลัก : ผัก 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 160  หมูท่ี 7 บานชลประทาน  ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย 42140 
พิกัด : พิกัดท่ีตั้งแปลง  47 N 756453 , 1951373  
 แผนท่ี :     

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสุวรรณ กาญจนโกมล  
ท่ีอยู หมูท่ี 7 บานชลประทาน  ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย 42140 
โทรศัพท 086-2190091 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ปจจุบันเกษตรกร  ตองเผชิญกับปญหาตางๆอาทิ  ตนทุนการผลิตสูง  พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาด
ความอุดมสมบูรณ  รวมท้ังการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย  คุณภาพต่ํา  
เกษตรกรสวนใหญ   จึงประสบกับภาวะขาดทุน  มีปญหานี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  ซ่ึงภายใตสถานการณ
ดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางใหความชวยเหลือแกเกษตรกร  โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุน
การผลิต  การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยกรมสงเสริม
การเกษตร  จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิต  รวมท้ังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ใหแกเกษตรกรท่ัวประเทศ                                                                                      
แนวทางการพัฒนา : วัตถุประสงคหลักของการดําเนินการโครงการ คือ เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร สําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยมีการถายทอดองค
ความรูดานการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรภายในอําเภอ ใหสามารถนําความรูท่ีไดรับ ไปประยุกต
เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตาม
ความเหมาะสมของการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พ้ืนท่ีดําเนินการ จํานนวน  24  ไร  ( แบงทําเปนแปลงปลูกพืช Organic จํานวน 6  ไร ) 

หลักสูตรการเรียนรู :   8



1. หลักสูตร การลดตนทุนการผลิต  ไดแก  การผลิตปุยอินทรีย การผลิตสารชีวภัณฑ การบริหาร
จัดการศัตรูพืช 

2. หลักสูตร  เกษตรทฤษฏีใหม  
3. หลักสูตร  บัญชีตนทุนอาชีพ 
4. หลักสูตร การผลิตพืชอินทรีย 
5. หลักสูตร  การสรางเครือขายและการเชื่อมโยงการบริหารจัดการตลาด 

ฐานการเรียนรู : 
1. ฐานการเรียนรู การผลิตพืชอินทรีย 
2. ฐานการเรียนรู การผลิตสารชีวภัณฑ 
3. ฐานการเรียนรู การเลี้ยงไสเดือน 
4. ฐานการเรียนรู การทําฮอรโมนสําหรับพืช 
5. ฐานการเรียนรู การเลี้ยงปก 
6. ฐานการเรียนรู การเลี้ยงปลาในบอดิน 
7. ฐานการเรียนรูการทําปุยหมัก 
8. ฐานการเรียนรูการปลูกไมผล-ไมยืนตน 
9. ฐานการเรียนรูการปลูกขาวอินทรีย 

กิจกรรมแปลงเรียนรู 
พืชผักออรแกรนิค 

 

ไมผลไมยืนตน 
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ดานปศุสัตว 

 

 

 

 

ดานประมง 

 

 

 

 

 

การเล้ียงไสเดือนเพ่ือนํามูลทําปุย 

 

 

 

 

 

นาขาว 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบานปากหวย , เกษตรกรตนแบบ ,หนวยงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ                                                                                           
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางรัชนี   มณีวัฒน   ตาํแหนง  เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน                           
เบอรโทร : 089-5772929 , 093-3237362  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหวยสม อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  

สินคาหลัก : หนอไมไผหวาน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 914 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 492 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานซําบาง หมู ๕ ตําบลหวยสม อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.92894Latitude16.91745  zone 47 

      X   812016   Y  1872745 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางสุรูป แสนขันธ 
๒๕๖บานซําบาง  ตําบล หวยสม อําเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย 
เบอรโทร :๐๘๙-๒๗๔๖๐๐๙ 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในอําเภอภูกระดึงมีการปลูกไผเปนพืชเศรษฐกิจพ้ืนท่ีกวา ๑,๐๐๐ไร สรางรายได 
เศรษฐกิจม่ันคง มีการจัดงานไผเปนประจําทุกป สวนมะนาว เปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกงายสามารถดูแลจัดการในพ้ืนท่ี
จํากัด และสรางรายไดใหเกษตรกรเปนอยางดี 
แนวทางการพัฒนา : สามารถผลิตไผรวกหวานและมะนาวในบอซีเมนตท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนศูนยเรียนรูใหกับเกษตรกรและประชาชนผูสนใจ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ผลิตไผรวกหวานและมะนาวในบอซีเมนตท่ีมีคุณภาพ 
การนําไปใชประโยชน : ผลิตไผรวกหวานและมะนาวในบอซีเมนต 
หลักสูตรศูนยเรียนรู  ๑. การปลูกไผรวกหวาน 
         ๒. การปลูกมะนาวในบอซีเมนต 
 
 
 
 
 

 

จ.ขอนแก่น 

อ.ภู

กระดึง 

ปตท.ผานกเคา้ 

สนง.เกษตรฯ 

จ.เลย 

ศูนยเ์รียนรู้ฯ 
ถนนสาย 201 ใหม ่
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ฐานการเรียนรู :  
๑. การใชนาอยางรูคุณคา๒.เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 

 

๓.การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไผรวกหวาน๔. การ

ผลิตขยายเชื้อจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช 

 

 

 
 
 
๕. เทคนิคการขยายพันธุและผลิตมะนาวนอกฤดู                     ๖. การทําการเกษตรชวยดวยบัญชีฟารม 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 
 
 
 
 

เครือขาย : สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเลย 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเลย, ท่ีวาการอําเภอภูกระดึง, สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูกระดึง 
สํานักงานประมงอําเภอภูกระดึง,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอําเภอภูกระดึง 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายปริวรรธก เนียมบุญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทร :๐๘๙-๘๖๖๘๕๖๘ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาแหว  
สินคาหลัก : ขาว 
สถานท่ีตั้ง  :  บานหวยนาสี  หมูท่ี 7  ตําบลนาแหว  อําเภอนาแหว  จังหวัดเลย  42170 
พิกัด  :  พิกัดท่ีตั้งแปลง  Zone 47N  X : 718669  Y : 1931198 
แผน : 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ  :  นางสุมาลี  โคลส 
ท่ีอยู  :  เลขท่ี 8  หมูท่ี 5  ตําบลนาแหว  อําเภอนาแหว จังหวัดเลย  42170 
โทรศัพท 087-190-8887 
สถานการณของพ้ืนท่ี  :  ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญประสบปญหาดานการผลิต เชน ตนทุนการผลิตสูง    
พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมท้ังการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหปริมาณผลผลิต  
และคุณภาพต่ํา เกษตรกรสวนใหญจึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหานี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได        
ซ่ึงภายใตสถานการณดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางใหความชวยเหลือแกเกษตรกร 
โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร รวมท้ังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกรท่ัว
ประเทศ                                                                                       
แนวทางการพัฒนา : วัตถุประสงคหลักของการดําเนินการโครงการ คือ เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยมีการถายทอดองคความรูดานการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามความเหมาะสมของการบริหารจัดการพ้ืนท่ี และสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พ้ืนท่ีดําเนินการ : จํานวน  5  ไร 
หลักสูตรการเรียนรู  :   

1. หลักสูตร การลดตนทุนการผลิต ไดแก การผลิตปุยอินทรีย การทําน้ําหมักชีวภาพ              
    การผลิตสารชีวภัณฑ และการบริหารจัดการศัตรูพืช 
2. หลักสูตร เกษตรทฤษฏีใหม/เศรษฐกิจพอเพียง  
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3. หลักสูตร บัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม 
4. หลักสูตร อาชีพเสริมหลังฤดูการผลิต 

ฐานการเรียนรู  : 
1. ฐานการเรียนรู เทคโนโลยกีารผลิตขาว 
2. ฐานการเรียนรู การปลูกไผกิมซุง 
3. ฐานการเรียนรู การเลี้ยงปลาในบอดินและบอซีเมนต 
4. ฐานการเรียนรู การผลิตปุยอินทรีย การทําน้ําหมักชีวภาพ 
5. ฐานการเรียนรู การปลูกหมอน-เลี้ยงไหม 
6. ฐานการเรียนรู การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม 
7. ฐานการเรียนรู การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใชสารสกัดจากสมุนไพร 
8. ฐานการเรียนรู การผลิตพืชอินทรีย 
9. ฐานการเรียนรู การปลูกไมผลเมืองหนาว 

กิจกรรมแปลงเรียนรู 
 

 

 

 

          การปลูกไผกิมซุง 

 

 

 

 

 

การเลี้ยงปลาในบอซีเมนต 

 

การทําน้ําหมักชีวภาพ 
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การปลูกผักปลอดภัย 

 

การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม 

 

 
 
 
 
 
 
 

การทําปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
 

 

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
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การควบคุมโรค/แมลงศัตรูพืช โดยใชสารสกัดจากสมุนไพร 
 

 

 

 

 

 

หลักการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 
เครือขาย 
1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  บานบุง หมูท่ี 6 ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  บานแสงภา หมูท่ี 1 ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
3. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)  บานลาด หมูท่ี 6 ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
4. ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว  บานโปงกูด  หมูท่ี 4  ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
5. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน  บานโปงกูด หมูท่ี 4 ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
6. ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฏีใหม  บานนาพึง หมูท่ี 1 ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
7. วิสาหกิจชุมชนไมกวาดดอกหญาแสงภา  บานปากอ หมูท่ี 1 ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะคาเดเมีย  บานบอเหมืองนอย หมูท่ี 5 ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
9. ศูนยเรียนรูโครงการสรางปาสรางรายได  บานเหมืองแพร  หมูท่ี 3  ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัด
เลย 
10. ศูนยเรียนรูสวนลองเลย  บานนาปอ หมูท่ี 4 ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
11. ศูนยเรียนรูการเลี้ยงกุงกามแดง  บานนาลึ่ง หมูท่ี 3 ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
12. ศูนยเรียนรูดานประมง  บานลาด หมูท่ี 6 ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
13. ศูนยเรียนรูดานประมง  บานลาด หมูท่ี 6 ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
14. ศูนยเรียนรูดานประมง  บานลาด หมูท่ี 6 ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
15. ศูนยเรียนรูการเลี้ยงดวงมะพราว  บานหัวดาน หมูท่ี 2 ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพอเจตน  จุลเวช  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท  : 085-703-4556, 093-323-7237 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนาซาว  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย (ขาว) 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 53,778.75 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 7,259 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานโพน  หมู  ๓  ตําบลนาซาว  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude  101.65283        Latitude  17.81833  zone 47 

     X  781204   Y 1972080 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายทําเนียบ อารยะศิลปธร 
บานเลขท่ี 41 หมูท่ี 3 ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
เบอรโทรศัพท :  085 - 7431332 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลนาซาว  สวนมากปลูกขาวรอยละ 80 และพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีเหมาะสม
กับการปลูกขาวปานกลาง (S2) แตประสบปญหา  

- การใชปจจยัการผลิตสูง  
- การผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา :- ลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 3,760 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 450 บาท 
   - การผลิตเมล็ดพันธุขาว 
        - การจัดทําบัญชีฟารม 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน: ลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 450 บาท 
หลักสูตรเรียนรู:  

1.  การลดตนทุนการผลิตขาว 

2.  การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3.  การจัดทําบัญชีฟารม 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

 

 

โรงเรียนบ้านนาบอน โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจําตาํบล 

บ้านโพน   ตําบลนาซา่ว 

ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน  

ไปตําบลเขาแก้ว 

จ. เลย 
อ.เชียงคาน 

ทล. 201 
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ฐานการเรียนรู:  1 เศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การทําการเกษตรผสมผสาน 
3. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 

 
2 การผลิตเชื้อจุลินทรียเพ่ือควบคุมศัตรูพืช 

1. ข้ันตอนการผลิตเชื้อบิวเวอรเรีย 
2. ข้ันตอนการผลิตเชื้อไตรโครเดอรมา 

 
3 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

1. การปลูก/ดูแลรักษา/การเก็บเก่ียว 
2. การคัดพันธุขาว 
3. ข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุ 

 
4 การจัดทําบัญชีฟารม 

1. อธิบายสมุดบัญชีฟารม 
2. ประโยชนของการจัดทําบญัชีฟารม 

 
5 การปรับปรุงบํารุงดิน 

1. การทําปุยหมัก 
2. การทําปุยอินทรียชีวภาพ 
3. การทําน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร 

 
แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย:  - ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลนาซาว 

     - ธนาคารเมล็ดพันธุขาวตําบลนาซาว 

     - ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชาติชาย  พรมขัดจา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 083 - 3598824 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย (ขาว) 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 17,342 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 2,048 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บาน ทุงโพธิ์ หมูท่ี 15 ตําบล ปวนพุ อําเภอ หนองหิน จังหวัด เลย 

พิกัด :       Longitude101.79018Latitude17.08184  zone 47 

     X  798627   Y 1897596 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายบรรทัด สุปนโน 
158 หมูท่ี 1 ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
เบอรโทรศัพท : 08-1263-8601 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลปวนพุสวนใหญปาและภูเขา มีพ้ืนท่ีปลูกขาวรอยละ 9 (8,960ไร) และพ้ืนท่ี
ปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S2) รอยละ 9 (9,495ไร) โดยปลูกขาวเพ่ือการบริโภคโดยสวนใหญ เหลือจากนั้น
ก็ขายสรางรายได แตในพ้ืนท่ีมักประสบปญหา 

- ปจจัยการผลิตสูง 
- โรคแมลงศัตรูพืช  

แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาวโดยเกษตรกรใชตนทุนเฉลี่ยไรละ 4,900 บาท โดยมี 
เปาหมายลดตนทุนไรละ 850 บาท 

   2. การสงเสริมใหใชสารชีวภณัฑ(เชื้อราไตรโคเดอรมาและบิวเวอเรีย) แทนการใชสารเคมี 
ในนาขาว   

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทํานาโยน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 850 บาท 
หลักสูตรเรียนรู : 1.หลักสูตรการทําปุยอินทรีย การทําจุลินทรียหนอกลวย การทําปุยน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด.2 
           2. หลักสูตรการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูขาว 

3. หลักสูตรการผลิตขยายและการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาและบิวเวอเรียในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู : 1. การใชน้ําอยางรูคุณคา มีฝายน้ําลนบานทุงโพธิ์เปนแหลงน้ํา
อุปโภคบริโภค ท่ีทุกคนในหมูบานและหมูบานใกลเคียงมาใชรวมกัน สวนในการทํานา 
คือ วิธีการใหน้ําแบบเปยกสลับแหง เปนการจัดการน้ําในแปลงนาขาวโดยใชน้ําเพียง 

45-60 เซนติเมตรตอฤดูตอไร จะลดปริมาณการใชน้ําใน
แปลงนาขาวไดประมาณ 90 เซนติเมตรตอไร และ
สามารถนําน้ําไปใชประโยชนทางอ่ืนไดอีก การใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพตองพิจารณา
ถึงความตองการน้ําของขาวในแตละชวงการเจริญเติบโตตางๆมีวิธีการดังนี้ คือ ปลอยน้ํา
เขานา สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร แลวปลอยใหน้ําแหงพอดินชุม ทําใหขาวสามารถ

ใชน้ําไดนานถึง 15 วัน จากนั้นปลอยน้ําอีกสลับไปจนถึงการเก็บเก่ียว  
ฐานการเรียนรู : 2. เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติ

ตน ใหดําเนินไปในทางสายกลาง บนความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีภายในศูนยเรียนรูฯมีการทําปุยน้ําหมัก
ชีวภาพจากสารเรงพด.2 น้ําหมักจุลินทรียจากหนอกลวย ปุยหมัก
จากมูลไก ไวใชภายในแปลงนาและสวน มีการปลูกพืชผัก
สวนผสมตางๆอาทิเชน กลวย พริก มะเขือ แกวมังกร ชมพู 
มะพราว ผักคะนา หอม ผักชี ฯลฯ ในเนื้อท่ีประมาณ 2 
งาน พรอมท้ังมีแหลงน้ําตามธรรมชาติไหลผาน สงผลใหมี

ปลานิล ปลาตะเพียน มาอยูรอบๆบริเวณสวนผสมนี้ดวย 
ฐานการเรียนรู : 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตมีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาและบิวเวอเรีย 

ไวใชเพ่ือปองกันโรคใบไหม กาบใบเนา ใบจุด ใบขีดสีน้ําตาล เมล็ดดาง และแมลงศัตรูพืชในนาขาว เชน เพลี้ยกระโดด 

เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแปง พวกหนอนตางๆ พรอมกับการทํานาโยน เนื่องจากการทํานาโยนมีตนทุนการปลูกนอยกวาการ

หวานและการปกดําเฉลี่ย 525 บาทตอไร แตไดปริมาณผลผลิต 612 กิโลกรัมตอไร 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 
เครือขาย : กลุมงานอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย สถานีพัฒนาท่ีดินเลย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชนินทร ศรีโยธา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 09-1062-9868 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
สินคาหลัก : มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 13,910 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 799 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานเหลาใหญ  หมู ๑๐ ตําบลเอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.89722Latitude17.39739  zone 47 

 X  807841   Y 1925846 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายวิษณุ กุจะพันธ  
 157 หมู 10 ตําบลเอราวัณ  อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
เบอรโทรศัพท : 089 9402275 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลเอราวัณ สวนใหญปลูกมันสําปะหลัง รอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง (S1) รอยละ 90.00 โดยผลิตมันสําปะหลังพันธุพันธุดีไวเพ่ือจําหนาย และมี
การถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกรท่ัวไป 
แนวทางการพัฒนา :เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังพันธุดี 
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
หลักสูตรเรียนรู :  

1. เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง 2. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
3. การผลิตสารชีวภัณฑ   4. การตรวจวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู :  
เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง 
171. เลือกใชมันสําปะหลังพันธุดีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก 
2. ตองใชตนพันธุท่ีมีอายุ 8 – 14 เดือน โดยสังเกตไดจากสีของลําตนท่ีจะเปลี่ยนแปลงเปนสีเขมเม่ืออายุมากข้ึน และ
ไมมีโรคแมลง 
3. ตองเก็บรักษาตนพันธุใหดี หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลว ควรรีบนําตนพันธุไปปลูกทันที ถาจําเปนตองเก็บรักษาตน
ไวทําพันธุตอไป สามารถทําไดโดยตั้งกองพันธุไวกลางแจงในแนวตั้ง ใหสวนของโคนสัมผัสกับพ้ืนดิน หรือใชดินกลบ
โคน และกองไมใหญเกินไป เพ่ือใหอากาศถายเท ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้ จะสามารถรักษาสภาพตนไดประมาณ 15 – 
30 วัน หรือนานถึง 2 เดือน แตถาเก็บไวนานตนจะแหงจากสวนปลายลงมา และตาจะแตกทําใหไดจํานวนทอนท่ี
สมบูรณนอยลง 
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4. ตองใชสวนกลางของลําตน ควรเปนสวนกลางและโคนตนท่ีไมออนหรือแกจนเกินไป 
5. ตองตัดทอนท่ีมีความยาวท่ีเหมาะสม ในชวงตนฤดูฝน ควรใชทอนพันธุขนาด 20 ซม. และชวงปลายฝน ควรใช
ทอนพันธุขนาด 25 – 30 ซม. (ควรมีตาอยางนอยประมาณ 5 – 7 ตา) สวนการสับทอนพันธุควรสับใหเฉียงเล็กนอย 
และหลีกเหลี่ยงไมใหตาบนทอนพันธุช้ํา หรือถูกกระทบกระเทือน 
176.ปรับปรุงโครงสรางและบํารุงดินท่ีปลูกมันสําปะหลัง17ปุยอินทรียไมวาจะเปนปุยพืชสดปุยหมักหรือปุยคอก 
แปลงเรียนรู  
 

  
การผลิตมันสําปะหลังพันธุดี 

 

 
 

 การผลิตอินทรียชีวภาพ 
 

  
การผลิตสารชีวภัณฑ 

เครือขาย :  ๑. ศูนยขาวชุมชนตําบลเอราวัณ 
  ๒. กลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง บานเอราวัณ หมู ๑๐ ตําบลผาอินทรแปลง 

  3. กลุมปุยชุมชนตําบลเอราวัณ 

  4. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวพัชรินทร นาคา 

เบอรโทรศัพท : 089 5737396 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูลดตนทุนการผลิตขาวโพดและการเพ่ิมผลผลิต ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 297,423 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 6,236 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 9 ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.89082Latitude17.95162  zone 47 

     X 806219   Y  1987215 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู :  

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางสาวรจนา  กงสิมมา   
บานเลขท่ี 221 หมูท่ี 9 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 
โทรศัพท 089 0190415 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลปากชม สวนใหญปลูกขาวโพดรอยละ 70 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี
เหมาะสมในการปลูกขาวโพด โดยมีแหลงรับซ้ือใกล ๆ กับหมูบาน โดยหางจากหมูบานประมาณ 1 กิโลเมตร ปญหา
ในการผลิตขาวโพดคือ  

- การใชปจจัยการผลิตสูง  
- ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

แนวทางการพัฒนา :  - การลดตนทุนการผลิตโดยการตรวจวิเคราะหดินกอนปลูกโดยตรวจวิเคราะหหาคาธาตุอาหาร
หลัก N,P,K กอนใชปุยและมีการผสมปุยใหเองตามคาวิเคราะหของดิน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เทคนิคการลดตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 
การนําไปใชประโยชน: การลดตนทุนการผลิต 

 

แมนํ่า้โขง 

โรงพยาบาลปากชม 

ป้อมตํารวจ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร 
 

อ.เชียงคาน จ.เลย 

อ.สงัคม จ.หนองคาย 

 
ต.

ธา
นต

 ุอ
.เชี

ยง
คา

น 
จ.

เล
ย 

ท่ีวา่การอําเภอ

ปากชม 
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หลักสูตรเรียนรู :  มีหลักสูตรการเรียนรูท้ังหมด 10 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ดินและปุย 
2. การเก็บตัวอยางดิน 
3. ประโยชนของปุย 
4. การตรวจวิเคราะหดิน 
5. การวินิจฉัยการจําแนกศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
6. การผสมปุยใชเอง 
7. การปลูกและการดูแลรักษาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
8. โรคแมลงศัตรูขาวโพดและการปองกันกําจัด 
9. การทําปุยน้ําชีวภาพและการทําปุยหมัก 
10. สาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรูมี 6 ฐาน  ดังนี้  
ฐานเรียนรูท่ี 1  เศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานเรียนรูท่ี 2 ดินและปุย 

- การเก็บตัวอยางดิน 
- การวิเคราะหดิน 
- การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ สูตรตาง ๆ                                                  

เชน สูตรฮอรโมนพืช สารปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช 
- การผสมปุยเคมีใชเอง 

ฐานเรียนรูท่ี 3 พันธุและการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
- กําหนดเกษตรกรเปาหมาย 
- การปลูกการปฏิบัติดูแลรักษา 

ฐานเรียนรูท่ี 4 ศัตรูขาวโพดเลี้ยงสัตวและการปองกันกําจัด 
- การผลิตเชื่อไตรโครเดอรมา 
- การผลิตเชื้อบิวเวอรเรีย 

ฐานเรียนรูท่ี 5 การตลาด การรวมกลุมและการจัดทําบัญชีฟารม 
- รวมกลุม / จัดตั้งกลุมวิสาหกิจุมชน 

ฐานเรียนรูท่ี 6 การใชน้ําอยางรูคุณคา 
- การวางแผนการปลูกพืช  
(กอน-หลัง การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว) 
- การสรางฝายชะลอน้ําแบบชาวบาน 
- การกักเก็บน้ําแบบชาวบาน 

แปลงการเรียนรู 
 
 
 
 
เครือขาย: ศูนยวิจัยและพันฒนาเกษตรกร (พืชไร) เลย , สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดเลย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายเภา  หานุภาพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:  093-3237462 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย                      

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

ท่ีตั้งศูนย : บ.นาหนองทุม ม.8 ต.หวยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 

พิกัดแปลง : X 791248 Y 1896326                                 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : B 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายปจจัย ทอกไข 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 12 หมู 5  บานนามูลตุน ตําบลหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย  

เบอรโทรศัพท : 086-0360907 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร มีพ้ืนท่ีถือครอง 14 ไร แบงเปน    

ท่ีอยูอาศัย จํานวน 3 ไร,         นาขาว จํานวน 4 ไร,            พืชผัก จํานวน 2 ไร,         ลิ้นจี่ จํานวน 1 ไร,  

ผักหวานปา (พืชแซม) 170 ตน, บอปลาจํานวน 3 ไร (5 บอ),  บอกบจํานวน 1 ไร (2 บอ) 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

 2. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน 

 3. การใชน้ําอยางรูคุณคา/บัญชีตนทุนครัวเรือน 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี  1  การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
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 ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเลี้ยงสัตวน้ํา(กรมประมง)            ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเลี้ยงสัตว(กรมปศุสัตว)          ฐานการเรียนรูท่ี 5 การผลิตปุยอินทรีย/การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 6 การทําบัญชีครัวเรือน             ฐานการเรียนรูท่ี 7  การบริหารจัดการน้ํา(กรมชลประทาน) 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 8 การปลูกผักหวานปา 

 

   

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายธวัชชัย สุพรมอินทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทร : 081-7252104 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย (ยางพารา) 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 20,651 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 1,461 ไร 

สถานท่ีตั้ง :บานซําใหญ  หมู 7  ตําบลผาขาว  อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.99730Latitude17.06913   zone 47 

      X 819046    Y 1889654 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

จ.เลย       ศูนยเรียนรู 

บานซําใหญ         1.5 กม. 

บานตาดขา   อําเภอผาขาว 

            

      ถนนตาดขา-อ.ผาขาว 

  14กม. 

 ถนนเลย – ขอนแกน 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสําเนียง  เกิดไทย  อายุ 61 ป 

                    บานเลขท่ี 99  หมู 7 บานซําใหญ  ตําบลผาขาว  อําเภอผาชาว  จังหวัดเลย 

เบอรโทรศัพท:081 – 965 - 2337 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญปลูกยางพาราไวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหาผลผลิตตอไรต่ํา และ

ไมไดคุณภาพความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเสี่ยมโทรม ใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปจจัยการผลิตมีราคาแพงขาดแคลนแหลง

น้ํา 

แนวทางการพัฒนา:  1. การลดตนทุนการผลิต 

2. พัฒนาคุณภาพการผลิต 

3. เพ่ิมผลผลิตตอไร 

เทคโนโลยีเดนของการเรียนรู : 

1. เทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตยางพารา 

2. การใชปุยอินทรีย 

3. การผสมปุยใชเอง 

4. การทําสวนยางพาราแบบผสมผสาน 
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การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู :  

-การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

-การทําสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน 

ฐานเรียนรู :  

1. การดูแลรักษาสวนยางพารา การตัดแตงก่ิง การกรีดยางพาราใหไดผลผลิตสูงควรผลิตยางกอนถวย การ

รวบรวมผลิตยางรวมกลุมจําหนาย 

2. การใชปุยอินทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงใชวัสดุในทองถ่ินผลิตปุยหมัก, น้ํา

หมักชีวภาพ การผลิตสารชีวภณัฑในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การผลิตเชื้อไตรโคเดอมา เชื้อบิวเวอ

เรีย เพ่ือควบคุมโรคยางพารา และโรคอ่ืนๆในสวนยางพารา 

3. การผสมปุยใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยใชแมปุยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 เพ่ือใหการใช

น้ําอยางมีคุณคาเปนการเพ่ิมผลผลิต และการประหยัดน้ํา 

4. ระบบน้ําในสวนยางพารา เพ่ือใหการใชน้ําอยางมีคุณคาเปนการเพ่ิมผลผลิตและประหยัดน้ํา 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : -กลุมยางพาราบานดงนอย, กลุมพัฒนายางบานเพ่ิม, กลุมผลิตปุยอินทรียบานหนองแต 

-กลุมยางพาราบานซํากกคอ, กลุมปุยอินมรียบานหวยยาง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายไพฑูรย  ขันทะศรี  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ     

เบอรโทรศัพท: 081-0493462 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หมูท่ี ๕ ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
สินคาหลัก : ไมดอกไมประดับ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 607.5 ไร 

เกษตรเปาหมาย : 289 ราย 

สถานท่ีตั้ง :บานแสนสุข  หมูท่ี ๕ ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

พิกัด :       Longitude101.46016Latitude17.43234  zone 47 

      X   761326    Y 1929065 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายสมศักดิ์  ธัญญารักษ  อายุ ๕๑ ป 

บานเลขท่ี ๑๖ หมู ๕ บานแสนสุข ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เบอรโทรศัพท :๐๘๙-๙๔๓๘๑๑๓ 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอภูเรือ เปนแหลงผลิตไมดอก-ไมประดับท่ีสงขายผลผลิตไปท่ัวประเทศ แตเกษตรกรก็
ประสบปญหาในเรื่อง 

-ตนทุนการผลิตท่ีสูง 
- ไมสามารถกําหนดราคากลางได 

แนวทางการพัฒนา :สงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตไมดอก-ไมประดับ ในอําเภอภูเรือรวมกลุมกันขายผลผลิตและรวมกัน

ผลิตปุยอินทรียใชเอง สารปองกันเชื้อโรคและปองกันแมลงเพ่ือลดตนทุนการผลิตไมดอกไม-ไมประดับ 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด 

ไปอําเภอภูเรือ 

 

ไปจ.เลย 

รพ.สต.ตําบลสานตม รร.บ้านสานตม 

แยกบ้านแสนสขุ 

ทางไป อบต.ทา่ศาลา ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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การนําไปใชประโยชน: ผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด 

 

หลักสูตรเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตไมดอกไมไมประดับ 

ฐานเรียนรู : ๑. การดูแลรักษาตั้งแตปลูก – การจําหนายไดแกการกําจัดวัชพืช  การใสปุย การตรวจแมลง 

๒. การใชเมล็ดพันธุไมดอกไมประดับท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาด 

๓. การบริหารศัตรูพืชเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม

ดอกไมประดับการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา ควบคุมโรคพืชการทําน้ําหมักชีวภาพ การทําจุลินทรียหนอกลวย การทํา

ปุยหมัก การใชกาวดักแมลง เพ่ือทราบจํานวนแมลงและศัตรูพืช 

 

แปลง

เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :กลุมผลิตแกวมังกร หมู ๑ บานแกง ตําบลรองจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาวเบญจรัตน  วันทองสุข ตําแหนง เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท :๐๙๓-๓๒๓๗๑๘๙ 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 41,187 ไร 
เกษตรเปาหมาย : 6,220 ราย 
สถานท่ีตั้ง :บานน้ําเย็น หมูท่ี 2 ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
พิกัด :       Longitude  101.09766        Latitude  17.08625  zone 47 
     X  723221    Y  1890297 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายสังวร จันทะคีรี อายุ 51 ป  
บานเลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
เบอรโทรศัพท :08-9576-4937 
สถานการณพ้ืนท่ี : ตําบลกกสะทอนพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาว (N) ประกอบท้ังเกษตรกรมี
วิถีชีวิตท่ีแตกตางไปจากเกษตรกรบนพ้ืนท่ีราบ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังตําบลรวม 11,008 ไร (ขาวไร 4,351 ไร ขาว
นาป 6,657 ไร) 
   - ปจจัยการผลิตสูง - ผลผลิตและคุณภาพต่ํา 
แนวทางการพัฒนา การลดตนทุนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีการเกษตรผลิตไดเองในทองถ่ิน เชน ปุยอินทรียชีวภาพ
,ฮอรโมนเชิงการเจริญเติบโต ฮอรโมนพืชตาง ๆ ,การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง,การพัฒนาสายพันธุและการอนุรักษพันธุ
ขาวพันธุดีในทองถ่ินซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะทนทาน/โรคแมลงศัตรูทนแลงผลผลิตตอไรสูง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: 1.การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การอนุรักษและพัฒนาพันธุขาวไร 
3. การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวไร 
4. การผลิตเมล็ดพันธุขาวไรพันธุดีเพ่ือจําหนาย 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดทําแปลงอนุรักษพันธุขาว 

2. เทคโนโลยีในการทํานาโยนและการทํานาหยอด 
3. การขยายพันธุโดยจัดทําแปลงพันธุขาวแปลงใหม 
4. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพและการผลิตฮอรโมนพืช 

ฐานการเรียนรู 
1. การอนุรักษและปรับปรุงพืชพันธขาวพ้ืนเมือง 

- รวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมือง 
- แยกประเภทและจัดหมวดหมูพันธุขาว(ขาวเจา,ขาวเหนียว) 
- จัดทําทะเบียนประวัติ/แหลงท่ีมาของพันธุขาว 
- จัดทําแปลงทดสอบพันธุ/คัดเลือกพันธุขาว 
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2. เทคโนโลยีการทํานาโยน/นาหยอด 
- การคัดเมล็ดพันธุ – การทดสอบความงอก – การเพาะกลา 

- การเตรียมแปลงปลูก - เทคนิคการโยนกลา 
-  

 
 
 
 

3. การจัดทําแปลงขยายพันธุขาว 
- แบงกลุมรับผิดชอบ–กําหนดเกษตรกรเปาหมาย - แปลงขยายพันธุ พ้ืนท่ี 25-50 ไร 
-การเตรียมเมล็ดพันธุการปลูก/การปฏิบัติ/ดูแลรักษา 
 
 
 
 
 

5. การลดตนทุนการผลิตขาว 
- การผลิตปุยใชเอง - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
- การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง - การใชปุยอินทรียชีวภาพ/ฮอรโมนพืช 
- การผลิตสารชีวภัณฑ(เชื้อไตรโครเดอรมา,บิวเวอรฺเรีย) 

6. การแปรรูปและผลิตภัณฑจากขาวไร 
- การแปรรูปขาวเหนียวดํา - การผลิตชาขาวเหนียวดํา 
- การผลิตขาวกลอง - การทําไอศกรีมขาวเหนียวดํา 
- การผลิตขาวแตน/นางเล็ด 

 
7. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพและการผลิตฮอรโมนพืช 

- ข้ันตอนการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ (พืช/สัตว) 
- การผลติฮอรโมนพืช (ฮอรโมนไข,ฮอรโมนหนอกลวย) 
- การผลิตสารปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช (โรคพืช,แมลง

ศัตรูพืช,สารกําจัดวัชพืชแบบธรรมชาติ) 
เทคนิคการคัดพันธุปน 

-ระยะกลา – ระยะแตกกอ –ระยะออกรวง - ระยะเก็บเก่ียว 
- เดินสํารวจแปลงและถอนแยกพันธุปนใหหมด 
- การนวดเมล็ดพันธควรแยกไมใหปนหับพันธุอ่ืน  
แปลงเรียนรู 
 

 
 
 

เครือขาย : ศูนย18เมล็ด18พันธุขาวอุดรธานี 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายทองมวน  ประสมพล ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท : 08-1048-1809 

 

 

 

นาหยอด 

- การคัดพันธุขาว 
- การเตรียมแปลง 
- การหยอดแบบดั้งเดิม (ใชคนหยอด) 
- การหยอดโดยรถไถเดินตาม 
- การหยอดโดยรถแทรกเตอร 

4. เทคนิคการใชน้ําอยางรูคุณคา 
-   การวางแผนการปลุกพืช (กอน-หลัง การปลูกขาว) 
-   การใชเครื่องปนน้ําจากหวยหนองคลองบึง 
-   การติดตั้งระบบการใหน้ําแบบชาวบาน 
-   การสรางฝายชะลอน้ําแบบชาวบาน 
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