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 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาลี ่จังหวัดเลย  

สินคาหลัก: พืชผักอินทรีย 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 166,804 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 5,745 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 132 บานสวัสด์ิพัฒนา หมู 4 ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี ่จังหวัดเลย 

พิกัด: Zone : ๔๗ Q X = 756624  Y = 1946917 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายอุทิศ บุตรวิไล 72 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4208-00168-01-2 

ที่อยู: 181 บานเมี่ยง หมู ๕ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี ่จังหวัดเลย   

เบอรโทรศัพท: ๐๘2-853-3124 

สถานการณของพื้นที่ :  

ปจจุบันเกษตรกรในเขตอําเภอทาลี่ เริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตรจากการใชสารเคมีมาทาํเกษตร

แบบอินทรีย โดยเกษตรกรมีการรวมตัวจัดต้ังเปนกลุมผูผลิตพืชอินทรีย และทําเกษตรอินทรียแบบรายครัวเรือนเพ่ิม

สูงขึ้น ตลอดจนผูบริโภคหันมาบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย และแนวโนมตลาดสินคาเกษตรมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 

นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐมีการสนับสนุนองคความรู และสงเสริมการทําการเกษตรอินทรียในพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตพืชอินทรียไดอยางมีคุณภาพ และสรางรายไดใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรอยางย่ังยืน 

แนวทางพัฒนา:  

๑.เปนศูนยกลางถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจักการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมทั้งใหบริการ

ดานการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเกษตรในพ้ืนที่  

 ๒.เปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ และศูนยเครือขายในการแกปญหาและ

พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่  

จุดเดนศูนยเรียนรู: การผลิตพืชผักอินทรีย การผลิตปุยอินทรีย เกษตรผสมผสานและอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดอ่ืน ๆ  
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ฐานเรียนรู้ : การลดตน้ทุนและเพิม่ผลผลติดว้ยปุ๋ ย

 

ฐานเรียนรู้ : การเลีย้งไสเ้ดอืน

 

ฐานเรียนรู้ : ระบบการปลกูพชืออรแ์กร

 

หลักสูตรของศูนยเรียนรู 

 ๑. หลักสูตรการปลูกพืชผักอินทรีย       

 ๒. หลักสูตรการปลูกพืชแบบผสมผสาน   

 ๓. หลักสูตรการผลิตปุยอินทรยี เชน ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ และปุยมลูไสเดือน เปนตน 

 ๔. การใชนํ้าอยางรูคุณคา และไดประโยชนสูงสุด 

 ฐานเรียนรู: จํานวน 8 ฐานเรียนรู 

 1. การลดตนทนุและเพ่ิมผลผลิตดวยปุยอินทรีย 

 2. การเลี้ยงไสเดือนดิน  

 3. เทคโนโลนยีการผลิตไมดอกไมประดับ 

 4. ระบบการปลูกพืชออรแกรนิค 

 5. การใชนํ้าอยางประหยัด 

 6. การเลี้ยงสัตวนํ้าเสริมสรางรายได  

 7. การทําวัคซนีและการปองกันโรคในปศุสตัว 

 8. การทําการเกษตรดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

  

 

                               แปลงปลูกผักอินทรีย                                                           แปลงปลูก 
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แตงกวาอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

แปลงสาธิตการใชน้าํอยางมีประสิทธิภาพ                   บอน้ําหมัก       แปลงสาธติการปลกูไม

ดอกไมประดับ 

เครือขาย :  สาํนักงานเกษตรจังหวัดเลย, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย  

     สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเลย, ที่วาการอําเภอทาลี่  สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาลี่ 

     สํานักงานประมงอําเภอทาลี่ ,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อําเภอทาลี่                            

      และศูนยเครือขายศพก.อําเภอทาลี่ 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางรัชนี มนีวัฒน ตําแหนง เจาพนักงานเคหกิจชํานาญงาน                                 

เบอรโทร : 089-577-2929  
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ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
  

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 สินคา้หลัก : เกษตรผสมผสาน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 2,500 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 1,000 ครัวเรือน 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนาปอ  หมู่ 4 ตําบลแสงภา  อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ทีต่ั้ง : พิกัด 17.471448,100.921901  (latitude longitude ละติจูด ลองติจูด) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งทีต่ั้ง ศพก. 
ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์รกัษ์ 
เกดิ :  วันเสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2529 อายุ 32 ปี 
ที่อยู่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตร “ลองเลย” 54 หมู ่4 บ้านนาปอ ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

42170 
โทรศพัท ์: 087-0574995/085-0556799   E-mail :  imm.sureerat@gmail.com   Line : immlongloei 

             Facebook: imm sureera    twww.longloei.com 
 

สถานการณ์ของพื้นที ่: เกษตรกรในอําเภอนาแห้ว มีการปลูกพืชที่หลากหลายเน่ืองจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา  เกษตรกร
กรส่วนใหญ่ไมม่ีเอกสารสิทธ์ิที่ดินในการประกอบการเกษตร และมีโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เข้ามาสนับสนุนการปลูก
พืชของเกษตรกร ให้มีความหลากหลาย อาทิ กาแฟ  แมคคาเดเมีย อโวกาโด 
 
แนวทางพัฒนา : ๑. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รมทั้ง
ให้บริการด้านการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ รวทั้ง สนับสนุนการอนุรักษ์พันธ์ุพืชท้องถิ่น 
    ๒. เป็นกลไกในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆและศูนย์เครือข่ายในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่  
 

จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ : การเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกและการแปรรูปกาแฟและแมคคาเดเมีย 
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หลักสูตรของศูนย์เรียนรู้ : 
 ๑. หลักสูตรการปลูกกาแฟ คอ้ 
 ๒. หลักสูตรการแปรรูปกาแฟและแมคคาเดเมีย 
 ๓. หลักสูตรการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช 
 ๔. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 
 ฐานเรียนรู ้: จํานวน ๙ ฐานเรียนรู ้

 1. การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 

 2. การทําเกษตรรวยด้วยบัญชีฟาร์ม 

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 

 4. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือกําจัดศัตรูพืช 

 5. การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP 

 6. การบริหารจัดการนํ้าและการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 

 7. การประมง 

 8. การปศุสัตว์ 

 9. การทําการเกษตรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร  : นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศพัท ์ :  0932429322 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

สินคาหลกั : ไมดอกไมประดับ 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 179 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานแสนสุข หมูที่ 5 ตําบลสานตม  อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

พิกัด :  Zone 47 X : 761366  Y: 1929032 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : A 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ นายสมศักด์ิ  ธัญญารกัษ  เกิดวันที่ 31 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2507 อายุ   55  ป  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3420700069446  

จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน 

ที่อยู   :  บานเลขที่  16 หมูที่ 5 บานแสนสุข ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

เบอรโทรมือถอื : 089-943-8113  ID Line 089-943-8113 

สถานการณของพื้นที่: อําเภอภูเรือมีพืชเศรษฐกิจหลักที่หลากหลายไมวาจะเปนมันสําปะหลัง  ขาวโพด

เลี้ยงสัตว  แกวมังกร  มะคาเดเมียนัท ขาว ยางพารา โดยเฉพาะไมดอกไมประดับ ที่สรางมูลคาสูงตอภาค

การเกษตรตอปมีมูลคาทสีูงและเปนแหลงผลิตไมดอกไมประดับสงทั้งในและนอกประเทศ เพราะสภาพภูมิ

ประเทศอยูในพ้ืนที่สูง ภูเขาสลับสับซอนอากาศเย็นเหมาะสําหรับการปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือการคา ศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก) กจิกรรมหลักเปนไมดอกไมประดับเพ่ือเปนแหลง

เรียนรูใหเกษตรกรทั่วไปไดเขามาเรียนรูเรื่องการผลิตไมดอกไมประดับ ศูนยยังไดบูรณาการณฐานเรียนรูของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย ซึ่งมีฐานเรียนรูเกี่ยวกับ   การจัดการโรครากเนาโคนเนาไมดอกไม
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ประดับโดยเทคโนโลยีการอบดิน  เทคนิคการสรางรายไดจากการคาปทุมมาเพ่ือการคา  การปกชําคริสตมาส 

การทํากิจกรรมเสริมไดจากการปลูกพืชลี้ยงสัตว และประมงเชน ปลูกมวงนํ้าดอกไม ยางพารา  ขาว ผักสวน

ครัว เลี้ยงสัตวปก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในนาขาว ลดตนทุนโดยการผลิตปุยหมักและนํ้าหมักไวใชเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันา: 1. เปนศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสารหนวยงานตางๆ กับ

เกษตรกรในชุมชน 

 2. เปนแหลงเรยีนรูการผลิตสนิคาเกษตรที่ถกูตองและเหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทของชุมชน 

  3. มีความมุงมัน่ในการเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตรแบบด้ังเดิม เปลี่ยนมาเปนมีหลักวิชาการในการวาง

แผนการผลิต 

 4. สรางเครือขายเกษตรกรในพ้ืนที่ และเครอืขายสนับสนุนดานวิชาการและบริการเฉพาะดาน 

 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. อยูใกลกับชุมชน เสนทางคมนาคมสะดวก 

 2. มีกิจกรรมทีห่ลากหลายและตอเน่ืองตลอดป 

 3. การนําเทคโนโลยีเขามาแกไขปญหาเรื่องโรคและแมลง 

 4. เกษตรกรตนแบบมีความรูความสามารถที่จะถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูสนใจทีเ่ขามาเรียนรู 

 5. เปนศูนยเรยีนรูการผลิตสนิคาเกษตรที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

หลักสูตรการเรยีนรู :      1. การผลิตไมดอกไมประดับเพ่ือการคา 

   2. การทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3. การลดตนทนุการผลิต/การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ฐานเรียนรูที่1.การจัดการดินและปุย  

  การผลิตปุยหมกันํ้าหมักชีวภาพและการผลิตปุยอินทรีปนเม็ดเพ่ือลดตนทุน 

ฐานเรียนรู 2.การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การใหความรูการเพาะเลี้ยงสัตวการทํากองปุยหมักเพ่ือเลี้ยงปลา 

ฐานเรียนรู 3.การขยายพันธุไมผล 

เปนการเรียนรูในการขยายพันธุไมผลเชนการติดตา ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอดเปนตนและ

การดูแลรักษา 

ฐานเรียนรู 4. การใชน้ําอยางรูคุณคา 

  การใชเทคโนโลยีนํ้าหยดเพ่ือแกไขปญหาสิน้เปลืองนํ้าโดยสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ฐานเรียนรู 5.การเลี้ยงสัตว 

  การใหความรูเรื่องการเลี้ยงสัตวปก การใหวัคซีนไก การปองกันโรคของสัตวปก 

ฐานเรียนรู 6.การบริหารจัดการศัตรพูืชเพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการผลิตไมดอกไมประดับ 

 ใหความรูเรื่องการปองกันกําจัดโรคและศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การขยายสารชีวภัณฑ 

ฐานเรียนรู 7.การผลิตไมดอกไมประดับและเทคโนโลยีการอบดิน 

 ใหความรูเรื่องการผลิตไมดอกไมประดับและนําเทคโนโลยีการอบดินมาใชในการปองกันโรคพืช 
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ฐานเรียนรู 8. การทําบัญชีครัวเรือน 

แปลงเรียนรู : การผลิตไมดอกไมประดับ 

 
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายทรงกลด  พิมใจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบติัการ 

เบอรโทรศัพท: 081-049-6491 , 095-218-5557 
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ศูนยศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานทีต้ั่ง บานนาหนองทุม หมู 8 ตําบลหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

พิกัดแปลง  Zone  47   แกน x  791209 แกน y 1901553 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นายปจจัย ทอกไข 3421100154036 อายุ 60 ป                       

ที่อยู 12 หมู 5 ตําบลหวยสีเสยีด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย เบอรโทรศพัท 086-0360907 

 สถานการณของพื้นที ่: ในพ้ืนที่อําเภอภูหลวงเกษตรกรสวนมากปลูกพืชเชิงเด่ียวทําใหเกิดปญหาตนทุนการผลิต

สูง ดานราคาที่ขึ้นลงของพอคาคนกลางทําใหเกิดความเสี่ยงดานราคากอใหปญหาหน้ีสิน  ศ.พ.ก.ภูหลวงเปนจุด

เรียนรูการทําการเกษตรแบบผสมผสานเปนแหลงเรียนรูการทําการเกษตรผสมผสานที่ประสบความสําเร็จ    

 แนวทางพัฒนาของ ศ.พ.ก. 

-ขยายการทําการเกษตรแบบผสมผสานใหเกษตรกรในพ้ืนที่ 

-เปนแหลงเรียนรูการใชสารชีวภัณฑในการทําการเกษตร 

-การใชพ้ืนที่ทีม่ีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จุดเดนของศนูยเรียนรู 

-มีตัวอยางจริงใหเรียนรู 

-มีการทําการเกษตรแบบผสมผสานงดการใชสารเคม ี  
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 ฐานการเรียนรู  

1. ฐานการเรียนรู การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร                      

2. ฐานการเรียนรู ดานการบัญชีครัวเรือน     

3. ฐานการเรียนรูประมง 

4. ฐานการเรียนรู ระบบการบริหารจัดการนํ้า 

5 .ฐานการเรียนรูปศุสัตว 

6 .ฐานการเรียนรู กรมพัฒนาที่ดิน 

7.ฐานเรียนรู การปลูกผักหวานปา 

 

 
 

            
เครือขาย: สถานีพัฒนาที่ดินเลย ปศุสัตวอําเภอภูหลวง ประมงอําเภอภูหลวง ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย

ชลประทานเลย ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฟากเลย/ศูนยปราชญเกษตรอินทรีย/ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน 

ภูหลวง 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายธวัชชัย สุพรมอินทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0817252104 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

สถานทีต้ั่ง   เลขที่ 41 หมูที่ 3  บานโพน  ตําบลนาซาว  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 42110 

พิกัด   พิกัดที่ต้ังแปลง   UTM : Zone  47 N   X 784171   Y 1976169        

แผนที่ไปศูนยเรียนรู           

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ   นายทําเนียบ  อารยะศลิปธร  

ที่อยู   หมูที่ 3  บานโพน  ตําบลนาซาว  อําเภอเชียงคาน   

จังหวัดเลย  42110                   

หมายเลขโทรศัพท 085-7431332                                                                                

สถานการณของพื้นที่    ปจจุบันเกษตรกร  ตองเผชิญกับปญหาตางๆอาทิ  ตนทุนการผลิตสูง  พ้ืนที่เพาะปลูกขาด

ความอุดมสมบูรณ  รวมทั้งการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  ทําใหผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอย  คุณภาพตํ่า  

เกษตรกรสวนใหญจึงประสบกับภาวะขาดทุน  มีปญหาน้ีสินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  ซึ่งภายใตสถานการณ

ดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองเรงหาหนทางใหความชวยเหลือแกเกษตรกร  โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุน

การผลิต  การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ   โดยกรมสงเสริม

การเกษตร  จึงไดดําเนินการจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิต  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ใหแกเกษตรกรทั่วประเทศ  

แนวทางการพัฒนา    วัตถุประสงคหลักของการดําเนินการโครงการ คือ เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร สําหรับเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยมีการถายทอดองค

ความรูดานการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรภายในอําเภอ ใหสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกต

เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตาม

ความเหมาะสมของการบริหารจัดการพ้ืนที่ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พื้นที่ดําเนินการ   จํานวน 10 ไร 

ฐานการเรียนรูและหลักสูตรการเรียนรู 

1. ฐานการเรียนรู การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

หลักสูตร  ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

2. ฐานการเรียนรู การทําปุยหมกั, นํ้าหมักชีวภาพ 

หลักสูตร  การทําปุยหมักสูตรพระราชทาน  การปรับปรุงบํารุงดิน 

3. ฐานการเรียนรู ดานการประมง 

หลักสูตร  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกบ 

4. ฐานการเรียนรู ดานปศุสัตว 

หลักสูตร  การเลี้ยงไกไข 

5. ฐานการเรียนรู การทําบัญชีครัวเรือน 

หลักสูตร  การทําบัญชีครัวเรือน 

6. ฐานการเรียนรู การปลูกพืชสมุนไพร 

หลักสูตร  การแปรรูปสมุนไพร      

เครือขาย  

1.   ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  ตําบลบุฮม  

2.   ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  ตําบลนาซาว 

3.   ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  ตําบลบุฮม 

4.   ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสม  ตําบลจอมศรี  

5.   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานศรีโพนแทน  ตําบลนาซาว 

6.   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโนนสวาง  ตําบลเชียงคาน 

7.   ศูนยเรียนรูอาชีพเสริมฯยางพาราบานกลาง  ตําบลปากตม 

8.   ศูนยเรียนรูอาชีพเสริมฯยางพาราบานทาบม  ตําบลเขาแกว 

9.   ศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุมชนบานนอยรวมใจ  ตําบลเชียงคาน 

10. ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรียบานนาสี  ตําบลจอมศร ี

11. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานพรหมานุสรณ ตําบลธาตุ 

12. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานตาดซอ  ตําบลเขาแกว 

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย   

นายชาติชาย  พรมขัดจา   ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ                          

เบอรโทร   :   083-3598824  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : ขาวไร 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 464 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 42  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานนํ้าเย็น หมูที่ 2 ตําบลกกสะทอน  อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

พิกัด :  Zone 47 X : 4700723221  Y=1890298   

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : A 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

             
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :    นายสังวร  จันทะคีรี   เลขบัตรประชาชน 3-4205-00180-93-9 

 บานเลขที่ 57 หมู 2  บานนํ้าเย็น  ตําบลกกสะทอน   

  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  เบอรโทรศัพท 08-9576-4937   

พื้นที่ทาํการเกษตร จํานวน       ไร แบงเปน 

  - พ้ืนที่ปลูกขาว จํานวน 12,936  ไร 

สถานการณของพื้นที่ :  

ขาวนับวามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรในตําบล 

กกสะทอน พ้ืนที่สวนใหญไมเหมาะสมกับการปลูกขาว (N) ประกอบทั้งเกษตรกรมีวิถีชีวิตที่แตกตางไปจากเกษตรกร

บนพ้ืนที่ราบ สวนใหญจะปลูกขาวไรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก เหลือจากการบริโภคจะขายและแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งกิจกรรมที่ศูนยแหงน้ีทําการ คือ การอนุรักษและพัฒนาสายพันธุขาวไรพันธุดีในพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่

ปลูกขาวทั้งตําบลรวม 12,936  ไร 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตโดยใชเทคโนโยลีการเกษตรผลิตไดเองในทองถิ่น เชน ปุยอินทรียชีวภาพ  

ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต ฮอรโมนพืชตางๆ การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง การพัฒนาสายพันธุและการอนุรักษพันธุ

ขาวพันธุดีในทองถิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะทนทาน/โรคแมลงศัตรู ทนแลงผลผลิตตอไรสูง 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1.  การลดตนทุนการผลิตขาว 

2.  การอนุรักษและพัฒนาพันธุขาวไร 

3. การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวไร 

4. การผลิตเมล็ดพันธุขาวไรพันธุดีเพ่ือจําหนาย 

หลักสูตรเรียนรู :   1. การจัดทําแปลงอนุรักษพันธุขาว  

   2. เทคโนโลยีการทํานาโยนและการทํานาหยอด 

   3. การขยายพันธุโดยจัดทําแปลงพันธุขาวแปลงใหญ 

   4. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพและการผลิตฮอรโมนพืช 

ฐานการเรียนรู 1 : การอนุรักษและปรับปรุงพืชพันธุขาวพ้ืนเมือง 

รวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมืองแยกประเภทและจัดหมวดหมูพันธุขาว (ขาวเจา,ขาวเหนียว) 

จัดทําทะเบียนประวัติ/แหลงที่มาของพันธุขาวและจัดทําแปลงทดสอบพันธุ/คัดเลือกพันธุขาว 

ฐานการเรียนรู 2 : เทคโนโลยีการทํานาหยอดโดยเทคนิคเกษตรในพ้ืนที ่

ฐานการเรียนรู 3 : การจัดทําแปลงขยายพันธุขาว 

แบงกลุมรับผิดชอบกําหนดเกษตรกรเปาหมายเตรียมแปลงขยายพันธุ พ้ืนที่ 25-50 ไร 

การเตรียมเมลด็พันธุและการปลูก/การปฏิบัติ/ดูแลรักษา 

ฐานการเรียนรู 4 : เทคนิคการใชนํ้าอยางรูคุณคา 

   การวางแผนการปลูกพืช (กอน-หลัง การปลูกขาว) การใชเครื่องปนนํ้าจากหวยหนองคลองบึง 

การติดต้ังระบบการใหนํ้าแบบชาวบานการสรางฝายชะลอนํ้าแบบชาวบานและการกักเก็บนํ้าแบบชาวบาน 

 ฐานการเรียนรู 5 : การลดตนทุนการผลิตขาว 

    การผลิตปุยใชเอง การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง การใชปุยอินทรีย 

ชีวภาพ/ฮอรโมนพืชและการผลิตสารชีวภัณฑ (เช้ือไตรโครเดอรมา,บิวเวอรเรีย) 

ฐานการเรียนรู 6 : การแปรรปูและผลิตภัณฑจากขาว 

   การแปรรูปขาวเหนียวดํา การผลิตชาขาวเหนียวดํา การผลิตขาวกลอง การทําไอศกรีม 

ขาวเหนียวดําและการผลิตขาวแตน/นางเล็ด 

ฐานการเรียนรู 7 : การผลิตปุยอินทรียชีวภาพและการผลิตฮอรโมนพืช 

ฐานการเรียนรู 8 : เทคนิคการคัดพันธุปน (ขาวนา/ขาวไร) 

   ระยะกลา  ระยะแตกกอ ระยะออกรวง ระยะเก็บเกี่ยว เดินสํารวจแปลงและถอนแยกพันธุปน 

ใหหมดและการนวดเมล็ดพันธุควรแยกไมใหปนกับพันธุอ่ืน  
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ศูนยเครือขาย ศพก. : จํานวน 10 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสมพิศ  กนัแพงศรี 

    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    เบอรโทร 084-8185373 
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ศพก

ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอนาด้วง จังหวดัเลย 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน (พืชผักสวนครัว) 
พ้ืนที่เป้าหมาย : 129,556  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  :  4,764  ครัวเรือน 
สถานท่ีต้ัง : บ้านแสงอรุณ หมู่ท่ี 11 ตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
พิกัด : Zone 48   X 18 3428   Y 1937804  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ 
 

     ถนนเลย – นาด้วง 

       รร.ชุมชนนาดว้ง  
           ม.3  
 
        ม.11    ม.10 

      
 

 
 
 
 
                                  

                                   อ่างห้วยลิ้นควาย 
 

   
 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางบุผา ปัตตะโพธ์ิ  อายุ 47 ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 3-4202- 0005 0-26-6 
ที่อยู่ :  19/ 2  บ้านแสงอรุณ หมู่ที ่11 ตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
เบอร์โทรศัพท ์: 081 -3085433, 061-1021 426  
สถานการณ์ของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนาด้วงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชหลัก คือยางพารา 
(57 ,85 4  ไร่) ข้าว (13,073 ไร่) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2 1,693 ไร่) มันสําปะหลัง (7 ,7 09  ไร่) อ้อยโรงงาน (2 1,297 ไร่) 
ปาล์มนํ้ามัน (1 ,229 ไร่) ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอําเภอนาด้วงส่งผลให้เศรษฐกิจมั่นคง แต่ปัจจุบันเกษตรกรประสบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ถ้าเกษตรกรประกอบอาชีพด้านเกษตรเพียงพืชชนิดเดียวเป็นหลักย่อมส่งผลทําให้รายได ้        
ภาคเกษตรลดลงอย่างสิ้นเชิง การทําการเกษตรแบบผสมผสานช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดความเส่ียงเมื่อเกิด
ปัญหาในด้านของราคาผลผลิต และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี 
แนวทางการพัฒนา : 

1.  เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการด้าน
การเกษตร และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในพ้ืนที่ 

2.  เป็นกลไกลในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆและศูนย์เครือข่ายในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที ่
 

ม.4 

17



 
จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ : การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  
                         (พืชผักสวนครัว) การปศุสัตว์ และอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้อื่นๆ 
 
หลักสูตรการเรียนรู้ 1. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน 
   2 . การลดต้นทุนการผลติโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
   3 . การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
   4 . การใช้น้ําอย่างคุ้มค่า 
 

ฐานเรียนรู้ :  
 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 การนํามูลสตัว์มาทําปุ๋ยหมัก   ฐานเรียนรู้ที่ 2 ไม้ผล  (ฝร่ัง+กล้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 3 เกษตรผสมผสาน(พืชผักสวนครัว)           ฐานการเรียนรู้ที ่4 ปศุสัตว์ (วัว+แพะ) 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
เครือข่าย : สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย 

    สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย, ที่ว่าการอําเภอนาด้วง, สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาด้วง 
    สํานักงานประมงอําเภอนาด้วง,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอําเภอนาด้วง  

 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบระดับตําบล : นายไพรบูรณ์ สาริยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร 
                                                          โทรศัพท์ 061-0197 118 
 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ : นายกษิพัชธ์  รอดสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
                                                           โทรศัพท ์092-8931895 
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ทําเนียบศูนย ศพก. อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

สถานที่ต้ัง : เลขที่ 49 หมู 12 บานนาคอ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

พิกัด : Zone Q 47 X : 806214 Y : 1987207 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 
 

ชื่อประธานศูนยเครือขาย :  นางสาวรถจนา  กงสิมมา 

เบอรโทรศัพท : 089-0190415 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต และการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู ที่ 1 ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา 

การนําแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตร โดยยึดหลักการและนอมนําปลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในครัวเรือน และในการใชชีวิตประจําวัน โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตร

อําเภอปากชม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร (พืชไร) จัดเวทีให

ความรูแกเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ 

ฐานการเรียนรู ที่ 2 ฐานเรียนรูการลดตนทุนการผลิต 

การนําหลักการทางดานการวิเคราะหขอมูลพ้ืนที่ การวางแผน ปฏิทินเพาะปลูก และการบริหาร

จัดการทรัพยากร โดยเนนการใชทรัพยากรในพ้ืนที่กอน ลดการใชปุยเคมี และลดการใชสารเคมีในการกําจัด

ศัตรูพืช โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอปากชม และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร (พืชไร) ใหความรู

แกเกษตร 
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ฐานการเรียนรู ที่ 3 ฐานเรียนรูการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 

เปนการนําองคความรูดานการผลิตปุยหมักชีวภาพ และนํ้าหมักชีวภาพ มาถายทอดและฝกให

เกษตรกรไดปฏิบัติ และสามารถนําผลผลิตจากการเรียนรูไปใชประโยชน โดยมีเจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินเลย 

และสํานักงานเกษตรอําเภอปากชมใหความรูแกเกษตรกร 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ฐานเรียนรูการประมง 

การนําองคความรูและเทคโนโลยีดานการประมง มาถายทอดใหกับเกษตรกร โดยมีเจาหนาที่จาก

สํานักงานประมงจังหวัดเลย และศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวนํ้าจืดเลย มาใหความรูแกเกษตรกร 

ฐานการเรียนรูที่ 5 ฐานเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพ 

เนนการจัดทําบัญชีครัวเรือน และฝกใหเกษตรกรไดจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ ซึ่งสามารถประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเลยมาใหความรูแกเกษตรกร 

ภาพกิจกรรมของศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธีรชัย  เช่ียวชาญศิลป นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 087-2521903 
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 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

       อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : ยางพารา   

สถานทีต้ั่ง: 99 หมู7 บานซาํใหญ  ตําบลผาขาว  อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

พิกัด :  Zone 47 Q  ,x=819047, y =1889654 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายสําเนียง  เกิดไทย อายุ 63 ป  

เบอรโทรศัพท: 081-9652337 

เนื้อที่ : 27 ไร 3 งาน 95 ตารางวา 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ

ของ พื้นที่ : 

เกษตรกรใน

พ้ืนที่สวนใหญปลูกยางพาราไวเพ่ือจําหนาย แตประสบปญหาผลผลิตตอไรตํ่า และไมไดคุณภาพความอุดมสมบูรณ

ตํ่า ดินเสื่อมโทรม ใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดแคลนแหลงนํ้า การทําการเกษตรในยุค

ปจจุบันมีแนวทางการลดตนทุน พัฒนาคุณภาพการผลิต และเพ่ิมผลผลติตอไร ซึ่งมีการใชเทคโนโลยลีดตนทุนการ

ผลิตยางพารา ผสมปุยใชเอง การเพาะพันธุขยายพันธุพืช และการทําสวนยางพาราแบบผสมผสาน  

แนวทางพฒันา: ๑.เปนศูนยกลางถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจักการ และการตลาดแกเกษตรกร รม

ทั้งใหบริการดานการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนที่  

  ๒.เปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆและศูนยเครือขายในการแกปญหา

และพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 

            3. เปนแหลงเรียนรูใหแกเกษตรดานการทําอาชีพเสริมในสวนยางพาราและการลดตนทุนการ

ผลิตยางพารา 

                      4. เปนแปลงตัวอยางการทําอาชีพเสริมในสวนยางพาราและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน

เพ่ือเปนตัวอยางใหแกเกษตรกร 
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จุดเดนศูนยเรียนรู:       

1. การปลูกพืชแซมยางพาราและกิจกรรมเสริมในสวนยางพารา 

 โดย มีการปลูกยางพารา จํานวน 24 ไร ไดมีการทํากิจกรรมเสริมในสวนยางพาราเชน การปลูก

ผักหวานปา การเลี้ยงหมูหลุม หารเลี้ยงสัตวปก(เปด ไก) การปลูกไมกฤษณา เปนตน  

2. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ในพ้ืนที่ 3 ไร 3 งาน  ดําเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกฝรั่งแบบยกรอง การ

เลี้ยงปลาในรองสวน การปลูกพ้ืนในวงบอซีเม็นต  การปลูกพืชตางระดับ เปนตน 

3. การผลิตปุยจากวัสดุทางการเกษตร เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

หลักสูตรของศูนยเรียนรู 

 1. การขยายพันธุพืช     

 2. การจัดการดินปุย 

 3. เกษตรทฤษฎีใหม 

 4. บัญชีลดตนทุนอาชีพ 

 5. วิธีใชนํ้าอยางรูคุณคา 

 

 ฐานเรียนรู: จํานวน 6 ฐานเรียนรู 

       1. การจัดการดินและปุย 

2. การกรีดยางพาราอยางมีประสิทธิภาพ   

3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

4. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

5. การปลูกพืชแซมสวนยางพาราและกิจกรรมเสริม 

6. การทําบัญชีครัวเรือน 

แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย :  สาํนักงานเกษตรจังหวัดเลย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย  

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเลย  ทีว่าการอําเภอผาขาว  สํานักงานปศุสัตวอําเภอผาขาว 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาอําเภอผาขาว การยางแหงประเทศไทยสาขาอําเภอวัง 

สระพุง และศนูยเครือขาย ศพก.อําเภอผาขาว 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสงกรานต  พัดพาน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                       

เบอรโทร : 087-9715543 
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 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน (ไผ่รวกหวาน พริกไทย มะนาว ผักสวนครัว) 
พื้นทีเ่ปา้หมาย : 59,540 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 4,138 ครัวเรือน 
สถานทีต้ั่ง : ๒๕๖ บ้านซําบ่าง หมู่ ๕ ตําบลห้วยส้ม จังหวัดเลย 

พิกัด : Zone ๔๗ Q X = ๘๑๒๐๑๖  Y = ๑๘๗๒๗๔๖ 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางศรีภูมิ ถิ่นถาน อายุ 68 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4210-00055-42-7 

ที่อยู่ : 14 บ้านห้วยส้ม หมู ่1 ตําบลห้วยสม้ จังหวัดเลย   

เบอร์โทรศัพท ์: 089-9409888 

สถานการณ์ของพ้ืนที ่: เกษตรกรในอําเภอภูกระดึงมีการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจพ้ืนทีก่ว่า ๑,๐๐๐ ไร่ สร้าง

รายได้ เศรษฐกิจมั่นคง มีการจัดงานไผ่เป็นประจําทุกปี สว่นมะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่ายสามารถดูแล

จัดการในพ้ืนที่จํากัด และสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี 
แนวทางพัฒนา : ๑. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจักการ และการตลาดแก่เกษตรกร รม

ทั้งให้บริการด้านการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่  

   ๒. เป็นกลไกในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆและศูนย์เครือข่ายในการแก้ปัญหา

และพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่  

จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ : การผลิตไผ่รวกหวานท่ีมีคุณภาพ เกษตรผสมผสานและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ  

หลักสูตรของศูนย์เรียนรู้ : 
 ๑. หลักสูตรการปลูกไผ่รวกหวาน       

 ๒. หลักสูตรการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์   

 ๓. หลักสูตรการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช 

 ๔. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
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 ฐานเรียนรู้ :  
 1. การลดต้นทนุและเพ่ิมผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 

 2. การทําเกษตรรวยด้วยบัญชีฟาร์ม 

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผ่รวกหวาน 

 4. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือกําจัดศัตรูพืช 

 5. การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP 

 6. การบริหารจัดการนํ้าและการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 

 7. การประมง 

 8. การปศุสัตว์ 

 9. การทําการเกษตรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ :  

 
เครือข่าย :  สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย  

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย, ที่ว่าการอําเภอภูกระดึง,  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกระดึง 

สํานักงานประมงอําเภอภูกระดึง, ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อําเภอภูกระดึง                

และศูนย์เครือข่าย ศพก. อําเภอภูกระดึง 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร : นางสาวชัชนา อุทุมภา  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                          
เบอร์โทร : 087-2277465     
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : เกษตรผสมผสาน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโนนกกหาด หมูที ่ 11  ตําบลผานอย  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

พิกัด :โซน 47  X 805422 Y 1913957 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  : นายปรีชา การมงคล 

ที่อยู   : บานเมตตา เลขที่ 91 หมูที่  17  ตําบลผานอย  อําเภอวังสะพุง   

จังหวัดเลย 

เบอรโทรศัพท/line   : 0845538052 

พื้นที่ทาํการเกษตร  : 17 ไร 3 งาน 70 ตารางวา 

พันธุพืชที่ปลกู  พืชหลัก : ยางพารา 

   พืชรอง   : แตงราน  กลวยหอมทอง  

พันธุสัตวทีเ่ลีย้ง    : ไกพ้ืนเมือง เปดไข ปลา  

แนวทางการพฒันา: 

 1. เปนศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสารหนวยงานตางๆ กับเกษตรกรใน

ชุมชน 

 2. เปนแหลงเรยีนรูการผลิตสนิคาเกษตรที่ถกูตองและเหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทของชุมชน โดยเนน

เทคโนโลยีการผลิตออยและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

 3. สรางเครือขายเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรของเกษตรกรอยางทั่วถึงและ

หลากหลาย 
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จุดเดนของศนูยเรียนรู :  

1. อยูมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ซึ่งนํามาใชแกปญหา

ทางการเกษตรในพ้ืนที่ได 

 2. มีกิจกรรมทีห่ลากหลายและตอเน่ืองตลอดป 

 3. มีการสนับสนุนเทคโนโลยีจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการถายทอดเทคโนโลยีดานการทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน 

 4. เกษตรกรตนแบบมีความรูความสามารถที่จะถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูสนใจทีเ่ขามาเรียนรู 

ฐานเรียนรู  จาํนวน  6  ฐานเรียนรู  ดังนี ้

ฐานการเรียนรู ที่ 1 การลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่  2 การเลี้ยงหมูหลุม 

ฐานการเรียนรูที่  3 การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ฐานการเรียนรูที่  4  การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานการเรียนรูที่  5  การปลกูกลวยหอมทอง 

ฐานการเรียนรูที่  6  การปลกูแตงราน 

 

 
 

 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายทวัช มาตุน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

หมายเลขโทรศัพท : 0898619006 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 150 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ ๑๕๘ หมูที ่๑ ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

พิกัด: X: 796949 Y: 1890768 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายบรรทัด สุปนโน อายุ 54 ป เลขประจําตัวบัตรประชาชน 3 4211 00183 26 5        

ที่อยู: บานเลขที่ ๑๕๘ หมูที่ ๑ ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย เบอรโทรศพัท: 06 2768 7951 

สถานการณของพื้นที่ :  

1. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลัก ไดแก ขาว ออย ยางพารา 

2. พ้ืนที่ตําบลปวนพุมีความเหมาะสมแกการปลูกขาว (S2) 

3. มีเกษตรกรหัวกาวหนาที่ยึดอาชีพการทํานาขาว และเปนที่ยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

แนวทางพฒันา: การลดตนทนุในการผลิตขาวสงเสริมการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: การทํานาโยนการทําไรนาสวนผสม และอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดอ่ืน ๆ 

หลักสูตรของศูนยประกอบดวย 

1. หลักสูตรการทําปุยอินทรีย การทําจุลินทรียหนอกลวย และการทําปุยนํ้าหมักชีวภาพจากสารเรง พด.2 

2. หลักสูตรการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูขาว 
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3. หลักสูตรการผลิตขยายและการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาและบิวเวอเรียในการควบคุมโรคและแมลง 

               ศัตรูพืช 

๔. เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕. การผสมปุยใชเอง ตามคาวิเคราะหดิน 

๖. การเลี้ยงกบ ปลาดุก ในบอซีเมนต และบอดิน 

๗. การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

๘. การเลี้ยงสตัวปกเพ่ือบริโภคและจําหนาย 

ฐานการเรียนรู มี 3 ฐานการเรียนรูดังตอไปน้ี 

 ฐานการเรียนรู : 1 การใชน้ําอยางรูคุณคา มีฝายนํ้าลนบานทุงโพธ์ิเปนแหลงนํ้าอุปโภคบริโภค ที่ทุก

คนในหมูบานและหมูบานใกลเคียงมาใชรวมกัน สวนในการทํานา คือ วิธีการใหนํ้าแบบเปยกสลับแหง เปนการ

จัดการนํ้าในแปลงนาขาวโดยใชนํ้าเพียง 45-60 เซนติเมตรตอฤดูตอไร จะลดปริมาณการใชนํ้าในแปลงนาขาว

ไดประมาณ 90 เซนติเมตรตอไร และสามารถนํานํ้าไปใชประโยชนทางอ่ืนไดอีก การใหนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ

ตองพิจารณาถึงความตองการนํ้าของขาวในแตละชวงการเจริญเติบโตตาง ๆ มีวิธีการดังน้ี คือ ปลอยนํ้าเขานา  

สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร แลวปลอยใหนํ้าแหงพอดินชุม ทําใหขาวสามารถใชนํ้าไดนานถึง 15 วัน จากน้ัน

ปลอยนํ้าอีกสลับไปจนถึงการเก็บเกี่ยว  

 ฐานการเรียนรู : 2 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตน ใหดําเนินไป

ในทางสายกลาง บนความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีภายในศูนยเรียนรูฯมีการทําปุยนํ้าหมักชีวภาพจากสารเรง พด.2 นํ้าหมักจุลินทรียจาก

หนอกลวย ปุยหมักจากมูลไก ไวใชภายในแปลงนาและสวน มีการปลูกพืชผักสวนผสมตาง ๆ อาทิเชน กลวย 

พริก มะเขือ แกวมังกร ชมพู มะพราว ผักคะนา หอม ผักชี ฯลฯ ในเน้ือที่ประมาณ 2 งาน พรอมทั้งมีแหลงนํ้า

ตามธรรมชาติไหลผาน สงผลใหมีปลานิล ปลาตะเพียน มาอยูรอบๆบริเวณสวนผสมน้ีดวย 

 ฐานการเรียนรู : 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน การผลิตมีการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา

และบิวเวอเรีย ไวใชเพ่ือปองกันโรคใบไหม กาบใบเนา ใบจุด ใบขีดสีนํ้าตาล เมล็ดดาง และแมลงศัตรูพืชในนา

ขาว เชน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแปง พวกหนอนตางๆ พรอมกับการทํานาโยน เน่ืองจากการทํานา

โยนมีตนทุนการปลูกนอยกวาการหวานและการปกดําเฉลี่ย 525 บาทตอไร แตไดปริมาณผลผลิต 612 กิโลกรัม

ตอไร 
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แปลงเรียนรู: 1 การทํานาโยน 

 
 

แปลงเรียนรู: 2 การปลูกพืชหลังนา (มันเทศญี่ปุน) 

      
เครือขาย : กลุมงานอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย สถานีพัฒนาที่ดินเลย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกรณิดา บุญพรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 08 9887 9305 

 

 

29



 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

       อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

สินคาหลัก : ยางพารา   

สถานทีต้ั่ง: 523 หมู11 บานทกําเนิดเพชร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

พิกัด :  Zone 47 Q  , : X 786628 Y : 1941280 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู นางอรุณีย  วังเหนือ อายุ 48 ป  

เบอรโทรศัพท/line : 0930532659 

เนื้อที่ : 24 ไร  

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 
สถานการณของพื้นที ่  

ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองเลย  ต้ังอยูที่บานกําเนิดเพชร หมู 11 ตําบลเมือง  

อําเภอเมือง   จังหวัดเลย กิจกรรมหลักคือยางพารา และมีกิจกรรมเสริมคือการทําเกษตรผสมผสาน การปลูกเตย 

ปลูกเหลียง ผักสวนครัว  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงสุกร โดยลักษณะของพ้ืนที่

เปนที่ลาดเอียง แตเดิมทีทํากิจกรรมสวนยางพารา เพียงอยางเดียว แบบเกษตรกรทั่วไป โดยใชปุยเคมี แตดวย

ราคายางพาราตกตํ่า ราคาปุยเคมีเพ่ิมสูงขึ้นทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะลดตนทุกการผลิตและ

เพ่ิมรายไดในสวนยาง  

 

30



แนวทางการพัฒนา 

 1) เปนแหลงเรยีนรูการผลิตสนิคาเกษตรที่ถกูตองและเหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทของชุมชน 

 2) เปนศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสารหนวยงานตางๆ กับเกษตรกรในชุมชน 

 3) สรางเครือขายเกษตรกรในพ้ืนที่ และเครอืขายสนับสนุนดานวิชาการและบริการเฉพาะดาน 

 4) มีความมุงมัน่ในการเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตรแบบด้ังเดิม เปลี่ยนมาเปนมีหลักวิชาการในการวาง

แผนการผลิต 

 

จุดเดนศูนยเรียนรู:       

1. การปลูกพืชแซมยางพาราและกิจกรรมเสริมในสวนยางพารา 

 โดย มีการปลูกยางพารา จํานวน 24 ไร ไดมีการทํากิจกรรมเสริมในสวนยางพาราเชน การปลูก

ผักหวานปา การเลี้ยงหมูหลุม หารเลี้ยงสัตวปก(เปด ไก) การปลูกไมกฤษณา เปนตน  

2. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ในพ้ืนที่ 3 ไร 3 งาน  ดําเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกฝรั่งแบบยกรอง การ

เลี้ยงปลาในรองสวน การปลูกพ้ืนในวงบอซีเม็นต  การปลูกพืชตางระดับ เปนตน 

3. การผลิตปุยจากวัสดุทางการเกษตร เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรของศูนยเรียนรู 

 1. การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา  

 2. การขยายพันธุพืช 

 3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 4. การเลี้ยงสัตว   

 5. การผลิตปุยหมัก 

 ฐานเรียนรู: จํานวน 6 ฐานเรียนรู 

ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่อง การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 

ฐานเรียนรูที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุพืช 

ฐานเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดการศัตรพูืชแบบผสมผสาน  

ฐานเรียนรูที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงสัตว   

ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่อง การจัดการดินและปุย  

 ฐานเรียนรูที่ 6 เรื่อง การใชน้ําอยางรูคา 

ฐานเรียนรูที่ 7 เรื่อง การทาํบัญชคีรัวเรอืน 
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เครือขาย :  สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย  

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเลย  ทีว่าการอําเภอเมืองเลย  สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเลย 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองเลย สํานักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรสาขาอําเภอเมืองเลย การยางแหงประเทศไทย และศูนยเครอืขาย ศพก.อําเภอเมืองเลย 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายกริสน  เสาวดี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร                                   

เบอรโทร : ๐๘6-1836623 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตรอําเภอเอราวัณ                    

ที่ต้ัง บ.เหลาใหญ  ม.10  ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย   

สินคาหลัก : มนัสําปะหลัง 

พิกัดแปลง พิกัด  X : 807841     Y :  1925846                               

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู : B 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

       ศพก.ม10 ต.เอราวัณ 

                                                       อ.นาดวง                                     

                      แยกวังเลา                      ปอมตํารวจ        ไปอ.นาวัง 

                                                

             ไปอ.วังสะพุง                                      

                                                                          ไปอ.เอราวัณ 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายวิษณุ  กุจะพันธ 

 บานเลขที่ 157  หมู  10  บานเหลาใหญ   ตําบล เอราวัณ 

  อําเภอ เอราวัณ  จังหวัดเลย เบอรโทรศัพท  089-9402275 

 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติมันสําปะหลัง 

หลักสูตรเรียนรู :  1. เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

 2. การตรวจวิเคราะหดิน 

 3. การผลิตปุยหมัก , นํ้าหมักชีวภาพ 

 4.การผลิตสารชีวภัณฑทางการเกษตร เชน เช้ือราไตรโครเดอรมา , เช้ือบิวเวอรเรีย , เช้ือบีที  

ฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูที่  1  การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มันสําปะหลัง) 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การตรวจวิเคราะหดิน   ใหบริการตรวจวิเคราะหดินใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3  การผลิตปุยหมัก     เพ่ือใชในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การผลิตสารชีวภัณฑทางการเกษตร      

 การแนะนําใหความรูการผลติและขยายเช้ือไตรโครเดอรมาเพ่ือใชในการปองกันกําจัดโรคพืชใหเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรผูประสานงาน ศพก. : นายชัชวาล  หมูหมื่นศร ี

                ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

                เบอรโทร  089-9443283 
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