
ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการท างานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 

1. ด้านองค์ความรู้ 
1.1. การผลิตไม้ผลและไม้ยืนต้น 

ท่ี ชนิดพืช องค์ความรู้ หมายเหตุ 
แปลงเรียนรู้ เอกสารวิชาการ เจ้าหน้าที ่

1 แมคคาเดเมีย 1.แปลงแม่พันธ์ุภายใน
ศูนย์ฯ จ านวน 5 ไร่ 

1.เอกสารร่วมเล่มการผลิตพืช
บนพ้ืนที่สูงจ านวน 1 เรื่อง ปี 
2555 ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร 
2.เอกสารการผลิตมะคาเดเมีย
จ านวน 1 เล่ม ปี 2556ตีพิมพ์
และเผยแพร่โดยศูนย์ฯ 

1.นายประเมิน พุทธ
มาตย์ (วิทยากร
ผู้บรรยาย) 
2.น.ส.นฤชล  สีดี
(วิทยากรผู้บรรยายและ
ผู้จัดท าเอกสารวิชาการ) 

 

2 อะโวคาโด 1.แปลงแม่พันธ์ุ ภายใน
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม
พระราชด าริอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 
5 ไร่ 

 1.นายประเมิน พุทธ
มาตย์ (วิทยากร
ผู้บรรยาย) 
 

 

3 พลับ 1.แปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่
นาลานข้าวอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 
5 ไร่ 

 1.นายประเมิน พุทธ
มาตย์ (วิทยากร
ผู้บรรยาย) 
 

 

4 ล้ินจ่ี 1.แปลงแม่พันธ์ุภายใน
ศูนย์ฯ จ านวน 5 ไร่ 

 1.นายประเมิน พุทธ
มาตย์ (วิทยากร
ผู้บรรยาย) 

 

5 ไผ่ 1.แปลงแม่พันธ์ุภายใน
ศูนย์ฯ จ านวน 5 ไร่ 

 1.นายประเมิน พุทธ
มาตย์ (วิทยากร
ผู้บรรยาย) 

 

 

1.2. การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

ท่ี ชนิดพืช องค์ความรู้ หมายเหตุ 
แปลงเรียนรู้ เอกสารวิชาการ เจ้าหน้าที ่

1 คริสต์มาส 1.แปลงแม่พันธ์ุภายใน
ศูนย์ฯ จ านวน 1 โรงเรือน 

1.เอกสารร่วมเล่มการผลิต
พืชบนพ้ืนที่สูงจ านวน 1 
เรื่อง ปี 2555 ตีพิมพ์และ
เผยแพร่โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร 

1.นายศิริพงษ์  สาลาสุ
ตา(วิทยากรผู้บรรยาย
และผู้จัดท าเอกสาร
วิชาการ) 

 

2 ไม้ดอกไม้ประดับ 1.แปลงแม่พันธ์ุภายใน
ศูนย์ฯ จ านวน2 โรงเรือน 

 1.นายศิริพงษ์  สาลาสุ
ตา(วิทยากรผู้บรรยาย) 

 

 
 



1.3. การผลิตพืชผักเมืองหนาว,ผักพื้นบ้านและเห็ด 

ท่ี ชนิดพืช องค์ความรู้ หมายเหตุ 
แปลงเรียนรู้ เอกสารวิชาการ เจ้าหน้าที ่

1 เห็ดเศรษฐกิจ 1.แปลงแม่พันธุ์ภายในศูนย์ฯ 
จ านวน 3 โรงเรือน ได้แก่ 
เห็ดหอม, เห็ดนางรมฮังการี
และเห็ดขอนขาว 
2.แปลงแม่พันธุ์ ภายในศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
จ านวน 3 โรงเรือน ได้แก่ 
โรงเรือนเห็ดเมืองหนาว, 
โรงเรือนเห็ดกึ่งร้อนและ
โรงเรือนเห็ดเมืองร้อน 

 1.นายสุมนตรี  ศรีใหม่
(วิทยากรผู้บรรยาย) 
 

 

2 พักลีลาว 1.แปลงแม่พันธ์ุภายใน
ศูนย์ฯ จ านวน 2โรงเรือน  

1.เอกสารแผ่นพับเพ่ือการ
ผลิตจ านวน 1 ฉบับตีพิมพ์
และเผยแพร่โดยศูนย์ฯ 

1.นายสุมนตรี  ศรีใหม่
(วิทยากรผู้บรรยาย) 
2.นายวิชาญ  ก าเนิดเกิด
(ผู้จัดท าเอกสารวิชาการ) 

 

3 ชาโยเต้ แปลงเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ 
จ านวน 1 แปลง 

 1.นายสุมนตรี  ศรีใหม่
(วิทยากรผู้บรรยาย) 

 

4 ผักพื้นเมืองและ
ผักเมืองหนาว 

แปลงเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ 
จ านวน 2 แปลง 

 1.นายสุมนตรี  ศรีใหม่
(วิทยากรผู้บรรยาย) 

 

5 พริกกะเหรี่ยง แปลงเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ 
จ านวน 1 แปลง 

1.เอกสารแผ่นพับเพ่ือการ
ผลิตจ านวน 1 ฉบับตีพิมพ์
และเผยแพร่โดยศูนย์ฯ 

1.นายวิชาญ  ก าเนิดเกิด
(วิทยากรผู้บรรยายและ
ผู้จัดท าเอกสารวิชาการ) 

 

 

1.4. การจัดการศัตรูพืช 

ท่ี ชนิดพืช องค์ความรู้ หมายเหตุ 
แปลงเรียนรู้ เอกสารวิชาการ เจ้าหน้าที ่

1 สารชีวภัณฑ์   1.นางสาวนฤชล  สีดี
(วิทยากรผู้บรรยาย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ด้านปัจจัยการผลิตท่ีมีการสนับสนุน 

ท่ี ชนิดพืช ปัจจัยที่ด าเนินการสนับสนุน (ต้น/ก้อน/ถุง) หมายเหตุ 
การออก

หน่วยบริการ 
แปลงเรียนรู้

ต้นแบบ 
เกษตรกรผู้เข้า
รับการฝกึอบรม 

เกษตรกรท่ัวไป
หรือหน่วยงาน
ต่างๆท่ีขอรับ
การสนับสนุน 

1 แมคคาเดเมีย  550 500  1.โครงการศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 50 ต้น 
2.โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
ฯ  200 ต้น   
3.โครงการรักษ์น้ าฯ  300 ต้น   
 

2 อโวคาโด 300 610   1.โครงการศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 25 ต้น 
2.โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
ฯ  200 ต้น   
3.โครงการรักษ์น้ าฯ  300 ต้น   
4.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  85 ต้น 
5.ออกหน่วยคลีนิกเกษตร 300 
ต้น 

3 พลับ  30 500  1.โครงการศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 30 ต้น 

4 กาแฟ  4,000   1.โครงการรักษ์น้ าฯ  4,000 ต้น 
5 เสาวรส  1,000   1.โครงการสร้างป่าสร้างรายได้  

1,000 ต้น 
6 ผักหวานป่า  60   1.โครงการศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 60 ต้น 
7 แคบ้าน  60   1.โครงการศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 60 ต้น 
8 พืชผักสมุนไพร  2,000   1.โครงการรักษ์น้ าฯ  2,000 ต้น 
9 ก้อนเช้ือเห็ด  18,000  3,000 1.โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ 

18,000 ก้อน(โรงเรียนบนพ้ืนที่สูง
จังหวัดเลย) 

10 พริกกะเหรี่ยง 1,000  1,000 1,000  

11 ลีลาว 3,000  1,000 1,000  

12 ปูเล่ 500  500   

13 ผักหวานบ้าน 500  500   

13 มะละกอ 500  500   

14 ไม้ดอกไม้ประดับ    4,000  

รวม 5,800 26,310 4,500 9,000  
 
 
 
 



3. ด้านการให้บริการของศูนย์ฯ 

แบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ 

 3.1  ภายในศูนย์ฯ แบ่งการให้บริการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.)  เกษตรกรฝึกอบรมตามโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากงบปกติและจากท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ร้อง
ข้อความอนุเคราะห์ท้ังการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เช่น การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  เป็นต้น  และท่ีขอความอนุเคราะห์
ศึกษาดูงาน เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 

2.)  ประชาชนท่ัวไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ีเพื่อจัดการประชุมหรือเพื่อท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ภายในศูนย์ 

3.2  ภายนอกศูนย์ฯ แบ่งการให้บริการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.)  เกษตรกรฝึกอบรมตามโครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากงบปกติและจากท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี
ของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกล 

2.)  วิทยากรท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้  เช่น วิทยากรการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ, การพิจารณาพันธุ์ไม้ในแปลงเรียนรู้สร้างป่าสร้างรายได้ของเกษตรกรเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง)  เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงจาก
ระดับน้้าทะเล ๕๐๐  เมตรขึ้นไป  ในจังหวัดเลย พื้นท่ี ๑๘๓ หมู่บ้าน  ๒๖ ต้าบล  ๗ อ้าเภอ และงานโครงการ
พระราชด้าริ  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเลย  และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

พื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่โครงการพระราชด าร ิ

 

 

 

 


