
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 17,613 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,335 ราย 

สถานที่ตั้ง : ม.3 ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จงัหวัดสงขลา  
พิกัด : Latitude 7.6328  Longitude 100.3288  x 646568 : y 843928     zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายปญญา แกวทอง 
ที่อยู  : ม.3 ตําบลเชงิแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 081-4796552 
สถานการณของพื้นที่:  
 เปนพื้นที่ราบลุมทะเลสาบ  

 เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรคือ ทํานา  
 เกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง คือใชเมล็ดพันธุตอไรสูง เมล็ดพันธุในพื้นที่มีนอย ทําใหราคาเมล็ดพันธุใน

พื้นที่สูงและตองพึ่งพาปจจัยการผลิตภายนอก  อีกทั้งความไมแนนอนของราคาพืชผลทางการเกษตร  จึงทําใหเกษตรกรขาดทุน
หรือไดกําไรไมเทาที่ควร   
แนวทางการพัฒนา:การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,552.64 บาท โดยมีเปาหมายลด
ตนทุนไรละ 390 บาทการผลิตขาวใหไดคุณภาพดี เพิ่มผลผลิต 700 กก. ตอไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :  การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :  

1 การทําสารชีวภัณฑ ไดแก การทําเชื้อไตรโคเดอรมา  
 2 การเกบ็ตัวอยางดิน การวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 3 การแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ 
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ฐานการเรียนรู : 
           ฐานการเรียนรู 1 การทําสารชีวภัณฑ ไดแก การทําเชื้อไตรโคเดอมา 

 

 

 
 
 
 ฐานการเรียนรู 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การเกบ็ตวัอยางดิน การวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคา
วิเคราะหดินการใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนนการใชปุยตามคาวเิคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผล 
การวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 
 

 

 

 

 ฐานการเรียนรูที่ 3 การแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวราตรี ดวงด ีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 09 8280 7632 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคลองหอยโขง จงัหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 92,593 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  3,727 ราย 
สถานที่ตั้ง : บานเการาง  หมูที่ 6 ตําบลคลองหอยโขง  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 6.80543 Longitude 100.32727    X  646672   Y  752442  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดนอะซีด  บิลโสะ อาย ุ46 ป 
บานเลขที ่14  หมูที่ 6  ตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จงัหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 080-8643428 
สถานการณของพ้ืนที่ :   

 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน ซึ่งมพีื้นที่ทีเ่หมาะสมสําหรับปลูกยางพารา(S1)จํานวน  24,210  ไร 
(S2) จํานวน  32,641 ไร (S3) จํานวน  43,839 ไร (N) จํานวน 2,241  ไร   

 เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ทําสวนในลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลกูยางพาราเพียงอยางเดียว   

 ปจจุบันเกษตรกรประสบปญหายางพาราตกต่ําเกษตร ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกบัรายจาย  การใชพื้นที่สวน
ยางพาราใหเกิดประโยชนสูงสุด  และลดตนทุนการผลิตจึงเปนแนวทางหนึง่ทีจ่ะชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา   
แนวทางการพัฒนา : สงเสรมิใหเกษตรกรประกอบอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชรวมพืชแซมการทําประมง และการเลี้ยง
ปศุสัตว ในสวนยางพาราลดตนทุนการผลิตโดยผลิตปุยอินทรียและผสมปุยใชเองในสวนยางพารา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การสรางรายไดเพิม่และลดตนทุนการผลิตในสวนยางพาราเทคโนโลยีเดนของศูนย
เรียนรู : ลดตนทุนการผลิต การปลกูพืชรวมพืชแซมและการเลี้ยงปศสุัตว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต การปลูกพืชรวมพืชแซมและการเลี้ยงปศสุัตว 
หลักสูตรเรียนรู : การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตยางพารา 
ฐานการเรียนรู :   
  ฐานการเรียนรู 1 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพื่อลดตนทุนการผลิต 
 เนนการใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดินไดแกการสงดินตรวจหาผลการ
วิเคราะหดินตอไร และการใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง  
     
 
 
 
 

 

ที่วาการอําเภอคลองหอยโขง 

ทางไปวัดโพธิ ์

สามแยกลอยาง 

โรงเรียนบานเการาง 

ทางไปควนกบ-สะเดา 

ศูนยเรียนรูฯ 



 ฐานการเรียนรูที่ 2 การทําปุยหมักสูตรพระราชทาน สงเสริมการผลิตปุยสูตรพระราชทานที่มีธาตุอาหารสูง 
เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร เปนทางเลือกใหเกษตรกรปรบัใชในการทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 
 
 
 
 
 
 ฐานการเรียนรูที่ 3 โรครากขาวยางพารา การใชวิธีเขตกรรมและใชสารเคม ีหลักการปองกันกําจัดทีส่ําคัญ คือ       
การปองกันการแพรกระจายจากตนที่เปนโรคไปยังตนปกติ ควรทําในระยะแรก ๆ หรอืเมือ่ตนยางพาราอายุประมาณ 1 ป    
และทําอยางตอเนื่อง ถาโรคนี้ปรากฏควรกําจัดตนทีเ่ปนโรคทิ้ง กําจัดเศษซากไมใหหมด จากพื้นที่กอนปลกูยางพารา    
เพื่อลดแหลงเชื้อสาเหตุโรค ในแหลงทีม่ีการระบาด ภายหลงัจากทีเ่ตรียมดินปลูกแลวควรปลกูพืชตระกลูถั่วเพื่อปรบั
สภาพดินใหเหมาะกับการเจรญิเตบิโตของพืช และจุลินทรียที่มีประโยชนตอพืช หลังปลูกยางพาราแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 ฐานการเรียนรูที่ 4 การสรางรายไดในสวนยางพารา สงเสริมใหเกษตรกรประกอบอาชีพเสริมโดยการปลูกพืช
รวมพืชแซม และการเลี้ยงปศุสัตว ในสวนยางพาราทําใหเกษตรกรมรีายไดเพิม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จงัหวัดสงขลา 
              ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา  สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหอยโขง 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายชญาณนนท คงวารี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท : 074-501104 083-1840722  



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร                                                                                 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 44,534 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,034 ราย 
สถานที่ตั้ง : บานเกาะยวน 92 หมูที่ 11  ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
พิกัด :   Latitude 7.148126 Longitude 100.336647  x  0647601  พิกัด Y 0790317  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวิชาญ  สุวรรณชาตร ีอายุ 47 ป    

บานเกาะยวน 92  หมูที่ 11 ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท :   084- 9642538 

สถานการณของพ้ืนที ่: ตําบลรัตภูมิ มีประชากรจํานวน 2,410 ราย พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 25,808 ไร และเปน
พื้นที่ทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 84 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและเปนลักษณะการปลูกพืช
เชิงเดียวเกษตรกรจึงมีรายไดจากสวนยางพาราเพียงอยางเดยีว ประสบปญหา 

- ความแปรปรวนของราคายางพารา ราคายางพารามีแนวโนมลดลง   
- ปจจัยการผลิตสงู ราคาปุยเคมีแพง 
- ดินมีความอุดมสมบรูณต่ํา  

แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิตยางพารา ซีง่เกษตรกรใชตนทุนการผลิตยางพารา เฉลี่ยไรละ 271,985    
บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 985 บาท   
                         :  อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนยางพารา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตยางพารา 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตยางพารา 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

2. อาชีพเสริมเพิ่มรายได 
ฐานการเรียนรูที่ 1 การลดตนทุนการผลิตยางพารา การตรวจวิเคราะหดิน การคิดคํานวณสูตรปุยตามคาวิเคราะห   
การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะห การทําปุยอินทรียชีวภาพทั้งแบบแหง และแบบน้ํา  
การปองกันกําจัดศัตรูพืชโรคตางของยางพารา 
 
 
 
 



ฐานการเรียนรูที่ 2 อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนยางพารา การเลี้ยงสกุรขุน การเลี้ยงไกไข การผลิตอาหารสัตวใชเอง
เพื่อลดตนทุน การผลิตโดยใชเศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือนและสมุนไพร ในพื้นที่นํามาผสมเพื่อผลิตอาหารสัตว 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเพือ่การบรโิภคในครอบครัวกอนถามเีหลือจงึจําหนายเปนรายได  
เพื่อเปนการประหยัดรายจายในครอบครัว และเปนผลดีตอสุขภาพ การทําผกัสวนครัวรั้วกินได แมไมมีพื้นที่กส็ามารถ
ปลูกได เชน การปลูกผักในกระถาง,ปลูกในภาชนะแขวนพืชที่ปลกูก็เปนพืชที่ใชเปนประจํา ทําน้ํายาลางจาน สระผม  
สบูไวใชในครัวเรือน  

 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานการเรียนรูที่ 4 การทาํแกสชีวภาพจากมูลสัตวการทําแกส

ชีวภาพจากมูลสัตวไวใชในครัวเรือน 

อุปกรณ ถุงดําขนาดใหญ, ทอ PVC สายยาง,หัววาวปดเปด  

ปุยคอก ๑,๐๐๐  กิโลกรัม นํ้า ในการผลิตครั้งแรกใสน้ําครึง่ถุง 

และใสมลูสัตว ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ทิง้ไวประมาณ ๑๐-๑๕  

ก็จะไดแกสสําหรบัใชในครัวเรือนเปนการลดรายจายในครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การแปรรูปเครื่องแกงเพื่อจําหนาย 
ขบวนการผลิตเครื่องแกงทุกขั้นตอน (เครื่องแกงเผ็ด แกงกะทิ แกงสม)  

ผลิตภัณฑไดรบัเครือ่งหมายมาตรฐานรบัรอง อย. ป ๒๕๕๘ 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยบรหิารศัตรพูืชจังหวัดสงขลา ม. 3 ต.บางกล่ํา จ.สงขลา  กลุม ศกย. ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางนันทพร ฉิมพลี  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  :  083-6589111 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อาํเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 203,000 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 8,336 ราย 
สถานที่ตั้ง : บานประจาใต  หมูที่  6  ตําบลนาหวา  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 6.86518  Longitude 100.66666 x  0684163 y  0759166  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเพลิ่ม  ศรสีุข  
ที่อยู : 34/1  หมูที่  6  ตําบลนาหวา อําเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 08 9974 3943 
สถานการณของพ้ืนที ่: ตําบลนาหวามีพื้นทีท่ําการเกษตร 45,731 ไร มีพื้นที่ปลูก
ยางพารา 39,430 ไร คิดเปนรอยละ 86.22 ของพื้นที่ทั้งหมด ประสบปญหา 

-สถานการณราคาผลผลิตยางพาราตกต่ํา  
-ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา  
-รายไดของเกษตรกรลดลง  
-ปจจัยการผลิตมรีาคาสงูขึ้น  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต และการเพิ่มรายไดเพิ่มในสวนยางพารา โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรมรีายได
เพิ่มขึ้น 2,500 บาท/ไร/ป 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และการเพิม่รายไดเพิม่ในสวนยางพารา 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตยางพารา 
หลักสูตรการเรยีนรู :  

1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 2. การเสรมิรายไดในสวนยางพารา 
  - การเลี้ยงแพะลกูผสมในสวนยางพารา 
  - การปลูกสละอินโดนเีซียในสวนยางพารา  

3. การปองกันกําจัดโรครากแดง  และรากขาว 
 

 

วัดประจา 

ศูนย

เรียนรู 

ถนนสายประจา-หวาหลัง 

ถนนสายจะนะ-นาทวี 



ฐานเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู 
 1. ยางพารา จํานวน 64 ไร ใหผลผลิตทั้งหมด 
 2. การเลี้ยงแพะลูกผสมพื้นเมือง จํานวน 35 ตัว 

                                     
 
 

                              
 
เครือขาย 
  1. โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา  กรมชลประทาน 
  2. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
  3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา  กรมปศุสัตว 
  4. ศูนยสงเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดานอารักขาพืช 
  5. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 
  6. เครือขายภาคประชาชน 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  : นายจําเรญิ  จันศรีคง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ 
เบอรโทรศัพท : 08 5893 6391 



  ไป อ.หาดใหญ 

ศูนยเรียนรู

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 341,212 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,176 ราย 

สถานที่ตั้ง : บานโคกพยอม หมูที่ 5 ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 
พิกัด :   Latitude 6.89598  Longitude 100.86338  X 705905 Y 762488   zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายแตม  โนรดี  อายุ 66 ป                                 
บานเลขที่ 49 หมูที่ 5 ต.เกาะสะบา อ.เทพา จ.สงขลา 
เบอรโทรศัพท : 08 9464 3914 
สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลเกาะสะบา สวนใหญปลูกยางพารา บางพื้นที่ปลูกเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสม 
ลักษณะเปนดินพรุและประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา การใชปจจัยการผลิตสูง  
ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง   
แนวทางการพัฒนา :  - เพิ่มผลผลิตยางพาราจาก 270 กิโลกรัม/ไร/ป เปน 290  กิโลกรัม/ไร/ป  

                            - ลดตนทุนการใชปุย 380 บาท/ไร/ป  

                            - เพิ่มรายไดใหเกษตรกร 1,500 บาท/ไร/ป 

          - สรางรายไดเสรมิในสวนยางพาราโดยการปลูกพืชรวมยาง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพารา 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
 
 
 

ตลาดเขานอย 

ไป อ.สะเดา 

ไป จ.

ปตตานี 

สีแยกคลองหวะ 

ไป จ. 

พัทลุง 

ไป บานพรุหลุมพี 

มัสยิด 

ทาง

หลวง

หมาย 

เลข 

43 

 



หลักสูตรเรียนรู :  1. การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในแปลงยางเปดกรีด สูตร 30-5-18 
                       2. การปลูกพืชรวมยาง (ไผ) 

   3. การผลิตสารชีวภัณฑ (เชื้อราไตรโคเดอมา)  

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การลดตนทุนการผลิต โดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในแปลงยางเปดกรีด 

การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยการใชปุยผสม สูตร  

30-5-18 ใสปุยใหแกตนยางทีเ่ปดกรีดแลว อัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอป 

แบงใส 2 ครั้ง ๆ ละ 500 กรัมตอตน  

ครั้งท่ี 1  ใสในตนฤดูฝนหลงัจากยางผลัดใบ ประมาณปลายเดือนเมษายน - 

พฤษภาคม  

ครั้งท่ี 2  ใสปุย ประมาณเดือนสิงหาคม -กันยายน โดยหวานปุยในบรเิวณ

หางจากโคนตนยางประมาณ 3 เมตร หรอืบริเวณกึ่งกลางระหวางแถวยาง

คราดกลบใหปุยอยูใตผิวดินที่ระดบัความลึกประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร 

 
ฐานการเรียนรูที่ 2 การเพิ่มรายได โดยการปลูกพืชรวมยาง ( ไผ) 

    ไผเปนพืชที่สามารถปลูกรวมกบัยางพาราได เพราะเปนพืชที่ม ี

    ระบบรากตื้น หากินผิวหนาดิน สวนยางพาราเปนพืชที่มรีะบบ 

    รากลึกทําใหไมมีปญหาการแยงปุยและมีสวนชวยใหยางพารา 

    มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะดินมีความชุมชื้นและมีความสมบูรณ 

    มากกวาแปลงยางทั่วไป     

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลิตสารชีวภัณฑ เชื้อราไตรโคเดอมา   
            เพื่อปองกันโรครากขาว ในยางพารา ซึ่งมักพบการระบาด  
             ชวงฤดูฝนในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง    

แปลงเรียนรู 

                  
เครือขาย: การยางแหงประเทศไทย สาขาเทพา (สํานกังานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเทพา)  

             ศูนยสงเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดานอารักขาพชื จังหวัดสงขลา 

   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโคกพยอม 

             สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: น.ส.วรรณา ลิ่มพัฒนพทิักษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร 

เบอรโทรศัพท:  08 6956 0086 

 

             

 

 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : มังคุด 

พื้นที่เปาหมาย : 1,424 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 709 ราย 

สถานที่ตั้ง : บานดังหมูใต  หมูที่ 3 ตําบลทาประดู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
พิกัด :   Latitude 6.70866  Longitude 100.69852   x 0687745  y 0741868 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :    

 

ไปตลาดคลองแงะ อ.สะเดา 

 

 

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายตาน ศักดิ์พรม 
บานเลขที่ 36 หมูที่ 3 ตําบลทาประดู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
เบอรโทรศัพท: 0862998197 

สถานการณของพ้ืนที่ : ตําบลทาประดูสวนใหญปลูกยางพารารอยละ 90 และปลูกไมผลควบคูกันในพื้นทีบ่รเิวณบาน 

พื้นที่ปลูกยางพาราเปนพื้นทีท่ี่เหมาะสมกบัยางพารา (s1) รอยละ70 และพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกไมผล เชน

มังคุด เนื่องจากสถานการณในปจจบุันเกษตรกรประสบกบัปญหาราคายางพาราตกต่ํา  มังคุดเปนไมผลเศรษฐกิจทีส่ําคญั

พืชหนึ่งทีส่ามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี เนื่องจากสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน

ตรงตามความตองการของตลาดและมลีูทางการตลาดที่แจมใส เนื่องจากตําบลทาประดู มีพื้นที่อยูใกลกับดานชายแดน

ประกอบ–มาเลเซีย เหมาะแกการขนสงและการขยายตลาดผลผลิตมังคุดสามารถแปรรปูเพื่อเพิม่มลูคาไดอีกทางหนึ่งดวย 

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดใหไดคุณภาพ โดยเพิ่มขนาดของผลมังคุดจากขนาด 10 ผล/กก.
เปน 6-7 ผล/กก.และคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐานเพือ่การสงออก  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคณุภาพ 
การนําไปใชประโยชน : พัฒนาคุณภาพผลผลิตมงัคุด 
หลักสูตรการเรยีนรู  

1. การจัดการสวนมงัคุดเพื่อการพฒันาคุณภาพการผลิต 

 2. การดูแลรักษา (การปรบัปรุงบํารงุดินการใสปุยและการใหน้ํา) 

3. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4. วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว 

 

 

ไปอ.จะนะ 

ไปจ.ปตตานี 

รานอาหารนอยโภชนา 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไป ต.ประกอบ 

ที่วาการอําเภอ 

ถนนเพชรเกษม 



ฐานการเรียนรู:   

ฐานการเรียนรูที่ 1 การใชนํ้าอยางรูคุณคาและการทาํการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที ่2 การพัฒนาคุณภาพมงัคุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: สํานักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขต 8 สงขลา ศูนยคัดแยกไมผลชุมชนอําเภอนาทวี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นายถาวร  คงฉิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท: 087-8366461 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย : 41,058 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,733 ราย 

สถานที่ตั้ง : บานเนินพิจิตร หมูที่ 1 ตําบลพจิิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
พิกัด : Latitude  6.99608  Longitude  100.58290   X = 674857 Y = 773610 zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมนตรี ธรรมโร 
ที่อยู : บานเลขที่ 1/8 หมู 1 ตําบลพจิิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพท : 082-8255797 
สถานการณของพื้นที่ : ตําบลพิจิตรมีประชากรจํานวน 1,355 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 12,774 ไร และเปนพื้นที่ทํา
การเกษตร คิดเปนรอยละ 96 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและเปนลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ประสบปญหาและมีความตองการ ดังนี้ 

      - ราคายางพาราตกต่ํา ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  
                           - การประชุมประชาคมหมูบานพบวาเกษตรกรมีความสนใจปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เพื่อเปน
การเพิ่มรายไดและลดรายจายของครอบครัว  
                           - การสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่ในสวนยางพารา อาทิเชน  การปลูกพืชรวม/แซม
ยางพารา การทําปศุสัตว เปนตน 
แนวทางการพัฒนา : - การสรางรายไดเพิ่มในสวนยางพารา 

- การลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยอินทรียชีวภาพ   
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การสรางรายไดเพิม่ในสวนยางพารา  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยอินทรียชีวภาพ   
 
หลักสูตรเรียนรู :   1.การปลูกพืชรวมยาง 

 2.การปลูกพืชแซมยาง 
 3.การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต 
 

 

ที่วาการอําเภอนาหมอม 

รพ.นาหมอม 
ศูนยเรียนรูฯ วัดเนินพิจิตร 

ถนน

เอเชยี

สาย

หาดให

ญ-จะนะ 



ฐานการเรียนรู :   
ฐานการเรียนรูที ่1 การปลูกพืชรวมยาง  

                                                                                         
ฐานการเรียนรูที่ 2 การปลูกพืชแซมยาง 

      
ฐานการเรียนรูที่ 3 การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต 
ประกอบดวยขอมลูการวเิคราะหดิน การเก็บตัวอยางดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการผลิตปุยอินทรีย

ชีวภาพ 

 

    
 

แปลงเรียนรู 

    
 

เครือขาย : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา องคการบรหิารสวนตําบลพจิิตร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายมานิต  แกวพิบูลย 

เบอรโทรศัพท : 098-2807636 

 

    ประกอบดวยขอมลูการปลูกพืชรวมยาง การเลือกชนิดพืช

รวมยางทีเ่หมาะสมกับพื้นที่ และตัวอยางการการปลูกพืชรวมยาง 

เชน ผักเหมียง สละอินโด เปนตน 

ประกอบดวยขอมลูการปลูกพืชแซมยาง การเลือกชนิดพืช

แซมยางทีเ่หมาะสมกับพื้นที่ และตัวอยางการการปลูกพืชแซมยาง 

เชน สับปะรด กลวย ขาวโพด เปนตน 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา   
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 23,164 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,453 ราย 
สถานที่ตั้ง : บานยางงาม หมูที่ 10 ตําบล ทาชาง  อําเภอ บางกล่ํา  จังหวัด สงขลา 
พิกัด : Latitude 7.06587  Longitude 100.35621  X 0649788  Y 0781249 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   
 
                                  รร.บานยางงาม 
 
 
          ศูนยเรียนรูฯ 
 
 
 
                 ไป อ.หาดใหญ                                                                 ไปแยกคูหา 

 
                     ไป อ.บางกล่ํา 

 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวิชาญ  ขวัญชวย อายุ 51 ป 
บานเลขที่ 9 หมูที่ 10 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา  จงัหวดัสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 089-9782179 
สถานการณของพ้ืนที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลทาชางปลูกยางพาราซึง่เปนพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ เกษตรกรสวนใหญ 
ในพื้นที่ประสบปญหา 

-ราคายางพาราตกต่ํา   
-ตนทุนการผลิตสงู  
-การจัดการดูแลรักษาสวนยางพารายังไมมีประสทิธิภาพเทาที่ควร 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต โดยการตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปุยสั่งตัด  
และการผลิตปุยอินทรียใชเอง  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปุยสัง่ตัด การผลิตปุยอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรยีนรู :   1. การตรวจวิเคราะหดิน  

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  ปุยสั่งตัด  
3. การผลิตปุยอินทรีย  
4. การผลิตไตรโคเดอมาควบคุมโรครากขาวยางพารา 
 

 
 
 
 



ฐานการเรียนรูในแตละฐาน 
ฐานเรียนรูที่ 1 การเก็บตัวอยางดิน การตรวจวิเคราะหดิน  

     
 

ฐานเรียนรูที่ 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน / ปุยสั่งตัด  

     
 

ฐานเรียนรูที่ 3 การผลิตปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต 

     
 

ฐานเรียนรูที่ 4 การผลิตไตรโคเดอมาควบคุมโรครากขาวยางพารา 

     
 
แปลงเรียนรู             

       
 
 
เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนทาชาง ศูนยจัดการศัตรพูืชชุมชนตําบลแมทอม 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุรินทร  ยี่สุนทรง  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 087-2934849 



 
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 25,388 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,025 ราย 
สถานที่ตั้ง :   บานทรายขาว  หมูที่ 7 ตําบลทุงหวัง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
พิกัด :  Latitude 7.02719 Longitude 100.62288  x 679262  y 777066 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   
  
  
                                        ทางไปอําเภอจะนะ                      บานทรายขาว 
ทางไปอําเภอจะนะ          

                  อบต.ทุงหวัง 

                                                                                            ทางไปอําเภอหาดใหญ 
ทางไปอําเภอ 
เมืองสงขลา 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :   นายเมน  เหมอารัญ 
ที่อยู :   บานเลขที่ 54  หมูที่ 7  ตําบลทุงหวัง  อําเภอเมือง   จังหวัดสงขลา  90000 
เบอรโทรศัพท :  086 – 9604365 
สถานการณของพ้ืนที่ :  พื้นที่ตําบลทุงหวงัสวนใหญ ทําสวนยางพารา รอยละ 80 ซึ่ง
เหมาะกับทําสวนยางพารา (S1) 
รอยละ 92  ซึ่งในปจจุบันยางพารามีปญหาดานราคา 
แนวทางการพัฒนา :  เนนการเพิ่มรายไดในสวนยางพารา โดยการปลูกพืชรวมยางพาราและลดจายในสวน             
โดยการใชปุยอินทรียและผสมปุยใชเองในสวนยาง และติดตามเฝาระวังการเกิดโรคระบาด 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพิม่รายไดโดยการปลกูผักเหมียงรวมกับยางพารา 
การนําไปใชประโยชน : การเพิม่รายได 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การปลูกผักเหมียงรวมยางพารา 
                     2. การใชปุยอินทรีย/การผสมปุยใชเอง 
                     3. การเฝาระวังและพยากรณการระบาดศัตรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย

เรียนรูฯ 



ฐานการเรียนรู 
 ฐานการเรียนรูที่ 1 การปลูกผักเหมียงรวมยางพารา 
 

 

 

 

 

 

    

        ฐานการเรียนรูที่ 2. การใชปุยอินทรีย/การผสมปุยใชเอง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเฝาระวังและพยากรณการระบาดศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  กลุมผูปลูกผักเหลียงรวมยางตําบลทุงหวัง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายอนันต  คูบูรณ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :   098 – 2807645  ,  081 – 5434611 

 

 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบานขาว  อําเภอระโนด จงัหวัดสงขลา (ขาว) 
สินคาหลัก : ขาว 
พื้นที่เปาหมาย : 91,424 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,187 ราย 
สถานที่ตั้ง :  บานหัวปา  หมูที่ 1  ตําบลบานขาว  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
พิกัด : Latitude  7.81322  Longitude 100.2425  X   =     636995  Y  =  863852  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   
  

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมปอง  ฉิมดํา  อายุ 41 ป 
บานเลขที่  31 หมู 1 ต. บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
เบอรโทรศัพท :  089-4624755  
สถานการณของพ้ืนที่ :  เกษตรกรตําบลบานขาวสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมดานการทํานารอยละ  90  และพื้นทีป่ลูก
ขาวเปนพื้นที่ทีเ่หมาะสม (S1) รอยละ 98.0 โดยปลูกขาวเพื่อผลิตขายกับโรงสีและผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แตประสบ
ปญหา 
 -การผลิตเมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ  
                           -การใชปจจัยการผลิตสงู ปุยและสารเคมีราคาแพง 
                           -ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  
                           -โรคแมลงศัตรูพืชระบาด   
                           -ตนทุนในการผลิตขาวสูง 
แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 4,500 บาท  
                            โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ  450  บาท 
 - การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
 - การผลิตขาวเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู  :  1.  การลดตนทุนในการผลิตขาว/พันธุขาวที่เหมาะสม 
     2.  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/การทําปุยอินทรียไวใชเอง 

     3.  การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูขาว) 

 

 

สํานักงานเกษตร

อําเภอระโนด 

วัดศาลาธรรม 

ธกส.ตะเครียะ 

ศูนยเรียนรูฯ 

สี่แยกหัวปา ทางไปพัทลุง 

ทางไป

อําเภอ

หัวไทร 

 



ฐานเรียนรู : 1. การลดตนทุนในการผลิตขาว/ 

พันธุขาวท่ีเหมาะสม การดูแลรักษาตั้งแตการเตรียมดิน- 

การเกบ็เกี่ยวและขนสง การไถกลบสลายตอซักการใชขาวพันธุดี  

ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใชอัตราที่เหมาะสมกําหนด 

ตราการใชตามวิธีการปลูก 

 

ฐานเรียนรูที่ : 2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ 

การทําปุยอินทรีย การใชปุยใหถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  

การสงดินตรวจหา ผลการวิเคราะหดิน  

ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชปุยตาม 

คาวิเคราะหดินตอแปลง การทําปุยอินทรียไวใชเอง  

เพื่อลดตนทุนในการซื้อปุยเคมจีากทองตลาด 

 

ฐานเรียนรูที่ : 3. การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูขาว) 

การทําสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง การทําเชื้อราไตรโครเดอรมา 

และการทําฮอรโมนไขเพือ่เรงการออกดอก เรงผล  

การทําน้ําหมักจากผลไม เนนการสาธิตวัสดุที่ใช  

วิธีทํา การนํามาผลิตใชประโยชน 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี,สถานีพัฒนาที่ดิน ศนูยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววิสุณี  อยูวัฒนา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท :  088-4996181 
 

 

 

 

 
   



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร 
ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ขาว 
พื้นที่เปาหมาย : 11,788 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,047 ราย 
สถานที่ตั้ง :  บานคูหาใน หมูที่ ๓ ตําบลคหูาใต อําเภอรัตภมูิ จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 7150778  Longitude 100289296  X 642367 Y 790616 zone 47  
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางปราณี  ทองรักษ  อายุ ๕๒ ป    
บานเลขที่ ๑๙๒/๒    หมูที่ ๓ ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท  087-8993851 
สถานการณของพ้ืนที่ : ตําบลคูหาใตเปนตําบลทีม่ีความเหมาะสมในการทํานา (S1) รอยละ ๗๐ ของพื้นที่ ปจจุบันพื้นที่
ไดเปลี่ยนแปลงเปนพื้นทีป่าลมน้ํามันและยางพารามากขึ้น สาเหตุเนือ่งจากเกษตรกรสวนใหญสงูอายุ ตองการปลูกพืชที่ไม
ตองดิ้นรนมากนัก ดังนั้นการทํานาขาวจึงเปนกจิกรรมที่ตองอนุรักษไวใหคงอยู และทําอยางไรใหลดตนทุนและเพิ่มมูลคา
ผลผลิต ขณะที่ทกุคนตองการมสีุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารเคมี จึงไดดําเนินการศูนยเรียนรูการผลิตขาวปลอดสารพิษ 
แนวทางพัฒนา : สงเสริมใหคนรุนหลังรักหวงแหนแผนดิน และอนุรกัษอาชีพการทํานาที่ปลอดสารเคมี  เพื่อความมั่นคง
ทางดานอาหาร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู/ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ ๑ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ มีการนําปอเทืองหมักน้ํา และปุยหมกัแหงใชในนา
ขาว การใชปุยการหวานปอเทืองอัตรากิโลกรมั/ไร ไถกลบเมือ่ปอเทืองอายุ ๔๕ วัน 

 

                                

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ศูนยเรียนรู 
ที่วาการอําเภอรัตภูม ิ

ไป

พัทลุ
วัดคูหานอก 

ไป

หาด

ใหญ 

ไปสตูล ไปควนเนียง 



     

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การใชพันธุด ีการปลูกขาว เดิมใชเมล็ดพันธุขาวอัตรา ๒๐ กิโลกรัมตอไร ปจจบุันลดลง

เหลือ 12 กิโลกรัม/ไร เปนการลดคาใชจาย และสอนใหเยาวชนไดเรียนรูการปลกูขาว 

                           

ฐานการเรียนรูที่ ๔ การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได ศูนยไดรับสนบัสนุนอุปกรณ โรงสีขาวขนาดเล็ก  

เครื่องสี เครือ่งซลีถุงบรรจุขาว ดําเนินการแปรรูปจําหนายผลผลิตที่มีคุณภาพสูผูบริโภคทุกชนช้ัน 

                                

แปลงเรียนรู    

                                          

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานกันมันศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวปตตานี กรมการขาว 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางพัทธนันท  แกวสุริยนัต นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๐ – ๘๗๐๔๖๔๗ 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ขาว 

พื้นที่เปาหมาย : 29,015 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,492 ราย 

สถานที่ตั้ง : บานทาหินเหนอื หมูที่ 6  ตําบลทาหิน  อําเภอสทงิพระ  จงัหวัดสงขลา  90190 
พิกัด : Latitude 07.40006  Longitude 100.43609   X=0656761  Y=0818290  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางปราณี  ชวยมณี  อายุ 56 ป 
ที่อยู : บานเลขที่ 15  บานมิไร  หมูที่ 7  ตําบลทาหิน  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  90190 
เบอรโทรศัพท : 087-289 7068 

       
 
สถานการณของพื้นที่ : ตําบลทาหินมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมและมีความเหมาะสมกบัการปลกูขาวมาก (S1) เกษตรกรสวน
ใหญจึงทํานาเปนอาชีพหลัก โดยปลูกขาวเพื่อจําหนายและเก็บไวบริโภคในครัวเรือนบางสวน แตประสบปญหา 

- ตนทุนการผลิตสูง  
- ราคาผลผลิตขาวต่ํา ไมคุมกับการลงทุน  
- พื้นที่ทํานาและเกษตรกรที่ทํานาลดลงเรื่อย ๆ แตมีนารางเพิ่มขึ้นทุกป 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซึ่งเกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 2,315 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 200-300 บาท 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวโดยการใชปุยสั่งตัด 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตขาว (การลดตนทุน) 

 



 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การเก็บตัวอยางดินเพื่อตรวจวิเคราะห 

   

ฐานการเรียนรูที่ 3 การวิเคราะหตัวอยางดินดวยเครื่องมือ Soil Test Kit 

  

ฐานการเรียนรูที่ 4 การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ 

  

แปลงเรียนรู 

  

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี , สํานักงานพัฒนาทีด่ินจังหวัดสงขลา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจริยา  สุวรรณรตัน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  098-280 7616 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย : 384,531 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,543 ราย 

สถานที่ตั้ง:  หมูที่ 3 ตําบลสํานกัแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 100.466328 Longitude 6.627537   x 662100 y 732814  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมศักดิ์  หมัดสะแหละ   
 
 
 
 
 
ที่อยู    30/6  หมูที่ 3 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 098-0137-739 
สถานการณของพื้นที่  

- เกษตรกรตําบลสํานกัแตว สวนมากประกอบอาชีพทําการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลัก 
- การทําสวนยางพารา ปจจบุันผลผลิตไดนอย  
- ราคาผลผลิตตกต่ํา  
- จําเปนตองใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตโดยการใชปุยผสมสูตรสูง ลดรายจายในการซื้อปจจัยการผลิต  

แนวทางการพัฒนา : 
          1. ใหเกษตรกรไดใชปุยอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนมากที่สุด 

2. เพิ่มปริมาณผลผลิตยางพาราใหมีคุณภาพ 
3. ลดคาใชจายในการผลิต 
4. เพิ่มรายไดใหเกษตรกร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต เพิ่มปรมิาณผลผลิต 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบานน้ําลัด 

อบต สํานักแตว 

ถนนสะเดา – บานมวง 

ศูนย ต.สํานักแตว 



หลักสูตรเรียนรู  
           1  การผสมปุยผสมสูตรสูง 25-5-20 
      2  โรคยางพารา 
  3  การปลูกพืชรวมยาง 
ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรยีนรูที่ 1 วิธีการผสมปุยผสมสูตรสูง 25-5-20 
  ใหเกษตรกรรูจกัการผสมปุยผสมที่ถูกวิธี  และการใชปุยที่ถูกตอง วิธีการใชปุยผสมสูตรสูง 25-5-20 

 

 

 

 

ฐานการเรยีนรูที่ 2 การปลูกพืชรวมยาง (ผักเหมียง) ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ตําบลสํานักแตว 
            เกษตรกรตําบลสํานักแตวทําอาชีพทําสวนยางพาราอยางเดียวไมมีอาชีพเสริมจึงไดสงเสริมใหปลูกผกัเหมียง 
รวมยางเพื่อเปนอาชีพเสรมิ เพราะผกัเหมียงมีราคาดีและตลาดตองการสูง 
 

 

 

 

ฐานการเรยีนรูที่ 3 โรคยางพารา 
       ตําบลสํานักแตวจะพบปญหาโรคยางพาราเปนอยางมากจึงไดใหความรูเรื่องโรคของยางพารา การทําเชื้อ 

ไตโคเดอมาเพื่อปองกันโรครากขาว และโรคราสีน้ําตาล 
  
 

 

 

 
แปลงเรียนรู 

 

    

 

 
 

เครือขาย: ศูนยดินปุยตําบลเขามเีกียรติ หมูที่ 1 ตําบลเขามเีกียรต ิอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสุธิดา  ตระกูลกองโต 
เบอรโทรศัพท : 081-3448-773 
 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เปาหมาย : 208,434 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 9,519 ราย 

สถานที่ตั้ง : บานระไมล  หมูที่ ๔ ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
พิกัด : Latitude 6.65452 Longitude 101.02638  X 0724023   Y  0736017  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายชวย ขุนดํา อายุ 66 ป  
ที่อยู : บานเลขที่ 76 หมูที่ ๔ ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท           :  088-3889617        
สถานการณของพ้ืนที ่ :  ตําบลเปยนเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนยางพารามากกวารอยละ 90 เนื่องจาก
สภาพอากาศและสภาพพื้นทีเ่หมาะสม เกษตรกรขายน้ํายางสดใหกบัพอคาในหมูบาน ประกอบกบัราคายางพาราตกต่ํา
อยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราหันมาประกอบอาชีพเสรมิ เชน การปลูกพืชแซมยาง การปลกูพืชผักใน
แปลงยาง และการเลี้ยงสัตว ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา   :   -การจัดทําแผนการผลิต  

-การจัดทําบัญชีครัวเรือน  
-การจัดทําหลกัสูตรที่เหมาะสมกับปญหาและความตองการของชุมชน   
-การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของชุมชน 

เทคโนโลยีเดนของศูนย : เปนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู  :  - การลดตนทุนการผลิต 
              - การเพิม่รายไดในสวนยางพารา 
              - การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 
 
 

 

ศูนยเรียนรูฯ 



 
 
ฐานการเรียนรูที่ ๑  :   การลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยหมกั ปุยน้ําหมักชีวภาพและปลูกพืชรวมยางพารา  
                             พืชแซมยางพาราเพื่อสรางรายไดเสริมในสวนยางพารา 
ฐานการเรียนรูที่ ๒  :   การเพิม่รายไดในสวนยางพารา 
ฐานการเรียนรูที่ ๓  :   การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู : 
เครือขาย  : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๘  ศูนยคัดแยกไมผลชุมชนอําเภอสะบายอย  
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางธนสิตา  ชางนรินทร   ตําแหนง นักวิชาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  :   084-7487526 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยการเรียนรูเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย : 214,265 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,580 ราย 

สถานที่ตั้ง  : ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

พิกัด :  Latitude 7.002908663  Longitude 100.4247140   x 657376 y 774309 zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู :   

สถานที่ตั้งศูนยเรียนรูเพิ่มประสทิธิการผลิตยางพารา  ตั้งอยู หมูที่ 2 ตําบลควนลงั อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประเสริฐ ศรีระสัน   

ที่อยู :  17 หมู 3 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพท : 087-2955977  

สถานการณของพ้ืนที ่: พื้นที่ดําเนินการจํานวน 6.5 ไร  แบงออกเปน  4   

 โซนที่ 1 พื้นที่ 2 ไร  ปลูกมะนาว  300  ตน ปลูกตนมะมวงหิมพานต (ไวสําหรับกิน

ใบ) ปลกูตนชะอม  ขุดสระ  เลี้ยงปลา  นําน้ํามาใชรดตนไม   

 โซนที่ 2 เนื้อที่ 2 ไร ปลูกมะพราวสายพันธุสวี 1 เปนมะพราวพันธุเนื้อสําหรบัไวแกง 30 ตน และปลกูมะพราว

น้ําหอม 30 ตน ปลูกสมโอพันธุหอมควนลังไวทํากิ่งพันธุ 10 ตน 

 โซนที่ 3 เนื้อที่ 2 ไร ปลูกยางพารานําตนพันธุมาจากประเทศมาเลเซีย 320 ตน เปนสายพันธุที่ใหผลผลิตสงูถึง  

30 กิโลกรัม/วัน  

 

 

 

 

สี่แยกควนลัง ที่วาการอาํเภอหาดใหญหาดใหญ 

ถนนลพบุรีราเมศ 

ทีต่ั้งศูนยฯ ทาทอน    

รีสอรท 



 โซนที่ 4 เนื้อที่ครึ่งไร ปลกูกระทอมไวพักอาศัย ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ปลอดสารพิษ ภายใตแนวคิด “ปลกูทุก

อยางที่กิน กินทกุอยางที่ปลูก” 

แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตยางพารา สรางรายไดเพิ่มและลดตนทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  สรางรายไดเพิม่และลดตนทุนการผลิตยางพารา 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตยางพารา 

หลักสูตรการเรยีนรู : 1. การผลิตปุยอินทรียน้ํา เพื่อลดตนทุน 

        2. การปลกูพืชแซม พืชรวม ในสวนยางพารา 

        3. การเก็บตัวอยางดินวิเคราะหธาตุอาหาร การผสมปุยใชเอง 

        4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่  1 การปลูกยางพาราพันธุ RRIM 2025 

ฐานเรียนรูที่  2 การปลูกพืชเอกลักษณประจําถิ่น (สมโอหอมควนลัง) 

ฐานเรียนรูที่  3 การปลูกทุเรียนเทศแซมในสวนมะพราวพันธุสวี 1 

ฐานเรียนรูที่  4 การปลูกมะนาวในบอซีเมนต และการทาํมะนาวนอกฤดู 

 

 

 

 

 

 

     แปลงเรียนรูที่ 1     แปลงเรียนรูที่ 2      แปลงเรียนที่ 3       แปลงเรียนรูที่ 4 

 

เครือขาย :ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงตําบลควนลงั(บงัเหม)  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

โครงการสงน้ําและรักษาปตตานี สํานกัชลประทานที่ 17 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายสุริยัน จันทศรี ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :086-6832301 

 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา  
สินคาหลัก :  
พื้นที่เปาหมาย :  
เกษตรกรเปาหมาย :  
สถานที่ตั้ง : เลขที่  137/1  หมูที่ 2  ต.บางเขียด  อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 
พิกัด : Zone  47 N    X=659571    Y= 811477  : latitude 7.33895   longitude 100.44564 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนที่ตั้งศูนยเรียนรู : 

 
 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:  นางนิรัตน   เสยีงออน 
ที่อยู : 143  หมูที่ 2  ตําบลบางเขียด  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท: 0869578066 
สถานการณของพ้ืนที ่:  อําเภอสิงหนครมีพื้นที่ ตั้งอยูบนคาบสมุทรสทงิพระเปนพื้นที่ราบลุม มีพื้นที่ทั้งหมด 142,500 ไร 
พื้นที่ทําการเกษตร 64,662 ไร มีพื้นที่ปลูกขาว 23,954 ไร พื้นที่ประกอบดวย พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) จํานวน 
38,940 ไร พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 16,305 ไร พื้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)  8,871 ไร พื้นที่ไมมีความ
เหมาะสม 3,681 ไร 
 ปจจุบันเกษตรกร ในอําเภอสิงหนครประสบปญหาตนทนุการผลิตสงู มีการใชปุยเคมีมากเกินความจําเปน และใช
เมล็ดพันธุในอัตราที่สูง ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการทํานา จึงไดนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใชโดยคัดเลือก
ศูนยขาวชุมชนบานหนองเสือเหนือ ม.2 ต.บางเขียด เปนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และใช
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรและศูนยจัดการดินปุยชุมชน ถายทอดความรูการจัดการดินปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว 
การจัดการแปลง การจัดการศัตรูขาว การจัดการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อใหเกษตรกรนําความรู
ที่ไดรับการถายทอดไปปฏิบัติและสามารถลดตนทุนการผลิตได 
แนวทางการพัฒนา :  1) สงเสริมเกษตรกรปรับปรงุบํารุงดนิ ลดตนทุนเพิ่มผลผลิต  ใชปุยลดตนทุนการผลิต 
  2) สงเสรมิเกษตรกรผลิตขาวปลอดสารพิษ  
จุดเดนของศูนยเรียนรู:เปนศูนยขาวชุมชนดีเดนระดับเขต  ป ๒๕๕๖,  ศูนยจัดการดินปุยชุมชนนํารองของจังหวัดสงขลา 
โดย มีการนําเทคโนโลยกีารใชปุยลดตนทุนการผลิตมาใชในกลุมตัง้แตป  ๒๕๕๕ผลผลิตกลุม คือ  เมล็ดพันธุ    ขาวปลอด
สารพิษ (แบบบรรจุถุง และขาวเปลอืก) 
แนวทางการการพัฒนา : 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :   
การนําไปใชประโยชน : 
 

สี่แยกมวงงาม ศูนยขาวชุมชนบานหนองเสือเหนือ 

ถนนสงขลา-ระโนด ระยะทาง 5  กม. 

N 

วัดบางเขียด 



หลักสูตรเรียนรู 1.การจัดการดินและปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว 
2.การจัดการดูแลแปลงนาขาวแตละระยะการเจริญเติบโต 
3. การจัดการศัตรูขาวแบบผสมผสาน 
4.การจัดการผลผลิตหลังการเกบ็เกี่ยว  

ฐานการเรียนรู: (พรอมภาพประกอบ) 
ฐานการเรียนรูที่ 1การจัดการดินและปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว    เกษตรกรจะไดเรียนรูการปรับปรงุบํารุงดิน การ
วิเคราะหธาตุอาหารในดิน  และการใชปุยตามคาวิเคราะหดนิ 

 
ฐานการเรียนรูที่  2การจัดการดูแลแปลงนาขาวแตละระยะการเจรญิเตบิโต 

 
ฐานการเรียนรูที3่การจัดการศัตรูขาวแบบผสมผสานเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู ศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ  การปองกัน
และการจัดการ 

 
ฐานการเรียนรูที่  4การจัดการผลผลิตหลงัการเกบ็เกี่ยว 
เกษตรกรเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุ และการผลิตขาวปลอดสารพิษบรรจุถุง 

 
แปลงเรียนรู 

 
เครือขาย:ศูนยขาวชุมชนบานปากชอง  ต.ชะแล 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นางสาวกญัญา  สุวรรณโณ       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท: 0892984277,  0982807627 
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