
 

 

 

 

ชุมพร 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

(ทุเรียน) 

สินคาหลัก :  ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย  :  ๘๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  ๕๐  ราย 

สถานทีต้ั่ง 50 หมูที ่5 ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

พิกัด : โซน 47    X 528714   Y 1185217 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:   นายวีรวัฒน  จีรวงศ อายุ  63  ป 

ที่อยู:  50 หมูที่  5  ตําบลทะเลทรัพย   อําเภอปะทิว    จังหวัด

ชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 089-8991310 

สถานการณของพื้นที่ :   ในเขตพ้ืนที่ตําบลทะเลทรัพย ดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการปลูกไมผล 

โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 800 ไร  

-  ปญหาที่สําคัญ คือ สภาพแวดลอมที่แปรปรวน เน่ืองจากฝนอาจตกไมตรงตามฤดูกาล หรือ

ฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ทําใหทุเรียน ใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร และปญหาเกี่ยวกับปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี / 

สารเคมี มรีาคาแพง 

แนวทางการพฒันา :  พัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนใหผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด 

และพัฒนาใหสมาชิกทุกคนผลิตทุเรียนใหไดมาตรฐาน GAP พืช 

กทม. 
รพ.สต.ทะเลทรพัย ์ รร.ชมุชนบา้นทะเลทรพัย ์

อ.ทาแซะ 

อ.ปะทิว 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

ชุมพร 
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จุดเดนของศนูยเรียนรู:   พ้ืนที่ในเขตตําบลทะเลทรัพย เปนพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกทุเรยีนและ

มีตลาดที่แนนอน ราคาผลผลิตเปนที่พอใจของเกษตรกร   

การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรสามารผลิตทุเรียนทีม่คีุณภาพตรงตามความตองการของตลาด เพ่ิมขึ้น 10 

% 

หลักสูตรเรียนรู  :   - การผลติทุเรียนใหไดคณุภาพ (ต้ังแตกอนออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต) 

   - การลดตนทุนการผลิตทุเรยีน 

ฐานการเรียนรู 

 - ฐานการเรยีนรูที่ ๑  การผลิตทุเรียนคุณภาพ เปนฐานการเรียนรูที่อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตทุเรียน 

ใหมีคุณภาพเปนที่ตองการของผูบริโภค เริ่มต้ังแตกระบวนการเตรียมความพรอมของตนทุเรียน จนถึง

กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลติทุเรียน  

การคัดคุณภาพทุเรียนกอนสงจําหนาย การผลิตใหไดมาตรฐานตามระบบ GAP 

     
 - ฐานการเรยีนรูที่ 2  การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา เปนฐานเรียนรู ขั้นตอนกระบวนการผลิตเช้ือรา

ไตรโคเดอรมาและการใชไตรโคเดอรมาในการปองกันกําจัดโรคทุเรียน 

     
- ฐานการเรยีนรูที่ 3  ปศุสัตว ไดแก การเลีย้งไกไข เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีอาหารโปรตีน

ไวบริโภคในครัวเรือน และสวนที่เหลือสามารถจําหนายเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรได 
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- ฐานการเรยีนรูที่ ๔  เศรษฐกิจพอเพียง เปนฐานเรียนรูที่ประกอบดวยกิจกรรมทางการเกษตรหลาย

กิจกรรม เชนกจิกรรมการเพาะปลูกพืชมีทั้งพืชผักหรือพืชฤดูเดียวซึ่งปลูกสับเปลี่ยนหมนุเวียนไปเรื่อยๆ มี

กิจกรรมการเลีย้งปลาในบอ ซึ่งเปนฐานเรียนรูที่เกษตรกรหรือผูเขาเย่ียมชมสามารถนําไปเปนตัวอยางหรือ

นําไปปรับใชกับกิจกรรมของตนเองได เพ่ือเปนการลดรายจายเพ่ิมรายไดเสริมใหกับครวัเรือน 

     
เครือขาย : สมาคมไมผลจังหวัดชุมพร  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายไพฑูรย สินเสวตร    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท:   0 93574 0602 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : พื้นที่ตําบลทาแซะและตําบลใกลเคียง 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขาวง หมูที่ 12 ตําบลทาแซะ  อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

พิกัด : Latitude =10.67671, Longitude =99.15669 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุรินทร  จันทรพุม 

ที่อยู : 53 หมู 12 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 088-450-1306 

สถานการณของพื้นที ่            

- เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทาแซะ สวนใหญรอยละ 70 มีการปลูกปาลมนํ้ามัน เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมปีระมาณรอยละ 

20  

- ปญหาชาวสวนทุเรียนสวนใหญ คือ โรคและแมลงศัตรูพืช การใชปจจัยการผลิตที่สูง ราคาปุยและสารเคมีแพง แตดินที่

ปลูกมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียน 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน 

        2. การเพ่ิมคุณภาพการผลิตทุเรียน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การปองกนัและกําจัดศัตรูพืช 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมคณุภาพทุเรียน 

หลักสูตรการเรียนรู - การวิเคราะหสถานการณการระบาดศัตรูพืช 

     - การใชสารชีวภัณฑในการปองกันโรคและแมลง การผลิตสารชีวภัณฑ 

                         - การผลิตปุยหมักและในครัวเรือน/สูตรปุยหมักและนํ้าหมัก  

            - ระบบการใหนํ้า การใชนํ้าในสวนทุเรียน 

   - การตรวจวิเคราะหดิน  การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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 ฐานการเรียนรู    ฐานการเรียนรูที่ 1 ฐานผลิตทุเรียนคุณภาพ  

             

 

 

  

ฐานการเรียนรูที่2 ฐานลดตนทุนการผลิต  

   

 

 

  

  ฐานการเรยีนรูที่ 3 ฐานการใชน้ํา 

   

 

 

 

  ฐานการเรยีนรูที่ 4 ฐานการใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ศูนยเครือขายตําบลทาแซะ 

1.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ศูนยเครือขายตําบลนากระตาม 

2.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเครือขายทําสวนหินแกว 

3.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเครือขายตําบลหงสเจริญ 

4.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานศูนยเครือขายตําบลทาขาม 

5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานศูนยเครือขายตําบลรับรอ 

6.ศูนยเรียนรูพืชผักศูนยเครือขายตําบลทรัพยอนันต 

7.ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตรศูนยเครือขายตําบลคุริง 

8.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานศูนยเครือขายตําบลสองพ่ีนอง 

9.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)ศูนยเครือขายตําบลสลุย 

10.ศูนยเรียนรูดานหมอนไหมวิสาหกิจชุมชนกลุมมลัเบอรรี่เขาชองคีรีวงศตําบลทาขาม 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวณัทฐิมา สุขเสวียด ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 082-2314-913 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 420 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง บานเขาวง หมู 11 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

พิกัด  : Latitude 10.46551 Longitude 99.08529   X: 0509334  Y: 1156884  Zone 47P 

 

      ประธานศูนยเรียนรู                                                  แผนที่ต้ังศนูยเรยีนรู 

 

 

กท
ม.

    

 

  
                                                            สี่แยกปฐมพร                     

 

สุร
าษ

ฎร
ฯ  

                                                                

                
 

  

 

 

หมายเหตุ:  จากสี่แยกปฐมพรถึงปากทางเขาขุนกระทิง – ถ้ําสิงห ระยะทาง 4 กม. ยเูทิรนที่ 3  จากปากทางถ้ําสิงห  

ถึงสถานที่จัดงาน ระยะทาง 5.6 กม. 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดํารงศักด์ิ  สินศกัด์ิ อายุ ๕๑ ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน  3-8601-00582-72-6  

บานเลขที่ ๗๙  หมูที่ ๑๑ ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 095-4288945 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนาสวนใหญปลูกไมผล  รอยละ75  และเปนพ้ืนทีท่ี่เหมาะกับการ

ปลูกไมผลรอยละ 65 โดยปลกูไมผลเพ่ือจําหนายโดยเฉพาะทุเรียน เพราะเปนพืชที่ใหผลตอบแทนดานรายไดสูงกวา

พืชอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถผลิตทเุรียนใหออกนอกฤดูการผลิตไดเกษตรกรจะสามารถมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก 

ในฤดูกาล 3- 5 เทา 

 

 

สถานที่จัดงาน 

บานนายดํารงศักด์ิ  สินศักด์ิ 
สวนนิลเขียว 

 

ระนอง เมืองชุมพร 

5.6 กม. 
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แนวทางการพัฒนา: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู ซึ่งเกษตรกรจะมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น เฉลี่ยไรละ 

250,000 บาท โดยมีเปาหมายเพ่ิมรายได 520 ไร 

ลดตนทุนการผลิต โดยปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักชีวภาพ  ลดตนทุนการผลิต ทุเรียนนอกฤดูจาก 23,000 บาท/ไร 

เหลือ 21,000 บาท/ไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : -เทคโนโลยีการผลติทุเรียนนอกฤดู  - การผลิตทุเรียนคุณภาพ 

                       
 

หลักสูตรการผลิตทุเรียนนอกฤดูศูนยเรียนรูการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคญั (ทุเรียน) 

หมู 11 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

1) การจัดการเพ่ือเตรียมสภาพ    

    ตนใหพรอมที่จะออกดอก 

    - กรณีตนสมบูรณคอนขาง 

      พรอม 

    - กรณีตนคอนขางโทรมและ 

      ตนเปนโรค 

   - จัดการทางดิน 

   - จัดการทางใบ 

   - ตัดแตงกิ่ง 

   - จัดการทางนํ้า 

   - ติดตามสถานการณโรคแมลง 

     ศัตรูพืช 

   - การควบคมุวัชพืช 

  

2) การจัดการเพ่ือชักนําการ

ออกดอกของทุเรียน 

   - การฉีดพนสาร 

     พาโคลบิวทราโซล 

 การจัดการเสริมในระยะ 

    สะสมอาหารกอนออกดอก 

   - จัดการทางใบ 

   - การเกี่ยวแขนง 

   - การจัดการโคนตน 

การจัดการระยะชักนําให 

   ออกดอก 

   - ทางใบ/ใตทองกิ่ง 

   - การแกปญหาดอกระยะ 

    ไขปลาชะงัก 

 การจัดการชักนําเพ่ือชวย   

ใหตนทุเรียนออกดอก 

 การยืดขั้วดอก 

  

3) การจัดการกระตุน

พัฒนาการของตาดอก 

4) การจัดการเพ่ือเพ่ิมการติด

ผล 

- การจัดการนํ้า 

- การตัดแตงดอก 

- การใหปุยเสรมิทางใบ 

- การติดตามสถานการณโรค/ 

  แมลงศัตรูพืช 

- การชวยผสมเกสร 

- การจดบันทกึวันดอกบาน 

  

5) การจัดการเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 

    และคุณภาพของผลผลิต 

- การตัดแตงผล 

- การจัดการปุยทางใบและ 

  ทางผล 

- การจัดการปุยทางดิน 

- การยับย้ังการแตกใบออน 

- การจัดการนํ้า 

- การโยงผลทุเรียน 

- การติดตามสถานการณโรค/ 

  แมลงศัตรูพืช 

 

  

 

    

  

  

  

  

  

1. ระยะหลังเก็บเก่ียว 

และเตรยีมสภาพตน 

ม.ค. – ก.พ. 

 

2. ระยะสะสมอาหาร 

มี.ค. – เม.ย. 

3. ระะออกดอก ถึง 

ระยะดอกบาน 

พ.ค. – มิ.ย. 

4. ระยะผลออน ถึง 

ระยะผลแก 

ก.ค. – ก.ย.   
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ฐานการเรียนรู: 

ฐานการเรียนรูที่ ๑ การผลติทุเรียนคณุภาพ  

  การปฏิบัติการตามหลกัพืชอาหารปลอดภัย (Good Agriculture Practices : GAP ) 

      
 

วิทยากรประจําฐาน : นายดํารงคศักด์ิ   สนิศักด์ิ 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การลดตนทุนการผลติ 

การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสงู เปนปุยอินทรียที่ไดจากการนําวัสดุอินทรียธรรมชาติทางการเกษตร  

ที่มีธาตุอาหารสูงมาผานการหมักจนสลายตัวสมบูรณ  

          
 

วิทยากรประจําฐาน : นายทวีศักด์ิ   ปฐมเศวตตระกูล 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓  เศรษฐกิจพอเพียง 

  การทําผลิตภัณฑใชเองเพ่ือลดรายจาย ไปพรอมกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม  การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

สรางรายไดเพ่ิมในครัวเรือน 

          
 

วิทยากรประจําฐาน :  นางรวีวรรณ สุบรรณรัตน 
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ฐานการเรียนรูที่ ๔  การใชน้ําอยางรูคุณคา  

การวางระบบนํ้าอยางถูกตองตามความตองการของพืช เพ่ือการใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

 

    
 

วิทยากรประจําฐาน : นายจรีศักด์ิ  เยาวเลศิ 

ฐานเรียนรูที่ ๕   การเสริมรากทุเรยีน 

การเสริมรากทเุรียน  เพ่ือใหรากมีระบบแข็งแรง เพ่ือชวยค้ํายันตนพันธุเอาไวเปนการชวยใหตน

แข็งแรง  ไมลมเมื่อปะทะกับลมแรง  และชวยใหรากเสริมหาอาหารอยางอิสระมาเลี้ยงตนพันธุ ทําใหตนทุเรียนมีการ

เจริญเติบโตที่ใหผลเร็ว  

             
วิทยากรประจําฐาน : นายดํารงคศักด์ิ   สนิศักด์ิ 

 

แปลงเรียนรู  

      
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:  นางนันทนีย  สินทรัพย  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 081 728 5194 
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ศูนยเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :ตําบลเขาคายและพ้ืนที่ใกลเคียง 

เกษตรกรเปาหมาย :  50 ราย 

สถานที่อยูต้ัง: บานเลขที่ 13 หมูที ่1 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

พิกัด: Latitude 10.14692 Longitude 98.93286 X 0492646 Y 1121658 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดวง เรืองโรจน 

บานเลขที่ 13 หมูที่ 1 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เบอรติดตอ: 086-9504806 094-2423515 

สถานการณของพื้นที่:  

           - ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ต้ังอยูที่ ต.เขาคาย อ.สวี จ.ชุมพร 

           - มีความพรอมในดานตางๆ ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณดังกลาวมีการปลูกไมผล โดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง  

เปนจํานวนมาก  

           - ในชวงปที่ผานมามีการแขงขันและมีจุดรับซื้อทุเรียนมากขึ้นทําใหราคาผลผลิตทุเรียนสูงเปนที่พอใจของ

เกษตรกรจึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูก และเกษตรกรเองก็มีความสนใจในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาไมผลอยางตอเน่ือง 
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แนวทางการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิตไมผล (ทุเรียน) ลงรอยละ 5 (จาก 13,000 บาท/ไร) โดยการใหปุยอินทรีย และ

เช้ือโตรโคเดอมาสงเสริมการเรียนรู การทําบันทึกรายรับ-รายจาย ทางดานการเกษตรและการจัดการสวนแบบมืออาชีพ 

เทคโนโลยเีดนของศนูยฯ : การผลิตทุเรียน และไมผลคุณภาพการลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตทุเรียน 

ฐานการเรียนรู/หลักสูตรการเรียนรู     

ฐานการเรียนรูที่ 1 เศรษฐกิจพอเพยีง 

 - การปลูกผักในทอซิเมนต 

 - การเลี้ยงปลาหมอชุมพรในบอลอย 

 - การเลี้ยงไกไขแบบปลอยลาน (ไกอารมณดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การลดตนทุนการผลติ 

 - การตรวจวิเคราะหดิน/การผลิตปุยหมัก- ปุยอินทรีย 

 - การใชสารชีวภัณฑปองกัน-กําจัดโรคและแมลง 
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ฐานการเรียนรูที่ 3 การทําอาชีพเสริม 

 - การปลูกกลวยไขแซมในสวนทุเรียน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การใชน้ําอยางรูคณุคา 

 - การวางระบบนํ้าในสวนทุเรียน / บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอและเหมาะสมกับการผลิตทุเรียนคุณภาพตาม

หลัก  GAP 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การผลติทุเรียนคณุภาพ 

 - การผลิตทุเรยีนคุณภาพตามมาตรฐาน  GAP 

 - การดูแล-การบํารุงรักษา-การปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยการใชสารชีวภัณฑ 

 - การใชเช้ือไตรโคเดอรมา ปองกันโรครากเนาโคนเนาและบํารุงรักษาดิน 
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เครือขาย 21  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายปรญิญา บญุเทศ 

เบอรโทรศัพท: 077-531256   089-588-7000 
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                           ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร  

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 111 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหวยคลา  หมูที่ 12 ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 

พิกัด : Latitude =10.05871,Longitude =99.00184 X 511439 Y 1111552 Zone 47 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายสวิุทย ฐิตะฐาน อายุ 58 ป เลขบัตรประชาชน 3-8608-00163-19-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 84 ม.12 ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 0869539057 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการแพรระบาด

ของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า จึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหาหน้ีสิน

และไมสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอทุงตะโก ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรที่มีตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีปริมาณ

และคุณภาพมากย่ิงขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แนวทางการพัฒนา : เพ่ือลดตนทุนปจจัยการผลิตทุเรียนนอกฤดู จาก 24,000 บาท/ไร เหลือ 

20,000 บาท/ไร 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การผลิตทุเรียนคุณภาพ 

   2.การลดตนทนุการผลิต 

 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่ ๑ การผลิตทเุรียนคณุภาพ 

  การผลิตทุเรียนคุณภาพ มีการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนทุเรียนอยางเปนระบบ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการบริหารจัดการสวนทุเรียนในแตละชวง และใหความสําคัญกับการจัดการสวนทุเรียนต้ังแตแรกปลูก เนน

การใชตนพันธุที่ดี แข็งแรง ทนทานตอโรค โดยมีการถายทอดองคความรูดานเทคนิคการขยายพันธุทุเรียนดวยการเสียบ

ยอด ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีความรู ทักษะ และสามารถผลิตตนพันธุที่มีความแข็งแรง มีเปอรเซ็นตรอดสูง และมีความ

ตานทานตอโรคไดดวยตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๒ การลดตนทนุการผลิต 

ผลิตปุยอินทรยีคุณภาพสูง ซึง่ไดจากการนําวัสดุอินทรียและหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตร ที่มีธาตุ

อาหารสูงมาผานการหมักจนสลายตัวสมบูรณ หรือการนําปุยอินทรียที่ผานการสลายตัวสมบูรณแลวผสมกับวัสดุ

อินทรียและหรอือนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง เพ่ือใชในสวนทุเรียนรวมกับการใชปุยเคมี เพ่ือ

เปนการลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียง 

  ยึดหลักการพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 
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ผลจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี เปนแนวทางในการพัฒนาที่

นําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเก่ียวกับความผันแปรของ

ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกัน

ที่ดี มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี 

ฐานเรียนรูที่ 4 การใชน้ําอยางรูคณุคา 

 การบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนการใชนํ้าอยางรู

คุณคาสําหรับการปลูกพืช คือ รูจักที่จะเลือกวิธีการใหนํ้าที่เหมาะสมกับชนิดพืช ปริมาณที่จําเปนจริงๆ ที่จะตองใช 

โดยเนนหลักการใชเทาน้ันที่จําเปน ประหยัด คุมคา แตไดประโยชนสูงสุด โดยเกษตรกรสามารถนําความรูไปปรับใช

ในแปลงของตนเอง เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และใชนํ้าทุกหยดอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

ฐานเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงแพะ 

การเลี้ยงแพะ  ดวยการเสริมทางปาลมนํ้ามันสดใหแพะกิน  รวมกับ

อาหารหลักของแพะ  ชวยประหยัดตนทุน และแพะสามารถเจริญเติบโตไดดี  

โดยการพาดทางปาลมนํ้ามันใหแพะกิน วิธีน้ีแพะจะชอบกินกวาการโยนให

บนพ้ืน และสามารถกินใบปาลมไดจนหมด ไมเกิดปญหาเรื่องแพะเหยียบยํ่า

และขับถายของเสียใส และยังชวยลดปญหาเรื่องพยาธิที่จะติดมากับ

ความช้ืนที่ทางปาลมนํ้ามันไดอีกดวย 

ฐานเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงปลาหมอชุมพร 

 เลี้ยงปลาหมอ ในบอดิน ซึ่งเปนปลาที่เลี้ยงและดูแลงาย รสชาติที่มี

ความหอม เน้ือรสหวานและกลมกลอม  และยังเปนที่ตองการของตลาดสูง 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย :  

ที่ ช่ือศูนยเครือขาย ประเภท/กิจกรรมของศูนย ตําบล  

1 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทอนอม 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 
ชองไมแกว 

 

2 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตะโก  

3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ทุงตะไคร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ทุงตะไคร  

4 
ศูนยจัดการความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช 

ต.ตะโก 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตะโก 

 

5 กลุมเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ตะโก  

6 กลมผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานหวยมุด ศูนยเรียนรูดานการจัดการดิน ทุงตะไคร  

7 
กลมผลิตกอนเช้ือและเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา

บานเนินทอง 
ศูนยเรียนรูพืชผัก ตะโก 

 

8 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานเขาขวาง 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 
ชองไมแกว 

 

9 กลมเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนบานคลองโชน ศูนยเรียนรูพืชผัก ชองไมแกว  

10 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.ชองไมแกว ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ชองไมแกว  

11 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ชองไมแกว ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ชองไมแกว  

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส. ศิวพร ปนแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-6418248 

 

 

18



ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : พ้ืนที่อําเภอหลังสวน 

เกษตรกรเปาหมาย : 146 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขาเงิน  หมูที่ 7  ตําบลทามะพลา  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

พิกัด : Latitude 9.94457 Longitude 99.05182 , X=505681  Y = 1099285    

ระดับการพัฒนาของศนูย :  A 

 

แผนที่ต้ังศูนยการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสิทธิพงษ อรุณรักษ 

ที่อยู :  บานเลขที่ 44 หมูที ่7 ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท: 087-6270071 

สถานการณของพื้นที่:  

          - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทามะพลา สวนใหญปลูกมังคุดรอยละ 80 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูก

มังคุด (S2)  

          - ตนทนุการผลิตสูงทาํใหเกษตรกรรายยอยประสบปญหาในการผลิต และจําหนายสินคาเกษตรเพราะเกษตรกร

ตางคนตางผลิตทําใหยากตอการจัดการผลผลิตใหมีประสทิธิภาพ และไดผลผลิตทีม่ีคณุภาพสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

แนวทางพฒันา   -   การผลติมังคุดใหมีคณุภาพตรงกับความตองการของตลาด 

                      -   การลดตนทุนการผลิตมังคุด 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ  

การนําไปใชประโยชน : การผลิตมังคุดคุณภาพ 

หลักสูตรการเรียนรู : 

หลักสูตรที่ 1  พักตัวหลังเก็บเกี่ยว เชน การตัดแตงกิ่ง การทําความสะอาดแปลงการจัดการดิน นํ้าฯ 

หลักสูตรที่ 2  แตกใบออน - เติบโตทางใบ เชน การตัดแตงกิ่ง การจัดการปุย – นํ้า การกระตุนใหแตกใบออนฯ 

หลักสูตรที่ 3  กอนออกดอก เชน การเตรียมความพรอมสาํหรับการออกดอกการชักนําใหออกดอก ฯ 

หลักสูตรที่ 4  ออกดอก เชน การควบคุมปริมาณดอกใหเหมาะสมการจัดการนํ้า การจัดการศัตรูพืช  

หลักสูตรที่ 5  ผลออน - ผลแก เชน การควบคุมปริมาณผลการจัดการนํ้า ปุย การดูแลผลแก ฯ  

หลักสูตรที่ 6  เก็บเกี่ยว เชน การพิจารณาเก็บเกี่ยว ผลทีสุ่กการทําความสะอาดผลการคัดขนาดการแยกเกรดฯ 

ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่องการผลติมังคุดคณุภาพ (เริ่มต้ังแตระยะการเจริญเติบโตและขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลมังคุด) 

 ระยะฟกตัวหลังการเก็บเก่ียวไดแกการตัดแตงกิ่ง การทําความสะอาดแปลง การจัดการดินและนํ้า การใชปุย

อินทรียรอยละ 60 พรอมทั้งใสปุยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 , 18-18-18 19-19-19 ตัวใดตัวหน่ึงอีกรอยละ 40 โดยเนน

การใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลงตอไร 

 ระยะแตกใบออน-เติบโตทางใบ เฝาระวังศัตรูทําลาย คือหนอนกัดกินและเพลี้ยไฟเขาทําลายยอดออนของมังคุด 

 ระยะกอนออกดอก ชวงชักนําใหออกดอกใบมังคุดเริ่มโตขึ้นและคลี่กางออกรับแสงแดดเปนชวงที่ใบชุดน้ีเริ่ม

สะสมอาหารไวเพ่ือผลิตตาดอกสูรุนตอไปโดยใสปุยสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในชวงที่ใบมังคุดเริ่มกางออก อัตรา 2-3 

กิโลกรัมตอตน 

 ระยะออกดอก ควบคุมการออกดอก มังคุดตองกระทบอากาศแลงแหงติดตอกันประมาณ 30 – 50 วันและการสะสม

อาหารเพียงพอในชุดน้ีมังคุดจะออกดอกหลังจากน้ันตองควบคุมปริมาณดอกตอตนใหไดรอยละ 35 – 50 ของยอดทั้งหมด 

 ระยะผลออน ผลออนระยะน้ีเปนชวงที่มังคุดเริ่มพัฒนาผลและเริ่มสรางเน้ือใน การใชสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ย

ไฟที่ทําลายผลออนตองใชอยางระมัดระวัง เมื่อผิวมังคุดเริ่มแข็งขึ้น เพลีย้ไฟจะเขาทําลายไมได ชวงน้ีมังคุดเริ่มสราง

เน้ือเยื่อตองเพ่ิมปุยเคมีทางดินพรอมกับการใหนํ้าอยางสม่ําเสมอดวยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 ตนละ 1-2 

กิโลกรัม/ตน ไมตองใหในปรมิาณที่มากจนเกินไปจะทําใหมังคุดสลัดผลออนทิ้งมากไปตองใหในปริมาณที่พอดี และพน

สารเคมอีีไทออน 50 % ในอัตรา 300 ซซีีตอนํ้า 200 ลิตร ฉดีใหทั่วทั้งในและนอกพุมเปนครั้งสุดทายเพ่ือปองกันไรแดงเพลี้ย

ออนเพลี้ยแปงเพลี้ยหอย 1 ครั้งกอนการเก็บเกี่ยวหรือระยะผลแก 

 ระยะการเก็บเก่ียว หลังจากมังคุดออกดอกถึงเก็บเกี่ยว ใชเวลาในการพัฒนาผล 120 วัน จึงเริ่มเก็บผลที่มสีีหรือ

จุดสายเลือดที่มองเห็นชัดเจนไมมีลูกดิบ แตก ตกดินหลังจากน้ันมาทําความ สะอาดผล คัดเกรด ขนาดผล ใหเปนไปตาม

มาตรฐานของกลุมฯ 
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ฐานเรียนรูที่ 2 เรื่องการผลิตปุยหมัก  

 

    -การผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน 

     -การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 เรื่องการคัดเกรดมังคุดดังน้ี 

 เกรดที่ 1 คือ นํ้าหนัก 90 กรมัขึ้นไป ผิวมัน 90% และหูเขยีว หูครบสมบูรณ 

 เกรดที่ 2 คือ นํ้าหนัก 90 กรมัขึ้นไป ผิวมัน 70% หูเขียว มี 3 หู ผิวลายได 30% 

 เกรดที่ 3 คือ นํ้าหนัก 56 – 89 กรัม ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ 

 เกรดที่ 4 คือ มังคุดที่มีนํ้าหนักต้ังแต 56 กรัมขึ้นไป ผิวมนัลาย หูแดง หูหัก ขั้วหัก ฯลฯ(ทุกผลที่เขาไปอยูในเกรด 

123 ไมได ยกเวนเบอรดอก-ดํา) 

 เกรดที่ 5 คือ เบอรดอกขนาดต้ังแต 55 กรัมลงมาแตไมดํา ไมดิบ ไมตกดินและมีเน้ือกินได 

 เกรดที่ 6 คือ เบอรดํา ทุกผลที่มีสีคล้ําจนถึงดํา หามแตก บุบสลาย ตกดินหรือชํ้ามากอน 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 เรื่องการใชน้ําอยางรูคณุคา 

 แนะนําการวางแผนการใหน้าํมังคุด  

 ชวงชักนาํใหออกดอก ระยะมังคุดออกยอด ตองใหนํ้าทุกวันจนกวาใบมังคุดจะเริ่มแกหรือเพสลาด ใหหยุดนํ้า

ทันที  

 ชวงการควบคมุการออกดอก มังคุดตองนับจากการออกยอด นับต้ังแตแตกตาใบครั้งแรก จนถึงขั้นตอนของการ

ออกดอกไดของยอดมังคุดชุดน้ี ตองใชเวลาสะสมอาหารนานถึง 150 วัน และตองกระทบกับอากาศแลงติดตอกัน 40 - 

45 วัน และการสะสมอาหารพอในใบชุดน้ีดวย ถาอายุของใบมังคุดครบ 150 วันแลว อากาศยังไมแลงหรือปริมาณนํ้าฝน

มากในปน้ันอาจจะเกิดภาวะความเสี่ยงที่มังคุดจะไมออกดอกสูงมาก แตถากระทบแลง พอ 40 - 45 วัน และกานใบเริ่มมี

อาการเหี่ยวเฉาใหเห็นจะทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจไดเลยวาปน้ันมังคุดออกแนนอน แตถากานใบเปนรองจนถึงขอที่สอง

ยังไมออกดอก ตอนน้ีเราตองชวยกระตุนนํ้าเพ่ือใหชักนําในการออกดอกโดยใหนํ้าลงที่โคนตน ปริมาณตนละ 200 ลิตร 
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และก็ตองหยุดการใหนํ้า เฝาสังเกตการณประมาณ 7 วัน มังคุดจะเริ่มแตกตาดอกออกมาใหเห็น หลังจากน้ันตองควบคุม

ปริมาณดอกมังคุดใหพอดีกับตนมังคุด ปริมาณ 30 - 35 %ของตนก็พอเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 ชวงที่มังคุดเริม่พัฒนาผล และเริ่มสรางเนือ้ใน ตองใหนํ้าสม่ําเสมอ เพ่ือใหมังคุดมีผลขนาดใหญ และไมแตก 

เพราะถามังคุดขาดนํ้านาน ๆ เมื่อไดรับนํ้ามากจะทําใหผลมงัคุดแตก 

 ใหนํ้าโดยใชระบบการใหนํ้าแบบระบบสปริงเกอร 

ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่องการลดตนทุนการผลติ 

- การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- การทําบัญชีครวัเรือน 

ฐานเรียนรูที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรชัญาของเศรษกิจพอเพียง 

- แนวทางการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- การทําการเกษตรตามทฤษฎีใหม 

เครือขาย : 1. กลุมสตรีศรีขันเงิน ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร 

     2. กลุมแปลงใหญผึ้งโพรงศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ 

     3. วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมคุณภาพมงัคุดเพ่ือการสงออกตําบลวังตะกอ ศูนยเรียนรูดานชลประทาน/การ

ใชนํ้าอยางรูคุณคา 

     4. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานควนศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

     5. ศูนยจัดการพืชชุมชนบานควนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

     6. วิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุดคุณภาพสันติสุขศูนยเรียนรูดานไมผล 

     7. หมูบานเกษตรทฤษฎีใหมบานพอแดง  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

     8. กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมืองศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 

     9.  วิสาหกิจชุมชนหาดยาย  ศูนยเรียนรูดานบัญชี  

     10. สหกรณชุมชนรวมใจ  ศูนยเรียนรูดานสหกรณ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวอังคณา พุมขจร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-0806964 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  :  ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก  :  มังคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย  : ตําบลพะโตะ  1,100  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :    50  ราย 

สถานทีต้ั่ง  : ม.16 ตําบลพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

พิกัด :  47p X: 482410  Y: 1088593  ลองติจูด (E)98.8395749943  ลองติจูด (N) 9.84783607690 

ระดับการพัฒนาของศนูย  : A 

แผนที่แปลงเรยีนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  :  นายสมหมาย  อบแพทย 

ที่อยู  :  เลขที ่10    ม.16  ตําบลพะโตะ   อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร  เบอรโทรศัพท  08 4878 7288 

 

 

      

 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการพัฒนาการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีตรงความตองการของตลาด 

แนวทางการพฒันา  : ลดตนทุนการผลิต  และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู  :  การรวบรวมกลุมประมูลมังคุดและผลิตมังคุดคุณภาพ 

การนําไปใชประโยชน  :  ตนทุนการผลิตลดลง 

หลักสูตรการเรียนรู: 1)  การใชนํ้าอยางรูคุณคา  4)  เศรษฐกิจพอเพียง 

   2)  การจัดการสวนมังคุด   5)  การทองเทีย่วเชิงเกษตร 

   3)  การลดตนทุนการผลิต  

ฐานเรียนรู:    

ฐานเรียนรูที่ 1  การใชน้าํอยารูคณุคา 

 การใชนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีหลายแบบ  โดยสปริงเกอร และมินิสปริงเกอร                  

โดยของแปลงตนแบบใหนํ้าแบบทอ pe แบบแขวน

ติดกับลําตน เพ่ือสะดวกตอการตัดหญาในแปลง  
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ทํางายตอการจัดการสวน  และทรงพุมมีความช้ืน แหลงนํ้าที่สําคัญคือ แมนํ้าพะโตะ 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การจัดการสวนมังคุด 

เริ่มดูแลรักษาต้ังแตระยะฟกตัวหลังการเก็บเกี่ยว ระยะแตกใบออน-เติบโตทางใบ  ระยะกอนออกดอก ระยะ 

ออกระยะผลออน และระยะการเก็บเกี่ยว  

 

      
 

ฐานเรียนรูที่ 3 การลดตนทนุการผลิต 

 เกษตรกรในพ้ืนที่ลดตนทุนโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยใชผสมเอง 

เพ่ือลดคาใชจายในการซื้อปุยสูตร  พรอมทั้งรวมกลุมกันทําปุยหมัก เพ่ือใชใน

สวนสมาชิก และปุยคอก เพ่ือปรับปรุงสภาพดิน ทําใหเกษตรกรในกลุม

สามารถลดตนทุนได 10-15% จากไรละ 8,230 เหลือ 7,520 บาท 

ฐานเรียนรูที่ 4  เศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการรณรงคใหสมาชิกปลูกผัก  เลี้ยงสัตว  ควบคูกับการทําสวนมังคุด  เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน  โดยการ

นําเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  โดยนํารองในสมาชิก และคณะกรรมการกลุมเปนแปลงตัวอยาง และมีการจดบันทึกบัญชี

ครัวเรือน  เพ่ือแสดงใหเปนระบบรายจายในครัวเรือน  และกําลังดําเนินการขยายไปสูสมาชิกรายอ่ืนๆ  

ฐานเรียนรูที่ 5  ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 จุดเดนของอําเภอพะโตะ  ยังมีแหลงธรรมชาติที่ยังสามารถรับนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในพ้ืนที่  โดยดําเนินการ

กลุมนักทองเที่ยวเชิงเกษตร  จํานวน  10  กลุม  และมีกิจกรรมในการชม  ชิม  ชอป สวนผลไมของกลุม  ทําใหสราง

รายไดแกสมาชิกกลุมทั้ง  10  กลุม  ในอําเภอพะโตะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู:  
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เครือขาย: 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ ม.8 ตําบลพะโตะ 

  2. กลุมวิสาหกจิชุมชนสงเสริมคุณภาพไมผลตําบลพะโตะ ม.16  ตําบลพะโตะ 

3. กลุมวิสาหกจิชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบานปงหวาน  ม.3 ตําบลปงหวาน 

  4. กลุมวิสาหกจิชุมชนผลิตไมผลหวยวังทอง ม.2 ตําบลปากทรง 

5. กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบานเขาตะเภาทอง ม.1 ตําบลพะโตะ 

6. วิสาหกิจชุมชนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานประสานมิตร ม.18 ตําบลพะโตะ 

7. ศูนยศัตรูพืชชุมชนบานปงหวานม.1  ตําบลปงหวาน 

8. กลุมวิสาหกจิชุมชนธนาคารตนไมบานประสานมิตร  ม.18  ตําบลพะโตะ 

  9. กลุมวิสาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานหวยขอน  ม.13 ตําบลพะโตะ 

  10. กลุมวิสาหกิจชุมชนไมผลตะแบกงาม ม.7 ตําบลปากทรง 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :นางวิไลวรรณ  ยอดไหม   

เบอรโทรศัพท  08-9588-5401  093-5740633 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละแม จังหวัดชุมพร  

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :อําเภอละแม 

เกษตรกรเปาหมาย :100 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานหนองฉง หมูที่ 8 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

พิกัด : Latitude 9.81632 Longitude 99.05381 X = 505901    Y = 1085105 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางเฉลา แพสวุรรณอายุ 60 ป 

บานเลขที่ 159 หมูที่ 8 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 089 8734796 

สถานการณของพื้นที่ : 

           - พ้ืนที่ในตําบลทุงหลวงเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนปาลมนํ้ามัน 

โดยคิดเปนรอยละ 45ของการปลูกพืชในพ้ืนที่  

           - เกษตรกรยังเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุนการผลิตสูง พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้ง 

การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตทีไ่ดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบ

กับภาวะขาดทุน มีปญหาหน้ีสินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองเรงหาหนทางใหความ

ชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปรมิาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามันเพ่ือลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 
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เทคโนโลยีเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรการเรียนรู :  

1. หลักสูตรการลดตนทุนการผลิต 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ 

 

 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่1การผลิตสารชีวภัณฑโดยเกษตรกรไดเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑ 

เพ่ือนําไปใชในสวนปาลมนํ้ามนั หลีกเลี่ยงการใช

สารเคม ี

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่2 การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันการเก็บตัวอยางใบปาลมนํ้ามันและดินในแปลงปาลมนํ้ามันและการ

วิเคราะหธาตุอาหารพืช เพ่ือมุงเนนใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่3 การลดตนทุนการผลิต  การใชแมปุยผสมเองตามคาวิเคราะหดินและใบปาลมนํ้ามนั รวมถึงการใสปุย

อินทรีย 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การใชน้าํอยางรูคุณคาการวางระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลม

นํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  ปาลมน้าํมัน  

 

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยเรียนรูดานหมอนไหม  กรมหมอนไหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางจุฑาทิพย  ไชยสอน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท 089-4676913 
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ระนอง 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

 (ปาลมนํ้ามัน) 

สถานทีต้ั่ง : บานหวยปลิง  หมูที่ 7  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

พิกัด : : Latitude 9.695046  Longitude 98.568976 X = 452717.90  Y =  1071725.96 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  ดาบตํารวจสมนึก  โมราศิลป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8501 00144 49 4 

บานเลขที่ 1/9  หมูที่ 7  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท :  087-4853981 

สถานการณของพื้นที่  :  เกษตรกรตําบลราชกรูด และพ้ืนที่ใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองระนอง ปลูกปาลมนํ้ามัน รอยละ 

80 ของพ้ืนที่ตําบล โดยมีพ้ืนที่ปลูก 22,839 ไร ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะสมกับปลูกปาลมนํ้ามนั S1 รอยละ 60 

ปญหาที่พบ  

 -การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันไมถูกหลักวิชาการ 

 -ปจจัยการผลติราคาสูง 

 -ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

แนวทางการพฒันา 

1) การจัดการสวนปาลมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

2) การลดตนทุนการผลิต 

3) การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน การปลูกผักเหลียงแซมในสวนปาลม  

การปลูกพริกไทยพุม การเลีย้งผึ้งโพรงไทย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน การลดตนทุนการผลิต  

การปลูกพืชเสริมรายได การเลี้ยงผึ้ง  

ฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การใสปุยอยางถูกตองและเหมาะสม 

การใหนํ้า การกําจัดวัชพืช การตัดแตงทางใบ และการเก็บเกี่ยวปาลมสุกคุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การทําปุยหมักจากทลายปาลมน้ํามัน 

 เปนการลดตนทุนจากการใชปุยเคมีอยางเดียวมาใชปุยหมัก 150 ตันตอป 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 และฐานการเรียนรูที่ 4 การปลกูผักเหลียงและการขยายพันธผกัเหลียงแซมในสวนปาลมน้าํมัน 

          ปลูกผกัเหลียง 3,000 กอ เก็บยอด 3,000 กําๆละ 10 บาท เปนเงิน 30,000 บาท/เดือน  

ขยายพันธุโดยการตอน 17,000 ก่ิง ขายก่ิงละ 15 บาท เปนเงิน 225,000 บาท/ป  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การปลกูพริกไทยพุมแซมในสวนปาลมน้าํมัน  

การสรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน โดยการปลูกพริกไทยในสวนปาลมนํ้ามัน ซึ่ง

พันธุที่แนะนําสงเสริม ไดแก พริกไทยพันธุซาราวัค และพันธุซีลอน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาลมน้าํมัน 

         เน้ือที่ 1 ไร เลีย้งผึ้งได 20-30 รัง ไดนํ้าผึ้ง 3-5 กิโลกรมั/รัง มูลคา 1,000 – 1,700 บาท/รัง/ครั้ง 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 7 การใชรถไถขนาดเล็กตัดหญา  

  ลดคาใชจาย 109,950 บาท (คาแรงงานคน 400 บาท/ไร ปละ 3 ครั้ง เปนเงิน 120,000 บาท  

แตใชรถตัดหญา จายเพียง 10,050 บาท นอกจากน้ี รถไถยังใชในการใสปุยเปนการลดตนทุนอีกทางดวย) 
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แปลงเรียนรู : สวนปาลมนํ้ามัน 120 ไร ปลูกแซมดวยผักเหลียง 3,000 ตน มีฐานการเรียนรู 6 ฐาน 

 

 

 

 

 

เครือขาย : แปลงใหญปาลมนํ้ามัน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกรีฑา  ทิพยจันทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 087-4853981 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

สินคาหลัก : มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 9,083 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2542 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบางนา หมูที่ 9  ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

พิกัด Latitude 10.331603  Longitude 98.807921  X= 1142082.38  Y=  1142082.38 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุริยา  ศิริวงษ เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8504 00200 43 8 

บานเลขที่ 8 หมูที่ 9 ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท : 077-810883,081-3964192 

สถานการณของพื้นที ่:  มังคุด เปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สาํคัญอีกชนิดหน่ึงของตําบลลําเลียง มีพ้ืนทีป่ลูก จํานวน 1,178 

ไร เกษตรกร จาํนวน 520 ครวัเรือน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ตันตอป แตเน่ืองจากการประสบปญหาดังน้ี 

                 - ผลผลิตยังไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการและผลผลิตมังคุดคุณภาพเกรดสงออกมีนอย 

                 - ปญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด 

                  - ปญหาดานการตลาด ทําใหเกษตรกรมีรายไดตกตํ่าจากการขายผลผลิต 

แนวทางในการพัฒนา :  - การผลิตมังคุดคุณภาพดี ตรงตามความตองการของตลาด โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาผลผลิต

คุณภาพสงออกใหมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

   - การพัฒนาการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ การสรางตลาดชุมชน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  การผลิตมังคุดคณุภาพดี การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา และการเช่ือมโยงการตลาด 

ฐานการเรียนรู  

 ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลติมังคุดคณุภาพดี การดูแลรกัษาต้ังแต

ระยะหลังการเก็บเกี่ยว ระยะแตกยอดออน ระยะติดดอก และ ระยะเก็บเกี่ยว  
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การคัดแยกคุณภาพผลผลิต และการตลาด โดยการพัฒนาการคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพความตองการของตลาด การ

แปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุด เปนการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร จากภาวะราคาตกตํ่า หรือผลผลิตไมมีคณุภาพ ตกเกรด  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การเลี้ยงโคเนื้อ  

การเลี้ยงโคเน้ือเปนอาชีพที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากในทุกภาคของประเทศไทย 

ในพ้ืนที่ ศพก.มังคุด จะเลี้ยงโคเน้ือรวมกับการประกอบอาชีพทําสวนมังคุด และ

สามารถนําเอามูลโคไปทําปุยคอกไวใสตนมงัคุด ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงไกไขในสวนมังคุด 

การเลี้ยงไกไขในประเทศไทย มีการเลี้ยงตามบานเล็กๆ นอยๆ เพ่ือกินเน้ือกินไข 

คือ การเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติใหไกอาศัยตามใตถุนบาน ชายคา โรงนา 

และในสวนไมผล  ในประเทศไทย มีการเลี้ยงไกไขมากขึ้น กลายเปนอาชีพที่

สําคัญของคนไทยในปจจุบัน 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การทําน้ําหมักชีวภาพ และจุลนิทรยีสังเคราะหแสง 

การทํานํ้าหมักชีวภาพ และจุลินทรียสังเคราะหแสง เพ่ือใชเปนปจจัยการผลิต ทดแทน

ปุยเคมีหรือปุยวิทยาศาสตร 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงไสเดือนดิน 

มูลไสเดือน ใชไดกับพืชและตนไมไดทุกชนิด มูลไสเดือนชวยเพ่ิมผลผลิตใหเกษตรกร 

ทั้งยังมีสวนใหผลไมรสชาติดีขึ้น ไมดอกมสีสีันสวยงาม  และยังชวยฟนฟูสภาพดินที่

เสื่อมใหดีขึ้น 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงปลาน้ําจืด 

การเลี้ยงปลานํ้าจืด สามารถทาํเปนอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหน่ึง  
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพ่ือการสงออกลําเลียง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวศรีนัดดา บําเพ็ญผล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-3430583 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

สถานทีต้ั่ง : บานคอกชาง ม.10 ต.กะเปอร  อ.กะเปอร   จ.ระนอง 

พิกัด : Latitude 9.614199  Longitude 98.651403   X= 9.614199  Y= 98.651403   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายบรรจบ ขนอม เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3 8501 00231 84 1 

บานเลขที่ 10/120  หมูที่ 10 ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง  

เบอรโทรศัพท :  096-2581125 

สถานการณของพื้นที่ :  อําเภอกะเปอร มีเกษตรกรปลูกปาลมนํ้ามัน 25,154  ไร โดยปญหาที่พบในพ้ืนที่คือ ปาลมนํ้ามัน

ใหผลผลิตตํ่ากวามาตรฐาน และมีหนูกัดกินผลปาลมนํ้ามนัสรางความเสียหายเปนอยางมาก 

แนวทางการพฒันา 

1) การจัดการสวนปาลม ตามหลักวิชาการ 

2) ลดตนทุนการผลิต  -วิเคราะหดิน/ใหปุยตามคาการวิเคราะห  

    -การทําปุยหมกั ลดตนทุน 

 3)  เลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมนํ้ามัน 

 4) การปลกูพืชแซมในสวนปาลมนํ้ามัน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

การเลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมนํ้ามนั 

การนําไปใชประโยชน : การเลี้ยงนกแสกกาํจัดหนูในสวนปาลมนํ้ามัน  

การจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางมีประสิทธิภาพ 
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ฐานการเรียนรู    

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดการสวนปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หากทําได สิ่งที่ไดรับคือ ชวยลดคาใชจายจากการใส

ปุยเคมีที่มีราคาแพงลงได ลดการสูญเสียผลผลิตปาลม และประหยัดคาใชจาย ชวยลดตนทุนการผลิต ทําใหการใสปุยมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การเลี้ยงปลาในสวนปาลมน้ํามัน การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม เพราะเลี้ยง

งาย และโตไว 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงนกแสกเพื่อกําจัดหนูในสวนปาลมน้าํมัน 

 การนํานกแสกควบคุมหนูซึ่งเปนศัตรูพืชในสวนปาลมนํ้ามัน เกษตรกรสามารถลดคาใชจายในการซื้อสารเคมี

กําจัดหนูและผลผลิตปาลมนํ้ามันมีคุณภาพดีขึ้นในอนาคตทัง้ยังปลอดจากสารเคม ี

  

 

 
 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การจัดการดินปุย การทําปุยหมัก, และนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือการลดตนทุนการผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การเลีย้งสัตวน้าํ 

การจัดการพืน้ที่ในสวนปาลม ตรงกลางระหวางแถว โดยการเลี้ยงกบ เลี้ยงตะพาบนํ้า และกุงกามกราม 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลกะเปอร , : ศนูยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลกะเปอร   

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมาลีรัตน โสะอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9682778 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

สินคาหลัก : มงัคุด 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 13 หมูที่ 3 ตําบลในวงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

พิกัด : Latitude 10.039878  Longitude 98.880929  

X= 486951.94  Y= 1109823.91 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

     

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมัฤทธ์ิ เข็มสม เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8015 00076 86 1 

บานเลขที่ ๑๓   หมูที่ ๓   ตําบลในวงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๐- ๖๙๘ ๑๐๘๒ 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลในวงเหนือและตําบลในวงใตมเีกษตรกรผูปลูกมังคุดที่เปนสมาชิกแปลงใหญ จํานวน 267 

ราย พ้ืนที่ปลูกมังคุด 1,910.25 ไร ผลผลิตจาํหนายไดราคาดี แตยังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : - ลดตนทุนการผลิต 

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

   - เพ่ิมมลูคาการผลิต 

- เช่ือมโยงเครือขายเพ่ิมชองทางการตลาด 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลคาการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลคาการผลิต 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ ๑ ดานการลดตนทุนการผลิต 

 การผลิตปุยหมกัจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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ฐานการเรียนรูที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

        
       การเตรียมความพรอมของตนมังคุดหลังระยะเก็บเกี่ยว การตัดแตงกิ่งมังคุด การดูแลมังคุดระยะติดดอก - ออกผล  

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดอยางมีคุณภาพ การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การจัดการศัตรพูืชโดยใชเชื้อจุลนิทรียในการยับย้ังการระบาดศตัรพูืช โดยมีศนูยจัดการศัตรูพืช

ชุมชน ซึ่งเปนเครือขาย ศพก. รวมถายทอดความรู เรื่องการผลิตขยายเช้ือไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกันโรคราในพืช การ

ผลิตขยายเช้ือเมธาไรเซียม เพ่ือปองกันโรค หนอน และแมลงศัตรูพืช เปนการลดตนทุนการผลิตและลดการใชสารเคม ี

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเลี้ยงปลาในกระชงับก 

 มีการใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลาในการชังบกซึ่งเปนการเลี้ยงที่สามารถดําเนินการในพ้ืนที่วางของสวนไดโดยไม

ตองขุดบอ สามารถดูแลจัดการไดงาย 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงไกไขและไกพื้นเมือง 

 มีการใหความรูเรื่องการเลี้ยงไกไขและไกพ้ืนเมือง การดูแลจัดการและการปองกันโรค 

 

 

 

 
 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย : ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานบุรีรัมย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางศิริทพิย แกวกระจาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 098-0175349 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

สถานทีต้ั่ง : 33 หมูที่ 7 บานไรใน ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

พิกัด : Latitude 9.371479  Longitude 98.458912 X= 440587.93 Y= 1035967.96 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายวินัย  ทองพรอม เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8503 00089 52 7 

บานเลขที่ 33 หมูที่ 7 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 

เบอรโทรศัพท : 089-2899447 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เกษตรกรสวนใหญปลูกยางพารา และปาลมนํ้ามนั 

แตเน่ืองจากสภาวการณปจจุบันที่ราคายางพาราตกตํ่าอยางมาก ทําใหเกษตรกรสวนใหญหันมาปลูกปาลมนํ้ามันแทนสวน

ยางพารา ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยนายวินัย ทองพรอม ประธานศูนยฯ ไดมองถึงปญหา

และความตองการของเกษตรกร จึงสงเสริมและชวยแกปญหาดานการจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ รวมทั้งเปนแนวทางในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตของปาลมนํ้ามันในปจจุบันดวย 

แนวทางการพฒันา : ๑) เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน การลดตนทุนการผลิต 

                          ๒) การลดตนทุนการผลิต โดยการการผสมปุยเคมีใชเองตามคาวิเคราะหดิน  

                          3) เพ่ิมผลผลิต โดยการใชหมวกคลุมยาง เพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดตอปใหมากขึ้น 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การใชหมวกคลุมยางเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดยาง 

การนําไปใชประโยชน : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน การลดตนทุนการผลิตและการใชหมวก

คลุมยางเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดยาง 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การใสปุยอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใหนํ้า การกําจดัวัชพืช การตัดแตงทางใบ และการเก็บเกี่ยวปาลมสุกคุณภาพดีฐานการเรียนรูที่  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําหมวกยาง  

หมวกยาง เปนอุปกรณกันฝนหรือกันนํ้าไหลบา ลงในถวยนํ้ายางหรือหนายางทําใหนํ้ายางเสียหายทําไดโดยใช

โครงลวดคลุมดวยพลาสติก UV หนาผูกติดเหนือรอยกรีด กันนํ้าฝนทําใหกรีดยางไดในวันฝนตก เพ่ิมวันกรีดเพ่ิมรายไดแก

เกษตรกร จากปกติกรีดได ๑๒๐ – ๑๓๐  วันตอปเทาน้ัน มาเปนจํานวน  ๒๐๐ วันตอป (ระบบกรีด  ๒  วัน  เวน  ๑  วัน  

กรีดหน่ึงในสามของลําตน) 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ฐานการวิเคราะหดิน  

เนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแกการเก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะหหาธาตุอาหารที่ขาดและที่มีอยู

เพียงพอแลวในดิน เมื่อไดผลวิเคราะหแลวจะทําการผสมปุยใชเองจากแมปุยเพ่ือลดตนทุนในการซื้อปุยสําเร็จและไดปุยที่

เหมาะแกชวงอายุของพืช และธาตุอาหารที่ขาดในดิน 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยคุณวินัย ทองพรอม มีแนวคิดที่วา“ไมมีความยากจน ในหมูคนขยัน” จึงทําใหมีการประกอบอาชีพที่

หลากหลาย เชน ปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามนั สมเขียวหวาน มังคุด ลองกอง ปลูกผัก เลีย้งสัตว โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือเสริมสราง สขุภาพ และเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 

 

 

  

 

แปลงเรียนรู : 

                              

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลนาคา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธนกฤต ศรีอําไพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  094-3639614 
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สุราษฏรธานี 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : มะพราว     พื้นที่เปาหมาย : 5 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 73 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่  45/4  บานทองนาง   หมูที่ 5 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X 0615272  Y 1077561 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

                           ถนนวัดโพธ์ิ – ทองนายปาน               

 

               5oo 

            ทีท่ําการผูใหญ 

                หมูที่ ๕ 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายนพดล  เรืองจันทร  อายุ 48 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-1009-05765-61-7 

                            บานเลขที่ 45/4  บานทองนาง  หมูที่ 5 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
เบอรโทรศัพท : 0828058895 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมสีวนมะพราวอายุมากกวา 50 ป เนนขายผลผลิตใหพอคาคนกลาง ราคา

ผลผลิตตกตํ่า  ขาดการบํารุงรักษา เกิดปญหาแมลงศัตรูมะพราว  ดานการรวมกลุมเกษตรกรใหความสําคัญนอย  ทาํใหรายได

จากการทําสวนมะพราวมีนอย  เกษตรกรเลยไมมีการบรหิารจัดการสวนมะพราวใหเกิดรายได 

แนวทางการพฒันา :  1.  ลดตนทุนการผลิต   2.  เพ่ิมมูลคาผลผลิตมะพราว เชน การแปรรูป  3.  สรางอาชีพเสริม   

4.  เพ่ิมผลผลติ  5. รวมกลุมตอรองราคา     

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. ทําแปลงมะพราวเปนมะพราวอินทรีย  2.  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

หลักสูตรการเรียนรู:  1. ลดตนทุนการผลิตมะพราว 2. แปรรูปผลผลิตมะพราว 

ฐานการเรียนรู : ที่  1  การเตรียมพันธุมะพราว  การเลือกสวนพันธุ การเลือกตนพันธุ การเลือกผลพันธุ  แนะนําใหเกษตรกร

เลือกมะพราวใหญ  โดยเพาะพันธุมะพราวใหญเกาะพะงัน 

ศูนย 

ศูนย 

ศูนย 
 ถนน 

ธาร

เสรจ็ 

2



  
 

ฐานการเรียนรู : ที่  2   พ้ืนที่ปลูก สภาพดิน เปนดินรวน หรือรวนปนทราย อุมนํ้าไดดี ถาเปนดินเหนียวตองมีการระบาย

นํ้าดี สภาพดินเปนกลาง หรือเปนกรดเพียงเล็กนอย pH ระหวาง 6-7 หนาดินมีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร  

 ฐานการเรียนรู : 3   การปลกูมะพราว ระยะปลูก เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่มีผลตอจํานวนผลผลิตที่จะไดรับถาปลูกถี่

เกินไปตนมะพราวจะบังรมกัน ไมสามารถจะปรุงอาหารไดอยางเต็มที่ ตนสูงชะลูด ออกผลไมดก แตถาปลูกหางกันมาก จะได

จํานวนตนนอย ผลผลิตก็นอย วิธีการปลูก ควรปลูกในฤดูฝน 

ฐานการเรียนรู : ฐานที ่ 4   การดูแลรัก

สวนมะพราว การใสปุยฤดูทีเ่หมาะที่สุดที่จะใสปุยใหมะพราว คือ ในชวง

ตนและปลายฤดูฝน ในชวงน้ีมีความช้ืน  การดูแลสวน  โดยการใชแรงคน 

ถากดวยจอบ หรือดายดวยมีด  ใชเครื่องทุนแรง 

ฐานการเรียนรู : ฐานที ่ 5   การปองกันและ

กําจัดศัตรูมะพราวโดยชีววิธี  การใชเตียนเบียนในการปองกันและควบคมุแมลงดํา

หนามและหนอนหัวดํามะพราว 

 
ฐานการเรียนรู : ฐานที ่ 6   การแปรรูปผลผลิตจากมะพราว การทํานํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  นํ้ามันมะพราวสกัดรอน  และ

การทํานํ้ากะทิ  การทําปุยหมกัจากขุยมะพราว 

3



                                     
                               

เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกาะพะงัน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสุมนรัตน  นาคมณ ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-6483855 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : มะพราว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 75  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบางรักษ หมูที่ 4 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด :  X : 616239 Y : 1055354 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคณิต สมวงศ อายุ 58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3100903050831 

ที่อยู : บานเลขที่ 8 บานบางรักษ หมูที่ 4 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 089-8735989 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนทีส่วนใหญมีสวนมะพราวที่มีอายุมากกวา 60 ป สงผลใหไดรับผลผลิตตํ่า 

และมีการขายผานพอคาคนกลาง ขาดการรวมกลุม เกดิปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ซึ่งหากปลูกมะพราวเชิงเด่ียว 

ขาดการบํารุงรักษา รวมถึงมีปญหาศัตรูมะพราวทําลาย โดยเฉพาะแมลงดําหนาม หนอนหัวดํา ดวงงวงและ     

ดวงแรด จะทําใหมีผลกระทบตอรายไดในครัวเรือน จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมการปลูกมะพราวพันธุดีทดแทนสวนเกา 

        2. สงเสรมิการปลูกพืชแซมในสวนมะพราวและกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายได 

        3. สงเสรมิการผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. กจิกรรมเกษตรผสมผสาน 

           2. การผลิตปุยอินทรยี 

           3. การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ประธาน ศพก. 

 

ศูนยเรียนรู 

ถนนบางรักษ 

7-11 ธนาคารกรุงไทย 

บางรักษซ์.10 

สาธารณสุขบางรกัษ 

แมน้ํา ปลายแหลม 

ส่ีแยกบ่อนไก่ 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การเกษตรผสมผสาน มีหลายกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลติปุยอินทรีย จากเศษวัสดุเหลือใชในแปลง สามารถลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย ใชเศษอาหารและเศษวัสดุในแปลง ไดปุยหมักนําไปใชในแปลง 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. กาบมะพราวสับเพ่ือวัสดุเพาะปลูก ลดการระบาดดวงแรด เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. โรงอบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุน สะอาด ปลอดภัย 
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แปลงเรียนรู : กิจกรรมเกษตรผสมผสานที่มีหลากหลายกิจกรรม ชวยลดความเสี่ยง และเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : สมาชิกศพก.เครือขาย และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรมสงเสรมิการเกษตร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายศิริชัย อ่ิมดํา ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 083-5206899 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 155,771 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,339 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทากระดาน หมูที ่7 ตําบล บานยาง อําเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด : Latitude 9.07935 Longitude 98.98084 X 497894  Y 1003624 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเจษฎา  หนูสุข  อายุ  58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8408-00277-89-6 

ที่อยู : บานเลขที่ 23/1 หมูที่ 10 ตําบลบานยาง  อําเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวัด สุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 090-8749199 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพปลูกยางพารา และปาลมนํ้ามัน เปนพืชเศรษฐกิจหลัก 

แตปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปญหาคอื ราคาผลผลติพืชทั้ง 2 ชนิด มีราคาตกตํ่าและรายไดไมเพียงพอตอ

การครองชีพ 

แนวทางการพฒันา : 1.การปองกันกําจัดโรคยาง  2.การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน  -3.การเพาะเห็ดฟางแบบ

กองเต้ีย  4.การปลูกสละอินโด  5.การเลี้ยงโคขุนในสวนยาง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1.การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน และแบบกองเต้ีย  2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

การจัดการดานการตลาด  3.การผลิตเช้ือไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันโรคยาง  4.การปลกูพืชแซมในสวนยางพารา 

เชน สละอินโด 5.การเลี้ยงโคขุนในสวนยาง 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ประธาน ศพก. 

 

อ.คีรรีฐันิคม อ.พนุพิน 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

8



ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปองกันกําจัดโรคยางพารา  โดยการผลิตเช้ือไตรโคเดอรมา 

   
ฐานการเรียนรูที่ 2. การปลกูพืชรวมยาง เชน การปลูกสละอินโด 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การสรางอาชีพเสริมในสวนยาง เชน การเลี้ยงโคขุน การเพาะเห็ดฟาง เปนตน 

   

ฐานการเรียนรูที่ 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการตรวจวิเคราะหดิน การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน  

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. เศรษฐกิจพอเพียง 
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แปลงเรียนรู : แปลงยางพารา ที่ต้ังหมูที่ 5 ตําบลบานยาง อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

   
เครือขาย : วสช.กลุมเลี้ยงโค-กระบือบานยางพัฒนา  ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  ศูนยจัดการศัตรูพืช 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนิสิตา  เพชรา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0847039696 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเคียนซา 

สินคาหลัก  ปาลมนํ้ามัน 

พ้ืนที่เปาหมาย  85,320 ไร 

สถานที่ต้ัง : บานคลองจัน   หมูที่ 4  ตําบลเขาตอก  อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด   X   :  528614    Y  :  980857  คา Latitude  คา Longtitude 

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเคียนซา  นายทรงชัย  พัฒนะ   

แผนที่ต้ังศูนยฯ 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

   ส่ีแยกบา้นนาเดิม                 ถนนสายบา้นนาเดิม – เคียนซา 

                                                                               
                                                                                ศูนยเ์รียนรู้          โรงเรยีนบา้นคลองจนั 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายทวีศักด์ิ  พลายเมือง    

ที่อยู  61  หมูที่ 4  ตําบลเขาตอก  อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี เบอรโทรศัพท  086-274-1300 

แปลงเรียนรู 

 

      
 

สถานการณของพ้ืนที่ 

เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอเคียนซามีการทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก  รองลงมาเปนปาลมนํ้ามัน มี

พ้ืนที่ปลูกประมาณ  85,320 ไร  พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันสวนใหญเปนพ้ืนที่ช้ันความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 

รอยละ 80 ปญหาที่พบในการผลิตปาลมนํ้ามัน คือ ผลผลิตตอไรตํ่า ราคาปจจัยการผลิตสูง   

แนวทางพัฒนา 

1. การเพ่ิมผลผลิต  มีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตใหได 200 กก./ไร/ป  โดยเพ่ิมจาก 2,600 กก./ไร/ป เปน 

2,800 กก./ไร/ป 
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2. การลดตนทุนการผลิต  มีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 1,400 บาท  โดยลดจาก  6,974 บาท/

ไร เปน   5,574 บาท 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  

1. คณะทํางานศูนยเรียนรูฯ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆของศูนยเปนอยางดี 

2. มีแปลงเรียนรูและฐานเรียนรูตาง ๆ ในการใหบริการแกสมาชิกศูนยฯและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ 

3. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของมีการบูรณาการในการดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารจัดการและ

งบประมาณ 

ฐานการเรียนรู 

 ฐานเรียนรูที่ 1  พันธุปาลมนํ้ามัน 

 

       
  

ฐานเรียนรูที่ 2  การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมนํ้ามัน 

 

        
  

ฐานเรียนรูที่ 3  การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบปาลมนํ้ามัน 
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ฐานเรียนรูที่ 4  การใหนํ้าปาลมนํ้ามัน 

 

        
  

ฐานเรียนรูที่ 5  การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน 

 

   
  

 ฐานเรียนรูที่ 6 การทําปุยหมกัและการใชประโยชน 

 

   
 

ฐานเรียนรูที่ 7 การทํานํ้าสกดัชีวภาพและการใชประโยชน 
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ฐานเรียนรูที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

         

   
 

ฐานเรียนรูที่ 9 การจัดทําบัญชีฟารม 

 

   
 

 

ศูนยเครือขาย :  1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลเขาตอก 

  2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเขาตอก 

  3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานประชาธรรม 

  4. กลุมผูปลูกปาลมนํ้ามันบานศรีวิชัย 

  5. กลุมผูปลูกทุเรียนบานเขาสามยอด 

  6. กลุมแมบานเกษตรกรบานปลายคลอง 

  7. กลุมผูเลี้ยงผึ้งโพรงบานปลายคลอง 

  8. กลุมผูเพาะเห็ดบานมิตรประชาราษฎร 

  9. กลุมผูเลี้ยงปลาบานหวยลึก 

          10. กลุมผูปลูกผักตําบลเคียนซา 

   

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

 นายญานณรงค  หนุเจรญิกลุ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท  08-0700-1055 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สินค้าหลกั : ปาล์มนํ้ามันคุณภาพ 
สถานทีต่ัง้ : 91/1 หมูท่ี่4 ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พกิดั : x 499104 y 941202 zone 47p 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 

                                              
 

ชื่อประธานศนูย์เครือขา่ย : นายสมหมาย  บัวพรหม 

เบอร์โทรศพัท ์:  087-8985572 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย  : การผลติปาล์มนํ้ามันคุณภาพ และการทําเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1.การผลิตปาล์มนํ้ามนัคุณภาพ 
       2.การทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
       3.การทําเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.การจัดทําบัญชีฟาร์ม 
 
ฐานการเรียนรู้  :                         
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 การผลิตปาล์มนํ้ามันคุณภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การปลูกพืชไร่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล 
 

        
 
ฐานการเรียนรู้ที่  3 การทําเกษตรผสมผสาน 
 

        
 

 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 

 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นางสาววันสงกรานต์  ศรีเผือก 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-3824263 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไชยา จังหวัด สุราษฎรธานี 

สินคาหลัก :  ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  1,255  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 101  ราย 

สถานทีต้ั่ง :  หมูที่ 5  ตําบล ตะกรบ  อําเภอ ไชยา  จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด :  X : 524477  Y : 1047511 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายชรินทร เช้ือบอคา อายุ  49 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 38406-00140-421 

ที่อยู :บานเลขที่ 37/1 หมูที ่4 ตําบล ตะกรบ อําเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 084-8389413 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ชายทะเลดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและเกษตรกรขาดความรูในการจัดการดินปุย 

แนวทางการพฒันา : 1. ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน 

        2. ผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน 

        3. ผลิตปุยอินทรียใชรวมกับเคม ี

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

           2. ผลิตปุยอินทรียใชรวมกับปุยผสมตามคาวิเคราะหดิน 

           3. ศดปช. มีความเขมแข็งในการจดัการดินปุยใหกับสมาชิก ศพก./แปลงใหญ 

ฐานการเรียนรู : มีฐานเรียนรูทําความตองการของชุมชน ดังน้ี 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ความรูทั่วไป เน้ือหาไดแก เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน แผนผลิตรายบุคคล อ่ืนๆ 

 ส่ีแยกไชยา 

  ส่ีแยกทา่โพธ์ิ 

  สามแยกบา้นตะกรบ 

  สามเครดิตยเูน่ียน 
  ศพก.อาํเภอไชยา 

  ส่ีแยกรุง่เรอืง 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําปุยหมัก ไดแก ปุยหมักแบบกองเต้ีย ปุยหมักแบบเติมอากาศ ปุยหมักแบบกระสอบ 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การทํานํ้าหมักชีวภาพ ไดแก นํ้าหมักจากปลา นํ้าหมักจากเศษพืช นํ้าหมักฮอรโมนพืช 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การจัดการดิน ไดแก การเก็บตัวอยางดิน การตรวจวิเคราะหดิน การอนุรักษดินและนํ้า 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การผสมปุยใชเอง ไดแก การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน การจัดการดานอ่ืนๆ ในการใชปุย 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูไดแก แปลงของ ศพก. /แปลงใหญ/ ศดปช. 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  ม ี3 ศพก.เครือขาย ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนเวียง วช.ไมผลบานเขาหลัก วช.บานหนองผักหนาม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเธียรชัย พิชัยรัตน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 093-5825250, 093-5841613 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 70 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 77 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานเหนียก หมูที่ 2 ตําบล ปากแพรก อําเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด : X 573039 Y 1016739 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายปญญา ชูแกว อายุ 48 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  384030007845 

ที่อยู :บานเลขที่ 21/2 บานเหนียก หมูที ่2 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสรุาษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 081-6767276 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1.ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมใน ศพก.เปนที่สาธารณะ 

     2. แปลงเกษตรกรตนแบบที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนควรดําเนินการแยกสวนใหชัดเจน 

     3. ฐานเรียนรูควรมีการปรับปรุงใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

     4. ควรมีงบประมาณในการกอสราง/ปรับปรุงอาคารประชุม 

     5. ปรับปรุงถนนภายใน ศพก.โดยประสานงานองคการบริหารสวนตําบล     

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. ศพก.มีพ้ืนที่ 70 ไร ปลูกปาลมนํ้ามัน 50 ไร สามารถพัฒนาตอยอดได 

           2. มีแหลงนํ้าขนาดใหญ จํานวน 15 ไร 

           3. มีการบูรณาการและงบประมาณของแตละหนวยงานในการขับเคลื่อนฐานเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต 

    

           

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรูที่ 3. อาชีพเสริม/รายไดเสริม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ไมโตเร็ว/พืชสมุนไพร 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

 

       
 

แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

            แปลงเรียนรู 

 

  1.ระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวางทางใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การผสมปุยเคมีใชเอง 
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เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดอนสัก (ปาลมนํ้ามัน) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเดชา เกิดแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-0277891 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาฉาง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 56,431 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,391 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเชียร หมูที่ 5  ตําบลคลองไทร  อําเภอทาฉาง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : Latitude 9.184121 Longitude 99.158814  X 517931 Y 1015589 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายยศฐศักด์ิ  เย่ียงกุลเชาว อายุ 50 ป  

        เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8099 00219 04 7 

ที่อยู : บานเลขที่ 123/3 บานนาลึก หมูที ่8  ตําบลคลองไทร อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 083 – 3883026 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลคลองไทร สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันรอยละ 40 รองจากยางพารา 

และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามัน (S1)แตประสบปญหาผลผลติตํ่าตนทุนการผลิตสูงจาก

ราคาปุยเคมแีละการใชในปรมิาณทีม่ากเกินความตองการของพืช  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน เฉลี่ยกิโลกรมั

ละ 3 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหเหลอืกิโลกรัมละ 2.80 บาท 
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั 

    

 
 

 

 −̄¤ฃ¤ฐþ¤¤̄ ¤ญີ̨ý−−ฅญ∙ ີ 41 ̨ ณ̄½¤ີ

ศนูย์เรียนรู้

 

จ×Ý.̄ πจ̊ปÞ¤ີ

จ.½ณ−½ฏ−ີ-  จ.ป̨∙ญ 

จฤญท¾จÞƠญ̋ญີ̊

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

เกษตรกรตนแบบ 
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ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน แนะนําใหเกษตรกรมกีารเลือกพ้ืนที่ปลูก การใชพันธุดีและการ

ดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตอง 

 

               
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน/ปุยตามคาวิเคราะหดิน แนะนําองคความรูดานการจัดการดิน/ปุยตามคา

วิเคราะหดิน  การจัดการดิน/ปุยในสวนปาลมนํ้ามันและวิธีการเก็บดินที่ถูกตองเพ่ือการวิเคราะห 

 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ ประกอบดวยองคความรูดานการผลิตปุยหมักและนํ้า

หมักชีวภาพ ทั้งการหมักแบบใชออกซิเจนและการหมักแบบไมใชออกซิเจน 

 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดโรค แมลงและสัตวศัตรูปาลมนํ้ามนั ประกอบดวยองคความรูดานการ

ปองกันกําจัดโรคที่สําคญัของปาลมนํ้ามัน  แมลงและสัตวศัตรูปาลมนํ้ามนั และวัชพืชในสวนปาลมนํ้ามันพรอม

วิธีการควบคุม 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําบัญชีฟารม ประกอบดวยวิธีการจัดทําบัญชีพรอมประโยชนในการจัดทําบัญชีฟารม 

 

                     
 

ฐานการเรียนรูที่ 6. อาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน องคความรูดานอาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

การเลี้ยงปลาหมอชุมพร การเตรียมบอเลี้ยง การปลอยปลาน้ิว อาหารและการใหอาหาร การเปลี่ยนถายนํ้า  

การเลี้ยงกบ  การใหอาหารกบรุนหรือกบเน้ือ  การเจริญเติบโต  การจัดการและการดูแลรักษา 

 

                   
 

แปลงเรียนรู : แปลงปาลมนํ้ามัน จํานวน 20 ไร ที่ต้ังหมูที ่5 ตําบลคลองไทร อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี  

  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยวิจัยและพัฒนาปาลมนํ้ามันสุราษฎรธานี, สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมลฤดี  สวัสดี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093 - 5741402 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 94,267 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,427 ราย 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 111 หมูที่ 7 ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี  84170 

พิกัด :Longitude 98.947523   Latitude 9.663457 

 

ระดับการพัฒนาของศนูย ฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายปรีชา  มะลทิิพยอายุ 54 ป  

บานเลขที่ 111 หมูที่ 7 ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท: 0833885532 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ หมูที่ 7 ตําบลคลองพา สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามัน โดยจําหนายผลผลิตแก 

ลานเทปาลมนํ้ามันที่ในพ้ืนที่ แตประสบปญหา คือ  

 - ราคาผลผลิตตกตํ่า 

- ตนทุนการผลิตสูง คาจางตัดปาลม การใสปุยขาดหรือเกินความจําเปน 
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 - คุณภาพผลผลิตตํ่า (ตัดปาลมดิบ) 

- การรวมกลุมยังไมเขมแข็ง 

แนวทางการพฒันา: พัฒนาสมาชิกศูนยเรียนรูฯ และกลุม ทํากิจกรรมลดตนทุนการผลติและเพ่ิมคุณภาพปาลมนํ้ามัน 

โดยมีแนวทางดังน้ี 

   - ผลิตปุยอินทรียใชเอง เพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี 

   - ต้ังกองทุนปุย สรางอาคารและผสมปุยเคมีใชเอง และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

   - รวมกลุมทาํกิจกรรม อบรม สรางเครือขายปาลมนํ้ามันคุณภาพคูกับโรงงานและลานเท 

เปาหมายในการดําเนินงาน 

  เพ่ิมผลผลิตปาลมนํามนัของแปลงเรียนรู จาก 3,150 เปน 3,250 กิโลกรัม/ไร/ป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตปุยอินทรีย การผสมปุยเคมี 

การนําไปใชประโยชน: ขยายผลการผลิตปุยอินทรีย และการผสมปุยเคมีหรือใชปุยผสม ตามคาวิเคราะหดิน 

 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลติปุยอินทรีย / ผสมปุยเคม ี

   2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน  

ฐานการเรียนรู : 5 ฐานหลกั และฐานเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเสริมตางๆ ใน ศพก. และเครือขาย 

ฐานการเรียนรูที่ 1 ผสมปุยเคมี (วสช.ปาลมนํ้ามันบานทาไทบน  สาธิตการผสมปุยในงาน Field day) 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ผลิตปุยอินทรีย (ลานหมักปุย อบต.คลองพา สนับสนุน มีการหมักปุยอยางตอเน่ือง) 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การวิเคราะหดิน (ต้ังโตะใหบริการ โดยทีมงาน ศดปช.) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การขยายเช้ือไตรโคเดอรมา (ต้ังโตะใหบริการ โดยทีงาน ศจช.) 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน (แปลงเรียนรูปาลมนํ้ามัน : โครงการยุทธศาสตรสินคา) 

ฐานการเรียนรูที่ 6 กิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงใน ศพก. 
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แผนที่ต้ังภายในศูนยเรียนรู (แปลงเรียนรูปาลมน้ํามัน)        

     นํ้าหมักชีวภาพ          

     ปุยพระราชทาน           

     ผสมปุยเคมี           

     สวนปาลมนํ้ามัน          

     ทีท่ําการผูใหญบาน           

      หมูหลมุ           

     บอไสเดือน           

    บอบาดาล           

     ผกัในลอรถยนต 

     ปลาดุกในบอพลาสติก   

    สถานที่สรางศาลาเรียนรู ศพก.       

              

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายชํานาญวิทย  ทินวงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 0935740967 , 077381206 

บา้น 

สระ 

ลาน

หมกั

ปุ๋ ย 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย : 182,750 ไร่ (พ้ืนที่ท าการเกษตรของอ าเภอบ้านนาสาร) 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,850 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 394/1 หมู่ที่ 1 ต าบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
พิกัด : Latitude: 8.7087968 Longitude 99.35372358 x: 538910 y : 962676  Zone: 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 

      
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสินชัย วงศ์จินดา อายุ 57 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3841200361536  
ที่อยู่ : เลขที่ 394/1 หมู่ที่ 1 ต าบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8718821 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 1.เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความต้องการได้รับองค์ความรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร 
            2. เกษตรกรขาดอาชีพเสริม มีรายได้จากอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว 
แนวทางการพัฒนา : 1. ด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
        2. มีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
        3. เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้และตัวกลางในการประสานงานด้านการเกษตร 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. ความต่อเนื่องของกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ 
           2. ฐานเรียนรู้และกิจกรรมมีความหลากหลาย 
           3. ประธานศูนย์ มีจิตสาธารณะ อีกท้ังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. พืชผักสวนครัวและการลดโรค  
- มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริโภค และจ าหน่าย 

   
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียยางพารา 
- ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียยางพาราที่เกิดจากกระบวนการท ายางแผ่นรมควันของวิสาหกิจชุมชนยางพาราพรุพี 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเลี้ยงวัว 
- สาธิตการเลี้ยงวัวที่ศาลาประชาคมวัว ต าบลพรุพี อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากมูลวัว 

  
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ า,การเลี้ยงไส้เดือนดิน และสารชีวภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคแมลง 
-สาธิตการท าและการใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ า,การเลี้ยงไส้เดือนดิน และสารชีวภัณฑ์ ป้องกันรักษาโรคแมลง 

    
แปลงเรียนรู้ : มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริโภค และจ าหน่าย 

  
เครือข่าย :   
 ศพก.เครือข่าย 
  ศพก.เครือข่ายต าบลทุ่งเตา     ศพก.เครือข่ายต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ศพก.เครือข่ายต าบลควนศรี           
  ศพก.เครือข่ายต าบลนาสาร ศพก.เครือข่ายต าบลทุ่งเตาใหม่  ศพก.เครือข่ายต าบลท่าชี  

       แปลงใหญ่ 

  แปลงใหญ่กล้วยหอม แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลท่าชี แปลงใหญ่ยางพาราต าบลควนศรี 
 หน่วยงานภาครัฐ 
         ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านนาสาร สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี 
  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร   สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร 
  ส านักงานประมงอ าเภอบ้านนาสาร  ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร  ส านักงานเทศบาลต าบลพรุพี 
  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาบ้านนาสาร โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลพรุพี 
  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านนาสาร 
 เครือข่ายอ่ืนๆ 
  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอบ้านนาสาร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอบ้านนาสาร   
  กลุ่มอสม.ต าบลพรุพี สภาองค์กรชุมชน  อาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสา 
  กลุ่มสตรีต าบลพรุพี วิสาหกิจชุมชนยางพาราพรุพี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอิสริยะ เศรษฐวัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4499782 32



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก  ลองกอง 

สถานทีต้ั่ง  หมูที่   1  ตําบลเขาวง  อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X =489599            Y=992107    zone  47 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพิศาล  พิทักษแทน  อายุ  49  ป 

รหัสบัตรประชาชน : 3841700541665  เบอรโทรศัพท :  0908671037 

ที่อยู : 95/1 หมู 1 ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
สถานการณของพื้นที ่ :  เกษตรกรในพ้ืนทีส่วนใหญมีสวนลองกองอายุมากกวา  15  ป  ผลผลิตที่ได

คอนขางสูง เนนการขายผลผลิตแกพอคาคนกลาง  กลุมไมไดมีการรวบรวมผลผลิตเองเน่ืองจากลองกอง

จะออกสูตลาดในระยะเวลาประมาณ  1  เดือน  และออกในปริมาณมาก  ดังน้ันเจาของสวนจึงตองมีเวลา
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ในการบริหารจัดการใหสามารถขายลองกองไดทันตอเวลา  ซึ่งหากขายผลผลิตลาชาก็จะเกิดความเสียหาย

จํานวนมาก  ในดานการบริหารจัดการสวนเจาของสวนมีการดูแลอยางดี  ต้ังแตขั้นรดนํ้าเรงตาดอก  การ

ตัดแตงชอดอก  การตัดแตงกิ่ง  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  และการใสปุย  จึงทําใหผลผลิตที่ออกสู

ตลาดมีคุณภาพ  แตสิ่งที่กลุมยังขาดก็คือ  การรวบรวมผลผลิตสงตลาดที่สูงขึ้น   

แนวทางการพฒันา : มีเปาหมายของการพัฒนา  คือ  

   1.การเพ่ิมผลผลิต  เปน 1,000  กก./ไร 

   2.การลดตนทุนการผลิต  เปน  11,000 บาท/ไร 

   3.การรวบรวมผลผลิตสงตลาดที่สูงขึ้น 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การจัดทําแปลงสาธิตลองกอง  การวางระบบนํ้าแบบเทปสายนํ้าพุง  และ

ความสามารถในการถายทอดความรูของเกษตรกรตนแบบ 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การลดตนทุนการผลิตลองกอง  2.การทําแปลงสาธิตระบบเทปสายนํ้าพุง 

ฐานเรียนรู : 1 การผลิตลองกองคุณภาพ 

        
ฐานเรียนรู : 2  การบริหารจัดการศัตรูพืช 

 

         
 

ฐานเรียนรู : 3  การการลดตนทุนการผลิต 

        
ฐานเรียนรู : 4  การตลาด 
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ฐานเรียนรู : 5   การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

       
ฐานเรียนรู : 6  เศรษฐกิจพอเพียง 

       
แปลงเรียนรู  

     
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวยุพเรศ  เชาววิทยา   

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  0806491767 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 88 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานทาเรือเหนือ หมูที ่2  ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X 527973 Y 988552 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นางสมคิด  กุลเพ็ง อายุ 64 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 8413 00112 210 

ที่อยู :บานเลขที่ 59 บานทาเรือใต  หมูที่ 2 ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 080-6956205 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1. มกีารพัฒนาแปลงเรียนรูผลผลติปาลมนํ้ามนัจาก 2,800 กิโลกรมั/ไร/ป เปน 3,200 

กิโลกรัม/ ไร/ป     

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1.  ศพก.มีพ้ืนที่ 88 ไร ปลูกปาลมนํ้ามัน 80 ไร สามารถพัฒนาตอยอดได 

           2.  มีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

3. คณะทํางานศูนยเรียนรูฯ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆของศูนยเปน

อยางดี 

4. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของมีการบูรณาการในการดําเนินงาน ทั้งดานการบริหาร

จัดการและงบประมาณ 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 

    
           

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. บัญชี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
37



ฐานการเรียนรูที่ 5. ประมง 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6. ปศุสัตว 

 

       

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  7. การใชน้ําอยารูคณุคา 
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ศูนยเครือขาย :  

ที่ 

 
ชื่อศูนยเครือขาย ที่อยู 

พิกัด 

โซน x y 

1 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบานนา หมูท่ี 4 ต.บานนา 47 536380 981874 

2 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลทาเรือ หมูท่ี 2 ต.ทาเรือ 47 527973 988552 

3 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลทรัพยทวี หมูท่ี 3 ต.ทรัพยทว ี 47 526507 985291 

4 แปลงเรียนรูโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 2560 ปาลมน้ํามัน หมูท่ี 2 ต.ทาเรือ 47 528966 6077948 

5 แปลงเรียนรูโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 2560 มังคุด หมูท่ี 3 ต.นาใต 47 534521 982738 

6 กลุมไมผลตําบลบานนา หมูท่ี 4 ต.บานนา 47 536380 981874 

7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 6 ต.ทาเรือ 47 529777 988507 

8 แปลงเรียนรูการทําการเกษตรแบบผสมผสานโครงการ 9101 บานทาเรือใต หมูท่ี 3 ต.ทาเรือ 47 528771 990488 

9 กลุมไมผลตําบลนาใต หมูท่ี 3 ต.นาใต 47 535728 983662 

10 วสช.เพ่ือนชาวสวนพัฒนา หมูท่ี 6 ต.นาใต 47 534057 987742 

11 ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 1 ต.บานนา 47 536123 979395 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนันทวัน  วัฒนา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 083 - 6397788 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 70 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 3  หมูที่ 13 ตําบล พนม อําเภอ พนม จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด : X  478736.9832         Y 974227.4703 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

     
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุนัน  นิตยรัตน อายุ 50 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-8408-00126-294- 

ที่อยู : บานเลขที่ 3  หมูที่ 13 ตําบลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 087-882-4596 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมในดานคุรุภัณฑที่จําเปนของ ศพก.  

      2. แปลงเกษตรกรตนแบบที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนควรดําเนินการแยกสวนใหชัดเจน 

      3. ฐานเรียนรูควรมีการปรับปรุงใหพรอมบริการใหแกเกษตรกรไดตลอดเวลา 

      4. ควรมีงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพ่ิมเติม         

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ศพก. เปนจุดศูนยกลางของอําเภอ 

           2. ใกลมีแหลงนํ้า  

           3. มีการบูรณาการและงบประมาณของแตละหนวยงานในการขับเคลื่อนฐานเรียนรู 

         4. พ้ืนที่กวางขวาง การคมนาคมสะดวก 

         5. เกษตรกรใหความรวมมือดี 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันครบวงจร 

            
ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําบัญชคีรัวเรอืน/ตนทุนอาชพี 

 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

    

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การใชปุยหมักลดตนทุน 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ประมง 
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ฐานเรียนรูเรื่อง 6.การเลี้ยงผึ้ง 

            
  แปลงเรียนรู 

1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 

         
 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพนม (ปาลมนํ้ามัน) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววิชุดา  พิมลศร ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 084-616-6598 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระแสง  จังหวัดสรุาษฎรธานี 

สถานทีต้ั่ง : บานปลายคลอง หมูที ่6  ตําบลสินปุน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X = 526179 Y = 938148 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายบุญนํา พนารักษ อายุ 57 ป  

ที่อยู : บานเลขที่ 35 บานปลายคลอง หมูที่ 6 ตําบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทร : 0862797681 
 

 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสินปุน สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม

กับการปลูกปาลมนํ้ามนั (S1) ในพ้ืนที่ตําบลสนิปุนมีโรงงานรบัซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามนั จํานวน 2 โรง เกษตรกรสวน

ใหญมคีวามรูเกี่ยวกับการจัดการบรหิารสวนปาลมนํ้ามัน เน่ืองจากเขารวมระบบ RSPO และระบบแปลงใหญ แต

ประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูงจากราคาปุยเคม ี 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลติปาลมน้ํามันซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน เฉลี่ยกิโลกรมั

ละ 3 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหเหลอืกิโลกรัมละ 2.80 บาท 
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      : การเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน จากผลผลติเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร/ป เปน 4,000 กิโลกรัม/

ไร/ป 

      : การมีอาชีพเสริมภายในสวนปาลมน้าํมัน  
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั 

           2. หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

           3. อาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน  

 

               
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

       

              

 

 

 

44



ฐานการเรียนรูที่ 3. ระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน 

     

               

ฐานการเรียนรูที่ 4. การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ดานปศุสัตว 
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ฐานการเรียนรูที่ 6. การปลกูพืชแซมในสวนปาลมน้าํมัน 

                   

 

                
 

ฐานการเรียนรูที่ 7. อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ดานประมง 
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ฐานเรียนรูที่ 8 อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ดานเตาเผาถาน 

 

      

 

 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระแสง เปนแปลง

ปาลมนํ้ามัน ซึง่เปนพืชหลักของ ศพก. แหงน้ี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 35 ไร ปาลมนํ้ามัน อายุ 14 ป ระยะปลูก 11x11

เมตร อยูในเขต Zoning ความเหมาะสมเลก็นอย แตประธาน ศพก. ก็มกีารปรับใหเปนความเหมาะสมสูง โดยการ

มีระบบนํ้าในแปลงปาลมนํ้ามัน, ใชปุยหมักที่ผลิตเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และ

ปฏิบัติตามหลัก RSPO จนปจจุบัน แปลงเรยีนรูน้ี มีผลผลติปาลมนํ้ามันเฉลี่ยประมาณ 6,000 กิโลกรมั/ไร/ป ไดรับ

คัดเลือกใหเปนแปลงตนแบบของสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการ

ประกวดแปลงเรียนรูปาลมนํ้ามันตนแบบ ดีเดน ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพปาลมนํ้ามัน นํา

รอง ประจําป 2556 

  

เครือขาย : กรมวิชาการเกษตร, สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเรวดี  อินทรเมอืง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 090 - 7044543 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 38,400 ไร   

เกษตรกรเปาหมาย : 5,568 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานควนไทร หมูที่ 5  ตําบลทาโรงชาง  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด :  zone  47  P  X: 518780   Y: 995630   

ระดับการพัฒนาของศนูย ฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมพร  ใจช่ืน อาย ุ52  ปี 

บานเลขที่ 2 หมูที่ 5  ตําบลนํ้ารอบ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : o๘7-4658626 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทาโรงชาง โดยสวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งเปน

พ้ืนที่ที่เหมาะสม (S1) ในการปลูกปาลมนํ้ามัน โดยมีพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันทั้งหมด 158,310 ไร  จากจํานวนพ้ืนที่ของ

ตําบลทั้งหมด 9,579 ไร แตในกระบวนการผลิตปาลมนํ้ามันพบวามีปญหา ดังน้ี 

     - มีปจจัยการผลิตสูง โดยเฉพาะตนทุนดานปุยเคมี  

     - เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการสวนใหไดผลผลิตในระดับที่เหมาะสม 

แนวทางการพฒันา  :  - การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั  

                             - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : ๑. การผสมแมปุยเคมใีชเอง ๒. การใชปุยหมักรวมกับปุยเคมี  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

                     ๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ ๑ ดานการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการปลูกพืชผสมผสานในแปลงของเกษตรกร เชน ตนกลวย ชะอม มะพราว ในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ดานการใชน้าํอยางคุมคา 

มีการบริหารจดัการการใชน้ําในพ้ืนที่ โดยใชระบบน้ําแปลงพ้ืนที่ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ดานการเพิ่มประสทิธภิาพปาลมน้าํมัน 

ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพปาลมนํ้ามัน โดยการบริหารการจัดการในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ดานการลดตนทนุในการผลิต(ผสมปูยเคมีใชเอง) 

ดําเนินการผสมปุยเคมี ใชเอง ตามความตองการของเกษตรกร 

สูตร  14-10-30  ราคา  770  บาท       

สูตร  14-7-35    ราคา  790  บาท 

สูตร  9-24-24    ราคา  880  บาท 

สูตร  12-4-24    ราคา  750  บาท 

สูตร  14-11-32  ราคา  770  บาท 

(ราคา ณ เดือนมิถุนายน ป ๒๕61) 
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ฐานการเรียนรูที่ 5 ดานตนแบบเกษตรกรผสมผสาน 

การปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่  ใหเกิดประโยนชสูงที่สุดในพ้ืนที่ของตนเอง 

 
 

เครือขาย : สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏรธานี, ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช  

จังหวัดสุราษฏรธานี, ศูนยวิจัยปาลมนํ้ามันสรุาษฏรธานี, สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสรุาษฏรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธเนศ  ถิ่นชาญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : o๘๒-2669610 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 47 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 77/1 หมูที ่9 ตําบลคลองนอย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : Latitude : 9.145734 Longitude : 99.266233  X : 0529251  Y : 1010975 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 
           นายสุมาตร  อินทรมณี                                                  แผนท่ีต้ัง ศพก. อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมุาตร  อินทรมณี อายุ 48 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3841100109436 

ที่อยู : บานเลขที่ 77/1 บานคอลาง หมูที่ 9 ตําบลคลองนอย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 089-7282810 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันเปนพืชหลัก เกษตรกรยังขาดความรูความชํานาญใน

การทําสวนปาลมนํ้ามันอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนพืชชนิดใหมของพ้ืนที่ในตําบลคลองนอย และตําบลใกลเคียง 

จึงทําใหการปลูก การบํารุงรักษา และการผลิตปาลมนํ้ามันทั้งระบบยังขาดประสิทธิภาพ ตนทุนการผลิตยังสูง อีกทั้ง

สภาพดินในพ้ืนที่มีสภาพความเปนกรดสูง  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ปาลมนํ้ามัน) จึงเปน

สถานที่ที่ใหเกษตรกรไดมาศึกษาเรียนรูจากสถานที่จริง แลวสามารถนําไปปรับใชกับแปลงของตัวเองไดอยางเหมาะสม 

แนวทางการพฒันา  : 1. เพ่ิมผลผลติ เปน 5,000 กิโลกรัม/ไร  

           2. ลดตนทุนการผลิต เปน 1.50 บาท/กิโลกรัม 

     3. ปรับสภาพความกรด-ดางของดิน เปน pH 5.5-6.5 
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จุดเดนของศนูยเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิต 

              2. การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมนํ้ามนัที่ไดคุณภาพ 

              3. การเพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผสมปุยใชเอง 

ใหความรูเก่ียวกับเรื่องการผสมปุยใชเองแกสมาชิก เกษตรกร และผูที่สนใจ เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

รวมถึงไดดําเนินการจัดใหมีบริการผสมปุยแกสมาชิก และเกษตรกร ไดใชปุยที่ผสมเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลติปุยอินทรีย 

การผลิตปุยหมกัจากทะลายปาลมนํ้ามัน มีการผลิตปุยหมักจากกากทะลายปาลมนํ้ามัน ซึ่งเปนการนําเศษซาก

เหลือใชจากโรงงานรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามนัมาใชใหเกิดประโยชน เปนการลดทุนทุนการผลิต และเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแก

แปลงปาลมนํ้ามันไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมน้ํามันคณุภาพ 

มีการสงเสริม แนะนําใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมนํ้ามันที่ไดระยะเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ ไมเก็บเกี่ยวผลผลิต

ปาลมนํ้ามันออนขาย ซึ่งจะสงผลกระทบถงึคุณภาพนํ้ามันปาลมและราคารับซื้อปาลมนํ้ามันของโรงงานตอไปในอนาคต 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 การปองกันและกําจัดโรคในปาลมน้าํมัน   

การปองกันกําจัดโรคลําตนเนาจากเช้ือรากาโนเดอรมาเช้ือราการโนเดอรมา (Ganoderma) เปนเห็ดชนิดหน่ึง 

ทําใหเกิดการเนาแหงของเน้ือเย่ือที่โคนลําตน และตายในที่สุด ถาไมมกีารปองกันกําจัด และการจดัการสวนปาลมนํ้ามันที่ 

ดีทั้งกอนและหลังปลกู 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การจัดการดินและการใชน้าํอยางรูคุณคา 

ใชทฤษฎีการแกลงดินในการปรับสภาพดินที่เปนกรดรุนแรงใหสามารถเพาะปลูกได รวมถึงการจัดการวัชพืชโดย

ชีววิธี และการบริหารจัดการพ้ืนทีใ่หเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากปลูกปาลมนํ้ามันแลวยังมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ในสวนปาลม

เชน เลี้ยงผึ้งในสวนปาลมนํ้ามัน ปลูกเตยหอมริมรองสวน เลี้ยงปลาและหอยขมในรองสวน  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 เศรษฐกิจพอเพยีง 

 ปลูกผักในภาชนะ เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงกบ และเลี้ยงปลานํ้าจืด เปนอาชีพเสริมสรางรายได 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการปองกันกําจัดโรคการโนเดอรมาในปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนปาลมนํ้ามันแปลงใหญตําบลคลองนอย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอรอุมา  คงเลิศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 099-4141699 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคา : ปาลมนํ้ามัน 

พ้ืนที่เปาหมาย :  11 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  30 ราย 

สถานที่ต้ัง  บานเลขที่ 68  หมูที่  2  ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด Latitude………….Longitude………..X492522    Y1018398 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                         

 

 

 

 

             

 

         ภาพประธาน ศพก.                                 ภาพแผนที่ต้ังศูนยเรียนรู          

                                                                                                                   

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางสาวสนทยา คงวุน  อายุ 45 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8408 00241 46 8  

ที่อยู : บานเลขที่ 68  บาน เช้ียวเฟอง  หมทูี่ 2 ตําบลตะกุกเหนือ  อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 084 757 1845 

สถานการณของพ้ืนที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มใีนพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา :  1. ผลผลิตออกนอยไมเหมาะสมกับพ้ืนที ่

   2. การใชพ้ืนทีไ่มถึง 100% 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. การใหนํ้าสวนปาลมนํ้ามัน 

   2. การทําอาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่  1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 
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1. ตนพันธุและแนวปลูก 

2. การใหปุย 

3. การใชทางใบแทนปุยหมัก 

ฐานการเรียนรูที่ 2  การจัดการดินปุยเพ่ือลดตนทุน 

1. การเก็บเกี่ยวตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารของพืช 

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

      

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

1. การใชนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน 

2. วิธีการใหนํ้าแกพืช 

                                      

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การจัดทาํบัญชีฟารม   บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5  เศรษฐกจิพอเพียง 

1. การพืช    

2. การประมง 

3. การปศุสัตว 

                                                   

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : การจัดการสวนปาลมนํ้ามันแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมสงเสริมการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายปราโมทย  คงวุน 

เบอรโทรศัพท : 064 9524916 
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ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน (พืช ปศุสตัว)์ 
พื้นที่เป้าหมาย : 15 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านนํ้ารอบ หมู่ที่ 11 ตําบล ทุ่งหลวง อําเภอ เวียงสระ จังหวัด สรุาษฎร์ธานี 
พิกัด : Zone 47P   X 530981   Y 954147  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายศักดิช์าย ใหมน่้อย อายุ 50 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3841500444607 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 128 บ้านนํ้ารอบ หมู่ท่ี 11 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เบอร์โทรศัพท ์: 098- 6701797 
สถานการณ์ของพื้นที่ : สภาพพ้ืนที่โดยรอบเป็นสวนยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน ติดแม่น้ําตาปี ซึ่งทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้  
ในการทําการเกษตรตลอดปี  แต่มักประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก เน่ืองจากมีพื้นที่ริมตลิ่ง เกษตรกรประกอบอาชีพชาวสวน
ยางพารา และสวนปาล์มนํ้ามัน แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เกษตรกรบางรายจึงมี        
การปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทําเกษตรแบบผสมผสาน ดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม           
แบบผสมผสาน ได้แก่ การปลูกพืชร่วมยางพารา การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่  
แนวทางการพัฒนา :  
1.  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชร่วมยางพาราเพ่ือเสริมรายได ้  

2.   จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทําให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.  ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทําปุ๋ยไว้ใช้เอง 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. ศพก.มีพื้นท่ี 15 ไร่ ปลูกยางพารา 15 ไร่ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

           2 . พื้นที่ตดิแม่นํ้าตาปี 
           3 . มกีารบูรณาการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนฐานเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การจัดการสวนยางพารา มีการจัดการสวนยางพารา ดูแลสวนยาง ไม่ใชส้ารเคมใีนการกําจัดวชัพืช 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการนําปุ๋ยคอกมาใชใ้นการปลูกพืช และผลติปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 

     
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. อาชพีเสริม/ปศุสัตว์ นอกจากจะเสริมรายได้จากการประกอบอาชพีเสริมและ ผลพลอยไดจ้ากการเล้ียง
สัตว ์คือ ปุ๋ยคอก สามารถนําไปใช้ในการทําการเกษตร ลดตน้ทุน  
       

ฐานการเรียนรู้ท่ี 4. พืชร่วมยางพารา เพ่ือเสริมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในสวนยางพารา 

     

ฐานการเรียนรู้ท่ี 5. การแปรรูปผลผลิต/จําหน่าย แปรรูปผลผลิตที่ได้จากฟาร์ม เป็นผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม จําหน่ายภายใน
ชุมชนและเป็นของฝากประจําจังหวัด 

    
      แปลงเรียนรู้ : 
1. การจัดการสวนยางพารา                                          2. การปลูกพืชร่วมยางพารา 

                          
3. การเลี้ยงสตัว์  

      
 
เครือข่าย : ศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเวียงสระ (เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวยุภาภรณ์ เสียงหวาน ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 081-7604827 
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นครศรีธรรมราช 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 20,690 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,217 คน 

สถานทีต้ั่ง : บานนาคลอง หมูที่ 10 ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : X =0593432 Y = 1013164 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดํารงค  สุนแดง  อายุ ๖3 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3801500029901 

      บานเลขที่ 9 หมูที่ 10 ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 089-8221035 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรอําเภอขนอม มีอาชีพปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน และมะพราว เกษตรกรปลูกปาลม

นํ้ามันเพ่ิมขึ้น ซึ่งพ้ืนที่การปลกูปาลมนํ้ามันมากที่สุดอยูในพ้ืนที่ตําบลควนทอง ,ตําบลขนอม และตําบลทองเนียน ตามลําดับ 

โดยมีพ้ืนที่เหมาะสมมาก (S1) มากกวารอยละ 80 และมีลานเทปาลมนํ้ามันในบริเวณใกลเคียง จํานวน 3 ลานเท แต

เกษตรกรขาดความรูในการจดัการสวนปาลมนํ้ามันที่ถูกตอง ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตตอไรตํ่า  

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันไรละ 1,000 บาท/ป 

เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามันจาก 2.8 ตัน/ไร/ป เปนอยางนอย 3.2 ตัน/ไร/ป 

ทําใหปาลมนํ้ามันที่สงขายบรษิัทมีเปอรเซ็นตนํ้ามันดิบ (CPO) ไมตํ่ากวา 17 เปอรเซ็นต 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีลดตนทุน - เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

   2. การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

   3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. การประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดในชุมชน (การเลีย้งโคขุน / ไกพ้ืนเมือง/ ปลานิล /กบ) 

   5. การวิเคราะหดินและการผลิตปุยอินทรยี 
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ฐานการเรียนรู : 5 ฐาน 

ฐานเรียนรูที่ 1 การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

ฐานเรียนรูที่ 2 การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

ฐานเรียนรูที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานเรียนรูที่ 4 การประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดในชุมชน (การเลี้ยงโคขุน / ไกพ้ืนเมือง/ ปลานิล/กบ ) 

ฐานเรียนรูที่ 5 การวิเคราะหดินและการผลติปุยอินทรีย 

 

แปลงเรียนรู 

      
 

      
 

       
 

เครือขาย : 12 ศูนย  

หมายเหตุ วันที่อัพเดท 15 สิงหาคม 2562 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายชัยวัฒน บุญพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 081-0807645 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 4,758 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 568 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสมควร หมูที่ 4 ตําบลควนหนองควา อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude : 8.099224 Longitude : 99.924959   X : 601909 Y: 895383 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเสนอ ไชยสุวรรณ อายุ 69 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3801300355163 

ที่อยู : บานเลขที่ 86 บานสมควร หมูที่ 4 ตําบลควนหนองควา อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 0800725504 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรขาดความรูในการจัดการสวนปาลมนํ้ามันที่ถูกตอง ทําใหไดผลผลติตอไรตํ่า 

และประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า    

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิต 

        2. เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

        3. พัฒนาคุณภาพผลผลติใหไดมาตรฐาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีลดตนทุนการผลิต 

           2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

           3. เพ่ิมรายไดจากอาชีพเสริม 

 

 

 

4



ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. เศรษฐกิจพอพียง 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย 12 ศูนย (ปรับปรุงขอมูล ส.ค.62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวรวิทย คงเรือง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0935741299 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรม ลดตนทุนการผลิตมังคุด 

สินคาหลัก มังคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย  : 300 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  : 131 ราย  

พิกัดที่ต้ังแปลง : คา X 565774     คา Y 935679  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางวาสนา จงจิตร   อายุ 53 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8004 00153103 

ที่อยู : 118/2 หมูที่ 2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  

สถานการณของพื้นที่ : ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไมผล มีเกษตรกรทีป่ลูก

หมายผลเปนจาํนวนมาก แตจะติดปญหาราคาผลผลิตที่ไมแนนอน จึงมีความจําเปนตองมีการใหความรูและมีกิจกรรมใน

การลดตนทุนการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดที่ไมแนนอนได และการแปรรูปผลผลิตมังคุดทีต่กเกรด หรือชวง

ราคาตกตํ่า ไดแก การผลิตมงัคุดกวน, การทําสบูมังคุด เปนตน เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมการแปรรปูผลผลิตจากมงัคุดเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางรายได ไดแก มังคุดกวน, สบูมังคุด 

        2. การขยายผลการผลิตมังคุดคุณภาพของสมาชิกเกษตรกรผูผลิตมงัคุดภายใตแปลงใหญมังคุด 

และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอฉวาง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพภายใตมาตรฐาน GAP 

           2. การทําการเกษตรผสมผสาน 

           3. การลดตนทุนการผลิตมังคุด 

ฐานการเรียนรู : 1. การคัดเลอืกพ้ืนที่ 

   2. การจัดการดินปุย 

   3. การจัดการศัตรูพืช 

   4. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (มังคดุ) 

   5. เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใชนํ้าจัดการนํ้าอยางรูคุณคา 
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ฐานการเรียนรูที่ 1  : การคัดเลือกพ้ืนที่ การเตรียมดิน การปลูก 

 
ฐานการเรียนรูที่ 2 : การจัดการดินปุย เปนการชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณ และชวยเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุ

อาหารพืชดวยวิธีการตางๆ ไดแก การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย (ปุยหมักและปุยคอก)  การปรับปรุงบํารุงดินดวย

ปุยชีวภาพ เปนตน 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 : การจัดการศัตรูพืช การจัดทําปฏิทินการปองกันและกําจัดศัตรูมังคุดตามรอบฤดูกาลผลิตมังคดุ เนน

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM)  

    
ฐานการเรียนรูที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (มงัคุด) พัฒนาผลผลิตมังคุดใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผานการ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

   
ฐานการเรียนรูที่ 5 : เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใชนํ้าจัดการนํ้าอยางรูคุณคา  

 
  

แปลงเรียนรู :  
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ศูนยเครือขาย :  1.   กลุมปุยอินทรียชีวภาพคุณภาพสูงบานนาสัญญา ตําบลหวยปริก  

 2.   ศูนยดินปุยชุมชนบานคลองรอ ตําบลนากะชะ  

             3.   ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร ตําบลไมเรียง  

             4.   ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสม ตําบลนากะชะ  

             5.   วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร ตําบลละอาย  

             6.   ศูนยเรียนรูการผลิตมังคดุคุณภาพ ตําบลละอาย  

    7.   กลุมแมบานเกษตรกรเศลาใตพัฒนา ตําบลละอาย  

 8.   ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน ตําบลละอาย  

 9.   ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ตําบลละอาย  

 10. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลละอาย  

 11. สหกรณกองทุนสวนยางจันดี จํากัด ตําบลจันดี  

 12. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 1 ตําบลนาแว  

 13. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 10 ตําบลนาแว  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพิมลศักด์ิ  วงศเทพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081 5397995  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สินค้าหลัก  :  ปาล์มนํ้ามัน 
พ้ืนที่เป้าหมาย : 11,236.50 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  :  903  ราย 
สถานที่ต้ัง  :  เลขที่ 109  หมู่ที่ 2  ตําบลทางพูน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิกัด :  X 0610814       Y 0908928 
ระดับการพัฒนาของศูนย์  : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสนัติชัย แป้นแสง 
อายุ 38 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3801300794531 

บ้านเลขท่ี 109 หมู่ที ่2 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เบอร์โทร : 099-1044644 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพการเกษตร รายได้หลักของเกษตรกร คือ ปาล์มนํ้ามัน แต่
เกษตรกรยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน จึงทําใหผ้ลผลิตต่อไร่ตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง และ
คุณภาพตํ่า 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีกิจกรรมรว่มในสวนปาลม์นํ้ามัน เช่นการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด
ฟางจากทะลายปาล์มนํ้ามัน การทําปุ๋ยหมัก 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การเพ่ิมรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดตน้ทุนการผลติปาล์มน้ํามัน 
  -  การเก็บตัวอย่างใบปาล์มนํ้ามันเพ่ือวิเคาระห์ 
  -  การใช้แม่ปุ๋ย/การผสมปุ๋ยใช้เอง 
  -  การรวมกลุม่เกษตรกร 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เพิ่มผลผลติ 
  -  การจัดการดินในสวนปาล์มนํ้ามัน 
  -  การตัดแต่งทางใบปาล์ม 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การพฒันาคณุภาพปาล์มน้ํามัน 
  -  เก็บเก่ียวปาล์มสุก 
  -  ไมม่ีสิ่งเจือปน 
  -  ส่งโรงงานภายใน 24 ช่ัวโมง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเสริมรายไดใ้นสวนปาล์มน้าํมัน 
                    - การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มนํ้ามนั 
                    - การเลี้ยงปลาในร่องปาล์มนํ้ามัน 
                    - การเลี้ยงแพะ 
 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์เครือข่ายจํานวน 10 ศูนย์ 
1. วิสาหกิจชุมชนข้าวบ้านยางยวน ม.5 ต.ดอนตรอ 2.กลุ่มปลูกผักปลอกสารพิษ ม.6 ต.สวนหลวง 
3. วิสาหกิจชุมชนหัถกรรมกะลามะพร้าว ม.9 ต.เชียรเขา4.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.3 ต.ดอนตรอ 
5.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.2 ต.ทางพูน 6.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ดอนตรอ 
7.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.12 ต.เชียรเขา 8.กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทํานาตําบลดอนตรอ ม.3 ต.ดอนตรอ 
9.กลุ่มเกษตรก้าวหน้า ม.6 ต.เชียรเขา 10. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 
 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายภาณุวัตร เพชรที่วัง  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-9591192    
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พื้นทีเ่ปาหมาย :    2,072   ไร 

เกษตรกรพืน้ที่เปาหมาย :    458   ราย  

สถานทีต้ั่ง :บานนํ้าดํา หมูที่5  ตําบลทาเสม็ด  อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด :  โซน 47N       X 608644        Y 876318 

ระดับการพัฒนาของศนูย : 

แผนที่ไปศูนย : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิโรจน บุญวงศ อายุ 67 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3800700768561       

ที่อยู :   60 หมูที ่5 ตําบลทาเสม็ด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรโทรศัพท : 089 491 9498 

สถานการณของพื้นที่ : มังคุดเปนไมผลเศรษฐกจิที่นิยมบริโภคกันอยางกวางขวาง ทั้งภายในและตางประเทศเน่ืองจากเปนผลไมคุณภาพ 

และมีโภชนาการสูง ราคาดี ทําใหตลาดมังคุดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอําเภอหน่ึงที่มีเกษตรกรปลูกมังคุดกันมากเน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

เหมาะสม จากการวิเคราะหขอมูลรวมกับเกษตรกรในพ้ืนทีพ่บวาผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพเกษตรกรไดราคาสูงมากกวามังคุดทั่วไป 2- 4 เทา 

เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ยังผลิตมังคุดคุณภาพไดเพียงรอยละ50 ของผลผลิตมังคุดทัง้หมด 

แนวทางการพฒันา : สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวดไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มังคดุ) เพ่ือ

ตองการยกระดับคุณภาพการผลิตมังคุดของเกษตรกรใหไดคุณภาพ สงผลใหไดราคาทีสู่งขึ้น โดยไดดําเนินการจัดต้ัง ศพก. ที่ตําบลทาเสม็ด 

ซึ่งที่ศูนยดังกลาวมีเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการผลิตมงัคุด ทั้งในและนอกฤดู และสามารถถายทอดเทคโนโลยี สูเกษตรกร

ในพ้ืนที่และบุคคลทั่วไปได   

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เปนแปลงตนแบบในการผลิตมังคุด การจัดการสวน การใหนํ้า การจัดการศัตรูพืช การปลูกพืชผสมผสาน 

และการดําเนินชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การนํามาใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลติและผลผลิตมคีุณภาพ 

สถ

รถ  
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หลักสูตรศูนยเรียนรู : 1.การผลิตมังคุดคุณภาพ 2.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 3.การพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงดิน 4.การจัดการศัตรูพืช

โดยชีววิธี 5.การแปรรูปผลผลติและผลิตภัณฑ 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่1 การผลิตมังคุดคุณภาพ เนนการจัดการสวน        

การใหนํ้าการจัดการศัตรูพืชการตัดแตงก่ิงการบังคับออกนอกฤดูการและเก็บเก่ียว                                                        

 

 

 

                   

ฐานเรียนรูที่2 การใชนํ้าอยางรูคุณคา เนนการใหนํ้าในสวนผลไม ระบบการใหนํ้าวิธีตางๆ ระบบเครื่องยนต ระบบทอ และสรางจิตสํานึกใน

การใชนํ้าอยางประหยัด 

                       

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่3 การพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงดิน เนนการตรวจวิเคราะหดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การผลติปุยหมัก และนํ้าหมัก

ชีวภาพ 

 
ฐานเรียนรูที่ 4 การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี เนนการใหความรู การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  การผลิตเช้ือจุลินทรียควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูพืช 

 
ฐานเรียนรูที่5 การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ เนนการแปรรูปผลไมทีร่าคาตกตํ่า ทําใหมีมลูคาเพ่ิมขึ้น และผลิตภัณฑจากมังคุด เชน 

มังคุดกวน นํ้ามังคุดเขมขน สบูจากเปลือกมังคุด ยาสระผม  
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เครือขาย : จํานวน 13 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูยฯ : นายศุภชัย หมื่นหนู ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทร 080-002210 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย :๔๓๘ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 112 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานคลองปกเหนือ  หมูที ่6  ตําบลสวนขัน  อําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด: X = 8.4150  Y= 99.5955  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 
 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายเฉลิม  ศรีแฉลม 

บานเลขที่  ๑๐๗/๑  หมูที ่6  ตําบลสวนขนั  อําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:  0862668635 

สถานการณของพื้นที่ : 

- เกษตรกรสวนใหญทําสวนยางพารา และปลูกมังคุดรอยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ไมผลทั้งตําบล 

 - สภาพพ้ืนที่เปนที่ดอน  ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า เน่ืองจากโรคเน้ือแกวยางไหล ปุยเคม ีสารเคมรีาคาสูง 

- สงเสรมิใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ และเช้ือไตรโคเดอรมาใชเองเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตมังคดุ  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน   การทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เช้ือราไตรโคเดอรมา 

ดานปศุสัตว    ดานประมง  ดานพัฒนาที่ดิน   กลุมวิสาหกิจชุมชน  

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ฐานการเรียนรู:    

ฐานการเรียนรูที่1 การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา 

 เพ่ือปองกันโรคเช้ือราในมังคุด 
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ฐานการเรียนรูที่2 การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 

ลดการใชปุยเคมี 

ฐานการเรียนรูที่3 การทําปุยหมัก 

ลดการใชปุยเคมี  เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่4 การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  เพ่ือเกษตรกรทําเปนการเสริม เพ่ิมรายได และยังมีการเลี้ยงปลาเพ่ิมเติมอีก

ดวย 

ฐานการเรียนรูที่๕ การดูแลรักษาสวนมังคุด ในรอบ 1 ป เปนฐานเรียนรูที่สรุปการปฏิบัติดูแลรักษาสวนมังคุดใน

รอบ ๑๒ เดือน ของเกษตรกรเจาของศูนยฯ 

ฐานการเรียนรูที่๖ การใชน้าํอยางรูคุณคาในการปลูกมังคุด เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน

ฐานการใหนํ้าดวยวิธีตางๆในสวนไมผล 

ฐานการเรียนรูที่7 เศรษฐกิจพอเพยีง เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเนนความ

พอเพียง 

ฐานการเรียนรูที่8 การเลี้ยงปลาในบอดิน เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการเลีย้งปลาดุก ปลานิล และกบ เพ่ือเปนโปรตีนไว

บริโภคในครัวเรือนและเปนรายไดเสริม 

ฐานการเรียนรูที่ 9 การเลี้ยงไกพื้นเมือง เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการเลีย้งไกพ้ืนเมืองเพ่ือเปนการลดรายจายเพ่ิม

รายไดในครัวเรือน 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

     

 

       

 

 

  

 

  

เครือขาย : 14 ศูนย  

หมายเหตุ วันที่อัพเดท 15 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางนทาภรณ  สุขอนันต ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรอําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 086-2838520 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ……6,431…. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……307…………. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน  51 หมูที่ 6  ตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 7.58194  Longitude 99.55622 X 624557 Y 907550 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสาคร  ทองปาน  อายุ 54 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3800600174864 

ที่อยู : บานเลขที่ 51 บานหวาใหญ หมูที่ 6  ตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราชเบอร

โทรศัพท : 083-6918656 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในตําบลไสหมากมีอาชีพสวนใหญปลกูขาว  ปาลมนํ้ามัน  โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว  

643  ไร  835  แปลง  เปนพ้ืนที่เหมาะสมการปลูกขาว (S1)  ทั้งหมด  เกษตรกรประสบปญหาเกี่ยวกับราคา

ผลผลิตตกตํ่า  ทําใหเกษตรกรที่ทํานาตองปรับตัวตามสถานการณเพ่ือความอยูรอด  ดังน้ันจําเปนตองปรับ

กระบวนการผลิตใหไดตนทุนการผลิตลดลง  โดยการใชอัตราเมล็ดพันธุ  การใชปุย  การใชสารเคมี  ทีถู่กตองและ

เหมาะสม  รวมทั้งการตรวจวิเคราะหดินกอนการเพาะปลูก  จะไดวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีปรับตัว

ในภาวะตนทุนการผลิตสูงโดยการทําเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา: การลดตนทุนการผลิต การใชปุยอินทรียชีวภาพ, การเพ่ิมผลผลิตสินคาและผลผลิตมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับ,การรวมกลุมจําหนายสินคา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู:1.การลดตนทุนการผลิตขาว การใชปุยชีวภาพ ,การทําการเกษตรแบบผสมผสาน,การ

คัดเลือกเมล็ดพันธุดีในการปลูก 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลิต  โดยการปรับปรุงดิน  การใชปุยอินทรีย  การใชเมล็ดพันธุขาว  การ

วิเคราะหดิน  การเตรียมดิน  การดูแลรักษา  ระบบโรงเรียนเกษตรกร 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การแปรรูปผลผลิต ขาวและผลผลิตในศูนย 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ พืชผกัสวนครัว 

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบฐานเรียนรู 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : …1.ศูนยศัตรูพืชชุมชนไสหมากศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)ไสหมาก ,2.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.),3.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ,4.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

ต.เชียรใหญ ,5.ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน ต.ทองลําเจียก ,6.ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ต.ไสหมาก 7.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

มะนาวนบอ ,8.ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน ต.เขาพระบาท9.ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกจิ จิ้งหรีด ต.

เขาพระบาท ,10.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ต.ทาขนาน ,11.ศูนย

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ต.บานเนิน,12.ศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ต.การะเกด 

13.ศูนยเรียนรูดานสหกรณ สหกรณการเกษตรเชียรใหญ จาํกัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอาริยา  นาคแกว ตําแหนง .นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0813682943 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 53,332 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,576 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทุงจูด หมูที ่1 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.44186 Longitude 99.44200 x 548653 y 933164 zone 47 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

  
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมุิตร ศรีวิสุทธ์ิ อายุ 49 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8004-00563-99-9 

ที่อยู : บานเลขที่ 63 หมูที ่1 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 095-4229106 

สถานการณของพื้นที่ : 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95 ปลูกยางพารา ปลูกปาลมนํ้ามัน ไมผล รอยละ5 

- สภาพพ้ืนที่ เหมาะสมกับการปลูกยางพารา แตผลผลิตมยีางมีคุณภาพตํ่า ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต 

        2. เพ่ิมประสิทธิภาพ 

        3. เปนแหลงเรียนรู 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพารารวมกับไมยืนตน 

           2. ตรวจวิเคราะหดินและผสมปุยใชเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน และผลิตปุยหมัก   

                                  ใชเองเพ่ือปรับสภาพดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 

           3. ผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันและกําจัดโรคยาง 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปลกูยางพารา 

 ผังการปลูก วิธีปลูก 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การกรีดและดูแลรักษายางพารา 

 วิธีกรีดยางพาราที่ใหผลผลิตสูง การดูแลรักษา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. โรคและศัตรูยางพารา 

 การปองกันและกําจัดโรคและศัตรูยางพารา การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การใสปุยยางพารา 

 การวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเอง การผลติปุยอินทรีย 
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แปลงเรียนรู :  

   
แปลงเรียนรู ยางพารา ระยะเริ่มปลูก ระยะกอนกรีด ระยะกรีด 

 

เครือขาย : 11 ศูนยเครือขาย (ปรับปรุงขอมลู ส.ค.62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางกนกอร ตรีไวย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 086-9699227 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 9,284 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,485 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานปลักปลา หมูที่ 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด:   X 08.77182, Y  99.85412  zone 47 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายพงศพัฒน เทพทอง อายุ 50 ป   เลขบัตร 5-1005-00087-12-1  

บานเลขที่  61/2 บานปลักปลา หมูที่ 2 ตําบลตล่ิงชัน อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:  0848515842 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรผูปลูกทุเรียนนอกฤดูตําบลตล่ิงชัน ผลิตทุเรียนนอกฤดู ปการผลิต 2561 เกษตรกร 119 

ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนนอกฤดูทั้งหมด 1,100 ไร ผลผลิตประมาณ 3,000 ตัน จากพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 6,132 ไร ปจจุบัน

เกษตรกรตําบลตล่ิงชัน ไดขอปรับเปล่ียนพื้นที่จากการปลูกยางพาราเปนการปลูกทุเรียนหมอนทองเพิ่มขึ้นทุกป ดวยภูมิ

ประเทศที่ลาดเชิงเขาลุมน้ํากลาย  ลักษณะดินรวนอุดมสมบูรณลาดเทระบายน้ําดี จากคุณลักษณะเฉพาะ ดินดี น้ําดี อากาศดี  

ทําใหตนทุเรียนสมบูรณแข็งแรง เกษตรกรใหความ สําคัญกับการจัดการระบบน้ํา การตัดแตงกิ่ง การกําจัดโรค-แมลง การใชน้ํา

หมักผลไมเพิ่มฮอรโมน น้ําหมักยากลายกําจัดแมลง เมื่อตนสมบูรณเต็มที่จะเรงใหออกดอก ตัดแตงดอก ตัดแตงผลใหปริมาณ

พอดีกับตน ขนาดผลโตรูปทรงสวย น้ําหนักประมาณ 3-6 กิโลกรัม เปลือกบาง เนื้อหนาแหง รสชาติหวานมัน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีดานการจัดการสวนเพือ่บังคับผลผลิตทเุรียนหมอนทองออกนอกฤดู จัดการ

ระบบน้ํา ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพิ่มปริมาณการใชปุยและน้ําหมักชีวภาพ การผลิตสารไลแมลงศัตรูพืชน้ําหมักยากลาย 

การปองกันโรคในทุเรียนโดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา  

แนวทางการพฒันา : ลดตนทนุการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิตมีและคุณภาพผลผลิต รวบกลุมจําหนายผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู: การผลิตทุเรยีนหมอนทองนอกฤดู การลดตนทุนการผลิตทุเรยีน การบริหารจัดการศัตรูพืช  
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การบริหารจัดการแปลงทุเรียน การจัดการระบบใหน้ําในสวนทุเรียน 

ฐานการเรียนรู:   

การผลิตทเุรียนนอกฤดู   การเตรียมตนทุเรียน การแตงดอกทเุรียน การแตงผลทุเรียน การเกบ็เกี่ยวทุเรียน 

การลดตนทุนการผลิต    การผลิตปุยน้ําหมักผลไมเพื่อลดการใชปุยเคมี การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน    

การบริหารจัดการศัตรูพืช  การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา การทําน้ําหมักยากลาย ในการปองกนักําจัดศัตรูพืช 

การบริหารจัดการแปลง  การจดัการฟารมตามมาตรฐานGAP 

การใชน้ําอยางรูคุณคา  ระบบน้ําที่เหมาะสมกับไมผล 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 1.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.สระแกว 2.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.หัวตะพาน 3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิ

พอเพียงบานโคกตะเคียน ต.สระแกว 4. ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงปราชญเกษตรลงุเลื่อน พรหมวี ต.สระแกว  

5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานจันทรหวัน 6.สวนเรียนรูสวนสมรม บาวพริกไทย ต.ดอนตะโก 7.เรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงเมืองทาหลา ต.ทาศาลา 8.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ตลิ่งชัน 9.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.ตลิ่งชัน 

10.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทาขึ้น นายสมบูรณ ศรีแกว 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายณัฐวัตร นวลรอด ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0994844419 

 

                              กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา 

                                                     จังหวัดนครศรีธรรมราช                           
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 122,496 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 14,340 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานเขาตาว ม.7 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : latitude: 8.20883 longitude: 99.50471    x: 555590 y: 907419    Zone 47  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวีระ ศิริรัตน อายุ 74 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3800900204891 

บานเลขที่ 62 หมู 7 ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 093-7725571 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเขาขาว มีอาชีพหลักในการทําสวนยางพารา โดยมี่พ้ืนที่ปลูก

ยางพาราทั้งหมด 27,170 ไร จากพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งมด 31,668 ไร แตเน่ืองดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าใน

ปจจุบัน สงผลใหราคายางพาราตกตํ่าลงเชนกัน ทําใหเกษตรกรของตําบลเขาขาว ซึ่งมรีายไดหลักมาจากการ

ทําสวนยางพารามีรายไดนอยลง และประสบปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เกษตรกรจึงหันมาสนใจใน

เรื่องการลดตนทุนการผลิตยางพารา และการประกอบอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยการสงเสริมการใชปุยอินทรีย การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน และผสมปุยเคมใีชเอง อีกดานหน่ึงก็สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงควบคูไปดวย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การทําสวนยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู : การเรียนรูเรื่องการทําสวนยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม การลดตนทุนการผลิต

ยางพารา และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู : 1. ฐานเรียนรูเรื่อง พันธุยางพารา ใหความรูเรื่องพันธุยางพารา การคัดเลือกพันธุปลูกที่ 

ถูกตองเหมาะสม ลักษณะเดน/ดอยของแตละพันธุ 

 

 

 

2. ฐานเรียนรูเรื่อง การใชปุยในสวนยางพารา ใหความรูเรือ่งการใชปุยที่ถูกตองเหมาะสม 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเอง และการผลิตปุยอินทรยี 

 

 

 

3. ฐานเรียนรูเรื่อง ระบบการกรีดยางพารา ใหความรูเรื่องระบบการกรีดยางที่ถูกตองและ

เหมาะสม 

 

 

 

4. ฐานเรียนรูเรื่อง โรคยางพารา ใหความรูเรื่องโรค การปองกันและกําจัดโรคที่สําคัญทีเ่กิด

กับยางพารา 

 

 

 

5. ฐานเรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ใหความรูเรื่องประกอบอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเพาะเห็ด การ

ปลูกพืชผักสวนครัว เปนตน 
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 15 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62)  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : น.ส.สุธิษา จันทรปรุง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทร : 087-2761879 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 31,562 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,463 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานควนอวดพัน  หมูที่ 8 ตําบล ปริก อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.282271 Longitude 99.393764 X 543362 Y 915525  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสทุันยา  ชูมณ ีอายุ 54 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8011-00384-27-5 

ที่อยู : บานเลขที่ 428 บานควนอวดพัน หมูที่ 8 ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรโทรศัพท : 094-5606507 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอทุงใหญสวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพารา และสวนปาลมนํ้ามนั 

แตประสบปญหาราคาผลผลติตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูง และรัฐบาลสนับสนุนใหปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  เกษตรกรจงึ

หันมาทําเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงดานราคาผลผลิตที่ไมแนนอน  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบปาลม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตปุยหมัก ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

        2. การตรวจวิเคราะหดินและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้าํมัน ต้ังแตการเลือกและเตรียมพ้ืนที่ การเลือกซื้อพันธุปาลมนํ้ามันการ

ปลูกและดูแลรกัษา การตัดแตงทางใบ การใสปุย การใหนํ้า และการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือเลือกใสปุยที่จําเปนตามความตองการ

ของพืชและเติมเติมในสวนทีข่าดเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติปุยหมัก ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การจัดการโรคและศตัรูปาลมน้ํามัน การผลิตสารชีวภัณฑ เชน เช้ือราไตรโคเดอรมา ในการ

ปองกันกําจัดโรคพืช 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การเสริมสรางอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในศูนยเรียนรูมีการเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก

บาน เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกมะนาวในบอซีเมนต ปลูกมัลเบอรรี่ และปลูกพืชแซมในสวน

ปาลมนํ้ามันทีย่ังไมใหผลผลติ  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

ศูนยเรียนรูเครอืขายในพ้ืนที่ ไดแก 

1) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ทุงใหญ 

2) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ปริก 

3) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

4) ไรเกษมสุข 

5) ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงสวนลุงปรีชา  

6) ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.กุแหระ 

7) วิสาหกิจชุมชนพ่ึงพิงอิงยาง 

8) ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานทุงกรวด 

9) สหกรณกองทนุสวนยางบานเสม็ดจวนพัฒนา จํากัด 

10)  ศูนยเรียนรูหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 3 

11) ศูนยการเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทุงสัง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวโสเพ็ญ  เสริมผล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-7949408 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกรุงชิง  

            อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ทเุรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,560 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 9  ตําบลกรุงชิง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : N 8.809869° , E 99.620312° 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  

นายประพันธ  แดงพรม อายุ 47 ป เลขบัตรประชาชน 3800800882501 

บานเลขที่ 39   หมูที่ 9   ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 082-2724267 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรตําบลกรุงชิง  มีพ้ืนที่ทีป่รับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราเพียงอยางเดียว  มา

เปนการปลูกไมผลมากขึ้น เชน กลวยไข กลวยหอม โดยเฉพาะพ้ืนที่การปลูกทุเรียน  มพ้ืีนที่เพ่ิมมากขึน้ซึ่ง

ปจจุบันอําเภอนบพิตํา มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนอยูที่  5,282  ไร  ในสวนน้ีเปนพ้ืนที่ใหผลผลิต 4,859 ไร  คงเหลือ

พ้ืนที่ที่ยังไมใหผลผลิต 426 ไร  โดยพ้ืนที่ปลูกทุเรียน รอยละ 70 อยูในเขตพ้ืนที่ที่มีการจัดช้ันลักษณะของดิน

ระดับที่เหมาะสม ( S1 , S2 )  อีกรอยละ 30 อยูในพ้ืนทีท่ีม่ีความเหมาะสมคอนขางนอย ตองอาศัยการดูแล

บํารุงรักษาเปนพิเศษ ทั้งน้ีการผลิตทุเรียนในพ้ืนที่ตําบลกรุงชิง ปจจุบันทั้งรายเดิมและเกษตรกรผูปลูกทุเรียนราย

ใหมยังขาดความรู ทักษะ และเทคโนโลยีในการผลิตทุเรยีนในบางเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องโรคและแมลงศัตรู

ทุเรียน 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตทุเรียน   และการเพ่ิมผลผลิตจากผลผลิตเฉลีย่ ณ ปจจุบัน ซึ่งอยูที่ 

1,200 –  1,800 กิโลกรัม/ไร/ป  เปน 3,000 กิโลกรัม/ไร/ป 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตทุเรียนนอกฤดู 
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การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การเตรียมตนทุเรียนใหมคีวามพรอมสําหรบัการผลิตทุเรยีนนอกฤดู 

2. การใชสารพาโคลบิลทราโซลในการชักนําใหทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดูกาล   

3. การเปดตาดอกและการบํารุงรักษาดอกใหพรอมในการติดผล 

4. การจัดการผลผลิตทุเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับทุเรียนเพ่ือการสงออก 

5. ฐานเสริม การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู : 

1. การเตรียมตนทุเรียนใหมคีวามพรอมสําหรบัการผลิตทุเรยีนนอกฤดู 

    ประเด็นในการถายทอดความรู 

- เรื่องการจัดการบํารุงตน การทําใบ เพ่ือใหมคีวามพรอมสําหรับ 

การผลิตทุเรียนนอกฤดู การตัดแตงกิ่ง การใชปุยทางดิน ทางใบ  

และการอารักขาพืชใหปลอดจากโรคและ 

แมลงศัตรูพืช 

2. การใชสารพาโคลบิลทราโซลในการชักนําใหทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดูกาล   

ประเด็นในการถายทอดความรู 

- แนะนําใหเกษตรกรรูจักกระบวนการทํางานของ สารพาโคลบิวทาโซน  

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการลงสาร ตลอดจนความพรอมของ 

ตนทุเรียนที่สามารถลงสารพาโคลบิวทาโซนเพ่ือการชักนําใหเกิดการ 

ออกดอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การเปดตาดอกและการบํารุงรักษาดอกใหพรอมในการติดผล 

    ประเด็นในการถายทอดความรู 

- แนะนําขั้นตอนการดูแลรักษาดอกทุเรียนในระยะตางๆ และการแตง 

ดอก การผสมเกสร ตลอดจนการอารักขาดอกทุเรียนใหปลอด 

จากโรคและแมลงทําลาย เพ่ือการติดผลที่สมบูรณของทุเรยีน 

4. การจัดการผลผลิตทุเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับทุเรียนเพ่ือการสงออก 

ประเด็นในการถายทอดความรู 

- แนะนําการดูแลรักษา ผลทุเรยีนในระยะตางๆ การบํารุงตน 

เพ่ือใหสามารถเลีย้งผลได การตัดแตงผลที่ไมมีคุณภาพทิ้ง  

การใชปุยสําหรับขึ้นพูของผลทุเรียน การเขาสี และการเกบ็เกี่ยว 

ผลทุเรียนแกสาํหรับการสงออกตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 

5. ฐานเสริม การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ประเด็นในการถายทอดความรู 

- เนนการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในการผลิตทุเรียนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และชวยลด

ตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร และเนนการใชปุยถูกสูตร ถูกตองตามความตองการของพืช  

ถูกชวงเวลา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

  

 

เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพงษพัฒน  พิมเสน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 เบอรโทรศัพท : 095-0241559 

32



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาบอน (ยางพารา)  

สถานทีต้ั่ง :  เลขที่ 58/2 หมูที่ 9 (บานนาชุมเห็ด) ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก :  ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  72,394 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  4,380 ราย 

พิกัด :  Latitude = 8.252074   Longitude =99.586229 (คา X….564640…..,Y……909715….) 

แผนที่ไปศูนย : 

             ประธาน ศพก. 

 

 

 

 

 

 

 

                           แผนที่ตังศูนย 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :   นายเจรียง สุขอนันต    อายุ :  67 ป   

เลขบัตรประชาชน :   3-8010-00014-68-9   บานเลขที่   58/2 หมูที ่9 (บานนาชุมเห็ด) ตําบลนาบอน 

อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   เบอรโทรศัพท : 086-594-6801    

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในอําเภอนาบอนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา 72,394 ไร คิดเปน

รอยละ 82 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ซึ่งยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของอําเภอและภาคใต

ของประเทศไทย ซึ่งเกษตรกรผูปลูกยางพารายังคบประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตที่นอย และราคาตกตํ่า

ทําใหตนทุนการผลิตของยางพาราเปนปญหาหลักในกิจกรรมการผลิตยางพาราของเกษตรกรอําเภอนาบอน 

แนวทางการพัฒนา :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มุงที่จะเปนศูนยเรียนรูในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอําเภอนาบอน เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเรียนรู และยังคงเปนศูนยฯ ที่

มุงในการพัฒนาการทําการเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยการวิเคราะหดิน และการใชปุยเคมี

รวมกับปุยอินทรียตามคาการวิเคราะหดิน 

การนําไปใชประโยชน :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการใชเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 
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หลักสูตรการเรียนรู จํานวน  4 หลักสูตร ประกอบดวย 

1. การผสมปุยใชเอง 

2. การใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 

3. การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

4. การเปดกรีดที่ถูกตองเหมาะสม 

 

ฐานการเรียนรู: 

1. ฐานที่  1  โรคและศัตรูยางพารา และการปลกูพืชแซม 

2. ฐานที่  2  ผึ้งโพรง 

3. ฐานที่ 3 การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง โคขุน แพะ 

4. ฐานที่ 4 เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 

5. ฐานที่ 5 การผสมปุยใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

6. ฐานที่ 6 การแปรรูปผลิตภัณฑ (สบู แชมพู หมอนยาง ลูกประคบ) 

7. ฐานที่ 7 การเผาถาน (นํ้าสมควันไม ถานอัดแทน) 

แปลงเรียนรู: 

   

   

เครือขาย :   1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนาบอน 

       2. ศูนยเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานนาชุมเห็ด  

      3. กลุมวิสาหกจิชุมชนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  

      4. กลุมวิสาหกจิชุมชนเพาะเห็ด  

                 5. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานผลิตเครื่องแกงบานหนองตาม 

                 6. สวนผักคณุครู 

  7. แหลงเรียนรูเกษตรแบบผสมผสาน 
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  8. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอนาบอน 

  9. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย 

  10. ฟารมเห็ดพัชรศักด์ิ 

  11. กลุมผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 

  12. ศูนยเรียนรูประมง 

  13. ศูนยเรียนรูไมยืนตนธนาคารตนไม 

  14. กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย 

  15. สหกรณการเกษตรนาบอน จํากัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวสมฤทัย  ใจกลา  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  085-3561546 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 182,861.67  ไร 

เกษตรกาเปาหมาย : 8,843  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทุงอินทนิน หมูที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.066683   Longitude 99.548938 

 X = 560483.5460839351  Y = 891710.4306650704 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประวิทย  เดชารัตน 

บานเลขที่ 113 หมูที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ  48 ป 

 เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3800900972880 

เบอรโทรศัพท : 093 – 6834380 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังหิน สวนใหญยึดอาชีพการทําสวนยางพารามาต้ังแตอดีต ซึ่ง

มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 80%   ของพ้ืนที่ทั้งหมด แตในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกยางพารา ไดประสบกับ

ปญหาตนทุนการผลิตที่มีราคาแพง และราคาผลผลิตที่ตกตํ่าลง ทําใหไดรบัผลตอบแทนนอย ประกอบกับ

เกษตรกรยังขาดความรูความเช่ียวชาญในดานการจัดการสวนยางพารา และการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต สรางรายไดเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการลดตนทุนในการทําสวนยางพารา โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับบริบทของชุมชน  

ฐานการเรียนรู : 

ฐานที่ 1 การจัดการดินและปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต  ใหความรูในดานการเก็บตัวอยางดิน การตรวจ

วิเคราะหธาตุอาหารในดิน และการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน/การผสมปุยเคมีใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

และการเพ่ิมคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืช 
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ฐานเรียนรูที่ 2 การกรีดยางพารา  ใหความรูในดานการเปดกรีดยางพารา และการเปดกรีดยางพาราที่

เหมาะสม เพ่ือใหไดนํ้ายางที่มีคุณภาพและสามารถยืดระยะเวลาการกรีดไดยาวนานขึ้น 

         
ฐานเรียนรูที่ 3 โรคยางพาราและการปองกันกําจัด  ใหความรูในดานการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน 

และการใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี เชน ไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เมธาไรเซียม BT และ BS  

     
ฐานเรียนรูที่ 4 การสรางรายไดเสริมในสวนยางพารา  เปนการใหความรูในการทําอาชีพเสริมในสวน

ยางพารา ไดแก การปลูกไผตงลืมแลง/ผักเขรียงแซมในสวนยางพารา การเลี้ยงเปด/ไก ในสวนยางพารา และ

การเลี้ยงกบดวยบอลอยในรองยาง 

         
ฐานเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ํา  เปนการดําเนินชีวิตที่ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก เพ่ือใชบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจาย เหลือจากบริโภคในครัวเรือน

ก็แจกจายเพ่ือนบาน และจําหนายในชุมชน เปนการเพ่ิมรายได และเปนการสรางภูมิคุมกันตอตนเองและ

ครอบครัว ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ราคาผลผลิตตกตํ่า และการบริหารจัดการนํ้า การใชนํ้าอยางรูคุณคาให

เกิดประโยชนสูงสุด 
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แปลงเรียนรู : เปนแปลงยางพาราเน้ือที่จํานวน 3 ไร  

    
เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย (20 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูยฯ : นางสาวเพชรรัตน  แสงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093 – 574-1327 สํานักงานเกษตรอําเภอบางขัน 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : สมโอ  

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๒,๕๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๒๕๐ ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานแสงวิมาน หมูที่ ๑๓ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.390498 Longitude 100.095822 X 620648 Y 927636 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอิมรอน แสงวิมาน อายุ ๕๖ ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3-8099-00174-95-7 

บานเลขที่ ๑๖๕ หมูที ่๑๓ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๓-๑๐๓๐๘๓๑ 

 

สถานการณของพื้นที่ : - เกษตรกรสวนใหญรอยละ ๖๐ ปลูกปาลมนํ้ามัน นาขาวรอยละ ๒๐ พืชผักรอยละ ๑๐ 

และสมโอรอยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ 

- สภาพพ้ืนที่ของอําเภอปากพนัง มีความเหมาะสมในการปลูกสมโอพันธุขาวทองดีและทับทิมสยาม 

ซึ่งมีรสชาติโดดเดนเปนที่นิยมของผูบริโภคและขายไดราคาดีเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน สมโอพันธุทบัทิมสยาม การขยายเช้ือจุลินทรียเพ่ือ

นํามาใชในการปองกันกําจัดโรคพืช ระบบการใหนํ้าแกพืช ดานประมง ดานพัฒนาที่ดิน การทําบัญชีรายรับ

รายจาย  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

 

 

 
 

นายอิมรอน แสงวิมาน 

ประธาน ศพก. แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูที่ ๑ การเตรยีมพื้นที่ปลูก 

การขุดยกรอง ความกวาง ความยาว ความสูง ที่เหมาะสม เพ่ือปองกันนํ้าทวม ลดความเสียหายของตนสมโอ 

ในฤดูมรสมุและการติดต้ังระบบการใหนํ้า 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การคัดเลือกตนพนัธุ 

คัดเลือกตนพันธุที่มีความสมบูรณ ปราศจากโรคพืช และแมลงศัตรูพืชเพ่ือนํามาปลูกในแปลง วิธีการขยายพันธุที่

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การใสปุยและดูแลรักษา 

การใสปุย ใหนํ้า ตามชวงอายุที่เหมาะสม ถายทอดและสาธิตการผสมแมปุยเพ่ือใชเอง การผลิตสารจับใบ การผลิต

สารแคลเซียมโบรอน สงเสริมการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา เช้ือบีที เพ่ือปองกันการเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔ การเก็บเก่ียว 

การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม สงเสรมิการติดเครื่องหมายเพ่ือนับอายุหลังดอกบานเพ่ือลดการเก็บสมโอออน

หรือเกินกําหนด  

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 14 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกรวิชญ  เชาวลิต ตําแหนง เกษตรอําเภอปากพนัง 

เบอรโทรศัพท: ๐๘๔-3987914 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 14,105 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 3,376 ครัวเรือน  

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 113  หมูที่ 5  ตําบลบานเกาะ  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด: Latitude 8.529491  Longitude 99.860514 zone 47 x 594487 y 943560   

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 
 

 อ.ทาศาลา    สีแ่ยกนํ้าแคบ เบญจมฯ              

 

    รร.บานเกาะวทิยา  

 

 

อบต.บานเกาะ 

 

 

ไปวัดเขาขุนพนม  

 

 

 อ.นบพิตาํ      สีแ่ยกนอกทา                  นครศรธีรรมราช  

   

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางพรศรี  โชติพันธ  อายุ :  58 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-8002-00081-38-9  

ที่อยู : บานเลขที่  113  หมูที่ 5  ตําบลบานเกาะ  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:  0846258422 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญมีพ้ืนที่ปลูกไมผลเชิงผสมผสาน ไดแก มังคดุ ลองกอง เงาะและทุเรียน โดย

อําเภอพรหมคีรีมีพ้ืนที่ปลูกมงัคุด 14,105 ไร  แตเกษตรกรสวนใหญพบปญหาราคาผลผลิตมังคุดตกตํ่า เน่ืองจาก

ประสบปญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช เชน เพลี้ยไฟ ไรแดง ในระยะออกดอก ระยะผลออน ทําใหผลผลิตมังคดุมี

ลักษณะผิวลาย ซึ่งไมตรงตามความตองการของตลาดสงออก เกษตรกรสวนใหญไมไดปฏิบัติดูรักษาสวนมังคุดตาม

หลักวิชาการตามมาตรฐาน GAP 

แนวทางการพฒันา :  สงเสรมิใหเกษตรกรผลิตมังคุดใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการสงออก 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : มีแปลงเรียนรูครอบคลุมทุกประเภทของการผลิตมังคุด จํานวน 4 แปลง 1.แปลงมังคดุ

เชิงเด่ียว 2.แปลงผสมผสาน (มังคุด เงาะ ลองกอง ทุเรียน) 3.แปลงมังคุดนอกฤดู 4.แปลงมังคุดอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 N S 

ท่ีวา่การอาํเภอพรหมคีร ี
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่  1   การผลิตมังคุดคุณภาพ ตามหลักวิชาการซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  2   การจัดการนํ้าในสวนมังคุด  มีจุดสาธิตการใหนํ้าบนทรงพุมเพ่ือลดปญหาการระบาดของศัตรูพืช ลด

ปริมาณการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  3   การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ใชสารชีวภัณฑ ใชแมลงศตัรูธรรมชาติ รวมกับการใช

สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  ๔   การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มีการตรวจวิเคราะหดินเบ้ืองตน เก็บตัวอยางดิน

สงวิเคราะหสถานีพัฒนาที่ดิน  และแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ตามความตองการของพืช เปนการลดตนทุน

การผลิตอีกชองทาง 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  ๕   อาชีพเสริม(ประมง,ปศุสตัว) เลี้ยงสัตว,เลี้ยงปลาเพื่อเปนรายไดเสรมิของครัวเรือน 
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ฐานเรียนรูที่  ๖   เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตนํ้าหมักปุยหมักไวใชเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

           
 

 

เครือขาย : 1.วสช.ไมผลม.7 แปลงใหญต.พรหมโลก 2.วสช.ไมผลเชิงเขา ม.7 3.ศจช 4.วสช.กลุมคัดคณุภาพมังคุด
บานศาลาใหม แปลงใหญต.นาเรียง  5.ศดปช. 6.กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 7.วสช.ไมผลบานโปน 8.วสช.กลุมแมบาน
เกษตรกรสวนจันทรศรี 9.วสช.ไมผลบานทาขาม 10.เกษตรทฤษฎีใหม 11.สหกรณการเกษตรพรหมคีรี 12.กลุมพัฒนา
คุณภาพผลผลติต.ทอนหงส 13.ศูนยเครือขายดานประมง 14.ศูนยเครือขายดานประมง(ปลานํ้าจืด) 15.ศูนยเรียนรูการ
เลี้ยงสัตว(ไกพ้ืนเมือง) 16.ศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตว(ไกพ้ืนเมืองลูกผสม) 

แปลงเรียนรู : จํานวน 4 แปลง 1.แปลงมังคุดเชงิเด่ียว 2.แปลงผสมผสาน (มังคดุ เงาะ ลองกอง ทุเรียน)       3.

แปลงมังคุดนอกฤดู 4.แปลงมังคุดอินทรยี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางภัคศจี  ดํากิ่ง    ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0801453889 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 4,911 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,450 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 11 ตําบลทายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : N 8.30068° , E 99.88108° หรือ  X 597025 , Y 917647 

ระดับการพัฒนาศนูย :  

แผนทีศู่นยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายธรรมนูญ โกกิฬะ อายุ ......51......ป 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8001-01872-12-4  

บานเลขที่ 62  หมูที ่11 ตําบลทายสําเภา อําเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 087-897649 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรตําบลทายสําเภามีอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกไมยืนตน 8,266 ไร รอยละ 54.56 

ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ซึ่งมังคุดเปนพืชที่มีความสําคญัทางดานเศรษฐกิจ เกษตรกรผูปลูกมังคุดยังตองพัฒนา

คุณภาพผลผลติเพ่ิมเติม เพ่ือใหมังคุดอําเภอพระพรหมเปนที่ตองการของตลาดและชวยใหเกษตรกรมีรายไดที่มาก

ขึ้น 

 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตมังคุด โดยการพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ และลดตนทุนการใชปุย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมังคุด โดยการตัดแตงทรงพุมเพ่ืองายในการ

จัดการแปลง ปุย นํ้า และการเก็บเกี่ยว 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด โยการใชเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 

 

ศพก. 

มหาลยัรามคาํแหง 

ตลาดเสาธง 

เวชการเกษตร 

ทางไปโรงเรยีนบา้นไสใหญ่ 

วดัเชิงแตะ 
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หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การจัดหลังการเก็บเกี่ยวมังคุด   

2. การตัดแตงกิ่ง 

3. การผลิตปุยหมกั, การใสปุย   

4. การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห 

5. การเตรียมความพรอมกอนออกดอก   

6. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

7. การดูแลรักษามังคุดชวงออกดอก ติดผล 

และกอนการเก็บเกี่ยว 

8. การเก็บเกี่ยวและการคัดแยกมังคุด 

45



 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานที่ 1  การตัดแตงกิ่งมังคุดอยางมีประสิทธิภาพ  

ฐานที่ 2  การปองกันและกําจัดโรค ศัตรูพืชของมังคุด  

ฐานที่ 3 การใหนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  

ฐานที่ 4 การจดัการปุย และทําปุยหมักในสวนมังคุด 

ฐานที่ 5 การเก็บเกี่ยวผลผลติมังคุด  

ฐานที่ 6 การคดัแยกผลผลิตมังคุด 

ฐานที่ 7 รวมพลังสรางมูลคาจากไรนาสูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

เครือขาย : 13 ศูนยเครือขาย อัพเดต ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวชญาณพิมพพรหมจันทร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สินคาหลัก : มงัคุด  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 174 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 57 ครวัเรือน  

สถานทีต้ั่ง : 71/1 หมูที ่3 บานในใส ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พิกัด : X 0565800, Y 0944450 Zone 47  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ระดับ B  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางนันทา ศักยโกสทิธ์ิ อายุ ๕5 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3800500204401 

บานเลขที่ 71/1 หมูที่ 3 บานในใส ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรโทรศัพท : 08-1270-0295  

สถานการณของพื้นที ่:  

 - เกษตรกรรอยละ 95 ปลูกยางพารา และมีการผลิตไมผลเปนอาชีพเสริม เชน มังคุด ฯลฯ  

 - สงเสรมิการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การผลิตปุยหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต  

หลักสูตรการเรียนรู :  

 - การผลิตนาหมักชีวภาพ  

 - การผลิตปุยหมัก, ผสมปุยใชเอง  
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 - การคัดแยกคุณภาพผลผลิต  

 - การผลิตสารชีวภัณฑ  

 - การตัดแตงกิ่ง, การดูแลหลงัการเก็บเกี่ยว 

 

 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การปรับปรุงบํารุงดิน สงเสริมการผลิตปุยหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

ฐานการเรียนรูที่ 2 การใชสารชีวภัณฑเพ่ือทดแทนสารเคมี สงเสรมิการผลิตสารชีวภัณฑใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

ฐานการเรียนรูที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหมกีารปลกูผัก เลี้ยงปศุสตัว เปนการเสริมรายไดลดรายจาย  

เชน การปลูกผกัสวนครัว การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเก็บตัวอยางดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน สงเสริมใหมกีารใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน  

แปลงเรียนรู : พ้ืนที่ 3 ไร 

 

เครือขาย : จํานวน 15 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันที่ 1 ส.ค. 62) 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสุพัตรา รัตนะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท : 09-3574-1270 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 23,735 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,580 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานบางพุทรา หมูที่ 5 ตําบลทาไร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด:   x 612429 y 928984 zone 47 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

                                                                                                        N          

                                                                           
                                                                                                                                                                

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจรัญ บุญวิก อายุ 49 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3-8001-01347-48-8 

บานเลขที่ : 100  หมูที่ 5  ตําบลทาไร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   

เบอรโทรศัพท : 0896481704 

สถานการณของพื้นที่ : 

- เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว 256 ครัวเรือน คิดเปนพ้ืนที่ 3,409 ไร 

- สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมดินเหนียว 

- สงเสรมิใหเกษตรกรใชพันธุขาวพันธุดี ลดการใชสารเคม ีการปลูกขาวอินทรีย 

- การผลิตปุยหมักไวใชงานเอง 

- การทําไรนาสวนผสม ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม 

- การปลูกพืชเสริมรายได 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การลดใชสารเคมี การใชเมล็ดพันธุขาวในอัตราที่

เหมาะสม และใชวิธีการทําการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม ดานปศสุัตว ดานประมง ดานพืชดานพัฒนาที่ดิน   

กลุมวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 

 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และเสริมรายได 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิต 
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ฐานการเรียนรู:    

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลิตขาวอินทรีย เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมและลดการใชสารเคม ี

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ไรนาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 การปลูกผัก เปนฐานการเรียนรูการปลกูผักที่ลดการใชสารเคมี  

 

  
ฐานการเรียนรูที่ 4 การทําปุยอินทรีย เปนฐานการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิตและชวยบํารุงดิน 

 

  
ฐานการเรียนรูที่ 5 การทําปศุสัตว การเลี้ยงสุกร จัดทําฐานการเรียนรูในพ้ืนที่ ต.บางจาก ปศุสัตวอําเภอ รับผิดชอบ 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การจัดทําบัญชีครัวเรือน เปนการทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทนุในการประกอบอาชีพเพ่ือได

ทราบรายรับ – รายจาย ของครัวเรือนและการประกอบอาชีพ 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูและทดสอบการใชสารชีวภัณฑในชุมชน และ แปลงเรียนรูการปลูกขาวอินทรียเพ่ือบริโภค  

 

         
 

เครือขาย : 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ต.ทาเรือ , 2. ศูนยเครือขาย ศพก. วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตรบาน

ดอนทะเล     (และเปนศูนย ศจช. ของอําเภอเมือง) ต.ปากพูน, 3. ศูนยเครือขาย ศพก. วิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุด

คุณภาพ แปลงใหญบานสวนพล  ต.กําแพงเซา , 4. ศูนยเครือขาย ศพก. ศูนยการผลิตขาวครบวงจร (วิสาหกิจชุมชน

กลุมทํานาบานปาไหม) , 5. ศูนยขยายเครือขาย ศพก.ดานปศุสัตว ม.8 ต.บางจาก , 6. ศูนยขยายเครือขาย ศพก. 

ดานการประมง ม.1 ต.ทาเรือ , 7. ศูนยขยายเครือขาย ศพก.     ดานการประมง ม.7 ต.ทาซัก ,  8.  ศู น ย ข ย า ย

เครือขาย ศพก. ดานการประมง ม.7 ต.บางจาก , 9. ศูนยขยายเครือขาย ศพก.       ดานการประมง ม.8 ต.บางจาก 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายธีรพงศ จันทรเรือง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-8880464 

............................................................................. 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก  :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย  :  6,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  900 ราย 

สถานทีต้ั่ง  :  บานทุงคอ เลขที่ 320 หมูที่ 2 ตําบลควนพัง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด  :  Latitude  8.15949  Longtitude  99.95577 

พิกัดที่ต้ังแปลง  :  X = 603761         Y = 901618  (Zone 47P) 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู  :  นายสมโชค  บุญวงศ 

ที่อยู  :  96/1  หมูที่ 2  ตําบลควนพัง  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   อายุ 39 ป 

เบอรโทรศัพท  :  080-6900095    เลขที่บัตรประชาชน  3 8013 00285 01 7 

สถานการณของพื้นที ่ :  พ้ืนที่ตําบลควนพัง เปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการทํานา  ผลผลิตขาวมีคุณภาพ  

รสชาติดีกวาพ้ืนที่อ่ืนๆ  ในอําเภอรอนพิบูลยมีพ้ืนที่ปลูกขาวประมาณ 6,000 ไร  อยูในเขตพ้ืนที่ ต.ควนพัง  

ต.ควนชุม และ ต.ควนเกย เกษตรกรมีการผลิตขาวนาปพันธุพ้ืนเมือง คือ พันธุสังขหยดและเล็บนก  ประมาณรอย

ละ 95  ผลผลติเฉลีย่ 300-400 กก./ไร เกษตรกรมีการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในการทํานาแตละปมักเกิด

ความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและศัตรูขาวที่สําคัญไดแก หนูนาและหอยเชอรี่  จึงทําใหผลผลิตตอไรลดลง  

แนวทางการพฒันา  :   

1. การลดตนทนุการผลิต ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ ลดการใชสารกําจัดวัชพืช การปองกันกําจัดโรค-

ศัตรูพืช โดยการใชสารชีวภัณฑ ลดการใชปุยเคมี ใชปุยอินทรียและปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยพืชสด 

2. การเพ่ิมผลผลิต การใชปุยหมักและการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยว   

3. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต มีการแปรรูปเปนขาวกลอง ขนม กาแฟ ทําใหราคาขายผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

4. การตลาด เพ่ิมชองทางการตลาด facebook, การทําบันทึกขอตกลงกับไปรษณีย 

5. การสรางรายไดเสริมหลังฤดูกาลทํานา เชน การปลูกพืชฤดูแลง การเลีย้งสัตว 
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เทคโนโลยีเดนของศูนย  :   

1. การลดตนทนุ  โดยการใชปุยหมักเพ่ือลดการใชปุยเคมี 2. การแปรรูปและการบรรจภัุณฑ 

3. การปองกันกําจัดโรค-ศัตรูพืช โดยการใชสารชีวภัณฑ 4. การปลูกพืชหมุนเวียน พืชหลังนา 

การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรที่ไดรับการเรียนรูจากฐานการเรียนรูและแปลงเรียนรูแลว  จะสามารถนําไป

ปฏิบัติ  เพ่ือปรับปรุงวิธีการผลิตขาวคุณภาพปลอดสารพิษ  และลดตนทุนในการผลิตขาว   

หลักสูตรการเรียนรู 

1. การเก็บตัวอยางดินและการตรวจวิเคราะหดิน 2. การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

3. การลดตนทนุการผลิต (การผลิตปุยหมัก)  4. การแปรรูปขาวและบรรจภัุณฑ 

5. การปลูกพืชฤดูแลง พืชหลงันา   6. การทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการประกอบอาชีพ 

 

ฐานการเรียนรู 

ฐานที่ 1 การเก็บตัวอยางดินและการตรวจวิเคราะหดิน ฐานที่ 2 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาได

อบรมการทําสารชีวภัณฑตาง ๆ เชน เช้ือรา 

ไตรโคเดอรมา เช้ือราบิวเวอเรีย 

 

 

 

 

 

 ฐานที่ 3 การลดตนทุนการผลติ (การผลิตปุยหมัก)  ฐานที่ 4 การแปรรูปขาวและบรรจุภัณฑ 

ผลิตปุยหมัก นํ้าหมัก ปุยพืชสด     แปรรูปเปนขาวกลอง เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

   
 

ฐานที่ 5 การปลูกพืชฤดูแลง/ พืชหลังนา   ฐานที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานที่ 7 การทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการประกอบอาชีพ ฐานที่ 8 ดานประมง (การเลี้ยงกบในบอซีเมนต) 

  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

   

 

  

 

เครือขาย  :   ขอมูลในระบบ จํานวน 16 เครือขาย ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :  นางสาววรรณา  สุทธิพิทักษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  :  086-0423475 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : มงัคุด พื้นทีเ่ปาหมาย : 20,879  ไร เกษตรกรเปาหมาย : 3,847  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเจดีย หมูที่ 1 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.3259077  Longitude 99.7823257 X 586144 Y 920412 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 
 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิเชียรรัตน มัชฌิกะ อายุ 67 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8003 00047654 

ที่อยู : บานเลขที่ 127/2 บานเจดีย หมูที่ 1 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศพัท : 087 273 7455 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอลานสกาเปนแหลงผลิตมังคุดที่สําคญัของจังหวัดนครศรธีรรมราช มีพ้ืนที่เพาะปลูก

ทั้งสิ้น 20,879 ไร เน้ือทีใ่หผลผลิตแลว 17,989  ไร ผลผลิต 9,115 ตันตอป คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 300 

ลานบาทตอป ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ป 2561 สัดสวนทางการผลิตและการตลาด เกษตรกรโดยเฉลี่ยสามารถ

ผลิตมังคุดคุณภาพเพ่ือการสงออก ไดรอยละ 60 อีกรอยละ 40 เปนมังคุดดอยคุณภาพ เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ ซึ่งมังคุดคณุภาพสงออกในฤดูกาลปกติ สามารถจําหนายไดในราคา 50-70 บาท/กก. และผลผลิตดอย

คุณภาพ สามารถจําหนายไดในราคา 10-30 บาท/กก. สงผลใหเกษตรกรสญูเสยีรายไดจํานวนมาก 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมังคุด 

        2. สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเช่ือมโยงการจําหนายผลผลติและผลิตภัณฑแปรรูป 

        3. มุงเนนไปที่การจัดการผลผลิตมังคุดดอยคุณภาพ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. มคีวามครบถวนของกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

           2. สามารถศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการกลุมได 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP วิทยากร นายวิเชียรรัตน มัชฌิกะ ฐานเรียนรูดาน

การทําคุณภาพมังคุด ใหมีมาตรฐานสงออก โดยใชมาตรฐาน GAP ในกระบวนการผลิต 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน วิทยากร นายประทิ่น แรกจํานงค 

ฐานเรียนรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ตลอดจนการใชปุยเคมีรวมปุยอินทรีย 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน วิทยากร นายธวัชชัย มัชฌิกะ ฐานเรียนรูดานการควบคุม 

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยใชแปลงพยากรณการระบาดศัตรูพืช ของ ศจช.ลานสกา เปนแปลงเรียนรู 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การบริหารจัดการผลผลิต (รวบรวมผลผลิต คัดแยกคุณภาพ การประมูลราคา และกากระจาย

ผลผลิตมังคุด) วิทยากร นายภานุรัตน มัชฌิกะ ฐานการเรียนรูการบริหารจัดการผลผลติมังคุด 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การแปรรูปผลผลิต วิทยากร นางธนาทิพย มัชฌิกะ ฐานการเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิต

มังคุด อาทิ มังคุดกวน ไวนมังคุด ถานมังคุด  

   
ฐานการเรียนรูที่ 6. การผลติมังคุดนอกฤดูกาล วิทยากร นายบุญเติม ศริิวรรณ  
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรู ศพก.ลานสกา ที่ต้ัง หมู 4 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา เจาของแปลง นายธวัชชัย 

มัชฌิกะ แปลงเรียนรูดานการจัดการสวน พัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุด การควบคุมกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

   
เครือขาย : จํานวน 24 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายไชยพงค ทะนันชัย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 826 0370 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 70,780ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 5,658ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานเขาตาสัก หมูที่ 4 ตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด: 47p 0596349  UTM 1000942 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายทรงยศ ดานวิริยะกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-8099-00344-27-9  วันเกิด 21 ธันวาคม 2533 

บานเลขที่  77หมูที่ 4 ตําบลทุงใส อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:081-0772683 

สถานการณของพื้นที่ :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน เปนการพัฒนาปาลมนํ้ามันทั้งระบบ ต้ังแตการผลิต

ปาลมนํ้ามันของเกษตรกรใหมีปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของโรงงาน ชวยลดตนทุนการผลิต 

และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีที่เกิดขึ้น 

สนับสนุนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลมและปาลมนํ้ามัน จากการวิเคราะหสถานการณของเกษตรกรผูปลกู

ปาลมนํ้ามันในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในดานการจัดการสวน

ปาลมนํ้ามัน การบริหารจัดการสวนปาลมนํ้ามัน ขาดความรูดานการใชปุย และเก็บเกีย่วผลผลิตไมไดมาตรฐาน ทาํให

เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง และราคาผลผลิตตกตํ่าดังน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ปาลมนํ้ามันและเปนการเตรียมความพรอมและรองรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรีอาเซียน ใหกบัเกษตรกรผูปลูก

ปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหเกิดการพัฒนาปาลมนํ้ามันทั้งระบบ ซึ่งชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเอง มีความยั่งยืน และสามารถตอสู แขงขัน กับประเทศอ่ืนในอนาคตตอไป 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การผลิตพืชเศรษฐกิจ(ปาลมนํ้ามัน)ไดเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ตามเขตความ

เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช(ปาลมนํ้ามัน) ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต จาก 7,913 บาท/ไร เหลอื 6,341 บาท/

ไรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากผลผลิต 4,401 กก./ไร เปน 6,000 กก./ไร และพัฒนาคุณภาพการผลิต เพ่ิม% นํ้ามัน

ปาลมดิบ จาก 18% เปน 20% 

 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรู:   

ฐานที่ 1 เรื่องการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

ฐานที่ 2 เรื่องการใชนํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานที่ 3 เรื่องการใชทะลายเปลาคลุมโคนปาลมนํ้ามัน  

ฐานที่ 4 เรื่องการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันที่ถูกตองและเหมาะสม 

ฐานที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเรียนรู: 
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เครือขาย : จํานวน 31 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :วาที่รอยตรีจตุรงค พนาศรม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท :081-891830 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 20,528 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 2,124 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานทะเลปง หมูที่ 2 ตําบลหวัไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด:  Latitude 8.006985 Longitude 100.277551  

 X 643385  Y 885195  Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู: 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายจําเนียร  พรหมเรือง อายุ 70 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8016-00412-46-4 

ที่อยู: บานเลขที่ 12 หมูที่ 2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช 

เบอรโทรศัพท: 085-0685305 

สถานการณของพื้นที่:  

อําเภอหัวไทรอยูในเขตลุมแมนํ้าปากพนัง เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกขาว ปาลมนํ้ามัน พืชผักและทํา

การประมง พ้ืนที่สําหรับปลกูขาวของอําเภอหัวไทรกําลังลดนอยลง เน่ืองจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูก

ปาลมนํ้ามัน 

ปญหาการขาดแคลนแหลงนํ้าจืด และระบบชลประทานสําหรับทําการเกษตร เปนปญหาหลักของพ้ืนที่

ประกอบกับความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกเพ่ือขายใหไดราคา

สูงๆ ทําไดยาก อีกทั้งประสบปญหาภัยธรรมชาติอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะอุทกภัย และภัยแลง 
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แนวทางการพัฒนา: การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: การผลิตขาวปลอดภัยแบบครบวงจร 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเตรยีมพื้นที่ปลูกและเมล็ดพนัธุ 

 ผลิตจากแปลงผลิตพันธุขาวที่ไดรับการดูแลอยางดี 

 สะอาด ปราศจากโรค แมลงและเมล็ดวัชพืชสมบูรณ เปอรเซ็นตการงอกสูง งอกไดเร็วและแข็งแรง 

การเตรียมดินสรางสภาพพ้ืนที่ใหเหมาะสมตอการปลูกและการเจริญเติบโตของขาว ชวยควบคุมวัชพืช โรค แมลง 

และศัตรูขาว 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การจัดการศัตรขูาว 

 ควบคุมวัชพืชและปองกันกําจัดโรค แมลง ศัตรูขาว 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน 

 ไถกลบตอซังปลูกพืชคลุมดิน ปองกันการชะลางหนาดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว 

 วิเคราะหดินนาทุกป (ความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมประมาณ 5.5-6.5) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การแปรรูปและการจัดจําหนาย 

 เก็บเกี่ยวขาวระยะพลับพลึง (หลังขาวออกดอก ประมาณ 30 วัน) 

 ความช้ืนขาวหลังตาก ไมเกินรอยละ 14 เหมาะตอการแปรรูป และการเก็บรักษาคุณภาพ 

แปลงเรียนรู

เครือขาย: 

1.ศูนยเรียนรูสวนนอมเกลาอําเภอหัวไทร,2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง,3.การผลิตเมลอน,4.โรงเรียนขาวและ

ชาวนา,5.การผลิตไมผล,6.การปลูกผัก,7.ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ขยาย),8.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (แปลง
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ใหญ),9.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน,10.โรงสีขาวชุมชน,11.สวนเกษตรอินทรีย,12.การเลี้ยงโคขุน,13.การเลี้ยงปูดํา

,14.สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายธนกฤต  พรหมทอง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 081-0968789 
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กระบี่ 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี 

สินคาหลัก :  ปาลมนํ้ามัน กจิกรรมเสรมิ การปลูกผักสวนครัว 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  ๗๔,๐๓๘  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  ๑,๗๖๔  ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานนํ้าซ่ํา  หมูที่ ๑๑ ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

พิกัด :  Latitude ๘.๕๖๒๕๔ Longtitude    ๙๘.๘๕๕๗๖ 

 X = ๔๘๔๑๒๘   Y = ๙๔๖๔๙๒  (Zone ๔๗)  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ  : 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายจรุง  ศรศีรัทธา 

บานเลขที่  ๒๕๒/๑ หมูที่ ๖ ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

เบอรโทรศัพท  :  ๐๘๑-๗๓๗๙๒๗๗ 

 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในอําเภอปลายพระยาสวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันและพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่

ที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามัน แตเกษตรกรยังประสบปญหาในเรื่องของตนทุนที่สูงเน่ืองมาจากราคาปุยที่

แพง เพราะปาลมนํ้ามันเปนพืชที่ตองใหปุยจึงจะใหผล อีกทั้ง ดวยสภาพที่ฝนตกชุกเสมอ การใสปุยปาลมนํ้ามัน

บางครั้งจะถูกฝนชะลางไป ปาลมนํ้ามันจึงไมสามารถใชปุยไดอยางเต็มที่ 

 

ศูนยเรียนรู

 

วดัถํา้ปราสาทนาฬาคิรงิ 

สร
ะน

้ํา 
สร

ะน
้ํา 

โรงพยาบาล 
ที่วาการอําเภอ 

เขาตอ-พังงา 

พระแสง-สุราษฎรธานี 
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แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอปลายพระยา ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ปาลมนํ้ามัน) เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยที่ตําบลปลาย

พระยา ซึ่งศูนยดังกลาวเปนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถถายทอด

เทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตร (ปาลมนํ้ามัน) สูเกษตรกรทั่วไปได และในการดําเนินการของศูนยน้ันได

อบรมเกษตรกรไปแลวในป ๒๕60 ทําใหเกษตรกรไดรับความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามันที่มี

คุณภาพ โดยการปรับใชเทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น 

 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ โดยการใชเทคโนโลยีที่

สอดคลองกับบริบทของชุมชน 

 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

 

หลักสูตรการเรียนรู : ๑. การจัดการสวนปาลมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ๒. การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบ 

 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานที่ ๑ การจัดการสวนปาลมที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยเนนวิธีการเลือกสถานที่ การเตรียมการปลูก 

การปลูก วิธีการปลูกและการจัดการหลังการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

  

ฐานที่ ๒ การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบ เนนวิธีการเก็บตัวอยางดินและใบปาลมนํ้ามันไป

วิเคราะหธาตุอาหาร เพ่ือวางแผนการใชปุยใหเหมาะสมกับพ้ืนที่และสภาพของตนปาลมนํ้ามัน 
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แปลงเรียนรู 

 

 ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูยฯ : นางสาวสุภาวดี  บังเพ็ง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : ๐84-1960439  สํานักงานเกษตรอําเภอปลายพระยา 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอลําทับ จ.กระบ่ี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 80,598 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,054 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 261 หมูที ่3  ตําบล ทุงไทรทอง อําเภอลําทับ  จังหวัดกดกระบ่ี 

พิกัด : Latitude 8.03937  Longitude 99.28965            x : 0532186 y : 0889210 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมหวิง หนูศิริ  อายุ 51 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน: 3 8104 00406 93 1 

ที่อยู : บานเลขที่ 261   หมูที่ 3   ตําบล ทุงไทรทอง   อําเภอ ลําทับ   จงัหวัด กระบ่ี 

เบอรโทรศัพท : 087 2793557 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่มกีารปลูกปาลมนํ้ามัน รอยละ 55 แตตนทุนการผลิตสูง  

                             ราคาผลผลิตตกตํ่า 

แนวทางการพฒันา :  1. ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันจากเดิม รอยละ 20 

   2. เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามันจากเดิม 3,100 กก./ไร เปน 3,500 กก./ไร 

   3. ปลูกพืชแซมเพ่ือเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน 

   4. เช่ือมโยงการตลาดในรูปแบบแปลงใหญ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลติ 

   2. ปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตวในสวนปาลมนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมรายได 

   3. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันศัตรู/โรคปาลมนํ้ามัน 

กระบ่ี – ลาํทบั 

ท่ีตัง้ ศพก.ลาํทบั 

นายสมหวิง  หนศิูร ิ
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ฐานการเรียนรู :  

 ฐานการเรียนรูที่ 1 การลดตนทุนการผลิต 

       เก็บตัวอยางดินและใบปาลมเพ่ือนําไปวิเคราะหและใชปุยตามคําแนะนํา รวมทัง้

การใชปุยหมักเพ่ือปรับโครงสรางดิน  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน 

       มีการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เลี้ยงสัตวนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน เพ่ือเพ่ิมรายไดในสวน

ปาลมนํ้ามัน  

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

ศูนยเครือขาย : ศูนยเครือขาย ศพก.ลําทับ มีจํานวน 12 ศนูย ครอบคลุมทั้ง 4 ตําบลของอําเภอลําทับ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพันธนู ใจกวาง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081 9127362 
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ส 

ถนนทางเขาชัยนาท บานราหมาด 

เซเวน ไปทาเรือ 

ศูนยเรียนรูฯ ไป 

หัว

หิน

 

สะพาน              

 

ไปทาเรือ 

โรงเรียนบานราป ู

 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  

สินคาหลัก  ปาลมนํ้ามัน  พ้ืนที่เปาหมาย 10,000 ไร  เกษตรกร  800 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานราปู หมูที่ 1  ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี 

พิกัด : X 510113. Y 853071. 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคาํรณ  หมาดเสม็  อายุ 50 ป 

บานเลขที่ 61/1 หมูที่ 1 ต.ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี 

เบอรโทรศัพท : 0653625780 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอเกาะลันตา สวนใหญปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามันรอยละ 66.30ของพ้ืนที่

ทําการเกษตร และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S1) รอยละ 22.58 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามัน (S1) รอยละ 30.00  โดยเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด และพ้ืนที่ทางกายภาพไมเหมาะสม 

แนวทางการพฒันา :   การเพ่ิมรายไดในสวนยางพาราและปาลมนํ้ามัน 

         การผลติลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยอินทรีย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเกษครผสมผสานในสวนปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรเรียนรู :  (1)ฐานเรยีนรูลดตนทุนการการผลิต เพ่ิมผลผลิต กิจกรรม การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง  การกองทางใบ

ในสวนปาลม  การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหาร 

                    (2) ฐานเรียนรูการเพ่ิมรายไดในสวนปาลม กิจกรรม การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงปลาดุกใน

บอพลาสติก 

                    (3) ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมไมยืนตนโตเร็ว  ผักสวนครัว 
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ฐานการเรียนรู ฐานเรียนรูลดตนทุนการการผลิต เพ่ิมผลผลิต กิจกรรม การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง  การกองทางใบในสวน

ปาลม  การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหาร 

 
 

 

 

 

 

 

1.2 การกองทางใบในสวนปาลม 

 

 

  

 

 

  1.3 การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง 

 

 

 

 

(2) ฐานเรียนรูการเพ่ิมรายไดในสวนปาลม กิจกรรม การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

 

 

  

 
 

(3) ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมไมยืนตนโตเร็ว  ผักสวนครัว 
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แปลงเรียนรู  ต้ังอยูที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

  

  

 
 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นายสุรชัย  สุภาพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  088-7683493 
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อ.ลาํทบั อ.ทุง่ใหญ่ 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

อ.เหนือคลอง อ.ชยับรุ ี

ท่ีวา่การ อ.เขาพนม 

ถ.เขาพนม-ทุง่ใหญ่ 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี  

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน  สินคาเสริม เศรษฐกิจพอเพยีง ปลูกผัก เลีย้งปลา เลี้ยงไก เลี้ยงโค 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 186,451    ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,319  ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานบางนุย หมูที่ 6 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

พิกัด : Latitude 8.290765 Longitude 99.317581  X = 534985  Y = 916510  Zone 47 

ระดับพฒันาของศูนยฯ:  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมณฑา คงกะพันธ  อายุ 49 ป 

ที่อยู : 10/2 หมูที่6 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

เบอรโทรศัพท: 082-8007185 

สถานการณของพื้นที่ : 

           - อําเภอเขาพนมเกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเชิงเด่ียว ไดแก ปาลมนํ้ามัน  ยางพารา กระจายอยูในพ้ืนที่ปลูก 6 ตําบล 

โดยประมาณพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามันมาก(S1) รอยละ 49.4  ของพ้ืนที่ทั้งหมดในอําเภอ  พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย 

(S3) รอยละ 28.9  และพ้ืนที่ไมเหมาะสมรอยละ 20  ของพ้ืนที่ทั้งหมดในอําเภอ  ในสงนของตําบลสินปุน  เปนพ้ืนที่เหมาะสมกับ

การปลุกปาลมนํ้ามันมาก( s1) ประมารรอยละ 70  พ้ืนที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) รอยละ 25  ของพ้ืนที่ทั้งหมดในตําบล (ขอมูล

จาก สนง.พัฒนาที่ดินเขต 11) 

            - เกษตรกรประสบปญหาปจจัยการผลิตสูง โดยเฉพาะตนทุนดานปุยเคมี และยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการ

สวนใหไดผลผลิตในระดับที่เหมาะสม 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู: การผสมแมปุยเคมีใชเอง  การใชปุยอินทรียปรับปรุงบํารุงดิน  เศรษฐกิจพอเพียง  

การนําไปใชประโยชน: ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  และเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรเรียนรู:  

1.การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน 

2.การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุน (เช้ือราไตรโคเดอรมา) 

3.การทํากิจกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การเก็บตัวอยางดิน ใบปาลมนํ้ามัน และการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน 

5.การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรู:  

ฐานการเรียนรูที๑่ การทํากิจกรรมการผลติสินคาเกษตรและการดํารงชวิีตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

มีกิจกรรมปลูกผัก พันธุพืชหลายชนิดโดยจัดการพ้ืนที่เหมาะสม  เลี้ยงปลาดุกบอปูนซีเมนต บอพลาสติกเลี้ยงกบในบอ

ปูนซีเมนต  เลีย้งไกไข  และเพาะเห็ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที๒่ การจัดการดิน และ การผลิตปุยอินทรยีเพื่อลดตนทนุการผลิต 

      มีการใชประโยชนจากมูลสัตวที่เลี้ยง ไกไข  โค  หมูหลุม ซึ่งผลผลิตที่ไดจากมูลสัตวมีจํานวนหลายตันตอป สามารถ

นําไปใชในสวนปาลมนํ้ามัน และปลูกพืชทั่วไปไดเพียงพอ ยังเปนการปรับปรุงบํารุงดินดวย 

 

 

 

 

 

               

ฐานการเรียนรูที๓่ การเก็บตัวอยางดิน ใบปาลมน้ํามัน และการใชปุยอยางมีประสิทธภิาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 

    การผสมปุยเคมีใชเอง มกีารใชปุยตามคาวิเคราะหใบปาลมนํ้ามัน  มีโรงผสมปุยบริการสมาชิกและสามารถใหความรู

การเก็บตัวอยางดิน และใบปาลมนํ้ามัน เกษตรกรผูทีส่นใจ 
 

ฐานการเรียนรูที่๔ การเรียนรูการเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 

      มีการจัดการพ้ืนที่ระหวางรองปาลม  และการจัดการตนปาลมนํ้ามันที่ไมสมบูรณ  สวนพ้ืนที่วางเปลาในสวนปาลม 

มีการใชใหเกิดประโยชนเชน การเลี้ยงโค  การปลูกพืชอาหารสัตว  การปลูกพืชผัก และขุดสระนํ้าเพ่ือไวใชชวงหนาแลง 

และเลี้ยงปลา 

10



  

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายอนุชาติ เดชสถิตย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9637254  ,  075-689251 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลคลองพน อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี  

สินคาหลัก   ปาลมนํ้ามัน (กจิกรรมเสริม การปลูกผักเหมียง) 

พ้ืนที่เปาหมาย  194,508  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  4,404  ราย 

สถานทีต้ั่ง:  หมูที่ 7 บานคลองแรด ตําบลคลองพน  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบ่ี 

พิกัด : X 471365 , Y= 933540 โซน 47   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประภาส  กาเยาว 

ที่อยู :  ม.7 ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี  

เบอรโทรศัพท:   0891648349 

สถานการณของพื้นที่ :   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลคลองพน  มีอาชีพหลักคอืเปนเกษตรกร  ปลูกปาลมนํ้ามันรอยละ 

70  และปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลกูปาลมนํ้ามัน (S1)รอยละ 63   ซึ่งปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่า ปจจัยการผลิตราคาสูง  

แนวทางการพฒันา :  การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

    เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน  500 กิโลกรมัตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  :  การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน  

หลักสูตรเรียนรู:  1.  การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 

   2.  การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

   3. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรู:  1 การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน  ไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือก 

พันธุปาลมนํ้ามันที่ใหผลผลิตดี และกําหนดระยะการปลูก  การเก็บตัวอยางดิน  ใบปาลมนํ้ามัน  

 

 

 

 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ ต.คลองพน 

ไป
จ.

ตร
งั 

ไป
 อ

.เห
นือ

คล
อง

 จ
.ก

ระ
บี่ 

ป๊ัมนํา้มนั ปตท. 

ตลาดเทศบาล ต.คลองพน 

โรงเรยีนคลองพน 
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2. การลดตนทนุการผลิต – เปนการ ใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดย

เนนการใชปุยตามคา วิเคราะหดิน ซึ่งจะสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน 

ใชปุย ตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชตามคาวิเคราะหดินตอแปลง เพ่ือลด

ตนทุนในการผลิตปาลมนํ้ามนัไดมาก เก็บตัวอยางดินและใบปาลมนํ้ามันเพ่ือ

นําไปวิเคราะหและใสปุยตามคําแนะนํา  และมีการผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย

เพ่ือใชรวมกับปุยเคมี  นอกจากน้ียังมีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันกําจัดโรคพืช 

  3. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน  มกีารปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน  

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

            
 

 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกรวรรณ  กญัจนะกาญจน   

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท : 095-4193544 
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โรงเรียนบานทักปริก 

ศูนยเรียนรูฯ 

สหกรณการเกษตรจังหวัดกระบี่ 

โรงเรียนเมืองกระบี่ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

สามแยกตลาดเกา สามแยกปากทางวัดถ้ําเสือ 

ไป

น้ํา 

ตก

หวย

โต 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทับปริก 

สินคาหลัก  ปาลมนํ้ามัน  สนิคาเสริม  การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลมนํ้ามัน 

พ้ืนที่เปาหมาย   72,980    ไร  

เกษตรกรเปาหมาย 2,117  ราย 

สถานทีต้ั่ง: บานทักปริก หมูที่ 5 ตําบลทบัปริก อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่

พิกัด:  X 0486425   Y 0904604 Zone 47 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายชัยวุฒิ เหมทานนท  อายุ  ป 

       บานเลขที ่85 หมูที่ 5 ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 

เบอรโทรศัพท: 084-1889993 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทับปริก สวนใหญทําอาชีพเกษตรกร โดยเปนเกษตรกรปลูกปาลม

นํ้ามันรอยละ 75 ของพ้ืนที่ และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามันรอยละ 90 ของพ้ืนที่ โดย

ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกระบ่ี แตเน่ืองจากประสบปญหาที่ราคาของปาลมนํ้ามันตกตํ่าและปจจัย

การผลิตปาลมนํ้ามันมีราคาสูง  

แนวทางการพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน ซึ่งเกษตรกรใชตนทุนในการผลิตปาลมนํ้ามัน เฉลี่ยไรละ 

4,000 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 2,500 บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรเรียนรู: 1. การอนุรักษดินและการผลิตปุยอินทรยีเพ่ือลดตนทุน 

 2. การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุน (ผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา) 
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 3. การทํากิจกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. การเก็บตัวอยางดิน  ใบปาลมนํ้ามัน และการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน  

 5. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน(การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม) 

ฐานการเรียนรู: 1. การอนุรักษดินและการผลิตปุยอินทรียเพ่ือ

ลดตนทุน - การใชนํ้ามูลสุกรมาใสในแปลงปาลมนํ้ามัน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตของปาลมนํ้ามัน ไดนํานํ้ามูลสุกร

มารดระหวางรองสวนปาลมนํ้ามันในชวงฤดูแลง  ทําใหผลผลิต

ภายในสวนปาลมนํ้ามันเพ่ิมมากขึ้น เห็นไดวาปาลมนํ้ามันใหผลดก  ผลใหญ  นํ้าหนักดี ไมขัดผลผลิต และไดผลผลิต

เพ่ิมขึ้นเทาตัว  จากที่ไดผลผลิตเฉลี่ย 2.3 ตันตอไรตอป ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 4.2 ตันตอไรตอป เปนการลดตนทุนการ

ผลิตและรักษาหนาดินไวดวย โดยจะบรรยายไดเกษตรกรผูเขารวมอบรมฟง 

ฐานการเรียนรู: 2. การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุน (ผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา) – เปนการใช

เช้ือราไตรโคเดอรมาแทนการใชสารเคมีในการในทองตลาด 

และไมเปนพิษตอเกษตรกร และเปนการใชธรรมชาติรักษา

ธรรมชาติดวยกันเอง โดยมีการสาธิตในการทําใหผูเขาอบรมทุกครั้ง 

ฐานการเรียนรู: 3. การทํากิจกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – ในแปลง

เรียนรูยังมีการทํากิจกรรมการเกษตร โดยเนนการทําเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการเลี้ยงไก ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา

นํ้าจืด และการปลูกไมผลรอบบริเวณ ทําใหลดรายจายใน

ครัวเรือนไดมาก 

ฐานการเรียนรู: 4. การเก็บตัวอยางดิน  ใบปาลมนํ้ามัน 

และการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน– เปนการ 

ใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งจะสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุย

ตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชตามคาวิเคราะหดินตอแปลง เพ่ือลดตนทุนในการผลิตปาลมนํ้ามันไดมาก  

 

 ฐานการเรียนรู: 6. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน – เปน

การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน โดยการใชทะลายปาลม

นํ้ามัน เปนวัสดุในการปลูกเห็นฟางในระหวางรองตนปาลม

นํ้ามัน ทําใหมีการไดเสริมจากการปลุกปาลมนํ้ามันเพ่ิมอีกทางหน่ึงดวย 
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แปลงเรียนรู 

 
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายสนธ์ิ ไกรวิจิตร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 090-9832119 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 

สินคาหลัก  ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย   193,100    ไร  

เกษตรกรเปาหมาย 5,210  ราย 

สถานทีต้ั่ง  บานหินดาน ม.5 ต.เขาใหญ อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 

พิกัด     X = 471365,  Y= 933540 Zone 47  : Latitude 8.445331 Longitude 98.73986 

ระดับพฒันาของศูนยฯ: A 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

                                                         อ.ปลายพระยา 

                             

จ.พังงา                   6 กม                   สี่แยกอาวลึกเหนือ                    จ.กระบี่ 

 

                                                            ต.แหลมสัก 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:   นายพันศักด์ิ  จิตรรัตน 

ที่อยู:  33/2  ม. 5 ต.เขาใหญ อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 

เบอรโทรศัพท:  08 1978 4642 

สถานการณของพื้นที่:  เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเขาใหญ สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันรอยละ 70 และเปนพ้ืนที่

เหมาะสมในการปลูกปาลม (S1) แตประสบปญหาการคัดเลือกพันธุ  ตนทุนการผลิตสูง การจัดการสวน ราคาปุยแพง 

แนวทางการพฒันา: การคัดเลือกพันธุปาลม การลดตนทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  เฉลี่ยไรละ 4 ตัน/ไร/ป 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

การนําไปใชประโยชน: การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั 

หลักสูตรเรียนรู:  

1. การทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร 

2. การจัดการสวนปาลมนํ้ามนัคุณภาพ 

3. การผลิตปุยหมักและปุยชีวภาพเพ่ือลดตนทุน 

4. การสรางอาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

ศนูยเ์รยีนรู ้
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ฐานการเรียนรู:  

    1. การทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร แนะนําสงเสริมใหเกษตรกรสามารถทําบัญชีเบ้ืองตนได รูรายรับ

รายจายเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการเกษตร         

 

 

       

 

 

2. การจัดการสวนปาลมนํ้ามนัคุณภาพ มีการถายทอดความรูการจัดการสวนในชวงอายุที่ตางกัน พรอมทั้งการ

จัดการสวนแบบครบวงจร 

                   

 

 

 

 
 

3. การผลิตปุยหมักและปุยชีวภาพเพ่ือลดตนทุน            

 

 

        

 

 

4. การสรางอาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน  
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แปลงเรียนรูปาลมน้ํามัน 

 

 

                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: สถานีพัฒนาดินจังหวัดกระบ่ี / กลุมผลิตปุยอินทรียตําบลอาวลึกเหนือ /ศูนยพืชสวนจังหวัดกระบ่ี/ปศุ

สัตวจังหวัดกระบ่ี/ประมงจังหวัดกระบ่ี/ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดกระบ่ี/อบต.เขาใหญ อําเภออาวลึก/กรมวิชาการ

เกษตร 
 

         ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายนพพล  ราบบําเพิง   

         เบอรโทรศัพท:  08 4841 1002 

         สํานักงานเกษตรอําเภออาวลึก: 075 681509  
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ร.ร.ราชประชานุเคราะห 2 
วัดบางผึ้ง 

ไป จ.ตรัง ไป จ.กระบี ่

ศูนยเรียนรูฯ 

ถ.เพชรเกษม 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโคกยาง  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  

สินคาหลัก  ปาลมนํ้ามัน   สนิคาเสริม การปลูกผักเหมียงแซมปาลม   

พื้นทีเ่ปาหมาย  92,209  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  2,176  ราย 

สถานทีต้ั่ง:บานบางผึ้ง  หมูที ่5  ตําบลโคกยาง  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี 

พิกัด :X=505555  Y= 884297.85 Zone 47 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวารินทร  ใจเกลีย้ง  อายุ 65 ป 

         บานเลขที่ 101 หมูที ่5 ต.โคกยาง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบ่ี 

เบอรโทรศัพท: 086-5936563 

สถานการณของพื้นที่ : ปาลมนํ้ามันเปนพืชนํ้ามันอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและจังหวัด

กระบ่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากปาลมนํ้ามันเปนพืชชนิดเดียวที่ใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวยพ้ืนที่มากกวาพืชนํ้ามันอ่ืน ๆ ซึ่งจังหวัดกระบ่ีมี

พ้ืนที่เพาะปลูกปาลมนํ้ามัน  992,842  ไร เกษตรกรผูปลูก 25,065 ครัวเรือน เปนพ้ืนที่ใหผลผลิตแลว  864,256 ไร คิด

เปนรอยละ 87.05 ปริมาณผลผลิตรวม  2,867  ตัน ซึ่งกระจายพ้ืนที่ปลูกใน 8 อําเภอหลักของจังหวัดกระบ่ี  อําเภอเหนือ

คลอง เปนอําเภอหน่ึงที่มีเกษตรกรปลูกปาลมนํ้ามันเปนพ้ืนที่ 70,041 ไร เปนพ้ืนที่ใหผลผลิต  65,277   ไร  เกษตรกรผู

ปลูกปาลมนํ้ามัน  3,680  ครัวเรือน ซึ่งสวนใหญกวารอยละ 96  เปนเกษตรรายยอยที่มีพ้ืนที่ปลูกนอยกวา 50 ไร  

เกษตรกรขาดความรูเก่ียวกับพันธุปาลมนํ้ามันและเทคโนโลยีในการผลิตการปฏิบัติและการเก็บเก่ียวที่ถูกตอง จึงเปนผลทํา

ใหเกษตรกรสามารถผลิตปาลมนํ้ามันไดผลผลิตในเกณฑที่ตํ่า เฉลี่ย 3,350 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตของ

วิทยากรปาลมนํ้ามันที่ผลิตได 5,500 – 6,000  กิโลกรัมตอไร  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

   เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 4,500 – 6,000 กโิลกรัมตอไร 

   ปลูกพืชแซมเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู:การลดตนทุนการผลติปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรเรียนรู: 1. การปลูกปาลมนํ้ามันแบบหลุมใหญ 

  2. การวิเคราะหตัวอยางดิน 

  3. การผสมปุยใชเอง/การทําปุยหมักจากขี้เคกปาลมนํ้ามนั 

  4. การปลูกผักเหมียงเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน   

N 
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ฐานการเรียนรู: 1. การปลูกปาลมน้ํามันแบบหลุมใหญ  

–สามารถเก็บนํ้าไวในบริเวณหลุมเพ่ิมระดับความช้ืนใตดินใน 

บริเวณหลุม เมื่อฝนแลงติดตอกัน 3 เดือนจะไมกระทบกับปาลมนํ้ามัน 

มากนัก – เปนการจัดการในระยะยาวตลอดอายุปาลมนํ้ามันสามารถ 

เก็บนํ้าอินทรียวัตถุจากตนปาลมไวในบริเวณหลุมใหเกิดประโยชน 

กับปาลมนํ้ามันเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

- ปองกันการชะลางหนาดิน ชะลางปุยอินทรียและ 

ปุยเคมี ใหสูญเสียนอยลง เปนประโยชนกับปาลมนํ้ามัน 

เพ่ิมขึ้นเปนการอนุรักษดินและนํ้า -ตนปาลมนํ้ามันสูงชา  

โดยเฉลี่ย 25-30 เซนติเมตร/ป โดยปกติจะสูง 40-50 เซนติเมตร/ป  

ปาลมนํ้ามันทีป่ลูกในหลมุใหญ ความสูงจะอยูในหลุมประมาณ 2 ป  

เมื่อเปรียบเทียบกับกรปลูกแบบปกติ 

2. การวิเคราะหตัวอยางดิน 

 

 

 

 

 

3. การผสมปุยใชเอง/การทาํปุยหมักจากขี้เคก, ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน 

เน่ืองจากการทําสวนปาลมนํ้ามันมีความจําเปนตองใชปุยเคมีในการบํารงุ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลติอยางตอเน่ือง บางครั้งอาจมีผล ทําใหคณุภาพดินเสื่อมลงบาง 

จึงไดทําปุยอินทรียใชเองควบคูกับการใชปุยเคมีในสวน เพ่ือเปนการชวยฟนฟู 

และรักษาสภาพดินไวไมใหดินเสื่อมคุณภาพไดในระยะยาว ปุยอินทรียที่ทําเอง 

น้ัน ใชวัสดุเหลอืใชจากกระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมของโรงงาน คือ ขี้เคก  

และทําลายปาลมเปลาที่ยอยแลวผสมกับมลูสัตว 

4. การปลูกผักเหมียงเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน   

จังหวัดกระบ่ีเปนเมืองทองเที่ยวและเกษตรที่เจริญเติบโตแบบกาวกระโดด  

มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดกระบ่ีมากกวา 2 ลานคนตอป  

และมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกป ถือเปนตลาดขนาดใหญที่จะรองรับ 

ผลผลิตทางการเกษตรที่เปนสินคาประเภทอาหาร โดยเฉพาะ ผัก  

ซึ่งปจจุบันนําเขามาจากแหลงผลิตในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีราคาสูง  

และไมสามารถควบคุมดานคุณภาพและความปลอดภัยจากแหลงผลิตตนทางได  

และการปลูกผักในสวนปาลมนํ้ามันเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 
 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวสุวัจนา  พูลสวัสด์ิ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:091 - 8498931 
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จังหวดัพังงา

1



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 12,108 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,117 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานทุงคาโงก  หมูท่ี 1 ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
พิกัด : Latitude 8.56290  Longitude 98.43613  X: 437949 Y: 946574  Zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู ฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุทัศน กาละสงัข  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๕๕  หมูท่ี 1 ตําบลทงคาโงก อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท: ๐๘๗ – ๒๗๓๔๗๗๘ 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทุงคาโงก สวนใหญปลูกปาลมน้ํามัน รอยละ 60 ของพ้ืนท่ี ลักษณะดินมี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ปริมาณน้ําฝนเพียงพอกับความตองการ  แตประสบกับปญหา 
 - ราคาผลผลิตตกต่ํา 
แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : สรางรายไดเสริมในสวนปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การปลูกกลวยหอมในสวนปาลมน้ํามัน 

 2. การเลี้ยงหมูอินทรียในสวนปาลมน้ํามัน 
 3. การบริหารจัดการสวนปาลมน้ํามันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การปลูกกลวยหอมในสวนปาลมน้ํามัน จํานวน 700 ตน ในพ้ืนท่ี 7 ไร 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเล้ียงหมูอินทรียในสวนปาลมน้ํามัน 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การบริหารจัดการสวนปาลมน้ํามันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: กลุมผูปลูกปาลมน้ํามันทุงคาโงก จํานวน  30  ราย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอารมณ  อินฉวน  

เบอรโทรศัพท : ๐๘๒-๗๗๖๖๑๕๕ 
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การจัดทําศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 15,000 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,170 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานในหนด  หมูท่ี 4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
พิกัด : Latitude 8.679349  Longitude 98.388408   

         Zone 47   X : 432718 Y : 959456   

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู ฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเอนก  จีวะรัตน  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 44  หมูท่ี 4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท : 081-8919496 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ี สวนใหญปลูกยางพาราแตประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรจึงมีการ
ปรับเปลีย่นพ้ืนท่ีมาปลูกปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง โดยสภาพพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณปานกลาง ปริมาณน้ําฝนเพียงพอ
กับความตองการของพืช แตประสบกับปญหาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนในการผลิตสูงและภาวะราคาผลผลิตท่ีไมแนนอน 
 
แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตและสรางอาชีพเสริมรายได 
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : สรางรายไดเสริมในสวนปาลมน้ํามัน 
 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต 

 2. การสรางอาชีพเสริมรายได 
 3. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือสรางความเขมแข็ง  
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ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิต (การผลิตปุยอินทรียใชเอง) 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การสรางอาชีพเสริมรายได 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศพก.เครือขายตําบลเหล, ศพก.เครือขายตําบลทานา, ศพก.เครือขายตําบลกะปง, ศพก.เครือขายตําบลรมณีย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวชุติมา  วิทา, นายสุพจน โฆษานุภาพ  

เบอรโทรศัพท : 080-6951224, 088-7914938 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 195,206 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,656 ราย 
สถานท่ีตั้ง :  บานทาอยู หมู 2 ตําบลทาอยู  อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา  
พิกัด : Latitude 8.278651  Longitude 98.362747  X: 429817 Y: 915159 Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมพงษ  พรผล อายุ 77 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 55/1 ม.2 บานทาอยู ตําบลทาอยู  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท  :  089-5938193 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลทาอยู อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงามีเกษตรกรผูปลูกยางอยูประมาณ 554  ครัวเรือน 
แตประสบปญหาคือ 

- ราคายางพาราตกตกต่ํา 
- ฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังป ทําใหไมสามารถกรีดยางได 

แนวทางการพัฒนา : -เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางใหมีคุณภาพและการรวมกลุมกันทําใหขายยางไดราคาสูกวา
ราคาปกติกิโลกรัมละ 1-2 บาท  

- ลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยหมักจากวัสดุในทองถ่ินเพ่ือนํามาใชรวมกับปุยเคมี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : วิธีการใสปุยยางพาราใหมีประสิทธิภาพและการผลมปุยใชเอง 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การทําปุยหมักลดตนทุนการผลิต 

2. การผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ
3. การผลิตยางแผนคุณภาพ
4. การรวมกลุมเพ่ือจําหนายยางพารา

ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผลิตยางแผนชั้นดี 

- รับซ้ือน้ํายางสดจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนนํามาผลิตยางแผนชั้นดี 
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- รวบรวมผลผลิตยางพาราแผนจากสมาชิก ณ ท่ีทําการกลุมฯ 
แลวรวมกันจําหนายทุกวันพฤหัสบดี โดยวิธีการประมูลราคา 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การผลิตและการใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ 
- การผลิตปุยชีวภาพ  โดยใชข้ีเลื่อย เศษผัก มูลสัตว กากน้ําตาล และ พด.1 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 เรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียง
  - เนนเรื่องการจัดตั้งเปนสหกรณ จําหนายเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรใหแกสมาชิกในกลุม ในราคาถูกกวาทองตลาดชวยใหสมาชิกไดลดตนทุนการผลิต 
ไดปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี มีการปนผลเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 รูการใชน้ําอยางรูคุณคา
-เนนใหเกษตรกรขุดสระเก็บกักน้ําในไรนา ไวใชเพ่ือการเกษตรในหนาแลง มีการปลูกผักสวนครัว 

และเลี้ยงปลาในสระ 

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโคกกลอย ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโคกกลอย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวทิพากร เอ่ียวสิโป ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 082- 9561311 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การรวมกลุมขายยาง
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบางไทร อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๓,๐๐๐ ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : ๒๐๐ ราย 
สถานท่ีตั้ง : ๑๘/๔ หมูท่ี ๖ ตําบลบางไทร  อําเภอตะก่ัวปา  จังหวัดพังงา 
พิกัด : Latitude  ๘.๘๓๐๘๑๗    Longitude  ๙๘.๓๔๒๒๔๕ 
    X : ๔๒๗๖๖๘ Y : ๙๗๖๒๑๑ Zone : ๔๗ 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ระบบเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

   

  

ทางไปบางมวง                                               ทางไปตลาดใหญ (ตลาดเกา) 

 

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู :  นายชัชวาล  วริิยะนรอนันต 
ท่ีอยู : ๑๘/๔ หมูท่ี๖  ตําบลบางไทร  อําเภอตะก่ัวปา  จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๙ - ๘๖๖๔๔๓๗ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีถือครอง ๓๐ ไร  เปนการทําการเกษตร

ผสมผสานปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เชน สุกร  โค และปลานิลแปลงเพศ  ท่ีดินเปนเหมืองแรเกา ดินขาด

ความอุดมสมบูรณจําเปนตองปรับปรุงดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือชดเชยธาตุอาหารท่ีขาดแคลน

ของพืช 

แนวทางการพัฒนา : 

    - การปรับปรุงคุณภาพดินใหมีโครงสราง และความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก โดยการวิเคราะห

ดิน แลวใชปุยหมัก และปุยเคมี ในปริมาณท่ีเหมาะสม และไมใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 

    - ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหเก้ือกูลซ่ึงกันและกันเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

    - จัดทําบัญชีเบื้องตน เพ่ือทราบตนทุน และผลกําไร – ขาดทุน เบื้องตน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดตนทุนการผลิต โดยวิเคราะหดิน

และพืช และปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร มีรายไดท่ีสามารถหาเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได 

ซอยชํานาญ ซอยรุงโรจน 

โรงเรียนบาน

ในป 
ศพก. 

คุณชัชวาลฯ 
ศาลาอเนกประสงค 

หมู๖ บานในป 
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การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 

 

หลักสูตรการเรียนรู : 

    ๑. การปลูกปาลมน้ํามัน 

    ๒. การผลิตปุยหมัก 

    ๓. การขยายพันธุพืช 

    ๔. การเลี้ยงสุกร 

    ๕. การเลี้ยงปลา 

 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานท่ี ๑ การปลูกปาลมน้ํามัน  จะฝกวิเคราะหดิน  โรคของปาลมน้ํามัน    

การใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยเคมี ในการปรับปรุงดิน 

 

ฐานท่ี ๒ การผลิตปุยหมัก เปนการฝกการทําปุยหมักไวใชเอง  

เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานท่ี ๓ การขยายพันธุพืช เปนการขยายพันธุพืช โดยอาศัยเทคนิคตางๆ เพ่ือ

อนุรักษพันธุดีไวสืบทอดตอไป 

 

 

ฐานท่ี ๔ การเลี้ยงสุกร เปนการเลี้ยงสัตวเพ่ือเพ่ิมรายไดและเก้ือกูลการผลิตพืช 

โดยสามารถนํามูลสัตวไปใชผลิตปุย และทําปุยหมักได 

 

 

ฐานท่ี ๕ การเลี้ยงปลา เปนการเลี้ยงสัตวเพ่ือเพ่ิมรายได โดยสามารถนําน้ําจาก

บอปลามารดตนไม และนําเศษผักไปเปนอาหารของปลาไดอีกดวย ท้ังเปนการ

เพ่ิมรายไดและลดการสูญเสีย 

 

 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบางไทร อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสราวุธ  งานสินโสภณ 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑ - ๒๕๖๘๕๘๔ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา   

สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 37,301 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,984 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานบางเหรียงเหนือ หมูท่ี 4 ตําบลบางเหรียง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

พิกัด : Latitude 8.60000  Longitude 98.66508    X: 463148 Y: 950648 Zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายโกศล คุมครอง อายุ 44 ป  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 24/4 หมูท่ี 4 ตําบลบางเหรียง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

เบอรโทรศัพท : 087-897 2680 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลบางเหรียง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันจํานวน 295 

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 57 แตประสบปญหา 

- ตนทุนการผลิตสูง 

- ราคาผลผลิตกตกต่ํา 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนในการผลิตปาลมน้ํามันในทุกข้ันตอน ตั้งแตการคัดเลือกพ้ืนท่ี การเตรียมพ้ืนท่ี การ

ปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามันโดยการปลูกปาลมน้ํามันหลุมกวาง 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนในการผลิตปาลมน้ํามันในทุกข้ันตอน 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การคัดเลือกพ้ืนท่ีในการปลูกปาลมน้ํามัน 

 2. การคัดเลือกปาลมน้ํามันพันธุดี 

 3. การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 

 4. การเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน 

               5. การปลูกปาลมน้ํามันโดยการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีดี 
 - พ้ืนท่ีปลูกปาลมปาลมน้ํามันมีความลึกของหนาดิน 
             มากกวา 75 เซนติเมตร 
 - ดินมีการระบายน้ําดี มีความลาดชันไมเกิน 12 %  
             สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 500 เมตร 
 - pH 4-6 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การใชปาลมน้ํามันพันธุดี 
 - ใชปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอรา (D×P) 
 - ซ้ือพันธุจากแหลงท่ีเชื่อถือไดมีใบรับรองของกรมวิชาการเกษตร  
             มีการคัดตนกลา  
 - ตนกลามีอายุ 8-12 เดือน 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการสวนปาลมน้ํามันดี 
 - เตรียมพ้ืนท่ีดี ใชรถแม็กโฮขุดหลุมปลูกทําใหตนปาลมน้ํามัน ตั้งตัวไดดีเจริญเติบโตเร็ว 
 - วางแนวปลูก 10×10×10 เมตร ทําใหทางใบ 
             ปาลมน้ํามันไมซอนทับบังแสงกัน 
 - ใชปุยถูกตอง ผสมปุยใชเอง 
 - ตัดแตงทางใบถูกตอง 
 - ปลูกพืชแซมเพ่ือเสริมรายได 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเก็บเกี่ยวดี 
 - เก็บเก่ียวทะลายปาลมสดในระยะสุกพอดี มีผลรวงไมนอยกวา 10 ผล 
 - กานทะลายยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร สะอาด  
            ไมโดนศัตรูพืชทําลาย 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดี 
 - มีการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 - ไมบุกรุกทําลายปา 
 - ฤดูแลงไมตัดหญาเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
 - มีการจัดการดินดอยคุณภาพ 
 
 
 
แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลมะรุย, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนถํ้าทองหลาง  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสุนิษา พลันการ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 098 6717100 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา  
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 22,530 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,230 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเขากลวย  หมูท่ี 5  ตําบลทุงมะพราว  อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา 
พิกัด : Latitude 8.54886  Longitude 98.32428   
        X 425238  Y 945041  Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายศิริ  กิติศักดิ์  อายุ 61 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 6/3  หมูท่ี 6 ตําบล.ทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท  : 081-9580913 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอทายเหมือง  ประชากรสวนใหญมีการประกอบอาชีพ
การเกษตร มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ยางพารา ไมผล และปาลมน้ํามัน  แมยางพารา
จะยังคงเปนพืชเศรษฐกิจหลัก แตปาลมน้ํามันถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมการผลิต
เพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงอําเภอทายเหมืองมีพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก (S1) ปาลมน้ํามันอยูท่ีรอยละ 50  แตประสบปญหาคือ 

-  เกษตรกรขาดความรูในการจดัการสวนปาลมท่ีเหมาะสม  
-  ผลผลติตอไรต่ํา ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน     - เพ่ิมผลผลิตตอไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางเหมาะสม 

 2. การวิเคราะหดินและใบ และการใชปุยสั่งตัด 
 3. การผลิตและการใชปุยอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                  

                                                                             ลาํแก่น                                          

                                                                                                                                           พงังา 

อนามัยทุงมะพราว 

ศบกต.ทุ่งมะพร้าว 

ซอยตาน้าว 
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 4. การจัดการระบบน้ําในสวนปาลม 
 5. การจัดการโรคและแมลงในสวนปาลมน้ํามัน 
 6. การจัดการการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน 

ฐานการเรียนรู  : 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางเหมาะสม   
การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางเหมาะสมตั้งแตการปลูกสราง, การคัดเลือกพันธุ, การใชปุย, การตัดแตงทางใบ,       
การจัดการโรคและแมลง และการเก็บเก่ียว 
 
 
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การลดตนทุนการผลิต  

การลดตนทุนการผลิต ไดแก การทําปุยหมัก, ปุยอินทรีย, น้ําหมักชีวภาพและการใชปุย ตามคาวิเคราะหใบและดิน  

            
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การใชน้าํอยางรูคุณคา  

การใชน้ําอยางมีคุณคาโดยมีการติดตั้งระบบน้ําในสวนปาลมน้ํามัน  โดยมีศูนยเรียนรูฯ เปนตนแบบในการดําเนินการ 

   
แปลงเรียนรู : 
      

 
 
 
 
 

เครือขาย : กลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ,  
               ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวปุญญพัฒน  ราชวงค ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 084-7449034   
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 61,248 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 903 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานบางติบ หมู 6 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
พิกัด : Latitude 9.08992  Longitude 98.43198   X: 437581 Y: 1004842   Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวิรัช พืชชน  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 9  ม.6 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท  :  081-7282417 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันจํานวนมาก แตประสบปญหา 

- เกษตรกรขาดความรูเรื่องการจัดการสวนปาลมน้ําอยางเหมาะสม  
- ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา :  ลดตนทุนการผลิต 
จุดเดนของศูนยเรียนรู: การผลิตน้ําสมควันไมปองกันแมลงศัตรูพืชของปาลมน้ํามัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตน้ําสมควันไมปองกันแมลงศัตรูพืช 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต  
หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางเหมาะสม 

                   2. การผลิตน้ําสมควันไม 
                      3. การทําปุยอินทรีย 
ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 
1. การตัดแตงทางใบ 
2. การใหปุย 
3. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผลิตน้ําสมควันไม 
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1. การเตรียมไม 
2. การเผาถาน 
3. การพักน้ําสมควันไม 90 วัน 

 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การทําปุยอินทรีย 

1. การเตรียมเศษวัสดุ 
2. การหมัก 
3. การนําไปใช 

 
 

  
 
แปลงเรียนรู : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครือขาย : ศบกต.บางวัน, ปราชญเกษตร, ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : วาท่ีรอยตรีหญิงฐิติมา ทองอนุ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 098-0163206 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 954 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 275 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานใหญ ม.2 ตําบลเกาะยาวนอย  อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
พิกัด : Latitude 8.123789  Longitude 98.59781  X: 455690 Y: 898004   Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเดชา เริงสมุทร  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 13 ม.2 บานใหญ ตําบลเกาะยาวนอย  อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
เบอรโทรศัพท : 076-597280 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีเกษตรกรผูปลูกขาวจํานวนมาก แต
เกษตรกรผูปลูกขาวตองเผชิญกับปญหา  

                         - ตนทุนการผลิตสูง  
แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เนนการลดตนทุนการผลิต และผลิตเปนขาวอินทรีย ลดการใชปุยเคมีและสารเคมี 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การตรวจวิเคราะหดินในแปลงนา 

                   2. การวางแผนการทํานาลดตนทุน  
                   3. การทําจุลินทรียปองกันโรคและแมลงศัตรูขาว 

               4. การทําน้ําหมักชีวภาพคุณภาพสูงเพ่ือใชในแปลงนา 
ฐานการเรียนรู :  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การตรวจวิเคราะหดินในแปลงนา 
 ข้ันตอนการวิเคราะหดิน ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 

1. การเก็บตัวอยางดิน เปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เนื่องจากตัวอยางดินท่ีเก็บจะตองเปนตัวแทนท่ีดี
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดจึงควร แบงพ้ืนท่ีออกเปน แปลงยอยท่ีมีขอบเขตชัดเจนโดยภายในแปลงยอยเดียวกันควรมีความ
แตกตางกันนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย 
           2. การวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ เปนการวิเคราะหดินดวยวิธีมาตรฐานเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง 
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3. การแปลความหมายของผลการวิเคราะหดิน เปนการนําขอมูลท่ีไดจาก การวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยท่ีมีผูศึกษามากอน แลวแปลขอมูลนั้นวาดินมีความอุดมสมบูรณในระดับใด 

4. การใหคําแนะนําการใชปุยหรือการปรับปรุงดิน คือ การใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการจัดการท่ีทําใหได
ผลตอบแทนสูงในการปลูกพืช เชน คําแนะนําเก่ียวกับชนิดอัตราและวิธีการใสปุยท่ีเหมาะสม 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การวางแผนการทํานาลดตนทุน 
 การลดตนทุนการผลิตขาว 1. การจัดการเมล็ดพันธุ  2. การปรับปรุงบํารุงดิน 3. การใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน 4. การบริหารจัดการศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การทําจลิุนทรียปองกันโรคและแมลงศัตรูขาว 
 การใชเชื้อราไตรโคเดอมาในนาขาว 

ครั้งท่ี 1 แชเมล็ดพันธุขาวดวยน้ําเปลา 1 คืน จากนั้นแชดวยน้ําเชื้อราไตรโคเดอมานาน 30 นาที ยกข้ึนบมขาวตออีก 
1 คืนจึงนําไปหวาน อัตราการใช เชื้อราโตรโคเดอมา 1 กิโลกรัม/น้ํา 50-100 ลิตร 

ครั้งท่ี 2 หลังหวานขาว 30 วัน ใสเชื้อราไตรโคเดอมา พรอมการปลอยน้ําเขานา  อัตราการใช เชื้อรา 
โตรโคเดอมา 2 กิโลกรัม/ไร 

ครั้งท่ี 3 ชวงขาวอายุ 40-50 วัน ใสเชื้อราไตรโคเดอมา พรอมการปลอยน้ําเขานา  อัตราการใช เชื้อรา 
โตรโคเดอมา 2 กิโลกรัม/ไร เพ่ือควบคุมโรคกาบใบเนา 

ครั้งท่ี 4 ชวงขาวอายุ 70-80 วัน ฉีดพนเชื้อราไตรโคเดอมาใหท่ัวแปลง อัตราการใช เชื้อราโตรโคเดอมา 1 
กิโลกรัม/น้ํา 100 - 200 ลิตร เพ่ือควบคุมโรคใบจุด โรคใบไหม 

ครั้งท่ี 5 ชวงขาวเริ่มโผลออกจากใบธงได 5% ฉีดพนเชื้อราไตรโคเดอมาอัตราการใช เชื้อราโตรโคเดอรมา 1 
กิโลกรัม/น้ํา 100 ลิตร ใหท่ัวแปลงนา เพ่ือควบคุมโรคใบขีดสีน้ําตาล โรคเมล็ดดาง 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การทําน้าํหมักชีวภาพคุณภาพสูงเพ่ือใชในแปลงนา 
 
 
 
 
 

 
 
 
แปลง

เรียนรู : 
 
 
 

 
 

เครือขาย :ศูนยวิจัยขาวกระบี่, ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเกาะยาวนอย, ศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตําบลเกาะยาวนอย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวชวนคะนึง วรัจฉรียกุล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏบิัติการ 
เบอรโทรศัพท : 080 - 5449773 

การตรวจวิเคราะหดิน
ในแปลงนา 

 

การวางแผนการทํานา
ลดตนทุน 

การทําจุลินทรียปองกัน
โรคและแมลงศัตรูขาว 

การทําน้ําหมักชีวภาพ
คุณภาพสูงเพ่ือใชใน

แปลงนา 
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ภูเก็ต 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

สินคาหลัก ไกพ้ืนเมือง 

สถานทีต้ั่ง: บานบางหวาน หมูที่ 5 ตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

พิกัด :X : 422272  Y: 878549 47N  พ้ืนที ่2 ไร 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : 

แผนทีศู่นยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :เจาของแปลง นายณัฐพงศ  สาริยา  โทรศัพท 08-2281-2937 

ที่อยู 64/52 หมูที่ 5 ตําบลกมลา  อําเภอกะทู  จังหวัดภูเก็ต 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกมลาสวนใหญประกอบอาชีพการปลูกยางพารา ซึ่งมักจะเปนการทํา

เกษตรแบบเชิงเด่ียว ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติราคายางพาราตกตํ่าในปจจุบัน ทาํใหเกษตรกรมรีายไดลดลงเปนอยางมาก 

เน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว การปลูกพืชชนิดอ่ืนผสมผสานใหถูกตองตามความเหมาะสมของพ้ืนที่จะชวยเพ่ิมรายไดแก

เกษตรกร และมรีายไดที่มั่นคงย่ิงขึ้น ลดความเสี่ยงดานราคาผลผลิตที่ตกตํ่า จากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

แนวทางการพฒันา :-  เพ่ิมชองทางการผลิตพืชชนิดอ่ืนเพ่ือเสริมรายได 

      - องคความรูในการจัดการทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

      - การลดตนทุนดวยการใชปุยอยางเหมาะสม 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: - การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง                                                                                                    

                   - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 

                  - การจัดการพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับการปลูกพืช เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลผลิตจากการทําเกษตรแบบผสมผสาน  
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หลักสูตรเรียนรู:  

   1. การใชปุยที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

2. การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

3. การทําปุยหมักและดินผสม 

ฐานการเรียนรู: 

  1.การจัดการดิน 

  2.การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ใหความรูเรื่องหลักการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

  3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 

ใหความรูเกี่ยวกับการผลิตลองกอง การดูแลสวนลองกอง การใชปุยชนิดตางๆ ความรูเกี่ยวกับการใชอยางถูกตอง  

การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการ 

  4.การทําบัญชี 

  5.ประมง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

                                                     

                      

 

แปลงเรียนรู: 

 

 
 

 

 

การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง การทําบัญชี 
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เครือขาย: สํานักงานปศุสัตวอําเภอกะทู สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สํานักงานประมง

อําเภอกะทู ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลกมลา และตําบลกะทู  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายรัฐกรณ ธรรมปรีชา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 095-0390030 
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การจัดทําศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สินคาหลัก : มะพราว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 15,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,170 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานปาคลอก  หมูที่ 2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

พิกัด : X = 433889 Y = 0885313 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเสรี อุดมลาภ  

บานเลขที่ 79/7 หมูที่ 2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

เบอรโทรศัพท : 081-979-3658 

สถานการณของพื้นที่ :  

 อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ประมาณ 252.0 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 94,012 คน 

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสินคาหลัก คือ ยางพารา สับปะรดภูเก็ต มะพราว และไมผล

ผสมผสานสับปะรดภูเก็ต อยางไรก็ตามหลักปฏิบัติในการผลิตของเกษตรกรมีความแตกตางกัน สงผลให

คุณภาพและปริมาณผลผลิตแตกตางกันดวย  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมมูลคา 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู: การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การขยายพันธุพืช และ 
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                   การเช่ือมโยงตลาด 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิต / ลดตนทุน / พัฒนาคุณภาพ 

 

 

หลักสูตรเรียนรู :  

  1. การลดตนทุนการผลิต โดยใชเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย 

การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

  2. การเพ่ิมผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย การ

ปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ฮอรโมนไข                 

  3. การพัฒนาคุณภาพ การผลิตตามมาตรฐาน GAP  

  4. เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน / เกษตรทฤษฎีใหม 

ฐานเรียนรู ไดแก  

  1. การขยายพันธุพืช 

  2. การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

3. การประมง 

  4. การปศุสัตว 

  5. การจัดทําบัญชีครัวเรือน / บัญชีฟารม 
  

    
 

   
 

แปลงเรียนรู: 

   

ฐานการเรียนรูตางๆภายในศพก. 
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เครือขาย: ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต เทศบาล

ตําบลปาคลอก สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต                     

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายภักดี ทิพยไกรลาศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท: 096-6955573 
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การจัดทําศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สินคาหลัก : ผกัเหมียง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 232 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรและผูสนใจในพ้ืนที่อ.เมอืงภูเก็ต จํานวน 100 ราย  ราย 

สถานทีต้ั่ง : ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

พิกัด : longitude 98.33763 latitude 7.87548  

(X 426983 Y 870589 zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู: 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสัญญา หริัญวดี  

ที่อยู หมู 5 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เบอรโทรศัพท : 089-8684144 

สถานการณของพื้นที่ : จังหวัดภูเก็ตเปนสังคมแหงการบริโภค คาครองชีพคอนขางสูง สินคาเกษตรมีความสําคัญ 

ในชีวิตประจําวัน จึงตองการเนนการผลิตพืชผักที่ใชเปนอาหาร เพ่ือแกปญหาดังน้ี 

   - คุณภาพของผลผลิต 

   - ลดรายจายและลดตนทุนการผลิต 

   - เกษตรกรขาดความรูดานการผลิตพืชตามระบบGAP 
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แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพใหไดรับมาตรฐาน GAP เพ่ือตอบสนองความตองการตลาดผูบริโภค            

ที่มีกําลังซื้อ และตองการความปลอดภัยตอสุขภาพ 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยตีามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

การนําไปใชประโยชน : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดรับมาตรฐาน GAP 

 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การปรบัปรุงบํารุงดิน 

    2. การเพาะเห็ด 

   3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

   4. การลดตนทุน 

    5. การผลิตตามมาตรฐาน GAP 

ฐานเรียนรู ไดแก  

  1. เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. การผลิตปุยอินทรีย 

  3. การเพาะเห็ด 

  4. ประมง (ปลา,กบ) 

  5. ปศุสัตว (ไกพ้ืนเมือง,หาน) 

  7. บัญชีครัวเรอืน 

  8. สหกรณ 
  

    
 

   

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูตางๆภายในศพก. 
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แปลงเรียนรู: 

                    

เครือขาย: สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร        

ภูเก็ต, สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต, เทศบาลตําบลฉลอง สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดภูเก็ต, สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต, ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวศรัณยู  จึงดํารงกิจ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการเบอร

โทรศัพท: 081-1543639 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง     

สินค้าหลัก : พืชผัก 
ประเภทศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม ่

สถานทีต่ั้ง : 10 ม.5 ต นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  

พิกัด : X 576118    Y 837932 

แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู ้: 

 
ชื่อประธานศนูย์ : นายประกิจ จิตใจภักด์ิ 

เลขที่ 10 ม.5 ตําบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 

เบอร์โทรศัพท ์: 081-0993651 

สถานการณ์ของพื้นที่ : อําเภอนาโยงมีพ้ืนที่เหมาะกับการปลูกพืชผัก อีกทั้งทําเลท่ีต้ังใกล้กับตัวเมือง จึงมีตลาด    

ในการจําหน่ายสินค้าประเภทพืชผักจํานวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทําสวนยางพารา ยังขาด

องค์ความรู้ในการผลิตพืชผักเพ่ือเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหน่ึงและการทําการเกษตรแบบผสมผสานก็เป็นอีก

กิจกรรมหน่ึงที่เกษตรกรมีความจําเป็นต้องนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ศพก. หลักของอําเภอนาโยง จะเป็นส่วน

สําคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืชผักและการเกษตรผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพฒันา :  1. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผัก 

   2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะกับชุมชน 

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : การจัดการพืชครบวงจร รูปแบบการจัดการแบบไร่นาสวนผสม  

การนําไปใช้ประโยชน ์: เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู ้:  1. การปลูกพืชผัก/พืชผสมผสาน 

   2. การทําประมง 

   3. การเลี้ยงสัตว์ 

   4. การผลิตปุ๋ยหมัก/การอนุรักษ์ดิน 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลกูพืชอินทรีย ์          ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การขยายพันธ์ุพืช 

 
  
  
 
 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การทําปุ๋ยหมัก/การอนุรักษ์ดิน           

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ : 

 

 

 

 

 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 089-9715310 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 10,000 ไร (หมายถึงพ้ืนที่ปลูกปาลมอําเภอกันตัง) 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานนาบอ หมูที่ 1 ตําบลบอนํ้ารอน     อําเภอกันตัง     จงัหวัด ตรัง 

พิกัด : Latitude 7.446509 Longitude 99.496468  X 554779  Y 823145 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

             
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดะอา  หวังโสะ  อายุ 64 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9202-00031-98-4 

ที่อยู :บานเลขที่ 103  บานนาบอ หมูที่ 1  ตําบลบอนํ้ารอน  อําเภอ กันตัง จังหวัดตรัง  

เบอรโทรศัพท : 084-3068101 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอกันตังมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันมากขึ้นจากที่เกษตรกรลดพ้ืนที่การปลูก

ยางพาราเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไมดีราคายางพาราตกตํ่าและนโยบายการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่นารางที่มีการปลูกปาลมเพ่ิมขึ้นทําใหเกษตรกรรายใหมยังไมมีองคความรูในการผลิตปาลม

นํ้ามันและจึงมคีวามจําเปนที่จะตองมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สินคาหลัก ปาลม

นํ้ามัน ใหเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเขามาศึกษาเรียนรูเพ่ือนําไปปรับใชในกิจกรรมของตนเองได 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน รอยละ 10  

        2.เพ่ิมผลผลิต รอยละ 10  

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. ลดตนทุนการผลติปาลมนํ้ามัน 

          2. เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

          3.เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การคัดเลือกพันธุปาลมนํ้ามัน  องคความรูเรื่องการคัดเลือกพันธุ ลักษณะที่ดีและไมดีของ

ปาลมนํ้ามัน ประกอบการตัดสินใจการเลือกซื้อพันธุปาลมนํ้ามัน 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดินและปุย การใหความรูการจัดการดิน การเก็บตัวอยางดิน การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การใชปุยสั่งตัด การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมักนํ้าชีวภาพ 

      
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การปองกันกําจัดศัตรูปาลมนํ้ามัน การใหความรูเรือ่งศัตรูปาลมนํ้ามัน การปองกันกําจัดศัตรู

ปาลมนํ้ามัน การใชเช้ือราเมตตาไรเซียม เปนตน 

 

      
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4.การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน การใหความรูเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวปาลมสุก เทคนิคการเก็บเกี่ยวปาลม  

 

   
 

 

แปลงเรียนรู :แปลงเรียนรู 
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เครือขาย : 20 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางบุญญาพร  กายเพ็ชร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 091-0466682 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปะเหลียน. จังหวัด  ตรัง 

สินคาหลัก : …ยางพารา………………… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : …223,592… ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : …1,000……ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานปากอ..... หมูที่ ....5.... ตําบล ...ปะเหลียน... อําเภอ ...ปะเหลียน.... จังหวัด ...ตรัง.................. 

พิกัด : Latitude 7.3249127 Longitude 99.816623 X 0590136 Y 0809749…………………….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมนตรี  จั่นจตุรพันธ อายุ 63 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3920300505597 

ที่อยู : บานเลขที่ 103 บาน ปากอ หมูที่ 5 ตําบล ปะเหลียน อําเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง 

เบอรโทรศัพท : 0622426923 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในอําเภอปะเหลียนมีอาชีพหลัก คือ การทําสวยยาง เน่ืองจากสถานการณการ

ผลิตยางพารามีราคาตกตํ่า ดานตนทุนการผลิตสูงทําใหเกษตรกรขาดรายได ซึ่งการที่จะเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร

คือการลดตนทุนการผลิตโดยการสงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในสวนของปุยเคมีก็ใชตามผลการ

วิเคราะหดิน และการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู 1. ลดตนทุนการผลิต 10 % 

          2. โรคยางพาราและการปองกันกําจัด 

          3. การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

 

 

 

 

แผ

 

 

รูปภาพปะธาน ศพก. 

 

ศพก.ตาํบลปะเหลียน 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การกรีดยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวระบบกรีดยาง การลับ

มีดกรีดยาง วิธีการกรีดยางที่ถูกตอง และการใชสารเคมีเรงนํ้ายางกอนโคนอยางถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการปุยยางพาราและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับ

หลักการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการผสมปุยใชเอง 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการโรคที่สําคญัของยางพารา เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวโรคที่สําคัญของยางพารา 

ตัวอยางและการใชสารชีวภัณฑ และการผลิตสารชีวภัณฑใชเอง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. อาชีพเสริมรายดีในสวนยางพารา เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการทําปศุสัตวในสวน

ยางพารา เชน การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโค การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เชน ผึง้ ชันโรง เพ่ือเปนรายไดเสริมอีกทางเลือก

หน่ึง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรกรรวมกันผลิตยาง

แผนรมควันคุณภาพสูง และสามารถขายสนิคาตรงตอโรงงานแปรรูปยางพารา ทําใหไดราคาที่สูงกวาตลาด โดยนํา

หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยาง GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมเลี้ยงแพะบานลําปลอก กลุมผึ้งโพรงไทย กลุมผลิตปุยอินทรีย กลุมเพาะพันธุพริกไทยพันธุปะ

เหลียน กลุมเกษตรผสมผสาน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางประภา  วองทั่ง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0845547174 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก :ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :160,000ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :1,000ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานเลขที่ 90 หมูที่ 6 ตําบลหนองตรุด อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.61386632  Longitude  99.4884784 7  X 553880 Y 841641 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

                                                     
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายชัยวัฒน  เพชรเล็ก อายุ 44 ปเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3920100975387 

ที่อยู :บานเลขที่ 90 บานสันตัง  หมูที่ 6  ตําบลหนองตรุด อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท :061-8673975 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 192,569 ไร มีครัวเรือนเกษตรกร 13,190 ครัวเรือน 

โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลัก คือ สวนยางพารา จํานวน 9,504 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 72 ของ

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร และมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราถึง 160,933 ไร คิดเปนรอยละ 84 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 

และเปนพ้ืนที่ชุดดินที่เหมาะสม (S1, S2) ในการปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามัน เกษตรกรกรสวนใหญมีรายไดหลัก

จากการประกอบอาชีพยางพารา เมื่อราคายางพาราตกตํ่าทําใหกระทบความเปนอยูของเกษตรกรอําเภอเมืองตรัง

โดยตรง ทําใหมีความจําเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการผลิตยางพาราใหมีคุณภาพ ลด

ตนทุนการผลิต และสรางรายไดเสริมแกเกษตรกรโดยใชพ้ืนที่สวนยางพาราอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกษตรกร

สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

แนวทางการพฒันา :1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ลดตนทุน/เพ่ิมผลผลติ อยางนอยรอยละ 10  

        2. การสรางอาชีพเสริมทางเลือกใหเกษตรกร เพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. การปลูกพืชรวมยางพาราเสริมรายได (ผักเหมียง/สละอินโด) 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเปดกรีดยางพาราที่ถูกตองเหมาะสม 

                               
ฐานการเรียนรูที่ 2. การปองกันกําจัดโรคยางพารา (การผลิตและใชเช้ือราไตรโคเดอรมาปองกันโรครากขาว) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย (การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการแปรรูปนํ้าผึ้ง) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 4. การปลกูพืชรวม/แซมในสวนยางพารา (การปลูกผกัเหมียงและสละอินโดรวมยางพารา) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําประมงในสวนยางพารา (การเลี้ยงปลา/กบในบอซีเมนต) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 6. การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา (การเก็บวิเคราะหดิน การผลิตปุยอินทรยี/ปุยนํ้าหมัก) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 7. การเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา (การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง/ไกไข/หมูหลมุ) 

                                
ฐานการเรียนรูที่ 8. แปรรูปผลผลิตจากยางพารา/การจัดทําบัญชี 
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แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

                              
เครือขาย :จํานวน 15 ศูนย  (22 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสาววรรณธิดา เบญจกุล ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :093-5741366 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานพรุนายชาง เลขที่ 61/2 หมูที่ 6 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.41553576828504 Longitude 99.7101471552157 

X 578367 Y 819748 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจาํเริญ ศรีเพ็ชร อายุ 59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9203-00100-16-3 

ที่อยู :บานเลขที่ 61/2 บานพรุนายชาง หมูที่ 6 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท : 085-7965200 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอยานตาขาว เปนอําเภอที่มีพ้ืนที่ชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราเปนสวนใหญ 

โดยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จํานวน 85,957 ไร เกษตรกรสวนใหญในอําเภอยานตาขาวเพาะปลูกยางพารา และ

ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ ในปจจุบันราคายางพาราตกตํ่าลงเกษตรกรผูปลูกยางพาราไดรับ

ผลกระทบจากสาเหตุดังกลาว ดังน้ันจําจําเปนตองมีการสรางความรูใหมใหแกเกษตรกรผูปลูกยางพาราในเรื่องของ

การลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และสรางอาชีพเสริม เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตยางพารา   รอยละ 10  

        2. เพ่ิมผลผลิตยางพารา    รอยละ 20 

        3. สรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยาง     รอยละ 20 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลติยางพารา 

           2. เพ่ิมผลผลิตยางพารา 

           3. เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การดูแลสวนยางพาราฤดูกาลเปดกรีดใหม การจดัการดูแลรักษาสวนยางพารา การใสปุย 

การกรีด การจัดการโรคและวัชพืชตางๆ  

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปองกันกําจัดโรคยางพารา ฐานการเรียนรูเรื่องโรคที่เกิดกับตนยางพาราและวิธีการ

ปองกัน รักษาตนยางพาราที่เปนโรค 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา ฐานการเรียนรูเรื่องการลดตนทุนจากคาปุยโดยเนน

เรื่องการผลิตปุยใชเองและการใชปุยตามคาวิเคราะห 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปลกูพืชรวมยางพาราเพื่อเสรมิรายได ฐานการเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกพืชรวมยางพารา

ที่สามารถเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรไดภายในสวนยางพารา ชวยเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรอีกทางหน่ึง 

 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําประมง + ปศสุัตวเพื่อเพิ่มรายได ฐานการเรียนรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวนํ้าและการทํา

ปศุสัตวเพ่ือเสริมสรางรายไดในครัวเรือน 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรู  

   
 

เครือขาย : จํานวน 11 ศูนย (22 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธีรภัทร บุญฤทธ์ิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 094-0355219 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 31,225 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,666 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 16 หมูที่ 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.95424  Longitude 99.62240  X 568598 Y 879291  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

                
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมหมาย ธรรมกิจ อายุ  59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3920600634279 

ที่อยู : บานเลขที่ 16 บานคลองขามเหนือ หมูที่ 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท : 083-1731902 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอรัษฎา เปนอําเภอที่มีพ้ืนทีเ่หมาะสมกับการปลูกยางพารา ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ซึ่งในปจจุบันราคายางพาราตกตํ่า อีกทั้งปจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความ

แปรปรวน ทําใหเกิดการระบาดของโรค แมลงศัตรูยางพารา ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลง เกษตรกรสวนใหญจึง

จําเปนจะตองปรับตัวในการผลิตยางพาราเพ่ือใหไดยางพาราที่มีคุณภาพ และสามารถสรางรายไดเสริมจากการ

ปลูกยางพาราเพียงอยางเดียว ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัษฎา จึงเปนสถานที่

หน่ึงที่สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ในการผลิตยางพาราทีม่ีคุณภาพ และการสรางอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน รอยละ 10 , เพ่ิมผลผลิต รอยละ 10 

        2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

        3. การสรางอาชีพเสริม เพ่ิมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. มทีําเล-ที่ต้ัง ทีส่ะดวกในการเขาศึกษา ดูงาน เสนทางคมนาคมสะดวก 

            2. สถานที่กวางขวาง สามารถรองรบัเกษตรกรผูทีส่นใจไดเปนจํานวนมาก และมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกครบครัน 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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            3. มีฐานเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับสถานการณโลกในปจจุบัน ผูที่สนใจสามารถ

นําไปเปนตัวอยางในการปฎิบัติในสวนของตัวเองได  

 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติยางแผนดิบคุณภาพดี : ใหความรูเกี่ยวกับการผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี การลับมีด

กรีดยาง ระบบการกรีดยางที่เหมาะสม  

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปองกันกําจัดโรคยางพารา : ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันกําจัดโรคของยางพารา 

      
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา : ใหความรูเกี่ยวกับ การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห

ธาตุอาหาร การผลิตปุยอินทรยี การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ และการผสมปุยเคมีใชเอง  

                
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การสรางอาชพีเสริมเพิ่มรายได : ใหความรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเพ่ือสรางอาชีพเสริมเพ่ิม

รายได เชน การเลี้ยงไก การเลี้ยงกบ การเลีย้งปลา การปลูกพืชแบบผสมผสาน และการปลูกพืชแซมในสวน

ยางพารา 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเปนแปลงยางพารา มีที่ต้ังอยูหมูที่ 15 ตําบลควนเมา เปนแหลงเรียนรูในการปลูก

ยางพาราที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนจุดเรียนรูในการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เพ่ือสรางอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได 

    
เครือขาย :  จํานวน 10 ศูนย  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางเพ็ญศรี กุญชรินทร ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 099 – 4792828 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 64,360 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานควนเปลว หมูที่ 4 ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.660020 Longitude 99.478072 X 552726 Y 846742 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นาย จิรวัฒน ดวงนุย อายุ 59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9207-00205-20-5   

ที่อยู :บานเลขที่ 194 บานควนเปลว หมูที่ 4 ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

เบอรโทรศัพท : 087-8378951 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอวังวิเศษ สวนใหญเกษตรกรประกอบอาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา ทํา

ใหเกษตรกรกรสวนใหญมีรายไดหลักจากการประกอบอาชีพยางพารา เมื่อราคายางพาราตกตํ่าทําใหกระทบตอ

ความเปนอยูของเกษตรกร  

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิต อยางนอย รอยละ 10 (ครัวเรือนเกษตรกร) 

                           2. สรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยาง รอยละ 10 (ครัวเรือนเกษตรกร) 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ศนูยฯ มีอาคารฝกอบรมสามารถรองรับผูเขารับการฝกอบรมไดประมาณ 80 คน 

           2. การปลูกทุกอยางที่กินได 

           3. มีฐานการเรียนรูภายในศูนยฯ โดยมีวิทยากร จํานวน 3 คน 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. ยางพาราพันธุดีและการดูแลรักษาสวนยางพารา  

   ลักษณะพันธุยางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก และการเตรียมพ้ืนที่ ปจจัยที่ตองพิจารณาใน

การเลือกพันธุยางสําหรับปลูก การเลือกพ้ืนที่ปลูก แลผลเสียการปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม  และการลับมีด

และการการกรีดยางที่ถูกตอง) 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน และปุยในสวนยางพารา  

   การเก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะห และการผสมปุยใชเองและการใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง ในสวนยางพารา 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดโรค และศัตรูยางพารา 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 9 ศูนย  (23 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสัญชาติ คงบัน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 083-1075250 

21



ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

สินค้าหลกั : ปาล์มนํ้ามัน 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย : 50,009  ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 3,342  ครัวเรือน 

สถานท่ีต้ัง : หมู่ท่ี 2 ตําบลนาเมืองเพชร  อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

พิกัด : X 550533   Y 837739 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู ้: 

                           
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :นายเกรียงศักดิ์  นุ้ยส ี 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 095-4253718 

สถานการณ์ของพื้นท่ี : พื้นท่ีอําเภอสิเกามพีื้นที่ปลูกปาลม์นํ้ามันมากขึน้ เป็นผลจากการที่เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูก

ยางพารา เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไมด่ี ราคายางพาราตกต่ําและนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

นอกจากน้ียังมพ้ืีนที่นาร้างที่มีการปลุกปาล์มนํ้ามันเพิ่มข้ึนทาํให้เกษตรกรรายใหม่ยังไม่มอีงค์ความรู้ในการผลิต

ปาล์มนํ้ามัน จึงมีความจําเป็นตอ้งมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร สินค้าหลักปาล์มนํ้ามัน 

ให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือนําไปรับใช้ในกิจกรรมของตนเองได ้

แนวทางการพฒันา : 1. ลดต้นทุนรอ้ยละ 10 

        2. เพ่ิมผลผลิตรอ้ยละ 10 

เทคโนโลยีเด่น : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน 

การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และกิจกรรมเสริมรายได ้

หลกัสูตรการเรียนรู ้: การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันทีด่ ี

ฐานเรียนรู้ : 
ฐานเรียนรู้ท่ี 1 ด้านการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน 

ฐานเรียนรู้ท่ี 2 อาชีพเสริมรายได้ด้านปศุสัตว์(โคเนื้อ) 

ฐานเรียนรู้ท่ี 3 อาชีพเสริมรายได้ด้านประมง 

ฐานเรียนรู้ท่ี 4 ด้านแมลงเศรษฐกิจ (การเลีย้งผึ้ง) 

ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นางจิราณี จันทรแ์ก้ว  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 081-6937299 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก :ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :15,000ไร(หมายถึงพ้ืนที่ปลูกปาลมอําเภอหวยยอด) 

เกษตรกรเปาหมาย :1,250ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 6  ตําบลเขาปูนอําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

พิกัด :X 571205    Y 862230 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายฉตัรชัย  รัตวิวัฒนาพงศอายุ 51ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1006-00645-91-0 ที่อยู :

บานเลขที่ 57 หมูที่ 6   ตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท :081 – 9784589 

สถานการณของพื้นที่ : ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่กําลังไดรับความสนใจจากเกษตรกรรายใหมในตําบลเขาปูนและ

ตําบลใกลเคียง ที่กําลังมองหาพืชเศรษฐกิจมาปลูกทดแทนยางพาราเน่ืองจากภาวะราคายางตกตํ่าและตนทุนการผลติสูง 

คาแรงสูงเมื่อเทียบกับคาแรงการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน อีกทั้งเปนการลดภาระในการตรวจดูแลสวน  ทั้งน้ีเกษตรกรสวน

ใหญยังขาดประสบการณและประสบปญหาการจัดการสวนใหไดผลผลิตที่ดี จําเปนตองมีศูนยเรียนรูเพ่ือเปนเพ่ือเปนที่

ศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชในสวนของตนเอง เพ่ือใหตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมี

ปริมาณและคณุภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แนวทางการพฒันา  :1. ลดตนทุน รอยละ 20 

    2.เพ่ิมผลผลิต รอยละ 20 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  :1. ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

    2. เพ่ิมผลผลติปาลมนํ้ามัน 

   3.เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. พันธุและการเลือกซื้อพันธุปาลมนํ้ามันความสําคญัของการคัดเลือกพันธุปาลมการเลือกซื้อ 

พันธุปาลมจากแหลงที่เช่ือถือได 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน-และปุยการนําตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะหหลักในการใชปุยการผสมปุยใชเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูปาลมนํ้ามันโรคและแมลงทีส่ําคัญของปาลมนํ้ามันวิธีการใชสารชีวภัณฑ 

การผลิตสารชีวภัณฑใชเองการทํากองลอ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4.การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันที่ถูกตองและเหมาะสมความสําคัญของการตัดปาลมสุก 

 

 

 

 

 

 

24



 

ฐานการเรียนรูที่ 5.อาชีพเสริมรายได การเลี้ยงผึ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :จํานวน 14ศูนย  (22 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :วาที่ ร.ต.วิทพงศ  ขําวิชา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :081-5692036 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 33,505 ไร      

เกษตรกรเปาหมาย : 3,127 ราย 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายชม ชุมสกลุ 

สถานทีต้ั่ง : บานบาหวี  หมูที่ 4 ตําบลบาหวี    อําเภอหาดสําราญ     จังหวัด ตรัง 

พิกัด :  47 N   X 0565851 Y 0802770 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอหาดสําราญ มีอาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา และรองลงมาคือ การทํา

สวนปาลมนํ้ามนั แตในสถานการณปจจุบันน้ี ผลผลิตยางพารามีราคาตกตํ่า และมีตนทุนในการผลิตสูง ทําให

เกษตรกร ขาดรายไดหรือไดรายไดที่ลดลงจากเมื่อกอน ซึ่งการที่จะเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพารา คือ 

การลดตนทุนการผลิตโดยการ สงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี และมีการวิเคราะหดินไวสําหรับ การใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน และการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได อาทิ เชน การเลี้ยงปลานํ้าจืด และ

การเลี้ยงไก 

แนวทางการพฒันา  : ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  1. ลดตนทุนการผลติ 10 % 

          2. โรคยางพาราและการปองกันกําจัด 

          3. การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1.การเลี้ยงปลาเสริมรายไดในสวนยางพารา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดินและปุยการใหความรูการจัดการดิน การเก็บตัวอยางดิน การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การใชปุยสั่งตัด การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมักนํ้าชีวภาพ  

  
 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การปลกูพืชรวมในสวนยางพารา 

  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดโรคยางพารา การใหความรูเรื่องโรคยางพารา การปองกันกําจัดศัตรูบาง

พารา การใชเช้ือราไตรโคเดอรมา เปนตน 
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ฐานการเรียนรูที่ 5การเลี้ยงไกเสริมรายไดในสวนยางพารา 

 
แปลงเรียนรู :แปลงเรียนรู 

 
 

 

เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย     23 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสุณี  ศุภกีรติโรจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :093-5741395 
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พัทลุง 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ช่ือ : ศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกงหรา  

สินค้าหลกั :  มงัคดุ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย : 3,651 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 1,509 ราย 

สถานทีต่ั้ง :  หมูท่ี่ 5 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 

พกิดั : Latitude 7.353500  Longitude 99.975999   X 607722  Y 812944 
 

 
แผนท่ีตัง้ศูนย์เรียนรู้ 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นายบญุพา  รัตนานกุลู 

ทีอ่ยู่ : บ้านเลขท่ี 245 หมูท่ี่ 5 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 

เบอร์โทรศัพท์ :  089-9764077 

สถานการณ์ในพื้นที่ : เกษตรกรสว่นใหญ่ท าสวนยางพาราเป็นรายได้หลกั และมีการปลกูไม้ผลบ้างสว่นใหญ่
เป็นสวนขนาดเล็กหรือสวนหลงับ้าน แตเ่น่ืองจากราคายางพาราท่ีตกต ่าอยา่งตอ่เน่ือง จงึท าให้เกษตรกรหา
อาชีพเสริมรายได้เพิ่มมากขึน้ และปรับเปล่ียนจากสวนยางพาราเป็นสวนผลไม้เพิ่มมากขึน้ด้วย แตเ่กษตรกร
สว่นใหญ่ไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ท่ีควร เน่ืองจากราคาผลไม้ไมแ่นน่อน ปริมาณฝนคาดคะเนไมไ่ด้ มีศตัรูพืช
รบกวนท าให้ผลผลิตไมค่ณุภาพเทา่ท่ีควร 
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แนวทางการพฒันา : สง่เสริมการผลิตผลไม้คณุภาพ การบริหารจดัการสวนผลไม้ท่ีดี การผลิตผลไม้ตาม
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การจดัการน า้ในสวนผลไม้ การหาอาชีพเสริมรายได้ 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีการปลกูสวนมงัคดุและมีการจดัการสวนท่ีดี มีการบริหารจดัการน า้ในสวนมงัคดุ มี
กิจกรรมเสริมรายได้ เชน่ การเลีย้งปลาและเลีย้งกุ้งก้ามกรามร่วมกนัในบอ่ดนิระหวา่งร่องยาง เลีย้งปนูาในบอ่
ซีเมนต์ เลีย้งไก่ไข ่เลีย้งผึง้ และปลกูมนัญ่ีปุ่ น ซึง่นบัว่าเป็นเกษตรกรหวัไวใจสู้ ในการท ากิจกรรมการเกษตร 

ฐานการเรียนรู้  
ฐานเรียนรู้ท่ี 1 ฐานบญัชี 
ฐานเรียนรู้ท่ี 2 ฐานพฒันาท่ีดนิ 
ฐานเรียนรู้ท่ี 3 ฐานการผลิตมงัคดุ 
ฐานเรียนรู้ท่ี 4 ฐานประมง 
ฐานเรียนรู้ท่ี 5 ฐานปศสุตัว์ 
ฐานเรียนรู้ท่ี 6 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ศูนย์เครือข่าย : มีทัง้หมด 12 เครือข่าย 
 

ช่ือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายชยันาท  คงเขียว นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตรปฏิบตักิาร 

เบอร์โทรศัพท์ : 0833076075 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
สินค้าหลัก :  ยางพารา 
พื้นที่เป้าหมาย :96,778ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 8,424ราย 
สถานที่ตั้ง: บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
พิกัด: Latitude  7.40518Longitude  100.03093 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ: นายมนูญ สุขรัตน์อายุ 51ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9303-00322-67-1 
ที่อยู่: บ้านเลขท่ี 132 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์: 095 - 7311080 
สถานการณ์ของพื้นที่: อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดจ านวน 123,552ไร่ พืชเศรษฐกิจ คือ 
ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ตามล าดับ ซ่ึงต าบลโคกม่วงมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดจ านวน 30,976 ไร่  ส่วน
ใหญ่ปลูกแบบสวนเดี่ยว อยู่ในเขตพ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านต้นทุนการ
ผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ าและดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
แนวทางการพัฒนา: ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจุดเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้: การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตยางพารา 
ฐานการเรียนรู้:  

ฐานเรียนรู้ที่ 1 การใช้ปุ๋ยสั่งตดัและการใช้สารปรับปรุงดิน 
 
 
 
 

ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยง
ไส้เดือน 
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ฐานเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงปลาในร่องสวน 
 
 
 
 

 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 4 การปลูกผักในโรงเรือน 

ฐานเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงไก่และการเลี้ยงเป็ด 
 
 
 
 

ฐานเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงผึ้งเชิงนิเวศน์ 

ฐานเรียนรู้ที่ 7 การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ฐานเรียนรู้ที่ 8 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
(เครื่องแกง,กล้วยฉาบ) 

 
แปลงเรียนรู้: การจัดการสวนยางพาราพ้ืนที่เปิดกรีดแล้ว จ านวน 9 ไร่  
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย: จ านวน 13 เครือข่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 62) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวเรณู ห้องเม่ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 098-6718630 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
สินค้าหลัก :  ข้าวสังข์หยด 
พ้ืนที่เป้าหมาย : 1,000   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  100 ราย 
สถานที่ตั้ง :  บ้านเขากลาง  หมู่ที่ 13  ต าบลปันแต  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :  Latitude 7.76109  Longitude  100.05901  x 616657  y 857864  zone 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายนัด  อ่อนแก้ว 
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี 57  บ้านเขากลาง  หมู่ที่ 13  ต าบลปันแต  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ :  087-2866446 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลปันแต  อ าเภอควนขนุน  มีครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 1,240 ครัวเรือน   
ท านา 396 ครัวเรือน  ปลูกข้าวสังข์หยด 3,337 ไร่  ซ่ึงเป็นเขตที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวระดับสูง (S1)  
และมีศักยภาพ ดังนี้ 
 - มีความช านาญในการผลิตข้าว ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม 
 - แปรรูปข้าวสารโดยโรงสีข้าวชุมชนได้รับการรับรองระบบ GMP  
 - เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดพัทลุง 
สภาพปัญหา : การท านา ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยท าให้ข้าวที่ปลูกมีความเสี่ยงได้รับความเสียหาย 
แนวทางการพัฒนา :   1. การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
   2. การบริหารจัดการน้ า 
   3. การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
   4. การบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
   5. การพัฒนาสู่กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การพัฒนาคุณภาพ 
   2. การลดต้นทุนการผลิต 
   3. การแปรรูปข้าว 
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ฐานการเรียนรู้ : 5 ฐาน 
ฐานการเรียนรู้ 1. การผลิตข้าวสังข์หยด 
 การผลิตข้าวสังข์หยดตามระบบ GAP การพัฒนาการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ 2. การพัฒนาที่ดิน  

การปรับปรุงบ ารุงดิน การผสมปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  

     
 
ฐานการเรียนรู้ 3. ด้านการประมง  

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน และท่อซีเมนต์เพ่ือสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน 

   
 
ฐานการเรียนรู้ 4. ด้านปศุสัตว์ 

การเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 50 ตัว เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน 
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ฐานการเรียนรู้ 5. การแปรรูปข้าวสังข์หยด  

การแปรรูปข้าวสังข์หยดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้เพ่ิมแก่เกษตรกร 
 

     
 
 แปลงเรียนรู้ : แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

- เจ้าของแหล่งเรียนรู้  นายนัด  อ่อนแก้ว  บ้านเลขท่ี 47  หมู่ที่ 13  ต าบลปันแต  อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์ 087-2686446 
 - กิจกรรมการผลิตข้าวสังข์หยด พื้นที่ 13 ไร่ 
 - ลดต้นทุนการผลิตจาก 3,000 บาท/ไร่ เหลือ 2,300 บาท/ไร่ 
 - ผลผลิตเพ่ิมจาก 380 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 400 กิโลกรัม/ไร่ 
 - ลดต้นทุนการผลิตโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ทั้งหมดจ านวน 23 เครือข่าย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวณาตยา  ราชพลสทิธิ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0867475835 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

 ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   

สินค้าหลัก : ยางพารา 
พื้นที่เป้าหมาย : 101,507 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,978 ราย 
สถานที่ตั้ง บ้านเกาะเรียน เลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

จุดพิกัด  Latitude 7.290236  Longitude 100.063688 X 617417  Y 805971 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ : ระดับ A  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 

 

 

 

 รปูภาพประธาน ศพก.  
 

 

 

 

 

 

                               แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  

       

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางณัฎฐ์ชญา ศรีไทย  อายุ  46 ปี  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3930400132172 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 25 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
โทรศัพท์ 08-5670--9938  
สถานการณ์ของพื้นที่   
 อ าเภอตะโหมด มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 113,739 ไร่ ปลูกยางพารา 101,507 ไร่ (ร้อยละ 90) เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา (Zoning) ในระดับ S1 ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้ปุ๋ยเคมี 
ประมาณ 4,000 – 9,000 บาทต่อไร่ ราคายางที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ค่อนข้างต่ า และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีรายได้
จากอาชีพอ่ืน  
 

แนวทางการพัฒนา  
1. ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี  
2. แนะน า ให้ค าปรึกษา  
3. ให้บริการให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี และ

เพ่ิมผลผลิตปริมาณน้ ายางพารา 
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จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้    
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพาราและการท าเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  

การปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง การเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงประมง การเลี้ยงผึ้ง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
2. การท าการเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพารา 

ฐานการเรียนรู ้
 1. ฐานการปลูกพืชร่วมยาง  
  - หลักสูตรการเรียนรู้ : การบริหารจัดการสวนยางพารา  

 - การน าไปใช้ประโยชน์ ช่วยควบคุมวัชพืชในสวนยาง ช่วยเพ่ิมความหลากหลายในสวนยาง     
ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและป้องกันการชะล้างหน้าดิน และลดความเสี่ยงจากการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว 

 แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 8 ปลูกพืชร่วมยาง เช่น มะฮอกกานี ตะเคียนทอง และสะตอ  
 แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 3 ไร่ ตั้งอยู่ใน ศพก. ปลูกไม้ผลแซมยาง ได้แก่ ลองกอง เงาะ มังคุด และผักเหลียง  

 

 

 

 

 

 
 

 2. ฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 - หลักสูตรการเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การท าอาหารไก่แบบลดต้นทุน  
 - การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารโปรตีน มูลไก่ใช้ท าปุ๋ยหมัก และสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน 

 

 

 

 

 
 
 

3. ฐานการท าปุ๋ยหมัก  
 - หลักสูตรการเรียนรู้ วิธีการปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ   
 - การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตในแปลง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการปรับปรุงบ ารุงดิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

10



4. ฐานการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
 - หลักสูตรการเรียนรู้ วิธีการชื้อราไตรโคเดอร์มา การท าเชื้อราบิวเวอร์เรีย การท าสารสกัดจากสมุนไพร 
 - การน าไปใช้ประโยชน์ ช่วยป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  

 

 

 

 

 

 
5. ฐานการเลี้ยงผ้ึง 
 - หลักสูตรการเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
 - การน าไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน และผึ้งช่วยผสมเกสรไม้ผลในแปลง    
 
6. ฐานการเลี้ยงประมง 
 - หลักสูตรการเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล    
 - การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารโปรตีน ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เครือข่าย จ านวน 15 ศูนย์  
  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวบุญก์นิสา มาคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์ : 06-1942 6454            
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

สินค้าหลัก :  ข้าว          พ้ืนที่เป้าหมาย :  50 ไร่           เกษตรกร  100 ราย 

สถานที่ต้ัง : บ้านท่าไร่ เลขท่ี 880 หมู่ที่ 6 ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

พิกัด : Latitude  7.430092  Longtitude 100.173338   X 629693   Y 820512  

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายจักร์กฤษณ์ สามัคคี อายุ  49 ป ีเลขบัตรประชาชน 3-9303-00049-43-5      
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี 880 หมู่ที ่6 ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง    เบอร์โทรศัพท์ : 091-8275992              
สถานการณ์ของพ้ืนที่  :  มีการปรับปรุงสถานท่ีตั้งบ้านและแปลง มีการปรับเปลีย่นพืชปลูก และการท าธุรกิจส่วนตัว มีภาระเยอะ 
เวลามีน้อย                        
แนวทางการพัฒนา :  1. ประชุม/อบรม ภาวการณ์เป็นผู้น า       
                 2. ปรับปรุงสถานท่ีตั้งแปลงให้สามารถรองรับผู้เข้ามาเรียนรูไ้ด้                          
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลติข้าวอนิทรีย์และการผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุได้คุณภาพ   
                   2. การจัดการดินและปุ๋ย         
                   3. การแปรรูปผลผลิตข้าว                                  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว                               
ฐานเรียนรู้ที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ย ดินและปุ๋ย เริ่มแรกการท านาโดยการไถแปร เริ่มเมื่อเดือนหก มีการประกอบพิธีกรรมแรกไถ 
ของแต่ละแปลง ต้องท าในตอนท่ีดนิแห้งสุก เมื่อไถแปรเสร็จ ตากดินทิ้งไว้ระยะหนึ่งจนถึงเวลาการปลูกในแต่ละพันธ์ุ ในระยะนี้มีการ
หว่านพืชบ ารุงดิน มักใช้พืชตระกลูถั่ว 

      

 

 

 

 

ฐานเรียนรู้ที่ 2 การใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมักเตมิอากาศ เป็นการหมักเศษวสัดุอินทรีย ์เป็นปุ๋ยหมักที่มีการระบาย
อากาศในกองปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กิจกรรมการย่อยสลายโดยจลุินทรีย์เกดิขึ้นอย่างสมบรูณ์ ซึ่งปุ๋ยหมักที่ไดม้ีคณุภาพ 
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ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเก็บและคัดเลือกเมลด็พันธ์ุไว้ท าพันธุ์ เมลด็พันธุข์้าวมีอัตลักษณ์จ าเพาะเป็นของตัวเองในแต่ละสายพันธ์ุ

 

  

 

 

ฐานเรียนรู้ ที่ 4 เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

 

 

 

 

  

 ฐานเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ขุดสระเลี้ยงปลา ท านาบัว ใช้เพื่อการเกษตร          

 

 

 

 

 ฐานเรียนรู้ที่  6 เรื่องการแปรรูปผลผลิตข้าว ข้าวข์สังหยด ข้างตังสังข์หยด ข้าวเพาะงอก 

        

 

 

 

 แปลงเรียนรู้ : กิจกรรมภายในแปลง ปลูกข้าว ท านาบัว ปลูกพืชหลงันา ผลิตปุ๋ยหมัก แปรรูปข้าวและผลผลติทางการเกษตร  

 

 

 

  

 เครือข่าย : มีทั้งหมด 13 เครือข่าย ( 15 สิงหาคม 2562) 

 ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร :นางศิริรัตน์ ดิกจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เบอร์โทรศัพท์ : 092-4538753
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ท าเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก. อ าเ อ ปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 

ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว อ าเภอปากพะยูน จังุวััพัทลุง 
สินค้าหลัก: ข้าว 
สถานที่ตั้ง: บ้านัอน  ุมู่ที่ 3  ต าบลัอนทราย อ าเภอปากพะยูน จังุวััพัทลุง 
พิกัด: zone 47 X= 0646348  ,Y = 0800637  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
         
   

 

 

         
            
            
  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายสุทิน ยิ้มศรี อายุ  62    
 บ้านัอน เลขท่ี 37  ุมู่ที่ 3 ต าบลัอนทราย อ าเภอปากพะยูน จังุวััพัทลุง 

 
เบอร์โทรศัพท์:  089-971-3836 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลัอนทราย อ าเภอปากพะยูน  ส่วนใุญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 90 
และพ้ืนที่  เป็นเขตที่มีความเุมาะสมในการปลูกข้าวระัับสูง (S1) ร้อยละ 95.50 โัยปลูกข้าวเพ่ือบริโภค
ส่วนที่เุลือจ าุน่าย แต่ประสบปัญุาการใช้ปัจจัยการผลิตสูง ัินมีความอุัมสมบูรณ์ต่ า ราคาปุ๋ยและสารเคมี
แพงและโรคแมลงระบาั ในช่วงฤัูแล้งขาัน้ า การคมนาคมสะัวก 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรผลิตข้าวไั้เฉลี่ยไร่ละ 400 กิโลกรัม โัยมีเป้าุมาย
เพ่ิมผลผลิตเป็นไร่ละ 600 กิโลกรัม 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าว และการแปรรูปข้าว 

 

เกษตรกรต้นแบบ 

 

ที่ว่าการอ าเภอปาก
พะยูน 

ถนนปากพะยูน-ควนเนียง
  

โรงเรียนบ้านโคกทราย 
ศพก. 

เทศบาลต าบลัอนทราย
  วััุัวเตย 
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หลักสูตรการเรียนร ู้ : 1. การปรับปรุงบ ารุงัินโัยใช้ปุ๋ยพืชสั 
 2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
 3. การวิเคราะุ์ัินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะุ์  
 4. การแปรรูปผลผลิตข้าว 

 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 การผลิตข้าวคุณภาพ โัยเลือกเทคโนโลยีที่เุมาะสมไั้แก่การเตรียมัิน การคััเลือก
พันธุ์ข้าวที่ตลาัต้องการและเุมาะสมกับพ้ืนที่ จััุาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพัี และก าุนัอัตราการใช้เมล็ัพันธุ์
ข้าวตามวิธีการปลูก 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่2 การจััการ ัินและปุ๋ย โัยใช้ศูนย์จััการัิน
ปุ๋ยชุมชนในการใุ้ความรู้ใุ้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยทุกชนิั ถูกอัตรา ถูกเวลา ไั้แก่ การวิเคราะุ์ัิน ใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะุ์ต่อไร่และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะุ์ัินต่อแปลง และการปรับปรุงบ ารุงัินใช้เทคโนโลยีการท าปุ๋ย
พืชสั (ปอเทือง) การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การท าน้ าุมักชีวภาพ เน้นการสาธิตวัสัุที่ใช้ วิธีการท า การน ามาผลิต
ใช้ประโยชน์  

         
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การแปรรูปข้าวสังข์ุยั ส่งเสริมการแปรรูปข้าวสังข์ุยัซึ่งเป็นข้าว GI จังุวััพัทลุง  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแปรรูปเป็นข้าวสารและผลิตภัณฑ์  
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ฐานการเรียนรู้ที ่4 การจััการสัตรูพืชแบบผสมผสาน ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการปลูกข้าว ไั้แก่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเัอร์มาป้องกันก าจััเชื้อรา และเชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  

 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานเรียนรู้ั้านการประมง ส่งเสริมใุ้เกษตรกรเลี้ยงปลาัุกในบ่อซิเมนต์เพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมจากอาชีพท านา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงปศุสัตว์ ส่งเสริมใุ้เกษตรกรเลี้ยงเป็ับาบารี่เพื่อเป็นอาชีพเสริมุลังการท านา 
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แปลงเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ทั้งหมดจ านวน 12 เครือข่าย 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายไกรวิชญ์  สว่างรัตน์  
เบอร์โทรศัพท์ : 0902211196 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
**************************** 

ช่ือ : ศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 
สินค้าหลกั สละ 
พืน้ที่เป้าหมาย  240  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  50  ราย 

สถานที่ตัง้ : บ้านในกอย  หมูท่ี่  9  ต าบลหนอง  อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 
พิกัด : Latitude  7.23228852      Longitude  100.1279006        X 624523   Y 799582 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ฯ 

   
   
   
  
                            ศนูย์เรียนรู้ ฯ นาย นนั ชเูอียด     2 กิโลเมตร 

                             
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายนนั    ชเูอียด    อาย ุ  อาย ุ 60  ปี  
       ที่อยูบ้่านเลขท่ี  150 บ้านในกอย  หมูท่ี่ 9  ต าบลหนองธง  อ าเภอป่าบอน  
 เบอร์โทรศัพท์ :  087 - 8377042  
สถานการณ์ของพืน้ที่ :  อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ มี ๕ ต าบล มีพืน้ท่ีการเกษตรจ านวน  ๒๐๐,๑๘๐ ไร่  พืชเศรษฐกิจหลกัคือ
ยางพารา  ข้าว ปาล์มน า้มนั ไม้ผลตามล าดบั  โดยต าบลหนองธงมีพืน้ท่ีปลกูยางพารา จ านวน ๓๗,๔๐๐ ไร่ เกษตรกรสว่นใหญ่
ประสบปัญหาด้านต้นทนุการผลติสงู ผลผลติราคาไมแ่นน่อน 

แนวทางการพัฒนา : การท าการเกษตรผสมผสานไมป่ลกูยางพาราเป็นพืชเชิงเดียว โดยให้ศนูย์เรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพการ
ผลติสนิค้าเกษตร เป็นจดุศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรียนรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การผลติสละคณุภาพ  
                                       2. การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การผลติสละคณุภาพ  
โดยการผลิตตามหลักมาตรฐาน การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP  และการรับรองมาตรฐาน  GMP 

 

ถนนเพชรเกษม 

 

N 

ที่วา่การอ าเภอป่าบอน 

 
เกษตรอ าเภอป่าบอน 

สี่แยกไฟแดง 
อ าเภอป่าบอน 

 

       ระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ีท าการผู้ ใหญ่บ้าน       

ม.2 ต.หนองธง 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การลดต้นทนุการผลติ 
โดยเน้นให้น าแมปุ่๋ ยสตูร ตา่งๆ ผสมปุ๋ ยใช้เอง การใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์ และการผลติเชือ้ราเพื่อควบคมุโรคพืช 

 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การใช้น า้อยา่งรู้คณุคา่   การติดตัง้ระบบน า้และเทคนิคการใช้น า้ที่เหมาะสมส าหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การแปรรูปสละ  

   
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
เครือข่าย :  จ านวนศนูย์เครือขา่ย 11  เครือขา่ย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวดวงเนตร  แก้วพนัธ์  ต าแหนง่นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  :  098-6709017 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  
สินค้าหลกั : เกษตรผสมผสาน (พืชผัก/พืชไร่) 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 8 ไร่ 
สถานทีต่ัง้ : บ้านนา หมู่ที่ 13 ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
พิกัด : Latitude 7.835660  Longitude 99.860133  X : 594827  Y : 866227 zone 47   
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นางเกษร ทองคํา    
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 167 หมูท่ี่ 13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-2896779 
สถานการณ์ของพืน้ที่ : พ้ืนทีก่ารเกษตรของตําบลเกาะเต่าส่วนใหญ่เพาะปลูกยางพารา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
สวนเด่ียวและอยู่ในเขตพ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และมีเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกไมผ้ล ได้แก ่มังคุด 
ลองกอง ทเุรียน เงาะ ในลักษณะสวนผสม ซึง่จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน ทําให้เกษตรกรประสบปัญหา ดังน้ี - ราคาผลผลิตตกตํ่า  
        - ต้นทุนการผลิตสูง  

   - เกษตรกรขาดทุน เกิดภาระหนี้สิ้น ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
แนวทางการพฒันา : - การทําเกษตรผสมผสาน 
  - การทําเกษตรอินทรีย์/การผลิตอาหารปลอดภัย 
    - การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : การเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/การเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร 
 

หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การเกษตรผสมผสาน 
  2 . การผลิตพืชตามหลักเกษตรอินทรีย์ 
  3 . การแปรรูผลิตผลทางการเกษตร 
ฐานการเรียนรู้ :  

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเกษตรผสมผสาน/การผลติพืชตามหลกัเกษตรอินทรีย ์

   

บ้านบางหลอ่ 

 
ร.พ.ป่าพะยอม 

นครศรีธรรมราช 

ซอยกนัเอง 

สี่แยกครูแปลก 


ท่ีวา่การอําเภอป่าพะยอม 

ศูนย์เครือข่าย 

พทัลงุ 

 
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ 


อบต.เกาะเตา่ 

ร.ร.ตชด.บ้านควนตะแบก 

20



ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงปลาดุกและแปรรูปปลาดุกร้า 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การปุย๋หมัก/น้ําหมักชีวภาพ/จุลินทรยี์สังเคราะหแ์สง 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเพาะขยายแหนแดง/การผสมดนิหอม (ดนิปลกู) 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การขยายพันธุพ์ชื 

แปลงเรียนรู ้: 
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เครือข่าย: 

1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านปาบ ท่ีตั้ง ม.1 ต.ป่าพะยอม 

    องค์ความรู้ : การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว วิทยากร : ด.ต.โชคดี มูสโกภาส 

2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนป่าพะยอม ท่ีตั้ง ม.1 ต.ป่าพะยอม 

    องค์ความรู้ : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน วิทยากร : นางวรวลัญช์ ช่อสม 

3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านห้วยหลุด ท่ีตั้ง เลขท่ี 105 ม.2 ต.ลานข่อย 

    องค์ความรู้ : การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในพืชผัก วิทยากร : นางวันณีดา เกลี้ยงคล้ิง 

4. ศพก.เครือข่ายแก้วมังกร ท่ีตั้ง เลขท่ี 81 ม.4 ต.ลานข่อย 

    องค์ความรู้ : การผลิตแก้วมังกรคุณภาพ วิทยากร : นายสามารถ แก้วรักษ์ 

5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว ท่ีตั้ง เลขท่ี 356 ม.6 ต.บ้านพร้าว 

    องค์ความรู้ : การผลิตเคร่ืองแกง วิทยากร : นางชมุ ฉิมรักษ์ 

6. ศพก.เครือข่ายปาล์มน้ํามัน ท่ีตั้ง เลขท่ี 16 ม.9 ต.บ้านพร้าว 

    องค์ความรู้ : การผลิตปาล์มน้ํามัน วิทยากร : นางประทีป สมประสงค์ 

7. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนา ท่ีตั้ง เลขท่ี 112 ม.13 ต.เกาะเต่า 

    องค์ความรู้ : การปลูกพืชสมุนไพร วิทยากร : นายอําไพย สังข์แก้ว 

8. วสช.กลุ่มไม้ผลบ้านไสเลียบ ท่ีตั้ง เลขท่ี 153 ม.5 ต.เกาะเต่า 

    องค์ความรู้ : การผลิตไม้ผลตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP วิทยากร : นายปรีชา สังข์แก้ว 

9. ศพก.เครือข่ายการเลี้ยงแพะ ท่ีตั้ง เลขท่ี 96 ม.13 ต.เกาะเต่า 

    องค์ความรู้ : การเลี้ยงแพะ วิทยากร : นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ 

10. ศพก.เครือข่ายการผลิตมังคุดอินทรีย์ ท่ีตั้ง เลขท่ี 87 ม.6 ต.เกาะเต่า 

    องค์ความรู้ : การผลิตมังคุดอินทรีย์ วิทยากร : นายปลื้ม จันทุง 

11. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านไสอ้อ ท่ีตั้ง ม.5 ต.บ้านพร้าว 

    องค์ความรู้ : การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว วิทยากร : นางว่อน บุญเอียด 

12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนรุ่งทวีชัย ท่ีตั้ง เลขท่ี 5 ม.5 ต.บ้านพร้าว 

    องค์ความรู้ : ไร่นาสวนผสม วิทยากร : นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย 

13. ศูนย์เครือข่ายประมง ม.4 บ้านพร้าว ท่ีตั้ง เลขท่ี - ม.4 ต.บ้านพร้าว 

    องค์ความรู้ : การเลี้ยงปลา วิทยากร : นางสาวสุคนธา พลอยดํา 

14. ศูนย์เครือข่ายประมง ม.3 ป่าพะยอม ท่ีตั้ง เลขท่ี - ม.3 ต.ป่าพะยอม 

    องค์ความรู้ : การเลี้ยงปลา วิทยากร : นายเอกชัย ช่วยเนื่อง 

15. ศูนย์เครือการเลี้ยงเป็ดเทศ ท่ีตั้ง เลขท่ี - ม.4 ต.เกาะเต่า 

    องค์ความรู้ : การเลี้ยงเป็ดเทศ วิทยากร : นางสาวสมหญิง คงดํา 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวตุลยา กลับแก้ว  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์:  074-603620 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
สินค้าหลัก : ข้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 57,921 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  6,579 ราย 
สถานที่ตั้ง บ้านอ้ายใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
พิกัด : X = 623369 Y = 849947 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายไพรัตน์ ตาแก้ว อายุ 59 ปี เลขบัตรประชาชน 39301 00013 666 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 119 หมู่ 2 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ : 0807070073 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง พื้นที่เป็นทีร่าบลุ่มเหมาะสมส าหรับการท านามากท่ีสุด (S1) 
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังยาวนาน ระหว่างพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี การท านาได้ปรับเปลี่ยน ปลูกครั้งที่ 1 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ปลูกพันธุ์ข้าวลูกผสมได้แก่ ชัยนาท1 ปทุมธานี 1 
กข29 กข41 กข61 ฯลฯ ปัญหาการท านา ต้นทุนการผลิตสูง ราคาข้าวตกต่ า เกิดการระบาดของศัตรูข้าว เช่น   
ข้าวดีดข้าวเด้ง ผลิตข้าวไม่มีคุณภาพขายไม่ได้ราคา 
แนวทางการพัฒนา : 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ลดอัตรา
เมล็ดพันธุ์ ผสมปุ๋ยใช้เอง ไถกลบต่อซัง ฯ ลดต้นทุน 250 บาทต่อไร่ 

 2. เพิ่มผลผลิตข้าวเป็น 900 กิโลกรัมต่อไร่ 
 3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวแบบประณีต 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ 

ถนนบ้านแร่-พนางตงุ 

เมืองพัทลุง 

ไปทะเลล าป า 

คลอง 
บ้านอ้าย 

ม.2 
ต.ชัยบุร ี

ศาลาม.2 

ถนน
เลียบ 

คลอง 

สะพาน 
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ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตข้าวแบบประณีต แปลงสาธิตการผลิตข้าวโดยเครื่องโรยข้าวงอก ลดต้นทุน          

การผลิต เดิมใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เครื่องโรยข้าวงอกลดลงเหลือ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
การจัดการดูแลรักษาป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวได้ดีขึ้น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีลดน้อยลง ท าให้ต้นทุนลดลง 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการดินปุ๋ย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ใช้ในนาข้าวและย่อยสลายต่อซังข้าว เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการศัตรูข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช ได้แก่ การผลิตเชื้อรา                 

ไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืชในนาข้าว โดยการ แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว และฉีดพ่นป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : มีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ศพก. 15 เครือข่าย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอนุวัฒน์  สงคง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0819692719 

24



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
สินค้าหลัก :  มังคุด 
พื้นที่เป้าหมาย : 2,789   ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  1,422 ราย 
สถานที่ตั้ง :  บ้านเกาะเหรียง หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างทอง  อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :  Latitude 7.53854 Longitude 99.97664 x 607748 y 833404 zone 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายวิโรจน์  สว่างรัตน์ 
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี ๘  บ้านเกาะเหรียง  หมู่ที่ ๖  ต าบลอ่างทอง  อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ :  086-2895731 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา
และสวนไม้ผลแบบผสมผสาน และไม้ผลที่ส่วนใหญ่นิยมปลูกมังคุด ความเหมาะสมอยู่ในระดับ S2 จากภาวะ
ยางพาราราคาตกต่ าเกษตรกรในต าบลจึงมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ จึงไดร้วมกลุ่ม
เพ่ือรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาตามคุณภาพที่ก าหนด และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพดี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตร โดยการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตมังคุดคุณภาพดี ลดต้นทุนการ
ผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถท าให้เกษตรกรเกิดการยอมรับและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรเองอันจะส่งผลให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
แนวทางการพัฒนา :   ๑. การผลิตมังคุดคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค การรวบรวมผลผลิตมังคุด 
   ๒. การลดต้นทุนการผลิตมังคุด  
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การน าแม่ปุ๋ยมาผสมปุ๋ยตามสูตรเพื่อใช้เอง เพ่ือลด 
   ต้นทุนการผลิตมังคุด 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ 1. การผลิตมังคุดคุณภาพด ี 
 การผลิตมังคุดคุณภาพดีโดยมีการปฏิบัติดูแลรักษา และการจัดการสวนมังคุดตามหลักปฏิบัติทางการ
เกษตรทีดี่ (GAP) และการผลิตตามหลักเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู ้2. การผลิตปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพ – การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง  

การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ โดยจัดหาวัสดุเหลือใช้ในชุมชนและวัสดุในครัวเรือน จัดหาและผลิตปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุและได้ผลตอบแทนสูงสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู ้3. เศรษฐกิจพอเพียง  

การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการท าเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
สร้างรายได้แบบรายวัน ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การปลูกพืช การปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ (ผลิตสูตรอาหารเอง) การเลี้ยงปลาดุก (แปร
รูปเป็นปลาดุกร้าเพ่ือจ าหน่าย) เป็นต้น 
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ฐานการเรียนรู ้4. การบริหารจัดการด้านการตลาด 
มีการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือจุดรวบรวมผลผลิต ตามที่นัดหมายไว้ และน าไปขายให้ผู้รับซื้อที่มารับถึงที่
หรือล้งที่รับซื้อต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู ้5. ด้านปศุสตัว์  

การเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการท าการเกษตร โดยเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการผลิตอาหารสัตว์เอง  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู ้6. การใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า  
โดยการรณรงค์ให้เกษตรกรมีการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า และใช้น้ าอย่างไรให้ประหยัดและให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  
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แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย :  ทั้งหมดจ านวน 10 เครือข่าย  
  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวรัชนี  เต๋เอียดหยอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6569781 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  
สินค้าหลัก : ไร่นาสวนผสม 
พื้นที่เป้าหมาย : 76,151 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,985 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
พิกัด : Latitude 7.42105 Longitude 99.55212 X 560926 Y 820332 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   

 
 

                                 ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเฉลิม เรืองเพ็ง  อายุ 64 ปี  
                                                              เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9305-00885-86-5                 
                                 ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 135 บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
       เบอร์โทรศัพท์: 089-9770783 

สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่การเกษตรของต าบลตะแพนส่วนใหญ่เพาะปลูกยางพารา และอยู่ในเขตพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมมาก (S1) และมีเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ ในลักษณะสวนผสม ซึ่งจาก
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ท าให้เกษตรกรประสบปัญหา 

-ราคาผลผลิตตกต่ า  
-ต้นทุนการผลิตสูง  
-เกษตรกรขาดทุน เกิดภาระหนี้สิ้น และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

แนวทางการพัฒนา :  - การปลูกลดต้นทุนการผลิตยางพารา 
   - การผลิตไม้ผลคุณภาพตามหลัก GAP ทดแทนพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
         - การน าผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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หลักสูตรเรียนรู้: 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตยางพารา โดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินและเสริมปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากฟาร์มไก่และน้ าจากบ่อเลี้ยงปลา 

 
 
 

 
 
 
 

 
  ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการท าเกษตรแบบผสมผสาน สร้างรายได้
รายวัน ใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ การปลูกยางพารา การปลูกไม้ผล การเลี้ยงไก่ไข่ (ผลิตสูตรอาหารเอง) การเลี้ยงปลาดุก (แปรรูปเป็นปลาดุกร้าเพ่ือ
จ าหน่าย) การเลี้ยงเป็ด (รวมกลุ่มแปรรูปไข่เค็มเพ่ือจ าหน่าย) การเลี้ยงวัว และเลี้ยงสุกร 

 
 
 
 
 
 
 

   
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกพืชแบบไร่นาสวนผสมในสวนยาง ได้แก่ ไม้ผล 

มังคุด ผักเหมียง พริกไทย เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
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 ฐานการเรียนรู้ที 4 การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ โดยจัดหาวัสดุเหลือใช้และวัสดุในครัวเรือนในชุมชน             
จัดหาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงปลาและการผลิตอาหาร โดยเลี้ยงปลาดุก เพ่ือเพ่ิมรายได้ลดต้นทุนโดยน าวัสดุ            
ในชุมชนผลิตเป็นอาหารเอง เพ่ิมมูลค่าโดยแปรรูปเป็นปลาดุกร้า และน าน้ าจากบ่อปลาใช้เป็นปุ๋ยในสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ : 
ศูนย์เรียนรู้แบบไร่นาสวนผสม มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เหมาะสมกับพ้ืนที่และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการท าไร่นาสวนผสม ทุกอย่างที่ต้องลงทุนจะต้องผ่านการกลั่นกรองถึง
การใช้ประโยชน์ถึงความคุ้มค่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์เครือข่าย : ทั้งหมดจ านวน 10 เครือข่าย  

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอัญ หนูขวัญ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์:  064-796-6392 
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สตูล 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 

สินคาหลัก : ขาว  พื้นทีเ่ปาหมาย : 50 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 300  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานควนโทะ หมูที่ 2 ตําบลแป-ระ  อําเภอทาแพ  จังหวัดสตูล 

พิกัด : Latitude 6.686130627  Longitude 99.94190162  X 604069 Y 758519 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางณัฐกานต  ศรยีาน อายุ 53 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 6701 00443 892 

ที่อยู : บานเลขที่ 108 บานควนโทะ หมูที ่2 ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 

เบอรโทรศัพท : 088-3963074 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญทํานาไวบริโภคเองภายในครัวเรือน เหลือจึงจําหนายภายในพ้ืนที่ พ้ืนที่

ถือครองมีจํานวนนอย ใชพันธุขาวที่หาไดเองในพ้ืนที่ ผลผลิตตอไรตํ่า ตนทุนการผลิตสงู อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก  

แนวทางการพฒันา : 1) รวมกลุมเปนแปลงใหญขาวเพ่ือลดตนทุนการผลติ 2) อบรมใหความรูการบริหารจัดการ 

3) แนะนําการใชพันธุขาวที่เหมาะสมและมคีุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1) ประธาน ศพก.มีความรูความชํานาญ 2) เปนจุดเรียนรูของเกษตรกรไดหลายกิจกรรม

3) มีการรวมกลุมที่เขมแข็งของสมาชิก 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดทําบัญชี ใหคําแนะนําการทําบัญชีรายรับ-รายจาย บัญชีตนทุนการผลิต ตลอดจนการ

ใชสมารทโฟน ในการบันทึกขอมูล 
   

                      
 

                                  มสัยิดบา้นควนโท๊ะ                               บา้นแป-ระเหนือ 

 

             ศพก.ท่าแพ                       มสัยิดบา้นเกาะไทร 

 

                                                                                                                         ท่ีว่าการอาํเภอท่าแพ 

ถนนสายละง ู– ฉลงุ 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ใหคําแนะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดําเนินชีวิตตาม

หลักคําสอน นําไปปรับใชตามความเหมาะสม พรอมแปลงตัวอยาง 
 

                      
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ดินและปุย ใหความรูการจัดการดิน การวิเคราะห การตรวจดินอยางงาย การผลิตปุยนํ้าหมัก 

การผลิตปุยหมกัแหงจากเศษวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตร และเศษอาหารในครัวเรือน 
 

                      
 

ฐานการเรียนรูที่ 4 เรื่องขาว ใหคําแนะนําความรูในกระบวนการผลิตขาวต้ังแตการเตรียมดินไปจนถึงการเก็บ

เกี่ยว และแนวทางการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาว 
 

                      
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 อาชีพเสริมเพิ่มรายได การเลี้ยงแพะ/การเลี้ยงปลาในบอดิน ใหคําแนะนําขอมูลทางวิชาการ

การเลี้ยงแพะ การจัดการโรคและวัคซีน การผลิตอาหารจากวัตถุในทองถิ่นเพ่ือลดตนทุน การเลี้ยงปลานํ้าจืดในบอ

ดิน และารผลติอาหารปลาเพ่ือลดตนทุน 
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แปลงเรียนรู : แปลงนาขาว เปนแปลงนาอินทรีย ที่ใหสมาชิกมาใชในการเรียนรูเรื่องการจัดการแปลงนาขาว

ตลอดจนโรคและแมลงศัตรแูละระบบนิเวศในแปลงนา 
 

                        
 

เครือขาย : ทั้งหมด 11 แหง ไดแก ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 3 แหง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 2 แหง ศูนย

จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 แหง ศูนยเรียนรูดานไมผล 1 แหง ศูนยเรียนรูดานไมยืนตน 1 แหง ศูนยเรียนรูดานพืชผัก 

1 แหง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 1 แหง และศูนยเรียนรูดานแปรรูปผลิตผลการเกษตร 1 แหง  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุรัฐ  สุวรรณกิจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-5963918 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงหวา    จังหวัดสตูล 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน  พื้นทีเ่ปาหมาย : 6,630  ไร เกษตรกรเปาหมาย : 1,241 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน ขอนคลานตะวันออก  หมูที่ 3  ตําบล ขอนคลาน อําเภอ ทุงหวา จังหวัด สตูล 

พิกัด : Latitude  7.013206  Longitude  99.684922 zone  47  X 575650  Y 775264  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายต้ัน  แกวมณี       อายุ  74   ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3910600089653 

ที่อยู : บานเลขที่ 103 บานขอนคลานตะวันออก หมูที่ 3  ตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 

เบอรโทรศัพท : 086-2899206 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอทุงหวา พ้ืนที่ตําบลขอนคลาน เปนพ้ืนที่ราบชายฝงทะเล สภาพพ้ืนดินเปนดินรวนปนทราย 

ไมอุมนํ้า ดินมีความเปนกรด ดินไมมีความอุดมสมบูรณ ในชวงหนาแลง จะมีปญหาเรื่องการขาดนํ้าใชทางการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา : 1) การจัดการสวนในการลดตนทุนการผลิต 2) เพ่ิมมูลคาผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต          3) 

สรางอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ใหแกเกษตรกร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1) ลดตนทุนการผลติ เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

         2) คณะกรรมการศูนย ศพก. เขมแข็ง ใหความรวมมือที่ดี 

           3) เกษตรกรที่เขามาเรียนรู มีความสนใจ กระตือรือรน ในการเรยีนรู 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การคัดเลือกพันธุและการปลูกปาลมนํ้ามัน (ระยะการปลูก/การคัดเลือกพันธุ) 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การบริหารจัดการสวนปาลมนํ้ามัน (การเก็บตัวอยางดิน/การใสปุย/การผสมปุยใชเอง) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการตัดแตงทางใบ (การเกบ็เกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ/การแตงทางใบ) 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การทําลายตนและการกําจัดศัตรูพืช (การทําลายตนเมื่อมีอายุมาก/การกําจัดศัตรูพืช เชน ดวง) 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การลดตนทุนการผลิต (การทําปุยหมกันํ้า/ปุยหมักแหง) 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 เศรษฐกจิพอเพียง (การเลี้ยงผึ้งในสวนปาลมนํ้ามัน/การปลูกมะนาว/เลี้ยงปลาดุก/เลี้ยงไก) 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูปาลมนํ้ามัน มีทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู สามารถเขามาเรียนรูไดตลอดทั้งป 

 

 

 

 

 

 
 

เครือขาย : ดานการจัดการศัตรูพืช 2 แหง ดานการประมง 1 แหง ดานปศุสัตว 1 แหง ดานเศรษฐกิจพอเพียง 8 แหง

ดานธนาคารดินและปุย 1 แหง ดานไมยืนตน (ปาลม/ยางพารา) 3 แหง                             

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนิลุบล  เช้ือศรีชัย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 093-1729465 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

สินคาหลัก : ขาว  พื้นทีเ่ปาหมาย :  609 ไร เกษตรกรเปาหมาย :  106  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานปลักมาลัย หมูที่ 6 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

พิกัด : Latitude = 6.942991 Longitude = 99.776353  X = 585762   Y = 767517 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสลุัยมาน   เจะหลี อายุ  50 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3910600049392 

ที่อยู : บานเลขที่ 128 บานปลักมาลัย หมูที่ 6 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล  เบอรโทรศพัท : 082-4348747 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกําแพง สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ปลูกยางพารา เปนหลัก 

รองลงมา คือ นาขาว ปาลมนํ้ามัน และไมยืนตนอ่ืนๆ การปลูกขาวในพ้ืนที่ตําบลกําแพงอยูในพ้ืนที่ S1 สวนใหญเปน

เกษตรกรรายยอย มีพ้ืนที่ปลูกต้ังแต ๑ งาน จนถึง ๑๐ ไร ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมผลผลิตขาว  

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตขาวนาป จาก 3,400 บาท/ไร เปน 3,100 บาท/ไร   

                2. เพ่ิมผลผลิตขาวนาปจาก 520 กิโลกรมั/ไร เปน 550 กิโลกรัม/ไร 

      3. สงเสรมิการผลิตขาวอินทรียใหได 30% ของเกษตรกรเปาหมาย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การปรับปรุงบํารุงดิน 2. การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูขาว 

           3. การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ฐานการเรียนรู : ศพก.อําเภอละงู ประกอบดวยฐานการเรียนรู จํานวน 5 ฐาน ดังน้ี 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเตรียมดินและการวิเคราะหดิน เทคโนโลยีที่ถายทอด  คือ การไถกลบตอซังและปุยพืชสด 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชเทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลในนาขาว และการทํานาโยน วิทยากรประจําฐาน คือ 

นายซุลัยมาน   เจะหลี และนายศาสตร   สรอยเพชร 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลิตปุยอินทรียหมักแหงและหมักนํ้า เทคโนโลยีที่ถายทอด  คือ การผลิตและการใชปุยอินทรีย

เพ่ือลดตนทุนการผลิต วิทยากรประจําฐาน คือ นายสมมาตร   เพชรอินทร และนายจรูญ   ปริยะ 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การผลิตเช้ือไตรโคเดอรมาและสารชีวภัณฑตางๆ เทคโนโลยีที่ถายทอด  คือ การผลิตและการใช   

เช้ือราไตรโคเดอรมาในการปองกันกําจัดโรคในนาขาว วิทยากรประจําฐาน คือ นายรอหมาด   โสธามาด  

และ นายนิรันดร   จสิงา 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเลี้ยงสัตวและการผลิตอาหารสัตว เทคโนโลยีทีถ่ายทอด  คือ การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุ

เหลือใชจากไรนา วิทยากรประจําฐาน คือ นายอนันต   ทอดทิ้ง และ นายประทีป   จิตรหลัง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การแปรรูปขาว เทคโนโลยีที่ถายทอด  คือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว  ไดแก นํ้านมขาว วิทยากร

ประจําฐาน คอื นางเกียน   หมาดอี และนางรอมละ   หมีนสัน 
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แปลงเรียนรู : เปนแปลงเรียนรูตนแบบ เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว โดยใหเกษตรกรเขามาเรียนรูตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายในแปลง 

 

 

 

 

 

 
 

เครือขาย : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล ศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ สํานักงานประมง

จังหวัด/อําเภอ สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูล สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสตูล และสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางปวีณา   นิลมาตย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท : 095-4389198 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล. 

สินคาหลัก : ไมผล (จําปาดะ) พื้นทีเ่ปาหมาย : 604 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 693 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขานุย เลขที่ 179 หมูที ่2 ตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

พิกัด : Zone 47 X 626174 Y 748527 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสาและ หมาดปนจอร อายุ 63 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3910200108324 

ที่อยู : เลขที ่179 หมูที ่2 ตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล  เบอรโทรศพัท : 080-068-0811 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประกอบอาชีพทําการเกษตร จําปาดะเปนพืช

เศรษฐกิจที่นาสนใจและเปนพืชประจําถิ่นที่มีมาแตโบราณ เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางจังหวัด สรางรายไดใหแก

เกษตรกรไดเปนอยางดี แตเกษตรกรประสบปญหาในการจัดการสวนทําใหมีผลผลิตตอไรตํ่า ขาดความรูการจัดการที่ดี การ

ลดตนทุนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
 

แนวทางการพฒันา : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตไมผล พัฒนา ศพก.และเครือขายใหพรอมบริการเกษตรกร

จํานวนมาก และพัฒนาวิทยากร ศพก. ใหครอบคลุมทุกดาน 
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เปนแหลงเรียนรูเรือ่งจําปาดะ และแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  
 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 พันธุและการจัดการสวนจําปาดะ (พันธุ การปลูก การใหนํ้าและการดูแลจําปาดะครบวงจร) 
 

                    
 
 

 
หาดใหญ่ สตลู 

มาเลเซีย 

ศพก.อ.ควนโดน

ม.2 ต.วงัประจนั 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การลดตนทุนการผลิตไมผล (การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมัก การวิเคราะหดินและการใสปุยตามคา

วิเคราะหดิน) 
 

              
 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ประมง (การเลี้ยงปลา และการทําอาหารปลาเพ่ือลดตนทุนการผลติ) 
 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ปศสุัตว (การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง และทําอาหารไกเพ่ือลดตนทุน) 
 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 อาชีพเสริมรายได (การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การปลูกผกัและพืชแซมในสวนไมผล) 
 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การบรหิารจัดการศัตรูพชื (การผลิตสารชีวภัณฑ และการสานโคระ) 
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แปลงเรียนรู : ต้ังอยูที่บานเขานุย ตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ 15 ไร มีจําปาดะมากกวา      100 

ตน และมีกิจกรรมตางๆในพ้ืนที่อีกมาก 
 

             
 

เครือขาย : ทั้งหมด 14 แหง ไดแก ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 4 แหง ศูนยเรียนรูดานไมผล 4 

แหง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 2 แหง ศูนยจดัการศัตรูพืชชุมชน 1 แหง ศนูยเรียนรูดานมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 1 

แหง ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกจิเกษตร 1 แหง และศูนยเรียนรูดานแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร 1 แหง 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายฤทธิรงค  ศรสีุข ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 084-2905193 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 670 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 135 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานโคกโดน หมูที่ 12 ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล. 

พิกัด : Latitude 6.83835 Longitude 100.112592 X 622936 Y 756019 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอาแมน  สาและ อายุ 46 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3910300115667   

ที่อยู : บานเลขที่ 220 บานโคกโดน หมูที่ 12 ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

เบอรโทรศัพท : 086-2978525 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอควนกาหลง ทํานาขาวปละ 1 ครั้ง โดยอาศัยนํ้าฝน ปจจุบันพ้ืนที่

ทํานาขาวมีแนวโนมลดลงเน่ืองจาก ปจจัยการผลิตสูง ปริมาณผลผลิตตอไรตํ่า ประสบปญหาภัยธรรมชาติ และ

แรงงานสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชนิดอ่ืน 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตขาวควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1) เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตตอไร 

           2) การทําเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

           3) การสรางรายไดเพ่ิมจากการทํานา 

 

 

 

 

 

ปมปาปุก 

มัสยิด ม.12 

ปอม ชรบ. 

ศพก.อ.ควนกาหลง 

หาดใหญ 

สตูล 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเริ่มตนที่ดีในการทํานา การรูจกัพ้ืนที่ Zoning นาขาว การยอยสลายตอซงั การปลูก

ปอเทืองหลังนาขาว การวิเคราะหดิน การเตรียมดิน และการคัดเลือกเมลด็พันธุดี   

 

                         
 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การจัดการปุยในนาขาว การผสมปุยใชเองตามคาแนะนําในนาขาว และการผลติปุยอินทรีย 

(แหงและนํ้า)  

     
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาว การรูจักโรคแมลงศัตรูขาว การสํารวจโรคแมลงในนา

ขาว การผลิตและวิธีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาในระยะตาง ๆ ของขาว 

      
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใชน้ําอยางรูคุณคา การเลี้ยงเปดไขไลทุงเพ่ือกําจัดหอยเชอรี่ในนา

ขาว เลี้ยงโคเพ่ือกําจัดฟางขาวและเปนแหลงปุยคอก เลี้ยงปลาในบอดินที่กักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือการเกษตร  
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แปลงเรียนรู : เปนแปลงนาขาวตัวอยางที่มีการใชปุยผสมเองตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรีย เปนแปลง

พยากรณการระบาดศัตรูพืช และไถกลบตอซังกอนหวานปอเทืองเพ่ือไถกลบเปนปุยพืชสดในนาขาว 

     
 

เครือขาย : ศจช.ต.ทุงนุย, ศจช.ต.อุใดเจริญ, ศดปช.ต.ทุงนุย, ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา, 

จุดเรียนรูการเพาะเห็ดนางฟาบานนํ้ารอน, ที่ทําการแปลงใหญทุเรียน, ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง         

บานผัง 120, กลุมผูปลูกปาลมนํ้ามัน, กลุมเกษตรทฤษฎีใหม, จุดเรียนรูดานประมง (ปลานํ้าจืดในกระชัง),        จุด

เรียนรูดานปศุสัตว (โคยืนโรง), จุดเรียนรูดานปุยหมัก, ธนาคารปุยอินทรีย, วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

บานหัวกาหมิง, จุดเรียนรูดานปศุสัตว (แพะ), จุดเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงบานเขาไคร, จุดเรียนรูดานประมง 

(ปลานํ้าจืดในบอดิน), ศูนยคัดแยกไมผล (มังคุด), จุดเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงบานเกาะใหญ 

ชื่อเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสาวจริยาภรณ วังสะปราบ ตําแหนงนักวิชาการสงเสรมิการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-7409874 

15



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

สินคาหลัก : ขาว  พื้นทีเ่ปาหมาย : 8,461 ไร เกษตรกรเปาหมาย : 1,394 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 3 ตําบลเกตรี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

พิกัด : Latitude 6.70159  Longitude 100.08740 / Zone 47 X 620187 Y 740895 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายบูกาเส็ม กรมเมอืง  อายุ 67 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3910100107296 

ที่อยู : บานเลขที่ 149 หมูที่ 3 ตําบลเกตรี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล     เบอรโทรศัพท : 0919809224 

สถานการณของพื้นที่ : การผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกร ไมมีประสิทธิภาพเน่ืองจากเกษตรกรบางสวนใชพ้ืนที่         

ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตอยูในเกณฑตํ่า ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรบาง

ชวงเวลามีมากเกินความตองการของผูบริโภคและตลาด เกิดภาวะราคาตกตํ่า ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล มีพ้ืนที่         

ที่เหมาะสมสําหรับทํานา แตปจจุบันพ้ืนที่ทํานาขาวมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากปจจัยการผลิตสูง ปริมาณผลผลิตตอไรตํ่า    

ภัยแลง นํ้าทวม สําหรับโรคแมลงศัตรูขาวยังไมพบการระบาด อีกทั้งแรงงานสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ  

แนวทางการพฒันา : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตนทุนการผลิตขาว และการเลี้ยงปลานํ้าจืดเพ่ือเสริมรายได 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว (วิธีการเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ และการจัดการโรคและ

แมลงศัตรูขาว)  

 

 

  

 

 

 

 

 

อบต.เกตรี 
มัสยิดบูเก็ตตรี 

ศูนยเรียนรูฯ 

สถานีตํารวจฉลุง 

 

 

 

สามแยกฉลุง เขาเมืองสตูล 

ไป อ.ละงู 

ถนนรัตภูมิ-สตูล 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน  

 

 

 

 
 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงปลาดุกแบบลดตนทุน (การเลี้ยงปลาดุก การทําอาหารปลา)  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การลดตนทุนการผลิตขาว (การใชปุยเคมีในนาขาว การผลิตและการใชปุยหมัก) 

   

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงสัตวปก (การเลี้ยงเปดและไกไข การทําอาหารสัตวและการทําวัคซีนในสัตวปก) 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการทํานา พ้ืนที่ 2 ไร ใหเกษตรกรไดเรียนรูการทํานาตลอดฤดูกาลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ทั้งหมด 13 แหง ไดแก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 แหง ศูนยเรียนรูดานขาว 2 แหง ศูนยเรียนรูดานไมผล 2 

แหง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 2 แหง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 แหง ศูนยเรียนรูดานไมยืนตน 1 แหง และ   ศูนย

เรียนรูดานปศุสัตว 1 แหง  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายภิภพ  สทิธิยาสกุล  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0899778076 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมะนัง  จังหวัดสตูล 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน  พื้นทีเ่ปาหมาย : 31,900 ไร เกษตรกรเปาหมาย : 1,195 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานปาลมหก หมู 5 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

พิกัด :  Latitude 6.92007 Longitude 99.89137 / Zone 47 X 598523 Y 764861  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

  

โรงงานปาลมไทยพัฒนา 

                     อ.มะนัง                                                         อ.ควนกาหลง 

 

                                  

รร.บานอุได 

                                           คลองลําโลน 

 

                                        ศูนยเรียนรูฯ 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายหวาหาบ  ยาบา  อายุ  47  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 39103-00200-907 

บานเลขที่ 15 บานปาลมหก หมูที่ 5  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง  จังหวัดสตูล 

เบอรโทรศัพท : 083–563-3530 

สถานการณของพื้นที่ : ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับสอง รองลงมาจากยางพารา เกษตรกรมักประสบ

ปญหาการปลกูปาลมนํ้ามัน ไดแก เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ประสบภาวะปญหาตนทุนในการผลิตสงู การจัดการสวน

ปาลมนํ้ามันและการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมนํ้ามันยังไมมีประสิทธิภาพ (เกษตรกรยังตัดปาลมดิบมาจําหนาย) จึงจัดต้ัง 

ศพก. เพ่ือเปนจุดเรียนรูใหกบัเกษตรกรในพ้ืนที่ไดเขามารวมเรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการสวนปาลม

นํ้ามันของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพฒันา : 1) การจัดการสวน โดยลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

      2) องคความรูในการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันที่ถูกตองเหมาะสม และใหมีคุณภาพ 

      3) การคดิวิเคราะห วางแผนการประกอบอาชีพทําสวนปาลมโดยการจดบันทึกและการทําบัญชี 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิต/การเพ่ิมผลผลิต/การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามนั และเก็บเกี่ยว

ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจัดการสวนปาลืมนํ้ามันและสรางรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การลดตนทุน การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบปาลม/การผลิตปุยอินทรียการลดตนทุนการผลิต 

การเก็บตัวอยางดิน/ใบ และการวิเคราะห  การทําปุยหมักแหง/นํ้า ใชเองในสวนปาลม การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและ

ใบปาลมนํ้ามัน/การผลิตปุยอินทรีย/การทําปุยหมักแหง/ปุยหมักนํ้าชีวภาพ 
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ฐานเรียนรูที่ 2 การเพิ่มผลผลิต การเลือกใชพันธุดี การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพ่ือกําจัดศัตรูพืช การจัดการสวนปาลม

นํ้ามัน และระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ใบ การปรับปรุงบํารุงดินการจัดการสวนปาลม

นํ้ามันอยางถูกตองตามมาตรฐาน GAP 
 

   
 

ฐานเรียนรูที่ 3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันคุณภาพ การผลิตปาลมนํ้ามันใหไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GAP  การตลาดและการรวมกลุม การพัฒนาคณุภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันและ

มาตรฐานทะลายปาลมนํ้ามัน การตลาดและการรวมกลุม 
 

   
 

ฐานเรียนรูที่ 4  การสรางรายไดเสริมในสวนปาลมน้าํมัน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน    

การจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชี/การจัดการกลุม 
 

   
 

ฐานเรียนรูที่ 5 การใชนํ้าอยางรูคุณคา ทางเลือกเพ่ือการใชนํ้าอยางรูคา 
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แปลงเรียนรู : แปลงการผลิตปาลมนํ้ามัน 
 

   
 

เครือขาย : ดานการจัดการศัตรูพืช 2 แหง ดานการประมง 2 แหง ดานปศุสัตว 1 แหง ดานเศรษฐกิจพอเพียงและการ

แปรูป 10 แหง ดานธนาคารปุยและดิน 3 แหง  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายฮัสสนั  ทิ้งนํ้ารอบ   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:086-1812401 สํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง   
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สงขลา 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา 

สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 

สถานทีต่ั้ง : บ้านทุ่งโชน หมู่ที่ 7 ตําบลโคกม่วง อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

พิกัด : 47 N , X=655316 , Y=763353 

แผนท่ีไปศูนย์เรียนรู ้: 

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางวิมลทิพย์  อนุชาญ อายุ 50 ปี 

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 7 ตําบลโคกม่วง อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 

หมายเลขโทรศัพท ์: 08-7394-9541 

สถานการณ์ของพื้นที่ : จากข้อมูลระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง  

กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 อําเภอคลองหอยโข่ง มีครัวเรือนเกษตรกรตามทะเบียนบ้าน  

4,334.00 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 91.26 % และประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมเป็นรอง  8.74 % ครัวเรือนเกษตรกรมีข้อมูลการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร  

เน้ือที่ 50,816.00 ไร่ /3,733 ครัวเรือน มีปริมาณการปลูกข้าวนาปี 1,045 ไร่/ 278 ครัวเรือน ปลูกปาล์มนํ้ามัน 1,684.00 ไร่ /     

78 ครัวเรือน และปลูกยางพารา 45,696.00 ไร่/ 3,235 ครัวเรือน จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืช

เชิงเด่ียว อาทิ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ซึ่งจากสถานการณ์ราคายางตกตํ่าทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง การส่งเสริมให้เกษตรกร

ประกอบกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายผสมผสาน เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกรจึงมีความจําเป็น        

และมีความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก ประกอบกับการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง         

จะทําให้เกษตรกรอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป 

แนวทางการพฒันา : 1) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน 

        2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ 

        3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ศูนย์เรียนรู้ ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายเป็นอาชีพเสริมทางการเกษตรในสวนยางพารา มีการปลูก

พืชแบบผสมผสาน ปลูกพืชแซม พืชร่วมในสวนยางพารา มีการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลา เลี้ยงปศุสัตว์ อาทิ วัวพ้ืนเมือง 

เป็ดไข่ ไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงชันโรง ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งมีรายได้หลักมาจากกิจกรรมเสริมภายในศูนย์ 

ศพก. อีกทั้ง เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรมท่ีทําได้เป็นอย่างดี โดยไม่หวงแหน

ความรู้ สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ให้สามาราเข้ามาเรียนรู้ และสามารถนําความรู้กลับไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่

ของตนเองได้  2



หลักสูตรเรียนรู้ : 1) เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรผสมผสาน 2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

   3) ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  4) โรครากขาวในยางพารา  5) อาชีพเสริม ด้านพืช 

   6) อาชีพเสริม ด้านปศุสัตว์   7) อาชีพเสริม ด้านประมง   8) อาชีพเสริม ด้านแมลงเศรษฐกิจ 

ฐานเรียนรู ้: 1) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดิน  2) ปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

3) โรครากขาวในสวนยางพารา เพ่ือป้องกันโรครากขาวในยางพาราโดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า  

4) อาชีพเสริมรายได้ในสวนยางพารา  5) อาชีพเสริม ด้านพืช              6) อาชีพเสริม ด้านปศุสัตว์ 

7) อาชีพเสริม ด้านประมง             8) อาชีพเสริม ด้านแมลงเศรษฐกิจ  9) การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เพ่ือใช้ในครัวเรือน 

 

 

 
เครือข่าย :   1) เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง       2) เครือข่ายด้านเกษตรผสมผสาน 

   3) เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสม            4) เครือข่ายด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน 

   5) เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักยกแครป่ลอดสารพิษ 

   6) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองแกงอําเภอคลองหอยโข่ง 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร : นางสาววิยะดา  บุญสีลาภ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศัพท ์: 08-7293-0050 

ฐานเรียนรู้/กิจกรรมภายในศนูย์ ศพก.
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ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
สินค้าหลัก : ยางพารา      
สถานที่ตั้ง: หมู่ที ่6  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา    
พิกัด: Latitude 6.783772  Longitude 100.421106    x  657057    Y 750088 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

 

 

 
 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นายประยูร แสงแก้ว   
บ้านเลขท่ี 24 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 เบอร์โทรศัพท์ :   081-9698316 
สถานการณ์ของพื้นที่  
     อ าเภอสะเดา มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จ านวน  424,810 ความเหมาะสม N จ านวนพื้นที่ปลูก  26,885 ไร่ 
S1 จ านวนพื้นที่ปลูก 131,125 ไร่  S2 จ านวนพื้นที่ปลูก 81,799 ไร่ S3 จ านวนพื้นที่ปลูก  185,001 ไร่  
เกษตรกรส่วนมากประกอบอาชีพท าการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก คือการท าสวนยางพารา ซึ่งจ านวนพื้นที่ปลูกใน 
S 3 จ านวนมาก  และผลผลิตยางพาราก็ได้น้อย พร้อมกับราคาผลผลิตตกต่ า จึงจ าเป็นต้องให้เกษตรกรเพ่ิม
ผลผลิต และมีอาชีพเสริมในสวนยางพารา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและชุมชน 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น  พืชร่วมยาง ด้านปศุสัตว์  ด้านประมง ด้านพัฒนา
ที่ดิน  แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้  
 หลักสูตรการเรียนรู้    
         ๑. การท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับปลูกยางพารา ไม้ผล พืชร่วมยาง 
         ๒. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
         3. การเลี้ยงผึ้ง 
         3. การผลิตสารชีวภัณฑ์และไส้เดือนฝอย 
         4. การผลิตปุ๋ยหมัก                                                                                                                                                                                         
จัดท าฐานเรียนรู้                                                                                                                     
ฐานเรียนรู้ที่ 1 การผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต 
                   
     

 
 

ถนนบาโรย-ควนสะตอ 

ศพก.อ าเภอสะเดา
สะเดา 

ถนนกาญจนวานิช 
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   ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปลูกพืชร่วมยาง 
 

 
 
    ฐานเรียนรู้ที่ ๓  เศรษฐกิจพอเพียง       
 

 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงผึ้งโพรง ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร 
 

      

 

     
 

     

แปลงเรียนรู้ :  

   

 

 

 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :   นางสาวอทิตยา มณีดุลย์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                                                                                                   
เบอร์โทรศัพท์ :  089-736-6930                                                                                  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน (ผักกระถาง  ดินปลูก ผักปลอดภัยจากสารพิษ ไข่ไก่) 

สถานทีต่ั้ง :   142/2 หมู่ที ่9 ตําบลรัตภูมิ   อําเภอควนเนียง   จังหวัดสงขลา 

พิกัด : Latitude 7.169020  Longitude 100.370874 x 651373 y 792659  zone 47 

แผนท่ีศูนย์เรียนรู ้: 

N 

 

  

 

 

                                                                                                                                                       

ชื่อประธานศนูย์เรียนรู ้:  นายสุทิศ  พงษ์จีน  อายุ 51 ปี  

เบอร์โทรศัพท ์: ๐๘๑-๕๔๑๙๕๙๕ 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย : การผสมดินปลูก / การปลูกผักกระถาง / การปลูกผักในโรงเรือนด้วยระบบ

ดิจิตอล / การจัดการพ้ืนที่ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง / ครัวสหกรณ์ (ข้าวแกง 10 บาท ) 

การนําไปใช้ประโยชน ์:   การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ   

หลักสูตรการเรียนรู ้:  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 :  การผสมดินปลูก 

 ให้ความรู้เรื่องการผสมดินปลกูไว้ใช้เอง และเพ่ือจําหน่าย  

โดยการใช้ แกลบดํา ขุยมะพร้าว ขี้วัว ฟอสเฟต ดิน  พด.และน้ําหมัก 

 มาผสมคลุกเคล้าตามอัตราส่วนทําให้ได้ดินปลูกที่มีคุณภาพสูง 

มาใช้ในศูนย์เรยีนรู้  และจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 :  การปลูกผักในกระถาง 

 การปลูกผักในกระถาง เป็นการปลูกพืชสําหรับคนที่ไม่มีพ้ืนที่ปลูก สามารถปลูกได้บริเวณระเบียง หน้าบ้าน 

หรือจะปลูกในโรงเรือน   ดูแลง่าย ปลูกได้ทุกฤดู ปลอดสารเคมี ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย   ที่ศูนย์เรียนรู้ จะ

เป็น แหล่งเรียนรู้ให้คําปรึกษา สําหรับคณะนักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และบุคคลท่ัวไปที่มีความสนใจ และอยากใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 

        

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 :  การปลูกพืชในโรงเรือนด้วยระบบดิจิตอล 

 ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จํากัด มีการปลูกผักในโรงเรือนด้วยระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ 

แปลงสาธิตต้นแบบการจัดการฟาร์ม (Smart Farm) โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิตอล เพ่ือผลิตพืชผักปลอดสาร 

ลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาด้านศัตรูพืช วัชพืช และการใช้สารที่เป็นอันตราย และสามารถสร้างผลผลิตได้ทุก

ฤดูกาล   และมีการให้การศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่ให้ความสนใจ 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 :  การเลีย้งไก่ไข่แบบพอเพียง 

 ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จํากัด ได้มีการเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ใหก้ับ นักเรียน  

นักศึกษา  หนว่ยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้สมาชิกเลีย้งไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือ 

จากบริโภค สามารถนํามาจําหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกทางศูนย์ฯ ได้นําไข่ไก่ออกขายให้กับสมาชิก และบุคคล

ทั่วไปในราคาถูก  

  

 

                              

 

ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร :  นางสาวเจนจิรา พละไชย 

เบอร์โทรศัพท ์:  080 8759754   
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลสะบ้าย้อย  อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
สินค้าหลกั : เกษตรผสมผสาน. 
สถานทีต่ัง้ :  หมู่ที่ 4  ตําบลสะบ้าย้อย. อําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา. 
พกิดั : zone  47   .x = 717116 ., y = 730989   
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู ้: 

 

 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายสกล  พลกล้า  อายุ 72 ปี   เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-9098-00412-90-1   
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 1  หมู่ 4 ตําบลสะบ้าย้อย  อําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 
พืน้ทีด่าํเนินการ :  9  ไร ่
เบอร์โทรศพัท ์:  .081 969 8220 
 

สถานการณ์ของพื้นที่ :  อําเภอสะบ้าย้อย เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารามากกว่าร้อยละ 90 
เน่ืองจากสภาพอากาศและสภาพพ้ืนที่เหมาะสม เกษตรกรขายนํ้ายางสดให้กับพ่อค้าในหมู่บ้าน ประกอบกับราคา
ยางพาราตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราหันมาประกอบอาชีพเสริม หรือทําการเกษตร         
แบบผสมผสาน เช่น การปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้ํา ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต        
และส่งเสริมการทําเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพฒันา : การบริหารศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ควรจัดทําโครงสร้าง          
การบริหารศูนย์ ประกอบด้วย การจัดทําแผนการผลิต การจัดทําบัญชีครัวเรือน การจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ และการเช่ือมโยงการผลิต
และการตลาดของชุมชน 
จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: หลักสตูรหลัก 1. การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP     
    2 . การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
    3 . การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
    4 . การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ เพ่ือกําจัดศัตรูพืช 
    5 . การตลาดและการรวมกลุม่ 
 หลักสูตรบังคับ 1. เศรษฐกิจพอเพียง 
    2 . เกษตรทฤษฎีใหม่     
    3 . เกษตรผสมผสาน 
     4 . การจัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทนุอาชีพ 
 หลักสูตรเสรมิ  1. การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
       2 . การจัดการระบบน้ําในแปลงเกษตร 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1  การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
เป็นการทําการเกษตรแบบผสมผสานท้ังด้านพืชและประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่

ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การลดต้นทุนการผลิตพืช 
เป็นกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในสวนไมผ้ลและพืชผักต่างๆ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน         

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเพ่ิมคุณภาพผลผลติ 
เป็นการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP รวมถึงการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ เพ่ือกําจัดศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4  การใชน้้ําอย่างรู้คณุค่า 
มีการจัดระบบนํ้าในสวน โดยการสูบนํ้าจากบาดาลและใช้ระบบนํ้าหยด และสปริงเกอร์ 

เครือข่าย : ปศุสัตว์อําเภอสะบ้าย้อย ประมงอําเภอสะบ้าย้อย สถานีพัฒนาที่ดิน เทศบาลตําบลสะบ้าย้อย 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นางสาวจุฑารัตน์  เทพนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 082 561 6146
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ปตตานี 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 3,592 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 879 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :  บานเลขที่ 5 หมูที่ 5 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  

พิกัด : Latitude 6.82845 Longitude 101.23012 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

                                               ถนนสายเอเชียสาย 402 

          

            แปลงเรียนรู ้

                                                                                                                         

                     ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 มัสยิด 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายรณฤทธ์ิ อาจหาญ อายุ 46 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3850300141391 

ที่อยู : บานเลขที่ 6/1 หมูที ่5 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

                                                                      

 

 

 

 

 

เบอรโทรศัพท :       081-8980401 
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สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

ของอําเภอเมืองปตตานี เกษตรกรสวนใหญจะทํานาเพ่ือบริโภคโดยพ้ืนที่ของตําบลปะกาฮะรังเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับ 

การปลูกขาว ดินมีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับมีกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าดีเดนระดับประเทศ โดยที่ผานมา เกษตรกร 

ยังประสบกับปญหาผลผลิตเฉลี่ยยังไมไดเปนไปตามหลักวิชาการและประสบการภาวะอุทกภัยอยูเปนประจําและ

เกษตรกรยังขาดความรูและเทคโนโลยีในการผลิตขาว 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยของขาว ปละ 600 กิโลกรมั/ไร และลดตนทุนในการผลิตขาวใหได  

                         ไรละ 300 บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : กลุมผูใชนํ้าดีเดนระดับประเทศและดินมีความอุดมสมบูรณ มีเทคโนโลยีการผลิตขาวที่ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

หลักสูตรการเรียนรู :  1 การลดตนทุนการผลิตขาว และ 2 การเพ่ิมผลผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู : 1 การเตรียมพ้ืนที่ ต้ังแตการไถ การดํา การปกดํา การเก็บตัวอยางดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  

                       ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ฐานการเรียนรู : 2 การใชเมลด็ขาวพันธุดี ใชในอัตราที่เหมาะสม โดยเนนพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง และเหมาะสมกบัพ้ืนที่ 

ฐานการเรียนรู : 3 การเก็บตัวอยางดินและใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู : 4 การปองกันและกําจัดแมลง โดยสงเสริมใหทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือลดการใชปุยเคม ี

ฐานการเรียนรู : 5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศจช. / ศดปช. / หมูบานเกษตรตนแบบ / องคกรภาคประชาชนเพ่ือสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางวราลักษณ มุกดารัตน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

             นายชัยยศ โลหภาษยั ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท : 084 - 853-5658, ๐๘๑-๘๙๘๐๔๐๑   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 69,070 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 7,107 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:  เลขที่  15/3  หมูที่ 2  ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี 

พิกัด:  Latitude 6.69179  Longitude 101.13035    

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

            ยะลา              ปตตานี 

  

                                                                    

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายอับดุลอายิบ เพ็งมูซอ อายุ 50 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3940200077062 

ที่อยู : บานเลขที่  15/3  หมูที่ 2  ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท:  089-4689512 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกร 80 เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพสวนยางพารา พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ (s1) เปนที่  

ราบสลับกับภูเขาเหมาะกับการเกษตร เกษตรกรสวนใหญทําสวนยางพาราและทํานาเน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณสูง 

แตราคายางพาราตกตํ่ามาอยาตอเน่ืองหลายป แตตนทุนการผลิตกลับไมไดลดลง 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยของยางพาราจากปละ 246 กโิลกรัม/ไร เปน 256 กิโลกรัม/ไร และลดตนทุน

ในการผลิตยางพาราใหไดอยางนอยไรละ 1,000 บาท/ป 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การใชปุยนํ้าหมักในสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพนํ้ายางพารา 

ฐานการเรียนรูที่ 1 เรื่องไตรโคเดอรมา 

ไตรโครเดอมาเปนเช้ือราปฏิปกษที่สามารถควบคุมเช้ือราไฟทอปธอรา  

สเคลอเทียม พิเทียม ไรซ็อคโทเนีย และฟวซาเรียมที่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคราก

เนาโคนเนา และโรคเหี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเช้ือราไตรโครเดอมา 

จะเขาทําลายเสนใยเช้ือราไฟทอปธอราดวยการพันรัดหรือแทงเขาไปภายใน  

เสนใยของเช้ือราไฟทอปธอรา ทําใหเสนใยเช้ือราไฟทอปธอราเหี่ยวแฟบ     และ

สลายตัวไปในที่สุด 

 

 

 

สถานีรถไฟนาประดู 

ตลาดนาประดู 

ศูนยฯ 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 เรื่องการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 

 ชวยใหตนยางพาราใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ปุยอินทรีย-ชีวภาพในสวนยาง  

ชวยปรับสภาพดิน ทําใหดินสามารถดูดซับธาตุอาหารจากปุยเคมีไดเต็มที่ไมสญูหาย 

และจะคอย ๆ ปลดปลอยธาตุอาหารใหตนยางพาราใชประโยชนไดทันที จะชวยให

ตนยางพาราสามารถใชปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพชวยลดการใชปุยเคมีได 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 เรื่องการปลูกพชืรวมยางพารา 

 1. เพ่ิมรายไดเน่ืองจากผลตอบแทนจากยางพาราอยางเดียวไมเพียงพอ 

 2. ลดความเสีย่งดานการตลาดในชวงราคายางพาราตกตํ่า 

 3. ใชพ้ืนที่วางระหวางแถวยางพาราใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 4. ทําใหมีรายไดในชวงวันฝนตกซึ่งไมสามารถกรีดยางพาราได 

 (พืชรวมยางพาราที่นํามาปลูกน้ันมีหลายชนิดและอยูในระหวางการศึกษาทดสอบ ไดแก ลองกอง มังคุด หวายขอ

ดํา สําหรับพืชรวมยางพาราที่สงเสริมใหปลูก คือ เหมียง ซึ่งเปนพืชผักสําหรับบริโภคใบออน) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 เรื่องการปลูกมะนาวในทอบอ  

ฐานการเรียนรูที่ 5 เรื่องการเลี้ยงไกไข 

1. เพ่ิมรายไดเน่ืองจากผลตอบแทนจากยางพาราอยางเดียวไมเพียงพอ 

2. ลดความเสีย่งดานการตลาดในชวงราคายางพาราตกตํ่า 

ฐานการเรียนรูที่ 6 เรื่องการกรีดยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

     

๑. หนายางที่กรีดมีแผลนอยลง 

2. ไดปริมาณและคุณภาพของนํ้ายางมากขึ้น 

3. มีแรงงานในการกรีดยางเพ่ิมขึ้น (คนในครวัเรือนไดเรือนรูตอจากผูเขารวมโครงการ) 

4. เกษตรกรไมตองจางลับมีด (ลดรายจายของครัวเรือน) 

5. เกษตรกรสามารถผสมปุยใชเองได 

6. เกษตรกรมกีารผลิตหัวเช้ือไตรโครเดอมาใชเองในครัวเรือน 

เครือขาย:  ศจช./ ศดปช./ เศรษฐกิจพอเพียง/ ปศุสัตว/ แปรรูปผลผลิตเกษตร /ไมผล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจุฑารัตน พรมจลุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 089 - 7348250 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอนรักอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๔,๔31 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๑,663 ราย 

สถานทีต้ั่ง : ๓๒/๒หมูที ่๒  ตําบลดอนรกั  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 

พิกัดที่ตั้งแปลง : X=๗๔๓๓๖๐  Y=๗๕๖๒๒๖   (Zone ๔๗N) 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางวรรณดี  ทองเกลี้ยง อายุ 55 ป เลขบัตรประชาชน 3930100919886 

ที่อยู : บานเลขที่ ๓๒/๒  หมูที่ ๒  ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗ ๒๘๕๒๐๒๙ 

สถานการณของพื้นที่ :บานทาดาน หมูที่ ๒  ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 

เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  ทําสวนมะพราวและปลูกพืชผักสวนครัว  โดยพ้ืนที่มีความเหมาะสมตอการทํานา มี

ระบบนํ้าชลประทานที่ดี ตลอดทั้งป  เกษตรกรสวนใหญจึงสามารถทํานาไดทั้งนาปและนาปรัง  เพ่ือไวบริโภค     ใน

ครัวเรือนและเพ่ือจําหนาย  เกษตรกรในพ้ืนที่จึงมีการรวมกลุมกัน  ช่ือวากลุมทํานา  เพ่ือรวมกันผลิตขาวใหมีคุณภาพตรง

ตามความตองการของตลาด  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการลดตนทุนการทํานา  เชน  การผลิตฮอรโมนที่ใชในนาขาว  การผลิต

เช้ือชีวภัณฑเพ่ือใชในการปองกันแมลงศัตรูพืช  การทํานํ้าหมักสมุนไพรไลแมลง  การทําปุยหมัก  ปุยอินทรีย  เพ่ือลดการใช

สารเคมี สรางสมดุลในระบบนิเวศของทุงนา  ทําใหผลผลิตขาวที่น่ีจําหนายไดในราคาที่สูงกวาราคาทองตลาด  นอกจากน้ียัง

มีการเก็บตัวอยางดินในนาขาวของเกษตรกรในแตละแปลงมาตรวจวิเคราะหคุณภาพ  เพ่ือสงเสริมการใชปุยเคมีตามคา

วิเคราะหดิน 

แนวทางการพฒันา : สงเสรมิการทํานาปและนาปรังอยางตอเน่ือง ปลูกขาวที่มีมูลคาสงูและตลาดมีความตองการ     การใช

เทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตขาว โดยใชควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นการศึกษาดูงานภายใน

และภายนอกพ้ืนที่เพ่ือนําขอมูลความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาอาชีพทํานาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

ศพก. 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว                  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว          

3. การผลิตขาวปลอดสารเคมีเพ่ือการคา 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

หลักสูตรเรียนรู :  ๑. เรื่องการลดตนทุนการผลติ 

 ๒. เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ 

   ๓. เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 ๔. เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่ ๑. เรื่องการลดตนทุนการผลิต  ฐานเรียนรูที่ ๒. เรื่องการคัดเลือกเมล็ด

พันธุ    

ฐานเรียนรูที่ ๓. เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช  ฐานเรียนรูที่ ๔. เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะ

ดิน  
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แปลงเรียนรู 

 

 
 

เครือขาย:  ๑. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอนรัก 

๒. ศูนยวิจัยขาวปตตานี 

  ๓. ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวปตตานี  

  ๔. ชลประทานปตตานี   

๕. ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาปตตานี   

๖. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลดอนรัก   

๗. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดอนรัก 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวไซมะ จาเราะมหาแดง  

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 - 6535115 
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ศูนยเรียนรูเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 44,056 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,632 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานเลขที่ 52  หมูที่ 5 ตําบลเกาะจัน  อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

พิกัด :Latitude 6.72875 Longitude 101.36783      

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายตวนมะ  ตวนกือจิ อายุ 54 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3940500348380 

ที่อยู : บานเลขที่ 52 หมูที ่5 ตําบลเกาะจนั อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 087 – 2993041 

สถานการณของพื้นที่: - อําเภอมายอมพ้ืีนที่ปลูกยางพารา รอยละ 42 ของพ้ืนที่การเกษตร  

                            - แตมีปญหาคุณภาพการผลิตและราคายางพาราตกตํ่าจึงตองมีการพัฒนาและสงเสริมการผลิต

ของเกษตรกรใหมีคุณภาพดีและมีรายไดเพ่ิมขึ้นแบบครบวงจร ทําการผลิตควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันา: ลดตนทนุการผลิต  กจิกรรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลติ

ยางกอนถวยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต   

หลักสูตรการเรียนรู: การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตยางพารากิจกรรมเสริมเพ่ิมรายไดและการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ฐานเรียนรูที่ ๑ มีดและการลับมีดลักษณะของมีดกรีดยาง สวนประกอบของมีดกรีดหลกัการลับมีดอยางถูกวิธี  

5 ล (1.ลับ2.ลาง3.ลูบ4.เลง็5.แล) ลักษณะของมีดที่ดี และลักษณะการลบัมีดอยางถูกวิธี 
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ฐานเรียนรูที่ ๒ หลักการกรดียางพารา ลักษณะทอนํ้ายาง  การแบงกรีด และการเปดกรดี 

 

 

 

           

 

ฐานเรียนรูที่ ๓ การใชแก็สเอทธิลนีเทคนิคการติดต้ังแกส็เอทธิลีน  วัสดุอุปกรณในการติดต้ัง  และวิธีการในการ

ติดต้ังรวมทั้งขอดีและขอเสียในการติดต้ัง 

 

 
 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 หลักการใสปุยยางพารา การเก็บตัวอยางดินในการวิเคราะห  การวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเอง

และการใสปุยยางพารา  การทาํปุยอินทรีย 

  

  

 
 

ฐานเรียนรูที่ 5 การขยายเชื้อไตรเดอรมาการขยาย และวิธีการเช้ือไตรโคเดอมาในสวนยางพารา 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 6 กิจกรรมเสริมเพิ่มรายไดในสวนยางพารา การปลกูพืชแซมยาง(ผักหมยีง ไผ ยางพารา สละ)  

เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงแพะ และการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 

 
 

 

แปลงเรยีนรู:สวนยางพารา  จาํนวน 1 ไร   

 

  

 

ลกัษณะของมีดท่ีลบัผิดวิธี 

คุณคาทางอาหารสวนที่กินได

ใน 100 กรัม 

พลังงาน 91kcal 

คารโบไฮเดรต  14.9 g  

โปรตีน5.2g       

ไขมัน 1.49 g 

Ca   450 mg     

P  224.2 mg      

Fe  2.15  mg    

B1  0 .18  mg      
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เครือขาย : ศจช. / ศดปช. / ประมง / ศูนยปราชญ /ขาวแปลงใหญ /ไมยืนตน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นางวิลาวัลย  ประดูตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-8967550 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 33,731 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,428 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่งบานบาแฆะ หมู 5 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

พิกัด Latitude 6.67785 Longitude 101.46925 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายซาการียา สะตอปา 

ที่อยู : 84 หมู 5 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท :0892984931 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง สวนใหญทําสวนยางพารา รอยละ 95 และพ้ืนที่ปลูก

เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา(S1)แตมีปญหา 

- ผลผลิตยางพาราที่ไดตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  

- เกษตรกรมีรายไดนอย  

- ปจจัยการผลิตสูงปุยและสารเคมีมีราคาแพง 

- ดินมีความสมบูรณตํ่า  

- มีโรคระบาด 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราใหไดมาตรฐาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราครบวงจร 

หลักสูตรการเรียนรู :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราครบวงจร 

ฐานการเรียนรู:  

ฐานการเรียนรูที่ 1การกรีดยางอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

 

ศูนยเรียนรู บานบาแฆะ 

1.1 หลักการเลือกตนยางที่ 

เหมาะสมกับการเปดกรีด 

1.2 วิธีการกรดียางที่ถูกตอง 

1.3 วิธีการลับมีดกรีดยางอยาง 

ถกตอง 

ไปอําเภอมายอ ตลาด คอรมิส 

อบต. พิเทน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3การใชน้าํอยางรูคุณคา 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติเชือ้ราไตรโคเดอมาใชในการใชในการปองกันและรักษาโรคในยางพารา 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5การเพิ่มรายไดในสวนยางพารา 

5.1 การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา 

5.2 การขยายพันธพืชเพ่ือเพ่ิมรายได  

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : ศดปช. ศจช. ปศุสัตว ประมง ไมผล และศูนยปราชญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายพิพัฒน เสนาะจิตตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทร : 081-0935477 

 

 

4.1 โรคที่เกิดกับยางพารา 

4.2 การปองกันและกําจัดโรค 

4.3 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอมา 

2.1 การเก็บตัวอยางดินสงตรวจ 

2.2 การวิเคราะหดิน 

2.3 การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน  

3.1 หลักการใหนํ้ากับพืชชนิดตางๆ 

3.2 วิธีการใหนํ้าที่ถูกตอง 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 32,428 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,204 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :บานทุงคลา หมูที่ 1 ตําบลทุงคลา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

พิกัด : Latitude 6.73610Longitude101.53088 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

                  เขตการศึกษา 3                                                          วัดทุงคลา 

 

 ปตตานี – นราธิวาส 

 

ศูนยเรียนรู ฯ 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายพิพัฒน  ราชรักษ อายุ 51 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3949900028143 

ที่อยู : บานเลขที่ 117 หมูที่ 1 ตงทุงคลา อ.สายบุรี จ.ปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 098-6719904 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทุงคลา สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่

เหมาะสมการปลูกยางพารา (S1) รอยละ 80 ผลผลิตเปนนํ้ายาง และยางกนถวย  

แตประสบปญหา 

-ราคายางตกตํ่า  

-ปุยเคมีมีราคาแพง  

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลติยางพารา  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

หลักสูตรการเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตยางพาราและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

ฐานการเรียนรู :1.การใชปุยในสวนยางและการผสมแมปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิตสําหรับตนยางที่เปดกรีดแลวเพ่ือรักษา

ความสมดุลของธาตุอาหารในดินสูตรปุยที่แนะนําคือ 30-5-18 ใสในอัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอปแบงใส 2 ครั้ง ครั้งละ 

500 กรัมตอตนในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนโดยใสบริเวณกึ่งกลางระหวางแถวยางแลวกลบ ในกรณีสวนยางพ้ืนที่ลาด

ชัน ควรใสเปนหลุมแลวกลบ โดยขุดหลุมลึก 5-10 ซม.ตนละ 2 หลุมเปนอยางนอย ในกรณีที่ดินขาดธาตุแมกนีเซียมก็
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สามารถใสปุยคีเซอไรทเพ่ิมในอัตรา 80 กรัมตอตนตอป หรือโดโลไมทอัตรา 100 กรัมตอตนตอปนอกจากจะชวยเพ่ิมธาตุ

แมกนีเซียมแลวยังเพ่ิมธาตุแคลเซียมใหกับตนยางอีกดวย 

2. การทําปุยนํ้าหมักชีวภาพทําใหหนายางน่ิม กรีดงายและไดปริมาณนํ้ายางสูงซึ่งมีสวนผสมดังน้ี 

1.สับปะรด  1  สวน 

2.เศษปลา 1 สวน 

3.กากนํ้าตาล 1 สวน 

4.พ.ด.2 

 

 

 

นําสวนผสมทั้งหมดผสมกันโดยใชนํ้าใหพอทวมสวนผสมทั้งหมดละลาย พ.ด.2 ใหเขากันกอนแลวจึงผสมลงไป 

ปดฝาภาชนะไมตองสนิท กวนทุกๆ 7 วันเมือ่ครบ 21 วันจงึกรองนํ้านําไปใชได เคล็ดลับของสูตรน้ีอยูที่สับปะรด 

ซึ่งอาจจะมีกรดหรือฮอรโมนที่ทําใหหนายางน่ิมได วิธีการใชทําไดโดยใชปุยนํ้าหมัก1 สวนตอนํ้า 50 สวน ฉีดพนบริเวณ

หนายาง 

3. การปลูกพืชรวมยางเพ่ือสรางรายไดเสริม แนะนําใหเกษตรกรปลูกผักเหมียง ระยะหางตน 3 เมตร ระหวาง 

แถว 2 เมตร หรือระยะระหวางตน 2.5 เมตร และระยะระหวางแถว 2.5 เมตร 

ขนาดหลุมปลูกกวาง 30 ซม. ยาว 30 ซม. ลึก 30 ซม. ขุดหลุมแยกดินบนไวขางหน่ึง 

ดินลางไวขางหน่ึง ตากหลุมไว 2 สัปดาห จากน้ันนําปุยคอกและดินช้ันบนผสมกับ

ปุยรองกนหลุมร็อคฟอสเฟต แลวจึงปลูกผักเหมยีง กลบดินบริเวณโคนใหแนน รดนํ้า

ใหชุม ใชไมหลักปกเชือกผูกใหเรียบรอย ชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือ ตนฤดู

ฝน 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

ศูนยเครือขาย : ศจช. ศดปช. ไมผล ไมยืนตน ปศุสัตว ประมง และศนูยปราชญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสาวเครือมาศ  รอดบน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 - 6532219 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 5,553 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 807 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:บานดินเสมอ ม.๑  ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี  

พิกัด :Latitude 6.62191 Longitude 101.66416 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายวิน  สีนวล  อายุ 60 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3940800056422 

ที่อยู : บานเลขที่๔๑ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี 

เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๒๘๓๖๑๘๐ 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรตําบลตะโละไกรทองสวนใหญทําสวนยางเปนอาชีพหลักแตสภาวะปจจุบันตองเผชิญกับ

ปญหาตางๆ อาทิ  

- ราคาของผลผลิตตกตํ่า     - ตนทุนการผลิตสูง  

- พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  - การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

- ผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า  - ขาดทุน มีหน้ีสินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได    

แนวการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยเฉลี่ย ๕๐๐ บาท/ไร เพ่ิมปริมาณผลผลิตประมาณ รอยละ ๑๘ ตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :การลดตนทุนการเพ่ิมปริมาณพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและสรางรายไดเสริม 

 

หลักสูตรการเรียนรู/ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่๑ การใชสารชวีภัณฑในสวนยางพารา 

(วิทยากร นางสาวดวงเดือน  บุญอนันตสุข) 

ประเด็นการเรยีนรู 

 ๑. การใชเช้ือราเมตาไรเซียมกําจัดปลวกในสวนยาง 
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๒. การใชเช้ือราไตรโคเดอมาปองกันโรกรากขาว 

ในสวนยาง 

-เกษตรกรประสบปญหาในพ้ืนที่สวนใหญโรคของยาง 

เชน โรครากขาวและปลวกที่กัดกินเปลือกตนยางพารา 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต (วิทยากร นายวิน  สีนวล) 

ประเด็นการเรยีนรู :การทํานํ้าหมักชีวภาพ,การผลิตปุยหมกัชีวภาพอยางงาย 

ในการปรับปรุงคุณภาพดินและการผสมปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

    - การใชปุยชีวภาพในสวนยางพาราเปนการปรับปรุงคุณภาพดินให 

เหมาะสมตอตนยางที่จะนําไปใชและการใชปุยเคมีโดยนําดินมาวิเคราะห 

เปนการลดตนทุนการผลิตตนยางสามารถนําไปใชตรงกับธาตุอาหารที่ตองการ 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การดูแลสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 

(วิทยากร  นายวิน  สีนวล) 

ประเด็นการเรยีนรู :  

๑.ระบบกรีดเพ่ิมผลผลิตแบบทางเลือกใหม 

๒. การปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงยางพารา 

๓.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

การใหนํ้าเพ่ิมความช้ืนในสวนยางในชวงผลิใบเปนการเรงใหตนยาง 

ออกยอดและเพ่ิมนํ้ายาง/ชวงการกรีดระบบการกรีดสองหนาเปนทางเลือกใหม 

ของเกษตรกรเปนการลดความเสียหายกับตนยางนอยที่สุดสามารถกรีดไดนาน 

ที่สุด 20-25 ปตนยางมีเวลาพักเพ่ือสรางนํ้ายาง เพ่ือใหไดผลผลิตสูงกวา๑๘% 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔  การเพิม่รายไดในสวนยางพารา  

(วิทยากร  นางทับทิม  หนูเอียด) 

ประเด็นการเรยีนรู : การเพาะเห็ดฟาง ในสวนยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายได       

การเพาะเห็ดฟางดวยทะลายปาลมนํ้ามันในสวนยางพาราเปนการเพ่ิมรายไดในครัวเรือนในรอบการผลิตตอไรประมาณ 

๑๒,๐๐๐– ๑๕,๐๐๐ บาท และวัสดุที่เหลอืสามารถเปนปุยกับตนยางเปนการเพ่ิมความช้ืนทําใหเพ่ิมนํ้ายางสามารถลด

ตนทุนการผลิต 
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เครือขาย: : ศจช. / ศดปช. / ปศูสัตว / ประมง / ไมผล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสับรี   ไมบู  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑ - ๐๙๒๘๒๓๑ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๓,๑๒๓ ไร **** 

เกษตรกรเปาหมาย : ๒,๖๕๒ ครัวเรือน **** 

สถานทีต้ั่ง : บานปาศรี หมูที ่๓ ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

พิกัด :   Lattitude ๖.๗๗๔๖๐๔   Longtitude ๑๐๑.๓๖๑๔๗๘  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :    

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางพัชรีย โชติรัตน อายุ ๔7 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3940900143092 

ที่อยู : บานเลขที่ ๖๕ หมูที่ ๓ ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๐๙๗๘๗๘๗ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลตะโละ มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ๖,๙๓๓ ไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกขาวรอยละ ๓๑ 

และพ้ืนที่ปลูกขาวเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S๑) รอยละ ๕๒ โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคเปนหลักสวนที่เหลอื

จากบริโภคก็จําหนายใหแกพ้ืนที่ใกลเคียง แตประสบปญหา 

- การผลิตยังใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่าอยูที่ ๓๖๐ กิโลกรัม       

- ขาดแรงงาน 

- ขาดเทคโนโลยีการผลิตขาว 

แนวทางการพฒันา : การผลติขาวใหมีคุณภาพและผลผลติที่สูงขึ้นจาก ๓๖๐ กิโลกรัมตอไรเปน ๔๕๐ กิโลกรมัตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : มีการถายทอดความรูเรื่องการบํารุงรักษาดินหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวดวยการปลูกพืชตระกูลถั่ว 

และการไถกลบตอซังเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การเตรียมดิน      

 ๒. เมล็ดพันธุ  

 ๓. การใชปุยลดตนทุน      

 ๔. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ ๑ การเตรยีมดิน  

         เปนการสอนใหเกษตรกรไดเรียนรูเรื่องของการ

เตรียมพ้ืนที่โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตและการ

ดูแลรักษาสภาพดิน 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ เมล็ดพนัธุ ก็จะเปนการสอนการเตรียมและการ

คัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่มีความสมบูรณไปเพาะปลูกก็จะเปนการลด

ตนทุนการผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การใชปุยลดตนทุน จะเนนใหเกษตรกรใชวัสดุจากการเกษตร

มาใชประโยชนโดยการทํานํ้าหมักจุลินทรียจากหนอกลวยเพ่ือนํามาใชยอยสลาย

ตอซังขาว 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔ การปองกันกําจัดศัตรพูืช สอนวิธีการใชสารชีวินทรียและการผลติขยายเพ่ือเกษตรกรสามรถผลิตใช

เองไดอยางถูกวิธีและมีประสทิธิภาพ 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : -ศจช. / ศดปช. / ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / ไมยืนตน /พืชผัก 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวพนารัตน คงมัยลิก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-5784897 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรยางพารา อําเภอยะรังจังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 54,133 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,328 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง : บานบือแนรียง ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี  

พิกัด :Latitude 6.70859Longitude101.29372 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางฟารีดา เจะแว อายุ 52 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3941000495953  

ที่อยู : บานเลขที่ 75/2 หมูที่ 1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี 

สถานการณของพื้นที่ 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 90 ประกอบอาชีพปลูกยางพารา  

- พ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S1+S2)  

- ปจจุบันยางพาราประสบปญหาดานราคาตกตํ่าเกษตรกรมีรายไดลดลง 

แนวทางการพัฒนา :  

 - การลดตนทุนการผลิต  

 -การเพ่ิมผลผลติ 

 -การปลูกพืชเสริมเพ่ิมรายได 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา                   

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา          

3. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

หลักสูตรการเรียนรูประกอบดวย 

ฐานที่ 1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกี่ยวกับสมโอปูโก ฐานที่ 2 การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

ฐานที่ 3การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีฟารมและการทําบัญชีภายในครัวเรือน 

ฐานที่ 4 การปองกันศัตรูพืช    ฐานที่ 5 การทําปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานที่ 6 การเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

- การกรีดยางพาราอยางถูกวิธี  

N 

เสนทาง 

410 

ปตตานี  

ยะลา 

ท่ีทําการกํานัลต.เมาะมาวี 

ท่ีตัง้ศนูยฯ์ 
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- การลับมีดอยางถูกวิธี 

 

 ฐานที่ 7 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

- การปลูกพืชแซม  

- การทําเห็ดฟางในสวนยางพารา  

- การผลิตไสเดือนดินในทอซิเมนซ 

ฐานที่ 1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกี่ยวกับสมโอปูโก ฐานที่ 2 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 
 

ฐานที่ 3 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีฟารมและการทําบัญชีภายในครัวเรือน 

 

 

 

 
 

ฐานที่ 4 การปองกันศัตรูพืช   ฐานที่ 5 การทําปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 
 

ฐานที่ 6 การเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

 

 

 

 

ฐานที่ 7 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา  

1.      

2.  

3.  
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เครือขาย: ศจช./ศดปช./ประมง/ปศุศัตว/ไมผล/ไมยืนตน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายซาการยีา อาล ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  

เบอรติดตอ: 091 - 4599247 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอจังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 32,321 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,439 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง:บานเลขที่ 15/1 หมูที่ 7 บานเจาะกะพอใน ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 

พิกัด : Latitude 6.12693Longitude 101.20181    

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 
โรงสีขาว 

  200 ม. 

    
      ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

       มัสยิด     

หมู 7 ต.กะรุบี 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายแวอุเซ็ง อุแต 

บานเลขที่ 15/1 หมูที่ 7 บานเจาะกะพอใน ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 08-1275-6642 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกะรุบี สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบล 

เกษตรกรเก็บผลิตเปนยางกอนถวยคิดเปนรอยละ 90 ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในตําบล ประสบปญหา 

- ราคาปจจัยการผลิตที่สูง  

- โรคระบาด  

- ผลผลิตขาดคุณภาพ 

- ราคาผลผลิตตกตํ่า 

แนวทางการพัฒนา : -การลดตนทุนการผลิต 

-เพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและสรางรายไดเสริม โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 350 บาท  

-เพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้นรอยละ 10 

-รายไดเสริมหลังจากกรีดยางพารา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนและเพ่ิมรายได 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมรายได 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1.การดูแลสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 

2.การใชสารชีวภัณฑในสวนยางพารา 

3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

4.การเพ่ิมรายไดหลังกรีดยางพารา 

อาํเภอสายบุรี 

ทีว่่าการ อ.กะพอ้ 
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ฐานการเรียนรู 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๑การกรีดวิชาการยางพาราที่ถูกตอง 

ตามหลักวิชาการ 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การผลิตและใชเช้ือราไตรโคเดอมาเพ่ือใชปองการการเกิดโรครากขาว ใ น

ยางพารา 

 

    
 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพเพ่ือลดการใชปุยเคมี 

    
 

ฐานการเรียนรูที่ ๔การปลูกพืชสมุนไพร และการทําเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศจช./ ศด.ปช./ไมผล/ไมยืนตน/ปศุสัตว/ประมง 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นายสาเหะซูฮารี สาเหะอาม ินักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 083-0377240 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 3,425 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 537 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : 30 หมูที่ 1 ตําบลมวงเต้ีย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

พิกัด : X 750139 Y 737514 Zone 47N 

ระดับการพัฒนาของศนูย : ปานกลาง 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายแผว  ทองชุม  อายุ ๖๓ ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3940200245011  

บานเลขที่ 30 หมูที่ 1 ตําบลมวงเต้ีย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 084-3127247 

สถานการณของพื้นที่ : บานปลักปรือ หมูที่ 1 ตําบลมวงเต้ีย อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี เกษตรกรประกอบอาชีพทํา

สวนยางพารา และทํานา โดยพ้ืนที่นามีความเหมาะสมตอการทํานา มีระบบนํ้าชลประทานที่ดีตลอดทั้งป แตเกษตรกร

สวนใหญจะทํานาป เพียงปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหบริโภคในครวัเรือน เกษตรกรจึงรวมตัวกันเพ่ือทํานาปรัง เพ่ือเปนการเพ่ิม

รายไดใหแกครวัเรือนและชุมชน ตลอดจนการใชพ้ืนที่ใหเกดิประโยชนสูงสุด 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :   เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  

   การปองกันกําจัดศัตรูพืช (หนู, หอยเชอรี)่  

   สิ่งประดิษฐเพ่ือลดการใชแรงงาน 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเตรียมดินที่เหมาะสม 

                      2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี 

   3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

   4. การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

   5. การปลูกขาวตนเดียว 
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ฐานการเรียนรู : 1. การเตรียมดิน  

  

 

2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวดวยนํ้าเกลือ 3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

    
 

4. การปองกันกําจัดหนูในนาขาว    5. การปลูกขาวตนเดียว 

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย: ศจช. / ศดปช. / ปศุสัตว / ประมง / ไมผล /ไมยืนตน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายสุรวุฒ ิเสารพูล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  08๑-6043512 สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน 073-356256 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

สินค้าหลัก  ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย   14,000  ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย   2,600 ราย 

สถานที่ตั้ง   บ้านทุ่ง หมู่ที่  5  ต.ท่าข้าม  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

พิกัด   X 771211    Y  755064 

ระดับการพัฒนาของศูนย์  B                                N 
 แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้                                              อ.ปะนาเระ 
            
            
            
  
                      วัดมะปริง         
            
              
            
        ร.ร.บ้านนอก    
            
            
   ศพก.         
                   
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  น.ส.สมปอง อัดอินโหม่ง 
ที่อยู่  87 ม.4 ต. ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี    

เบอร์โทรศัพท์ 0801382889 
 
สถานการณ์ของพื้นที่  เกษตรกรต้นแบบในอ าเภอปะนาเระส่วนใหญ่ท านาข้าว มีการผลิตข้าวทั้งนาปีและนาปรัง  

พ้ืนที่เป็นทุ่งนา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท านาข้าว การผลิตข้าวที่มีผลผลิตต่ า ไม่มีเครื่องจักกลเกษตรที่

ทันสมัย มีการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงและการใช้ปุ๋ยที่ไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม มีการระบาดของโรคแมลง ผลผลิตข้าว

มีราคาตกต่ า  

แนวทางการพัฒนา 
 1. มีการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ 

 2. การใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้แม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง 

  3. การรวบรวมผลผลิตข้าวเพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบกลุ่มและสหกรณ์ การแปรรูปข้าวจ าหน่ายในรูปแบบ    

ที่หลากหลาย 

 4. การจัดการระบบการใช้และการบริหารจัดการน้ า 

 5. การแปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

ถนน

ปาลัส-

ปะนา

เระ 
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จุดเด่นของชุมชน  การพัฒนาการผลิตข้าวลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและน าทรัพยาการที่มีอยู่ในชุมชน                 

                        มาใช้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า การบริหารจัดการน้ าที่ด ี
 

หลักสูตรเรียนรู้  1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

  2. การจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ 

  3. การแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตร 

 
ฐานเรียนรู้ 1. การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด 

  2. การลดต้นทุน การใช้แม่ปุ๋ยผสมใช้เอง  

  3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  4. การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 

  5. การแปรรูปข้าวเพื่อจ าหน่าย 

  6. การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แปลงเรียนรู้   การเพ่ิมประสิทธิภาพการข้าวคุณภาพดี   
 

 

            

          

 
 
 

เครือข่าย  กลุ่มผลิตน้ าผ้ึงชันโรง,  กลุ่มผลิตน้ าตามโตนด ,กลุ่มจักสานไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว 
            
            
            
            
            
             
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  น.ส.ลาวัณย์ สังข์วัดชุม นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  0987400662  
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ยะลา 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

สินคาหลัก : ทเุรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 344 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : หมู 6 บานบองอ ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.42615 Longitude  101.2807247  47 N  X : 750671 , Y: 711238 

แผนที่ไปทีศู่นยเรียนรู :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสชิุน หองสุวรรณ 

ที่อยู : 11/4 หมู 6 ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา  

เบอรโทรศัพท : 08 6288 6756 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรในอําเภอกรงปนัง สวนใหญปลูกทุเรียนเปนผลไมหลกั และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่

เหมาะสมกับการปลูกไมผล 16,623.50 ไร แตยังมีปญหาดานการจัดการคุณภาพผลผลิตสวนใหญไมไดมาตรฐาน

ตามที่ตลาดตองการ และมีภาวะโรครากเนาโคนเนาระบาด แตเกษตรกรไมรูจักวิธีการจัดการกับภาวะโรค ทําให

เกิดการระบาดเปนพ้ืนที่กวางขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึน้  

แนวทางการพฒันา : 1.การลดตนทุน โดยถายทอดความรูเรื่องการใชปุยอินทรียรวมกบัปุยเคมีสั่งตัด และเพ่ิม

ผลผลิตดวยการจัดการโรคและแมลงที่ถูกตอง  

                           2.พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพดี เกรดเอเพ่ิมขึ้นจากรอยละ10 เปน รอยละ 40 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. การผลิตปุยหมกั และการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาลดการระบาดของโรครากเนาโคน

เนา 

                               2. แปลงตนแบบดานการตัดแตงก่ิงและตัดแตงผลทุเรียน 
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ฐานการรียนรูมี 9  ฐาน  

ฐานที่ 1 เทคนิคการใชปุยปรับปรุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยากร โดย นายสมศักด์ิ ยาชะรัด นวก.และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา บรรยาย

และสาธิตการทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานที่ 2 เทคนิคการขยายพันธุทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยากร โดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยะลา (พืชสวน) ปุโรง  บรรยายและ

สาธิตการขยายพันธุทุเรียนโดยการเสียบยอดและการติดตา 

 

ฐานที่ 3 เทคนิคการจัดทําบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

           วิทยากร โดย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา  บรรยายเทคนิคการจดัทําบัญชีครัวเรือน 
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ฐานที่ 4 เทคนิคการบริหารจัดการกลุมและสงเสริมสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             วิทยากร โดย นางยูไรดา  เซ็งยี  สหกรณอําเภอกรงปนังพรอมคณะ บรรยายในเรื่องการ

รวมกลุมจัดต้ังสถาบันเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ 

ฐานที่ 5 การคดัแยกคุณภาพทุเรียน และการวัดความสุก 

 

 
  วิทยากร  โดย นายฆอรอเฮง ดอฆอ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณตําบลปุโรงและนายซุลกีฟล ี

สะกะแย อาสาสมัครโครงการทุเรียนคุณภาพ มูลนิธิปดทองหลังพระฯ บรรยายในเรื่องการดูแลทุเรียนระยะตางๆ 

การคัดแยกคณุภาพทุเรียน และวิธีการเก็บเกี่ยว 

 

ฐานที่ 6 เทคนิคการทําปุยเติมอากาศและการใชชีวภัณฑ 

 
   วิทยากร โดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา บรรยายและสาธิตการทํา

ทําปุยเติมอากาศและการใชชีวภัณฑ 
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ฐานที่ 7 การจัดการโรครากเนาและหนอนเจาะเมล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยากร โดย นายดือราเซะ ดือราเซะ และคณะกรรมการ ศจช.อําเภอกรงปนัง 

 

ฐานที่ 8 การจดัการทุเรียนคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยากร โดย นายยูโซะ ดอเลาะบองอ เกษตรกรตนแบบทุเรียนแปลงใหญตําบลสะเอะ 

 

ฐานที่ 9 การจดัการนํ้าในสวนทุเรียน 

 

 

  

 

 

 

 

            วิทยากร โดย ทีมชลประทานยะลา  สาธิตและบรรยายในเรื่องนวัตกรรมอุปกรณเพ่ิมแรงดันนํ้า 

ประหยัดพลังงาน แอรแว  

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา (พืชสวน) ,สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอาลี  วายูอิง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 9732 3334 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ยางพารา    พื้นที่เปาหมาย :  60,776 ไร   เกษตรกรเปาหมาย : 1,500 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานสี่สิบ  หมูที่ 5  ตําบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  พิกัด : X 0724116  Y0706792  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

  

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายดํารงค  รามแกว   อายุ 63 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9501-00109-29-9 

ที่อยู  :  132  หมูที่ 5  ตําบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  เบอรโทรศัพท : 08 0705 6049 

สถานการณของพื้นที่ :   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบาละ  สวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก  และมีรายไดจาก

การทําสวนยางพาราเพียงอยางเดียว  ขาดการประกอบอาชีพเสริม  เพ่ือทดแทนในชวงภาวะราคายางพาราตกตํ่า  ประกอบกับ

ประสบปญหาในการทําสวนยางเปนระยะเวลานาน  ขาดการบํารุงดูแลรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  ทําใหดินเสื่อมขาด

ความอุดมสมบูรณ และปญหาโรคหนายาง  ทาํใหผลผลิตลดลง 

แนวทางการพัฒนา :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเทคนิคการกรีดยางที่ถูกวิธี เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้ายางและยืด

อายุการกรีดยาง   2. ลดตนทุนการผลิต  โดยการทําปุยหมักและปุยนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต   

3. สงเสริมการปลูกพืชรวมยาง (ผักเหรียง) เพ่ือเพ่ิมรายไดในชวงภาวะราคายางพาราตกตํ่า   

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู : ฐานเรยีนรูที ่1  การปลกูพชืรวมในสวนยาง 

การปลูกผักเหรียง ใชระยะปลูก  2 x 2 เมตร ขุดหลุมปลูก 20 x 20 x 20  ซม. รองกนหลุมปลูก ดวยปุยคอก 

พอประมาณ มีการใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอนแกง ตน/ป(ใชรวมกับปุยคอกหรือปุยหมัก) เริ่มเก็บเกี่ยว 

อายุประมาณ 2 ป เก็บเกี่ยว  7  วัน/ครั้ง  โดยการเก็บเก่ียวยอดเพสลาดจนถึงยอดออน 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2  เทคนคิการกรีดยาง 

วิธีการกรีดยางที่ถูกวิธี  (1.) ยางอายุ 7 – 8 ป   เสนผาศูนยกลาง  50 ซม. (2.) เปดกรีดความสูง  150 ซม. 

การเปดกรีด ทํามุม 30 องศา (3.) การกรีดที่ถูกวิธี โดยกรีดใหเปลือกบางที่สุด ,กรีดกระตุกดวยขอมือ , การสลับเทาให

ถูกวิธี กาวเทาซาย ตามดวยเทาขวา ,กรีดใหหนาเสียหายนอยที่สุด สามารถยืดอายุการกรีด 

 

 

ท่ีวาการอําเภอกาบัง  

ท่ีวาการอําเภอกาบัง  ศูนยเรียนรูฯ  

บ.สี่สิบ  

บาโหย  

ยือนัง  

       สะบายอย 

  ประธาน ศพก. กาบัง  
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ฐานเรียนรูที่ 3 การลดตนทนุการผลิต 

โดยการทําปุยหมักชีวภาพสูตรโบกาฉิ  

และนํ้าหมัก สตูรนํ้าหมักปลาเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
 

ฐานเรียนรูที่ 4 การจัดการโรคยางพารา 

วิธีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกันกําจัดโรครากขาวและโรคเสนดําในยางพารา โดยการใชทางดิน เช้ือ

สด 1 กก. ผสมรําละเอียด 4 กก. ปุยอินทรีย 100 กก. คลุกเคลาใหเขากันนําไปรองกนหลุม/หวาน/โรย และทาลําตน  

อัตราเช้ือสด ½ กก. ผสมนํ้า 1 ลิตร ฝุนแดง ½ กก. คนใหเขากัน ทาบนลําตนที่เปนโรค ซึ่งไดถากเปลือกไวแลว 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : 1 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล ม.2 ต.กาบัง 

 2 ศูนยเรียนรูดานประมง ม.3 ต.บาละ 

 3 ศูนยการเรียนรูดานสหกรณ ม.10 ต.บาละ 

 4 ศูนยเรียนรูดานการจัดการนํ้า ม.5 ต.บาละ 

 5 ศูนยปฏิรูปที่ดินอําเภอกาบัง ม.5 ต.บาละ 

 6 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคบานนิบง ม.2 ต.กาบัง 

 7 ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินและปุย ม.5 ต.บาละ 

 8 ศูนยเรียนรูดานบัญชี ม.5 ต.บาละ 

 9 ศูนยจัดการดินปยชุมชน ม.2 ต.กาบัง 

 10 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือขายตําบลบาละ ม.5 ต.บาละ 

 11 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.กาบัง 

 12 แปลงเรียนรู อกม ตนแบบ ม.9 ต.บาละ 

 13 ศูนยเครือขาย ศพก. ดานปศุสัตว ม.2 ต.กาบัง 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกัลยา ราชบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 09 5896 2148  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ทเุรียน   พื้นทีเ่ปาหมาย : 17,067ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,408 ครัวเรือน สถานที่ต้ัง : บานบันนังกระแจะ หมู 5 ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.094011  Longitude 101.112549  

  x 742396   Y 681512 Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

                        

 

 

 

           

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจรัส ชุมนุมมณี อายุ 57 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9410-00608-45-6 

บานเลขที่ 36/1 ม.5 บานบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เบอรโทรศพัท : 08 6285 9938 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรมีอาชีพหลักในการปลูกพืชทุเรียน ในพ้ืนที่อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ปลูกทุเรียนคิด

เปนรอยละ 9.80 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา : การสรางรายไดการปลูกพืชทุเรียนซึง่เปนพืชเศรษฐกิจของอําเภอธารโต รอยละ 82.50  ของ

ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด และการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายได  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : กระบวนการผลิตและการตลาด  

สถานเีรียนรู : 

สถานเีรียนรูที ่1 ตนทุนการปลูกทุเรียน 

 

 

 

 

สถานเีรียนรูที ่2 การเลี้ยงปลากินพืช 

 

 

 

 

สถานเีรียนรูที ่3 การใชนํ้าอยางรูคุณคา ลดการใชนํ้าในภาคการเกษตร ระบบนํ้าหยด การสูบนํ้าแบบแอรแว 
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สถานีเรียนรูที่ 4 การรวมกลุมสหกรณ รวมกลุมเพ่ือผลิตและจัดการการผลผลิต ตามความตองการของสมาชิก

 
 สถานีเรียนรูที ่5 เทคนิคการขยายพันธุทุเรียน 

  
สถานเีรียนรูที ่6 การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุน การตรวจวิเคราะหดิน ผสมปุยใชเอง และการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

   

 

 

 

สถานเีรียนรูที ่7 เศรษฐกจิพอเพียง       

  
สถานเีรียนรูที ่8 การปองกันและการจัดการโรคยางพารา  การปลูกพืชแซมยาง 

   
สถานเีรียนรูที9่ การเลี้ยงแพะและสัตวปก  

  
แปลงเรียนรู : แปลงปลูกทุเรียน การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงแพะนม แปลงปลูกดาวเรือง การเลี้ยงสัตวปก 

 

 

  

    

 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 17 ศูนย ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเกษสุดา หนอทอง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 08 6956 3123 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สินคา

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 191,855 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,670 

สถานทีต้ั่ง : บานปาหวัง หมูที่ 1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.289 Longitude 101.281  

พิกัดที่ต้ังแปลง :  X 0751440  Y 0696662  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู :  นายมะยูนุ เตาะสาตู  อายุ 48 ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ 153 หมูที่ 1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

เบอรโทรศัพท : 08 4855 8802 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรของตําบลบันนังสตาสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร และมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา

รอยละ 80 โดยจะทําเปนอาชีพหลัก แตเน่ืองจากราคายางพาราตกตํ่า ราคาปุยและสารเคมีราคาสูง ทําใหมีรายไดลดลง

มาก มีแมนํ้าไหลผาน   

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และพัฒนาคุณภาพผลผลิต    

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: การพัฒนาคุณภาพผลผลติ (การทํายางกอนถวย) 

การนําไปใชประโยชน:  

หลักสูตรเรียนรู :  

1. การใชปุยอินทรีย (หมัก, นํ้า) 

2. การใชปุยผสมตามคาวิเคราะหดิน 

3. เทคนิคการกรีดยาง 

4. การปองกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา 

5. การทํายางกอนถวย 

ฐานการเรียนรู :  

1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยเนนใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชแทนปุยเคมี (ปุยหมัก, นํ้า) และ

การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิต 

ถนนสาย 410 ยะลา-เบตง 

รร. บา้นป่าหวงั 

ศูนยเรียนฯ 
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2. การเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดินของแตละแปลง เทคนิคการกรดียาง

ที่ถูกวิธี ไดนํ้ายางปริมาณมากและรักษาสภาพตนยางใหกรีดไดนาน การปองกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา    

         
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลติยางพารา วิธีการทํายางกอนถวยที่มีคุณภาพ จะสามารถขายไดราคาสูง 

                              
 

5. การเลี้ยงปลา เสริมรายได ลดรายจายในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

6.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 
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แปลงเรียนรู 

        
 

เครือขาย : การยางแหงประเทศไทย สํานักงานประมง สํานักงานปศุสัตว สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานชลประทาน 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวปวีณา ฉัตรเทียนชัย ตําแหนง: นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 06 1180 0354 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ทเุรียน          พื้นทีเ่ปาหมาย :  17,029 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,919 ครัวเรือน   สถานที่ต้ัง : บานวังใหม หมู 5 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 5.948177  Longitude 101.157235  

  X 738818  Y 657942  Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

           
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประคอง หอมรส อายุ 75 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9502-00126-90-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 7 บานวังใหม หมู 5 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 

เบอรโทรศัพท : 08 6287 5753 

สถานการณของพื้นที่ : ทุเรียน เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของอําเภอเบตง โดยทุเรียนพันธุหมอนทองมี

ปริมาณการผลิตและมูลคามากที่สุด เมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุอ่ืนๆ พ้ืนที่การปลูกทุเรียนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองมาจาก

ราคายางพาราตกตํ่า ประกอบกับในระยะ 5 ปที่ผานมา ราคาผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นมาโดยตลอด  ทําใหเกษตรกรบางสวน

โคนยางพารา เพ่ือปรับเปลี่ยนมาทําสวนทุเรียน 

แนวทางการพัฒนา 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน ลง 10 เปอรเซ็นต มี โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

                          2. การผลิตทุเรียนใหไดคุณภาพ ผลผลิตมีทรงผลและนํ้าหนักผลตรงตามที่มาตรฐานกําหนด 

ปราศจากโรคและแมลงเขาทําลาย  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 

           2. การรักษาโรครากเนาโคนเนาทุเรียน โดยใชวิธีผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1 การปลูกและการดูแลรักษาทุเรียน 

                                   
ฐานการเรียนรูที่ 2 การปองกันและกําจัดโรคทุเรียน 
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ฐานการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการนํ้า และการใชนํ้าอยางรูคุณคา 

                                         

ฐานการเรียนรูที่ 4 การจัดการดินและปุย 

                                 
ฐานการเรียนรูที่ 5 การลดตนทุนการผลิต 

                                 
ฐานการเรียนรูที่ 6 การประมง 

                                  
ฐานการเรียนรูที่ 7 การกรีดและการเพ่ิมผลผลิตยางพารา 

                                
ฐานการเรียนรูที่ 8 การเลี้ยงไก 

                                     
ฐานการเรียนรูที่ 9 การทําบัญชีครัวเรือน 
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แปลงเรียนรู :  

                                     
เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 15 ศูนย ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสมชาย ทองพูล  ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 08 1609 5825 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  3,503 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  634  ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานลําพะยา  หมูที่ 2  ตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.68187   Longitude  101.069921     X 0728825  Y0739062 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายธัญญา  แกวเจริญ   อายุ 43 ป   

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9501-00397-15-4 

ที่อยู  :  10/1  หมูที ่3  ตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

เบอรโทรศัพท : 09 8045 4766 

สถานการณของพื้นที่ :   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลลําพะยา  สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบล 

สวนใหญเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา (S1)  โดยปลูกเพ่ือจําหนายในรูปของยางกอนถวยเปนสวนใหญ  ซึ่งใน

พ้ืนที่ไมนิยมทําเปนยางแผนดิบ  เพราะคอนขางใชเวลามากกวา  ทั้งน้ีเกษตรกรมีการทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียว โดยปลูก

ยางพาราแคชนิดเดียว  เมื่อราคายางตกตํ่าทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการกรีดยางไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต อีกทั้ง

เกษตรกรบางสวนยังขาดความรูในการผลิตยางพาราใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของยางพาราใหสูงขึ้น 

แนวทางการพฒันา :  -    ลดตนทุนในการผลิตยางพารา 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราใหมีประสิทธิภาพ 

- การทําการเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพารา  เพ่ือเสริมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต  ทํากิจกรรมการเกษตรเสริมรายไดในสวนยาง 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่ 1  การจัดการโรคยางพารา 

 โรคและศัตรูยางพารา และวิธีการปองกันกําจัด

 ประโยชน และวิธีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา

สา
มแ

ยก
บา

นเ
นีย

ง 

ศูนยเรียนรูฯ 

 เซเวน ต.ลําใหม 

วัดลําพะยา 

หาดใหญ 

ฐานเรียนรูที่ 2 บัญชรีับจายครัวเรือน 

 การทําบัญชีรายรับ-รายจายครัวเรือน

 บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ

16



ฐานเรียนรูที่ 3 สหกรณ (การรวมกลุม) 

 นิทรรศการวิชาการ เรื่องสหกรณ

และการรวมกลุม 

ฐานเรียนรูที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานปศสุตัว 

 ระบบการเลี้ยงสัตวปกแบบปองกันโรค

และการเลี้ยงสตัวที่เหมาะสม 

ฐานเรียนรูที่ 7 การเพาะขยายพนัธุพชื 

 การเพาะขยายพันธุ วิธีตางๆ

 ฐานเรียนรูที่ 9 การเกษตรผสมผสานในสวนยาง 

 การเกษตรแบบผสมผสานในสวน

ยางพาราสามารถสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 20 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวปุณญิสา  เซงซิ้ว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9638856

ฐานเรียนรูที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติดานประมง 

 การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน

 การทําอาหารปลาจากวัตถุดิบในทองถิ่น

ฐานเรียนรูที่ 6 การใชน้าํอยางรูคณุคา 

 การทําระบบนํ้าแบบแอรเวย การบริหาร

จัดการนํ้าใหเกิดประโยชนสงสด

ฐานเรียนรูที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติยางพารา 

 เทคนิคการกรดียางพารา

 การผลิตยางกอนถวยใหมีคณุภาพ

ฐานเรียนรูที่ 10 การลดตนทนุการผลิต 

 การลดตนทุนการผลิต โดยการการผลิตนํ้าหมัก

ชีวภาพ  การผลิตปุยหมักชีวภาพใชเอง
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ยางพารา   พื้นทีเ่ปาหมาย : 188,686 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,796 ครัวเรือน สถานทีต้ั่ง : บานบาโย หมู 8 ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.46547  Longitude 101.12644 

  x 0735178   Y 0715151  Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดอเลาะ สะตือบา อายุ 53 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9505-00127-75-8 

บานเลขที่ 101 หมู 8 ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา     เบอรโทรศพัท : 08 1096 9047 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ปลูกยางพาราเปนหลักรอยละ 88.64 เกษตรกร

มักมีเวลาวางภายหลังจากกรีดยางพารา ราคายางพาราตกตํ่า ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 

แนวทางการพัฒนา : การสรางรายไดเสริมจากแปลงยางพาราดวยวิธีเกษตรผสมผสานทั้งดานพืช สัตวและประมง รอย

ละ 70 ของพ้ืนที่ และการลดตนทุนการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การปลูกสละอินโดเพ่ือเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา และเกษตรผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1 การปองกันและการจัดการโรคยางพารา พืชเสริมรายไดในสวนยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การรวมกลุมสหกรณ รวมกลุมเพ่ือผลติและจัดการการผลผลิต ตามความตองการของสมาชิก 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเพ่ิมปริมาณและคณุภาพผลผลิต การปลูกพืชรวมยางพารา และการทําเกษตรผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุน การตรวจวิเคราะหดิน ผสมปุยใชเอง และการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การทําบัญชีรับจาย / ครัวเรือน เพ่ือควบคุมรายรับ/รายจายในครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การใชนํ้าอยางรูคุณคา ลดการใชนํ้าในภาคการเกษตร ระบบนํ้าหยด การสูบนํ้าแบบแอรแว 

ฐานการเรียนรูที่ 7 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเสริมรายได และการผลิตพืชอาหารสัตว 

ฐานการเรียนรูที่ 8 เทคนิคการเลี้ยงปลานํ้าจืด และการแปรรูปอาหารจากปลานํ้าจืด 

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 18 ศูนย ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกามีละห  หะมะ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 08 9872 8980 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเนินงาม  
สินค้าหลัก  การผลิตข้าวนาปี 
พื้นที่เป้าหมาย  34,826 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  5,583 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง  บ้านโต๊ะน๊ะ  หมู่ที่ 1  ต าบลเนินงาม  อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พิกัด X  =  0759362      Y  =   0718287 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

               

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  นายวาหะ  ดอเลาะเจ๊ะแต อายุ 52 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 34/1  หมู่ที่ 1  ต าบลบาโงย  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
เบอร์โทรศัพท์ 086 - 3583409 
สถานการณ์ของพื้นที่  

พ้ืนที่ต าบลเนินงามส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวปานกลาง (S2)  
เกษตรกรมีอาชีพท านาปีด้วยวิถีดั้งเดิม ใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง ท านาด า และเก็บรวงมัดเป็นก า มีผลผลิตเฉลี่ย 
320-380 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อราคาปุ๋ยแพงขึ้นประกอบการฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดความเสียบหายต่อผลผลิต 
เกษตรกรท านาน้อยลง ปล่อยให้ที่นารกร้าง จากการท าเวทีประชาคมของชุมชน เกษตรกรยังมีความต้องการ
ท านา และต้องการฟื้นฟูที่นารกร้าง   
แนวทางพัฒนา   1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต

2. การผลิตข้าวได้คุณภาพดี
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  1.เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การท าการเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสม

ถนนโกตา-บดุ ี

ถนน รามนั-ยะลา 
สี่แยกไฟแดง

โกตาบารู 
ถนน รามนั-ยะลา 

สนง.เกษตร 
อ.รามนั 

ร.ร.โกตาบารู 

รพ.สต.บาโงย 
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หลักสูตร 1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการลดต้นทุน 
การผลิตข้าว 

 2. การท าการเกษตรแบบในรูปแบบไร่นาสวนผสม และการสร้างรายได้ได้เสริม 
ฐานการเรียนรู้   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แนวคิด แนวทางในการเป็นอยู่อย่างพอเพียง แนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
จากกิจกรรมเสริม  
 
 
 
 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
     -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่นาจนถึงการเก็บเกี่ยว 
     -การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
     -การส ารวจระบบนิเวศแปลงนา โรค แมลง  
     -การใส่ปุ๋ยตามระยะพืช ถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การลดต้นทุนการผลิต  
     -การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ และเศษวัสดุที่เหลือใช้ในแปลง 
     -การผลิตสารชีวภัณฑ์  
     -การผลิตน้ าหมักชีวภาพจากสมุนไพร 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการน้ า 
     -เครื่องเพ่ิมแรงดันน้ าแบบประยุกต์ ต้นทุนต่ าน้ า  
     -การใช้น้ าระบบหมุนเวียน  
     -การให้น้ าระบบน้ าหยด 

 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างรายได้เสริมด้านปศุสัตว์/ประมง    
     - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไข่/ เป็ดเทศ/ไก่พ้ืนเมื้อง  
     - การผสมอาหารไก่เอง                                                                    
     - การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้  
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร ขนาดแปลง ๑ ไร่ (กิจกรรมพืชคือข้าว) เพ่ือฝึกปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เกษตรกรจะส ารวจติดตามสถานการณ์ในแปลง IPM ทุกครั้งที่มี
การประชุมและร่วมกันตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยปฏิบัติ  ตามแนวทางการฝึกตามแบบฝึกหัด
เรื่องการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ที่ยึดเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ และ  มีการจัดท าแปลงศึกษาประเด็น
ต่าง ๆ ในแปลงนี้ด้วย 

 

 
 
 
 
 
เครือข่าย  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอรามัน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี สถานีพัฒนาที่ดินยะลา สนง.
ประมงอ าเภอ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ สนง.สหกรณ์จังหวัด สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด การยางแห่ งประเทศ
ไทย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์  091-0488578 
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จังหวัดนราธิวาส 
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ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลัก : ปาล์มน  ามัน 
พื้นที่เป้าหมาย : 25,066 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,302 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านฮูแตทูวอ  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด: Latitude 06.50148 Longitude 101.75031     x =0804200 y =0719467  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : - 
 
 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 
  
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมาน  ผ่านพรม 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 127/3   หมู่ที่ 4  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศัพท์:  087-2856593 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 

ปาล์มน  ามันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในปี 2558  มีพื นที่ปลูกทั งหมด 
14,291 ไร่ ให้ผลิตแล้ว จ านวน 10,735 ไร่  ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามันปีละไม่ต่ ากว่า  
101,982,500 ล้านบาท ประกอบกับมีโรงงานสกัดน  ามันปาล์มอยู่ในหมู่บ้าน สะดวกในการขนส่งผลผลิต แต่จาก
การส ารวจข้อมูล พบว่าเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน  ามันในพื นที่ มีผลผลิตเฉลี่ยเพียง 1,900 ก.ก./ไร่/ปี ซึ่งต่ ากว่าผลผลิต
เฉลี่ยที่ควรจะเป็น (3,000 ก.ก./ไร่/ปี) และต้นทุนการผลิตปาล์มน  ามันในปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างสูงขึ น จึงมีความ
จ าเป็นต้องให้ความรู้เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุน
ผลิตปาล์มน  ามัน และการส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรในพื นที่  ทั งการปลูกผัก การผลิต 
ปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในสวน
ปาล์มน  ามัน  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การจัดการสวนปาล์มน  ามันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามัน การผสมปุ๋ย
สั่งตัด การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุปาล์มน  ามัน การผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มา การปลูกผักสลัด การปลูกพืชผักใน
ภาชนะ การเลี ยงไก่ไข่  
การน าไปใช้ประโยชน์ : การส่งเสริมการจัดการสวนปาล์มน  ามันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามัน สามารถ
เพ่ิมผลผลิตจากเดิม 1,900 ตันต่อไร่ต่อปี เป็น 4,000 ตันต่อไร่ต่อปี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยการผสมปุ๋ยใช้
เอง การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุปาล์มน  ามัน การผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มา ได้ไร่ละ 1,000 – 2,000 บาท และ
สามารถเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนจากการท าอาชีพเสริม 15,000 บาทต่อเดือน 
หลักสูตรการเรียนรู้:  

1. การจัดการสวนปาล์มน  ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน  ามัน 
3. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน 

บ้านนายสมาน  ผ่านพรม ลานเทปาล์ม

น า้มนั 

ส านกัสงฆ์เขมาราม 
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ฐานการเรียนรู:้    
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปรับปรุงบ ารุงดินส าหรับการผลิตปาล์มน้ ามัน การวิเคราะห์ดินเบื องต้น การปรับปรุงบ ารุง
ดิน การใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิตปาล์มน  ามัน เพ่ือให้
ปาล์มน  ามันมีปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพดีขึ น และเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที ่2 การจัดการสวนปาล์มน้ ามันเพื่อเพิ่มผลผลิต เทคนิคการจัดการสวนปาล์มน  ามัน ตั งแต่พันธุ์
ปาล์มน  ามัน ระยะในการปลูก การตัดแต่งทางใบ การให้น  า การใส่ปุ๋ยเคม ีโรคและแมลงศัตรูปาล์มน  ามัน เป็นต้น 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการผลผลิตปาล์มน้ ามันและการขนส่ง เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง การ
จัดการผลผลิต และวิธีการขนส่งผลผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ราคาดี และสะดวกต่อการขนส่ง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า และระบบการให้น้ าในสวนปาล์มน้ ามัน ระบบการให้น  าในสวนปาล์ม
น  ามันรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื นที่ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน แนวทางการสร้างอาชีพเสริมต่างๆ
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน เช่น การปลูกผักสลัด การปลูกพืชผักในภาชนะ การเลี ยงไก่ไข่ เป็นต้น 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศจช.บ้านโพธิ์ทอง ศดปช.มะนังตายอ  โรงเรียนเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในพื นที่ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายอุดมเดช  ศรีสังข์   ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2846407 
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ศนูย์เรียนรู้ฯ 

เทศบาลต าบลต้นไทร 

ไปปัตตาน ี

ไปนราธิวาส 

อบต. ปะลกุาสาเมาะ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย:์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลัก: ลองกอง 
พื้นที่เป้าหมาย : 2,099 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย: 1,987 ครัวเรือน  
สถานที่ตั้ง: บ้านเชิงเขา  หมู่ที่ 4  ต าบลปะลุกาสาเมาะ  อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด: x 0785134 y 0731339  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
                                                                

  

                                                       

                                                

                                                        

                                                                                                                                                                       

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายวิเชียร  ชศูรี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน : 3 9603 00222 14 5  อาย ุ  70 ปี 
ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 41 หมู่ที่ 4 บ้านเชิงเขา ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศัพท์ : 082 832 9524 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอบาเจาะ มีพ้ืนที่ปลูกลองกองทั้งสิ้น 2,099 ไร่ คิดเป็น 47.70 % ของพ้ืนที่ปลูกไม้ผล นับเป็น
ผลไม้ที่ส าคัญและเกษตรกรนิยมปลูก ปัจจุบันลองกองก าลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกิดการทิ้งสวนไม้ผล ทิ้งสวน
ลองกองท าให้สวนลองกองอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม เกษตรกรส่วนมากละเลยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลองกอง มีเพียง
เกษตรกรบางรายเท่านั้น ที่ยังให้ความส าคัญอยู่ ส านักงานเกษตรอ าเภอบาเจาะ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมเรื่อง “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพลองกอง” ด้านการฟ้ืนฟูต้นลองกองที่ทรุดโทรม ตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่ม ดูแลสวน
ลองกอง มีการบ ารุงโดยการให้น้ า ให้ปุ๋ย ฯลฯ  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : พัฒนาคุณภาพสวนลองกอง  
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมผลผลิตลองกอง เพ่ิมรายได้ โดยผลผลิตเพิ่มข้ึน 30 % เพ่ิมคุณภาพ A, B 50 % 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การพัฒนาคุณภาพสวนลองกองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การท าสาวลองกอง                                       
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การตัดแต่งก่ิงลองกอง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การท าปุ๋ยหมักใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต           
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การป้องกันและก าจัดศัตรูลองกอง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าในการท าสวนลองกอง 

วดัเชิงเขา 
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ฐานการเรียนรู้ :  
1. การท าสาวลองกอง 
เป็นการฟ้ืนฟูต้นลองกองด้วยการ
ท าให้เป็นต้นเตี้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. การตัดแต่งกิ่งลองกอง การตัดแต่งก่ิงเพ่ือ
ควบคุมทรงพุ่มต้นลองกอง 
 
 
 
 

3. การป้องกันและก าจัดศัตรูลองกอง 
ชนิดของศัตรูพืชลองกอง และวิธีการป้องกัน
ก าจัด 
 
 
 
 
 
 

4. การท าปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุน
การผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าในการ
ท าสวนลองกอง การใช้น้ าและการ
วางระบบน้ าในสวนลองกอง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

แปลงเรียนรู้ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส ส านักงานประมงอ าเภอบาเจาะ สหกรณ์อ าเภอบาเจาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบาเจาะ ฉก.32 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
บาเจาะ และส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายหะสัน  กือมะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 096 7985 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต าบลตันหยงลิมอ  อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
สินค้าหลัก : ลองกอง 
พื้นที่เป้าหมาย :  11,583    ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :   6,681   คน 
สถานที่ตั้ง : 121/1  ม.3   ต.ตันหยงลิมอ  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 
พิกัด: 47 N 0809067, 0697057 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : 
         นายผิน  วงษ์น้อย  บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ที่ 3  
ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศัพท์: 098-724-3537 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
อ ำเภอระแงะมีอำชีพหลักคือ กำรปลูกยำงพำรำ  เป็น
พ้ืนทีก่ว่า 96,910 ไร่ รองลงมาคือการท าสวนไม้ผลแบบ
ผสมผสาน 38,475 ไร่ ซ่ึงกว่าร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่ปลูก
ลองกองจ านวน 11,583 ไร่ แต่หลังจากลองกองประสบ
กับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  ส่งผลให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการบ ารุงดูแลต้น ประกอบกับต้นลองกองในพ้ืนที่ส่วนใหญ่อายุมาก สภาพเสื่อมโทรม ให้ผลผลิต
น้อย ต้นสูงยากต่อการดูแล และเก็บเกี่ยว เกษตรกรสูงอายุ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่งผลให้เกษตรกรหลายราย
เริ่มทิ้งสวนและโค่นทิ้งเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ดังนั้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตลองกองให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตได้รับผลตอบแทน
มำกขึ้น จึงต้องมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรเพ่ิมประสิทธิกำรผลิตลองกองคุณภำพแก่ เกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ลองกองไม้ผลเศรฐกิจที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนรำธิวำส ยังคงอยู่คู่กับชำวนรำธิวำสสืบไป  
แนวทางการพัฒนา :  

1. ส่งเสริมเทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่ม เพ่ือความสะดวกในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต  และวิธีการตัด
แต่งช่อดอก ช่อผล  

2. ส่งเสริมการดูแล จัดการ การผลิตลองกองคุณภาพ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และการเก็บเกี่ยว
ลองกองที่ถูกวิธี  

3. ส่งเสริมแนวทางการลดต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตปุ๋ยใช้เอง ด้วยวัสดุที่มีเหลือใช้ในพ้ืนที่ โดยมี
เป้าหมายให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ย  เฉลี่ยไร่ละ  4,000  บาท 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่ม การผลิตลองกองคุณภาพ ด้วยวิธีการตัดแต่ง  
ช่อดอก ช่อผล และการลดต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตปุ๋ยใช้เอง  
การน าไปใช้ประโยชน์: สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลองกองของอ าเภอระแงะ 
จากเดิมเป็นผลผลิตที่ตกเกรด 90% มาเป็นผลผลิตเกรด A 10 % เกรด B 30% เกรด C 60 % ของผลผลิต
ทั้งหมด และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 7,000 บาท/ไร่ เหลือ 3,000 บาท/ไร่  
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หลักสูตรเรียนรู้ : 3 หลักสูตร คือ 
1. การตัดแต่งทรงพุ่ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. การดูแล จัดการ การผลิตลองกองคุณภาพ  

ด้วยการการตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และการเก็บเก่ียวลองกอง 
ที่ถูกวิธี 

3. การลดต้นทุนการผลิตลองกองคุณภาพ 
ฐานการเรียนรู้: 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่ม 
 เพ่ือท าให้ต้นลองกองไม่สูงและมีกำรขยำยทรง
พุ่มแผ่กิ่งด้ำนข้ำง ช่วยลดปัญหำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และกำรขำดแคลนแรงงำน ของเกษตรกรสูงอำยใุนพ้ืนที ่
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การตัดแต่งช่อดอก – ช่อผล 
เพ่ือให้ผลผลิตลองกองมีคุณภาพ เป็นลองกองช่อ  
ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือช่วยให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง  
ในภาวะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก  
ช่วยลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการน้ า 
 ระบบน้ ามีความส าคัญต่อการผลิตลองกอง
คุณภาพ เป็นอย่างมาก การมีระบบน้ าที่ดีและเหมาะสม
สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ ให้
เกษตรกรจากคุณภาพของผลผลิตที่ดีข้ึนได ้
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต การผลิตปุ๋ยเพื่อใช้เองช่วยลดต้นทุน 
การผลิตให้กับเกษตรกรได้ อีกทั้งปุ๋ยชีวภาพช่วยให้ดินมี
คุณภาพดี 

 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 

เครือข่าย : ศจช. ศดปช. ศบกต. กลุ่มพัฒนาคุณภาพลองกองซีโป  กลุ่มพัฒนาคุณภาพลองกองตันหยงมัส 
ประมง ปศุสัตว์ พด. อบต. โรงเรียนวัดตันติการาม วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรนราธิวาส  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร: นางสาวรุสลีนา  สาเมาะ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 082-8240924 
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ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 
(การผลิตลองกองคุณภาพ) 
สินค้าหลกั: ลองกอง 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 4,744 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 2,461 ราย 
สถานทีต่ัง้: บ้านตายา  หมู่ที ่1  ตําบลสุวารี  อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั: Latitude 6.47000 Longitude 101.55520 x 782623 y 715871  zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ: นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ  

เลขบัตรประจําตัว 3 9606 00124 75 1  อายุ 47  ปี 

ที่อยู่: 38 หมูท่ี่ 1 บ้านตายา ตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

เบอร์โทรศพัท:์ 086 2899673 

สถานการณ์ของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสุวารีมี การปลูกลองกอง 90% พ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกลองกอง  
96.08 แต่ประสบปัญหาผลผลิตราคาถูก เน่ืองจากผลผลิตไม่มีคุณภาพ เช่น ช่อสั้น ผลเล็ก ผลร่วง รสเปร้ียว ศัตรูพืช
รบกวน เกิดจากสาเหตุเกษตรกรขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงสวน และขาดเทคโนโลยีการดูแลสวนตามหลัก
วิชาการ ดังน้ันผลผลิตที่ออกสู่ตลาด จึงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทําให้ราคาถูก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตลองกองให้มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตลองกอง โดย
ใช้เทคโนโลยีต่างๆตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตลองกอง  

การนําไปใชป้ระโยชน์: พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพ่ิมรายได้ เป็นผลผลิตเกรด A 10 % เกรด B 40% เกรด C 50 % 
ของผลผลิตภายในศูนย์ทั้งหมด และต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากเดิม 4,000 บาท/ไร่ เหลือ 3,200 บาท/ไร่ 

หลกัสตูรการเรียนรู้: การดูแลรักษาสวน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกอง ลดต้นทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู้: 
 

ฐานท่ี ๑ ลดต้นทุนการใช้ปุย๋ โดยการใช้ พด ผลิตปุ๋ย, ปรับปรุงดินโดยใช้โดโลไมท์  
 

 
 

ฐานท่ี ๒  ระบบการใหน้้ําโดยวิธีทําเครื่องตะบันน้ํา ซึ่งจะเน้นการลดต้นทุน
การผลิต 

 
ฐานท่ี ๓  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว โดยเน้นการดูแลรักษาสวนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 
 
 

ฐานท่ี ๔ การจัดการสวนลองกองระยะติดดอกออกผล โดยเน้นการดูแลผลผลิต
ให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ฐานท่ี ๕    การป้องกันกําจัดศัตรูลองกอง ปัจจัยที่ส่งผลให้การเลี้ยงสัตว์ประสบ
ผลสําเร็จโดยเน้นการป้องกันกําจัดศัตรูลองกองเพ่ือดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพ และ
เน้นการเลี้ยงไก่ใน ศพก. เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 

ฐานท่ี ๖     การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เพ่ือควบคุมศัตรูพืชในลองกองภาคใต้
ตอนล่าง โดยเน้นการใช้วิธีผสมผสานในการป้องกันกําจัดศัตรูลองกอง หลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตปลอดภัยจากสารเคม ี
แปลงเรียนรู้ :  

                  
                          
                
 
 
 

 
เครือข่าย: ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมผลผลิตลองกองบ้านบือแรง หมูท่ี่ 1 ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร: นายอุสมาน  มูนะ  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศพัท:์ 089 9764967 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลกั : เศรษฐกิจพอเพียง (พืชผักสวนครัว เห็ด ไก่ไข ่ สละ)  
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 4,781 ไร ่ พ้ืนที่ปลูกไมผ้ล (ลองกอง มังคุด  เงาะ  ทุเรียน) ของอําเภอสุไหงโก-ลก 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,385 ราย เกษตรกรที่ปลูกไมผ้ล (ลองกอง มังคดุ  เงาะ  ทุเรียน) ในอําเภอสุไหงโก-ลก 
สถานทีต่ัง้: บ้านกวารอซีรา  หมู่ที ่7  ตําบลปาเสมัส  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั:  Zone  48   X 0168678 Y 0671313  
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
                                                
 
 
 
 

 
 
 
                                           
                           แปลงศูนย์เรียนรู้ 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : :  นายกามารูเดน็   อิบรอฮิม   
เลขบัตรประจําตัว 3961000154170  อายุ  44 ป ี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 191 หมูท่ี่ 7 บ้านกวาลอซีรา  ตําบลปาเสมัส  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศพัท ์086-2965334 
สถานการณ์ของพื้นที่ : จากการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ตามหลักการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning) พบว่าการปลูกยางพาราในพ้ืนที่อําเภอสุไหงโก-ลก อยู่ในเขตเหมาะสม       
(S1 +S2 ) แต่ลักษณะการถือครองที่ดินเฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อย  ส่วนพืชอ่ืนๆ เช่น ไม้ผล (เช่น ลองกอง มังคุด เงาะ 
ทุเรียน)และข้าว อยู่ในเขตไม่เหมาะสม (S3 +N ) โดยพ้ืนที่ถือครองของเกษตรกร เฉลี่ยครัวเรือนละ ๕.๕ – ๖.๕ ไร่ 
เท่าน้ัน ซึ่งทําให้รายได้ทางผลิตผลทางด้านการเกษตรไม่พอกับรายจ่ายของครอบครัวและจากการสุ่มสํารวจรายได้ของ
เกษตรกรพบว่ารายได้เฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ ๘,๙๕๐ บาท/เดือน แต่กลับพบว่ามีรายจ่าย ๗,๙๐๐ บาท/เดือน ซึ่งถือ
ว่าเป็นรายจ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ โดยรายจ่ายส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากการอุปโภคบริโภค จากปัญหาดังกล่าว
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายเพ่ือก่อให้เกิดการออม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับเปล่ียนมาทําการเกษตรผสมผสาน โดยการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการในพ้ืนที่
อําเภอสุไหงโก-ลก เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางรายได้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพฒันา : ดําเนินการเชิงพ้ืนที่ S1 และ S2 ในเขตพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลกูพืชอยู่แล้วใหดํ้าเนินการ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ รณรงค์ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
S3 และ N ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง / ไร่นาสวน
ผสม ส่งเสริมการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: การส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/ไร่นาสวนผสมการเพ่ิมผลผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิต โดยการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ มีรายได้ที่มั่นคง  
การนําไปใชป้ระโยชน ์: ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ครัวเรือนละ  4,000 – 6,000 บาท/ครัวเรือน
ต่อเดือน 
 

มัสยิด 

อัลเราะห์มาน อบต.ปาเสมัส 

2.5 กิโลเมตร 

ศูนย์เรียนรู้ 
บ้านกวาลอซีรา 

ไปตัวอําเภอ 
สุไหงโก-ลก 

ไปตัวอําเภอ 
ตากใบ 

ไปม.4 บ้านมือบา 
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หลกัสตูรการเรียนรู้ :  
หลักสูตรที่1  เศรษฐกิจพอเพียง  
หลักสูตรที่2  การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน   
หลักสูตรที่3   การเลีย้งไก่ไข ่  
หลักสูตรที่4  อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้และลดต้นทุน 
ฐานการเรียนรู้:  
ฐานที่ ๑    เศรษฐกิจพอเพียง  การน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการ 
ดําเนินชีวิต การทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง  
ฐานที่ ๒    การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  การนําความรู้ในเร่ือง การทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ/ปุ๋ ยนํา้  การตรวจหาคา่วิเคราะห์ดินไปประโยชน์  
ฐานที่ ๓    การเลีย้งไก่ไข ่ การทําวคัซีนไก่ และการบริหารจดัการด้านผลผลติเพ่ือเป็นรายได้เสริม    
 นอกเหนือจากทําการเกษตร 
ฐานที่ ๔    การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ วิธีการและขั้นตอนเลี้ยงปลาปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
ฐานที่ 5    การเพาะเห็ดนางฟ้าเสริมเพ่ิมรายได้ 

นอกจากนี้มีกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอ่ืนๆ เช่น อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  สอนอาชีพเสริมให้เกษตรกร เช่น 
การเพาะถั่วงอก  การทํานํ้ายาล้างจาน   แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย/เห็ดนางฟ้า  การปลูกสละอินโด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 

   ศดปช./ศจช./หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่3ตําบลปูโยะ  อําเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 
ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นางวรลักษณ์  มุกดารัตน์  ตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 
เบอร์โทรศพัท์ : 084-8535658 

ฐานท่ี2  การใช้ปุ๋ยลดฐานท่ี1  เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานท่ี3  การเล้ียงไก่ไข่ 

ฐานท่ี4  การเล้ียงปลาในบ่อ

ฐานท่ี5  การเพาะเห็ด

แปลงเรียนรู้ : ภาพถ่ายแปลงเรียนรู้โดยรวม 

11



ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลริโก๋  อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลัก: ลองกอง 
พ้ืนที่เป้าหมาย : 7,024 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,070 ราย 
สถานท่ีต้ัง : หมู่ที่ ๑ บ้านจือแร ตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด : Zone 4๗   X๐817952  Y0672022 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายปัญญา เรืองกาญจน์  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๙๖๙๘ ๐๐๑๕๖ ๓๕ ๒ 
ที่อยู่:  203  ซอย 1  ถนนทรายทอง 5  ตําบลสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5467747 
สถานการณ์ของพ้ืนที่ : เกษตรกรในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มีอาชีพการทํานา สวนยาง และสวนผลไม้ โดย
ผลไม้ที่ปลูกมากในพ้ืนที่คือลองกอง การปลูกลองกองของอําเภอสุไหงปาดี 7,024 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96 ของพ้ืนที่
การเกษตรอําเภอสุไหงปาดี ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาผลผลิตราคาถูก เน่ืองจากผลผลิตไม่มีคุณภาพ เช่น ช่อส้ัน ผลเล็ก ผลร่วง รส
เปรี้ยว ศัตรูพืชรบกวน เกิดจากสาเหตุเกษตรกรขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงสวน และขาดเทคโนโลยีการดูแลสวนตามหลัก
วิชาการ ดังน้ันผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด จึงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทําให้ราคาถูก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการผลิตลองกองให้มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตลองกองคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ ให้เกษตรกรสามารถผลิตลองกองคุณภาพ และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลองกองคุณภาพได้ 

- เพ่ิมแปลงเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรือนเพาะเห็ด, การเล้ียงปลาในบ่อดิน, การเล้ียงไก่, ทําฟาร์มวัว, ทําแปลงปลูกผัก 
- สร้างศูนย์ฯ เครือข่ายในอําเภอสุไหงปาดี เพ่ือพัฒนาลองกองคุณภาพ ตําบลละ 1 ศูนย์ฯ มีสมาชิก 500 ราย โดยใช้แปลง

ลองกองคุณภาพ 16 แปลง เป็นตัวอย่างในการพัฒนา 
- ทําระบบนํ้าครบวงจร 

การนําไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรที่ผลิตลองกองคุณภาพ ผลผลิตได้มาตรฐานตามหลัก GAP ปลอดภัยจากสารเคมี ผลผลิตท่ีได้
เฉล่ีย จาก 100 กก./ไร่ เป็น 120 กก./ไร่ และจากการทําปุ๋ยหมัก/นํ้าหมักชีวภาพ ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 4,297  
บาท/ไร่ เฉล่ีย 2,700 บาท/ไร่ 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตลองกองคุณภาพได้มาตรฐานการตัดแต่งกิ่ง/ทําสาวต้นลองกองการตลาดลองกอง 
หลกัสูตรการเรียนรู้ :  
หลักสูตรที่ ๑  เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรที่ 2  การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน 
หลักสูตรที่ 3  การปรับปรุงคุณภาพลองกอง 
หลักสูตรที่ 4  คลินิกเกษตรบริการประชาชน 
หลักสูตรที่ ๕  คุณภาพและการตลาดลองกอง 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรูท้ี่ 1  เศรษฐกิจพอเพียง 

           การทาํปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ  โดยใช้เศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ภายในพ้ืนที่ศูนย์ทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ    
 

 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท้ี่ ๒ การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
           การใช้นํ้าอย่างมีระบบ มีการจัดการนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีบ่อเล้ียงปลา มีฝายกั้นนํ้า กักเก็บนํ้าเพ่ือทดแทนในช่วงฤดูแล้ง 

 
 
 

 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท้ี่ 3  การปรับปรุงคุณภาพลองกอง 
           การตดัแต่งกิ่ง/ทําสาวต้นลองกอง ในแปลงเรียนรู้ ตลอดจนการ
ดูแลในแต่ละช่วงของลองกอง โดย นายปัญญา เรืองกาญจน์ เกษตรต้นแบบ 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท้ี่ 4  คลินิกเกษตร 

 
 
 

 
 
 
 
 

           คลินิกเกษตร บริการประชาชน โดยการร่วมดําเนินการของ
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ 

 

 

 
ฐานการเรียนรูท้ี่ ๕ ด้านการตลาดลองกอง 

           ดา้นการตลาดลองกอง ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ
ลองกอง โดยมีศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนสุไหงปาดี รับส่ง สินค้า รองรับ
การตลาดให้เกษตรกรได้ 

 

  
แปลงเรียนรู้ :  

    
เครือข่าย : ศจช. / ศดปช. / ศบกต. / ศูนย์เครือข่ายลองกอง 16 ศูนย์ 
หน่วยงานร่วมดําเนินการ  : โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี กสก. / พด. / ปศ. /ปม. / พช. ชป./กยท./กทพ.48/ นายอําเภอ / ผู้ว่าฯ 
ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นายธีระนันต์  เวชประพันธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2702271 
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ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลพร่อน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลกั: ขา้วหอมกระดังงา 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 24,500 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย: 2,900 ครัวเรือน 
สถานทีต่ัง้: บ้านโคกไผ่  หมูท่ี่ 2  ตําบลพรอ่น  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั : Latitude 6.217091  Longitude 102.008936  x 168966 y 688138  zone 48 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
        บ้านโคกใน                                          บ้านโคกกระท่อม 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสิทธ์ิ  อินทภาพ 
บ้านเลขท่ี  92  หมู่ที่ 2  ตําบลพร่อน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศพัท:์  080 136 4574 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 
 อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ทําการเกษตร ๘5,772.25 ไร่ เป็นพ้ืนที่เพ่ือการทํานามากที่สุด  
คือ  ๔2,352 ไร่ ตําบลท่ีมีการทาํนามากที่สุดคือตําบลเกาะสะท้อน ตําบลโฆษิต และตําบลพร่อน พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ส่วนใหญ่อยู่ในโซนน่ิงที่ เหมาะสมแก่การทํานา S๑ และ S๒ จํานวน ๓๓ ,๖๗๗ ไร่ ข้าวพันธ์ุหอมกระดังงา 
เป็นข้าวพ้ืนเมืองด้ังเดิมของชาวตากใบ มีลักษณะพิเศษคือมีสีแดง นุ่ม และมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวชนิดนี้ เหมาะแก่การแปรรูปเป็นข้าวกล้อง และซ้อมมือ เน่ืองจากข้าวหอมกระดังงา 
มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง โดยเฉพาะวิตามินอี, บี 1 และสารกาบา (GABA) แต่เน่ืองจากผลผลิตที่ข้าวหอมกระดังงา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับต้นทุนการผลิตข้าวที่สูง (๔,๒๗๕ บาท/ไร่) และผลผลิต 
ข้าวหอมกระดังงาค่อนข้างตํ่า (๔๐๐ กิโลกรัม/ไร่) เมื่อคิดถึงต้นทุนการผลิตแล้วอยู่ที่ ๑๐.๖๙ บาท/กิโลกรัม ซึ่งถือได้
ว่าเป็นต้นทุนที่ยังสูงอยู่ จังหวัดนราธิวาสจึงได้กําหนดแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมกระดังงาลง เพ่ิม
ผลผลิตข้าวต่อไร่ให้มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าว
หอมกระดังงา  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวหอมกระดังงา โดยผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ 

1.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมกระดังงาเพ่ือลดต้นทุนการผลติ เพ่ิมปริมาณผลผลิต
ต่อไร่และคุณภาพของผลผลิต 

2.การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวหอมกระดังงาโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 
เทคโนโลยีเดน่ของศูนย์เรยีนรู้ :การผลิตข้าวหอมกระดังงาคุณภาพ การแปรรูปข้าวซ้อมมือ และมีกิจกรรมหลากหลาย 
เช่น ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมกระดังงา จาก ๑๐.๖๙ บาท/กิโลกรัม เป็น 7.86 บาท/กิโลกรัม 
เพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ จากเดิม 400 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 480 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมมูลค่าโดยการแปรรูป 30 บาท/
กิโลกรัม  

ถนนสุไหงโก-ลก ตากใบ 

ศนูย์เรียนรู้
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หลักสูตรการเรียนรู้: การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมกระดังงา 
ฐานการเรียนรู้ :  

ฐานการเรียนรู้ที ่1 การผลติข้าวหอมกระดงังา  
กระบวนการผลิตข้าวหอมกระดังงาให้ได้คณุภาพ ต้ังแต่กระบวนการเตรียมดิน  
ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานการผลิตสินค้าคณุภาพ 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การลดตน้ทนุการผลติข้าว เป็นการเรียนรูก้ระบวนการ
ต่าง ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต ทั้งในส่วนของการใช้เมล็ดพันธ์ุที่ดี การใช้พืชปุ๋ยสด 
และปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่3 การจัดการโรค และแมลงศตัรูขา้ว การจัดการเก่ียวกับ

โรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว โดยให้เกษตรกรได้เรยีนรู้เกีย่วกับระบบนิเวศวิทยา
ในแปลงนาข้าว ได้รู้จักกับแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ สามารถ
บริหารจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและถกูวิธี 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การแปรรูปผลิตผลิตข้าว เป็นการเรียนรู้กระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 
 
        ฐานการเรียนรูท้ี่ 5 การทําปุย๋ชีวภาพ การทําปุ๋ยหมักนํ้าชีวภาพ  
การทําปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยพืชสด เพ่ือลดการใช้สารเคมี และต้นทุนการผลติ 
 
        ฐานการเรียนรูท้ี่ 6 เศรษฐกิจพอเพยีง ดา้นปศสุตัว์ และดา้นประมง 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : พด. ปศ. ปม. ศจข. อบต. ศจช. ศบกต. มนร. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน กลุ่มทํานาบ้าน
โคกใน กลุม่ผูใ้ช้นํ้าโคกกุแว  
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายสุทศัน์  น้อยสร้าง    ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-9632565 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลฆอเลาะ อําเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลกั : มงัคุด 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 3,093 ไร ่     
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,658 ครัวเรือน  
สถานทีต่ัง้ : 176/17 บ้านผา่นศึก หมู่ที ่5 ตําบลฆอเลาะ อําเภอแว้ง   
จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั :  x 820278  Y 652083  Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 
                                                                         กองร้อย ตชด. ที่ 446 

                                                                            

             ศบกต.ฆอเลาะ          ศูนย์เรียนรู้ ศพก.                                     

             

                                                   

 

 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ: นายกมล  ไชยรัตน์  อายุ  48 ปี 
ที่อยู่ :  176/17  หมู่ที ่5 ตําบลฆอเลาะ  อําเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศพัท:์  080-708-9128 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ปลูกมังคุดจํานวน 3,093  ไร่ และผลผลิตที่ส่งออกสู่
ตลาดจํานวน 611,000 กิโลกรัม (ข้อมูลปี 2558) แต่ผลผลิตดังกล่าวเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด ผู้บริโภค และการส่งออกเพียง ร้อยละ 3 ของผลผลิตทั้งหมดเท่าน้ัน สาเหตุหลักมาจากผลผลิต
ด้อยคุณภาพ เน้ือแก้วยางไหล และผลเล็กเกินไป เกิดจากการจัดการผลผลิตที่ไม่ถูกต้อง และเก็บเก่ียวไม่ถูกวิธี ซึ่ง
ทําให้เกษตรกรขายได้ในราคาตํ่า ส่งผลให้ขาดรายได้อันพึงจะได้รับ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกร
เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดให้เป็นที่ต้องการของตลาด แก่ผู้บริโภค การส่งออก และสามารถสร้างรายได้แก่
เกษตรกรได้อย่างย่ังยืนและมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา : การปรับปรุงคุณภาพมังคุดให้มีคุณภาพลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและตลาด
ส่งออก โดยเน้นให้เกษตรกรเรียนรู้ถึงวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตให้ถูกวิธี และถูกระยะของดัชนีการเก็บเก่ียวที่ถูกต้อง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: มีกิจกรรมที่เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ได้ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เน้นการจัดการดินและปุ๋ยตามหลักวิชาการ 
การนําไปใชป้ระโยชน์ : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และเพ่ิมปริมาณผลผลิตจากเดิม 630 กก./ไร ่เป็น 900 กก/
ไร่  
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หลกัสตูรเรียนรู้ : 
1. การจัดการมังคุดคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
2. การตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต/การตัดยอด 
3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ถูกวิธีและถูกระยะดัชนีการเก็บเกี่ยว 

ฐานเรียนรู้ :  
ฐานเรียนรู้ 1 : การจัดการมังคดุคณุภาพ/การปรบัปรุงคณุภาพมังคดุหลังการเกบ็เกี่ยว 
การตัดยอด การจัดการให้ผลมังคุดมีขนาดเป็นที่ต้องการของตลาด การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้
ถูกวิธีและถูกระยะดัชนีการเก็บเก่ียว 

ฐานเรียนรู้ 2 : การวิเคราะหด์นิ 
  เพ่ือให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ทําให้การใช้ปุ๋ยมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต/การใช้สารเคมีจํากัดศัตรูพืชทําให้ผลผลิตมีคุณภาพและลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้จัดการดินและ ปุ๋ยถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
เน้นการใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
ฐานเรียนรู้ 3 : การผลติปุย๋ชีวภาพเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ 

การทํานํ้าหมักพ่อ/นํ้าหมักแม ่สูตรเร่งการเจริญเติบโต สูตร
เร่งดอกและผล สูตรเร่งให้ผลโต 
ฐานเรียนรู้ 4: การใช้น้าํอย่างรู้คณุคา่  

ในการให้น้ําในสวนมังคุด แบบเฉพาะจุด บริเวณรากพืชโดยตรง นํ้าจะถูก
ปล่อยจากหัวปล่อยนํ้าสู่ดิน ให้ซึมไปในดินบริเวณเขตรากพืช/และจะต้องให้นํ้าอย่าง
สม่ําเสมอ ช่วยเติบโตทางใบ งดให้นํ้าในช่วงปลายฝน 
ฐานที่ 5 ดชันกีารเกบ็เกี่ยว 
 ในการปลูกมังคุดหัวใจสําคัญน้ันคือการเก็บเกี่ยวให้ถูกต้องและถูกวิธีจึงจะ
สามารถขนส่งผลผลิตได้สู่ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แปลงเรียนรู้ :  

 

เครือข่าย: ศูนย์คัดแยกผลไมชุ้มชนตําบลแว้ง/ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนตําบลโละจูด/ศพก.ลองกองเชิงคุณภาพบ้าน
นํ้าขาว ต.กายูคละ/ศูนย์เรียนรู้ข้าวชุมชนบ้านละหาร/ ศจช./ศดปช. 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร:  นายฮัสสนั  ทิ้งนํ้ารอบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท:์ 083-194 5270, 086-2812404 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลัก  :  ยางพารา 
พื้นที่เป้าหมาย  : 48,006  ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  :  4,979  ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๔ ตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด : Latitude ๑๐๑๔๐๒๑  Longitude ๖๒๕๒๘ 
 X = ๐๗๙๕๖๐๕   Y = ๐๗๑๑๑๘๘  (Zone  ๔๗) 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ : - 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
                                      N  

       ไป  จ.ปัตตานี              

                                                            อบต.ตะปอเยาะ  

                       ร.ร.บ้านปาลอบาตะ 

  

                                    อบต.ลุโบะบายะ                                อบต.ลุโบะบือซา 

                                                          ไป อ.เมืองนราธิวาส 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : นายอมัดรอเฮม  ติสมานิ 
ที่อยู่  :  บ้านเลขที่ ๘  หมู่ที่ ๔  ต.ลุโบะบายะ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส  ๙๖๑๘๐ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๘๖๙ ๖๒๓๓ 
สถานการณ์ของพื้นที่  : ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอย่ีงอ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทําสวน
ยางพารา และกรีดยาง เกษตรกรมีรายได้หลักมาจากยางพารา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
อําเภอย่ีงอมี ๖ ตําบล มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด  ๔๘,๐๐๖  ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๙ ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด
ของอําเภอส่วนตําบลลุโบะบายะซึ่งเป็นที่ต้ัง ศพก. มีพ้ืนที่ปลูกยาง  ๕,๐๖๒ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๘ ของพ้ืนที่ทํา
การเกษตรทั้งหมดของตําบล เน่ืองจากที่ผ่านมาราคายางพาราตกตํ่าลงมาก ทําให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าครองชีพในครัวเรือน ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อไร่ตํ่า การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาสวน
ยางพารายังไม่ถูกหลักวิชาการเท่าที่ควร  ดังน้ัน การจัดต้ัง ศพก. ยางพาราจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ 
แนวทางการพัฒนา: การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ในด้านการใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาสวน
ยางพาราตามหลักวิชาการ การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกพืชแซมสร้างรายได้ แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราของอําเภอย่ีงอ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  : การดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักวิชาการ การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
การปลูกพืชแซมในสวนยางเพ่ิมรายได้ การเพาะขยายพันธ์ุไม้เพ่ือจําหน่าย และการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
การนําไปใช้ประโยชน์  :  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตในสวนยางพารา  500-1,500 บาท/ไร่/ปี ปลูกพืชแซม
ยางพาราเพ่ิมรายได้  10,000 – 20,000 บาท/ไร่/ปี  และเพ่ิมปริมาณผลผลิต  280  กิโลกรัม/ไร่/ปี 
 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

18



หลักสูตรเรียนรู้  :  ๑. การปลูกพืชแซมยางพาราเพ่ิมรายได้ 
     ๒. การเพาะขยายพันธ์ุไม้ผล 
     ๓. การเพาะขยายพันธ์ุไม้ประดับ 
     ๔. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
     5. การจัดการยางพาราเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ฐานการเรียนรู้  :  
ฐานที่ ๑. การปลูกพืชแซมยางเพิ่มรายได้      ก่อนยางเปิดกรีดเกษตรกรขาดรายได้ ๖-๗ ปี 
การปลูกพืชแซมยางเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมเข้าสู่ครัวเรือนเกษตรกรได้   
วิทยากร  นายอมัดรอเฮม  ติสมานิ 

ฐานที่ ๒.  การเพาะขยายพันธุ์ไม้ผล   พืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายชนิดที่สามารถนํามาเพาะ
ขยายพันธ์ุเพ่ือจําหน่ายเป็นรายได้เสริมยางพารา เช่น ลองกอง มังคุด ทุเรียน สละอินโด เป็นต้น 
ซึ่งสามารถทําควบคู่กับอาชีพทําสวนยาง เป็นการใช้เวลาว่างหลังกรีดยางให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด   วิทยากร นายเจะมะ  บะอู 
ฐานที่ ๓.  การเพาะขยายพันธุ์ไม้ประดับ    เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่

สามารถสร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกรเจ้าของ ศพก. โดยการปลูกในพ้ืนที่ว่างระหว่างแถวยาง 
และย้ายออกมาเมื่อต้นโตได้ขนาดที่เหมาะสมเพ่ือเลี้ยงต่ออีกระยะหน่ึงก่อนจําหน่าย 
วิทยากร นายฮาซัน  ลาแย 

 
ฐานที่ ๔.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์    เน่ืองจากในพ้ืนที่มีทลายปาล์มนํ้ามันที่เหลือจากโรงงานสกัด
น้ํามันปาล์มจํานวนมาก จึงได้นํามาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  วิทยากร 
นายอัสมี  ติสมานิ 
 

ฐานที่ 5.  การจัดการสวนยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และสามารถนํามาถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรชาวสวนยางนําไปปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราให้ดีขึ้นต่อไป   วิทยากร  นายอมัดรอเฮม  ติสมานิ 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 

              
 
เครือข่าย   :   สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส    สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางอําเภอเมืองนราธิวาส   อบต.ลุโบะบายะ   ศบกต.ลุโบะบาย   ศจช.บ้านทุ่งคา   
ศดปช.บ้านทุ่งคา 
ชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ  : นายตอลิบ  บือซา    ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  : ๐๙ ๕๔๔๑ ๔๔๓๖ , ๐ ๗๓๕๙ ๑๑๑๒    สํานักงานเกษตรอําเภอย่ีงอ 
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ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศรีบรรพต  
อ าเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส 
สินค้าหลัก : ลองกอง 
พื้นที่เป้าหมาย : 9,511 ไร ่
เกษตรกรเป้าหมาย : 3,887 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี ๑๖/๒  บ้านละโอ หมู่ที่ ๒  ต าบลศรีบรรพต  อ. ศรีสาคร   
จ.นราธิวาส 
พิกัด : Latitude 6.174010 Longitude 101.529484     
         x 779936 y 683105  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นางอุษา แก้วมุสิก   
บ้านเลขท่ี  ๑๖/๒  หมู่ที่ ๒  ต าบลศรีบรรพต  อ าเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศัพท์:  08-72909591 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรใน อ าเภอศรีสาคร ส่วนมากท าอาชีพท าสวนยาง และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ โดย
ผลไม้ที่ปลูกมากในพ้ืนที่คือลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ประจ าจังหวัดนราธิวาส แต่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
เพราะผลผลิตลองกองไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากผลผลิตไม่มีคุณภาพ เช่น ช่อสั้น ผลเล็ก ผลร่วง รสเปรี้ยว ศัตรูพืช
รบกวน เกิดจากสาเหตุเกษตรกรขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงสวน และขาดเทคโนโลยีการดูแลสวนตามหลัก
วิชาการ 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและยกระดับคุณภาพลองกองในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตลองกองและ
ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายลองกองในราคาที่สูงขึ้น มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง และสามารถด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกอง การตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล,การ
ป้องกันโรคแลศัตรูลองกอง มาตรฐาน GAP  ด้านการลดต้นทุนการท าปุยหมักชีวภาพ (พ.ด.) ,การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า
(กรมชลประทาน), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการท าบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)  
การน าไปใช้ประโยชน์ : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกองโดยการพัฒนาเป็นลองกองเกรด A และ B ออกสู่
ตลาดมากขึ้น โดยมีเป้าหมายผลิตลองกองเกรด A  30% เกรด B 50 % ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ
พัฒนาคุณภาพลองกอง ลดต้นทุนการผลิตโดยการท าปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ สามารถลดต้นทุนการการใช้ปุ๋ยได ้ 
2 - 3 บาท/กิโลกรัม  
หลักสูตรการเรียนรู้ : การพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตลองกอง 
 
 
 

20



ฐานการเรียนรู ้:    
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
    เป็นจุดให้ความรู้และสาธิตการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เป็นการน าเศษวัสดุในสวนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด(บูรณาการร่วมกับ 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส) 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล การเก็บเกี่ยว และบรรจุ
ภัณฑ์  เป็นจุดให้ความรู้และสาธิตเรื่องการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกอง 
ตั้งแต่ช่วงก่อนออกดอกจนถึงเก็บขาย  
 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การป้องกันโรคและศัตรูลองกองแบบผสมผสาน เป็นจุด
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและศัตรูลองกองโดยจะเน้นวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี 

ฐานการเรียนรู้ที ่4 มาตรฐาน GAP 
(ลองกอง)  เป็นจุดให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ของมาตรฐาน GAP   
 
 

ฐานที่ 5  การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เป็นจุดให้ ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่าทางการเกษตรโดยจะมีรูปแบบการใช้ น้ าที่ต่างๆกันตลอดจน นวัตกรรม
ของระบบส่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร (บูรณาการ ร่วมกับ ส านักงานชลประทานที่ 
17 จ.นราธวิาส)   
ฐานที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 เป็นจุดให้ความรู้เกี่ยวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครือข่าย : ศจช ,ศดปช., ศบกต, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

หมอนทอง,กรมชลประทาน, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายธีรัตน์ ภู่เบญญาพงศ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7512199 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลกั : มงัคุด 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 2,248 ไร ่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 1,096  ราย  
สถานทีต่ัง้ : บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 2 ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั : 47N X 0799661   Y 645937  
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ :  
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 

  

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายสณัฐิติสุข แก้วคง 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ ๒  ต.ภูเขาทอง  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส 
เบอร์โทรศพัท ์: 08-4631-4905, 08-8389-2909 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อําเภอสุคิริน เป็นอําเภอที่มีพ้ืนที่ชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผลเป็นส่วนใหญ่ (S1, S2) 
โดยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลองกอง 6,399 ไร่ เกษตรกร 2,230 ราย เงาะ 5,271 ไร่ เกษตรกร 1,989 ราย 
มังคุด 2,248 ไร่ เกษตรกร 1,096 ราย ทุเรียน 2,588 ไร่ เกษตรกร 1,053 ราย และไม้ผลอ้ืนๆ 637 ไร่  
รวมเป็น 17,525 ไร่ ส่วนตําบลภูเขาทองมีการปลูกมังคุดจํานวน 2,248 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑2.8๓ ของพ้ืนที่ 
ไม้ผลทั้งอําเภอ ซึ่งผลผลิตมังคุดแต่ละปีของอําเภอสุคิรินออกสู่ตลาดกว่า 800 ตัน เมื่อผลผลิตล้นตลาด ประกอบ
กับคุณภาพผลผลิตไม่ดี ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกตํ่า และไม่สามารถจําหน่าย
ผลผลิตได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของมังคุดให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมังคุดให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุด และลดต้นทุนการผลิต 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การผลิตมังคุดคุณภาพ ผลผลิตได้มาตรฐานตามหลัก GAP ปลอดภัยจากสารเคมี  
ขนาดผลผลิตใหญ่ขึ้นยกระดับจากเกรด A 5 % เป็น 12 % ซึ่งทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งใน 
และต่างประเทศ สามารถเพ่ิมผลผลิตเฉล่ีย จาก 833 กก./ไร่ เป็น 950 กก/ไร่ ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 2,400 
บาท/ไร่ เป็น 1,764 บาท/ไร่ 
หลกัสตูรเรียนรู้ :  

1. การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ 
2. การลดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ดิน 
3. การป้องกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ์ 
4. การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู ้:  
ฐานการเรียนรู้ 1 : เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการนําแนวคิดที่จะเปลี่ยน
รูปแบบทําการเกษตร โดย ยึดหลักและน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ ง เ ป็นนําความรู้ที่ ไ ด้มาปรับใช้ในครัวเรือน และใน
ชีวิตประจําวันของตนเองก่อน 

 
ฐานการเรียนรู้ 2 : การลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
เป็นหลัก โดยการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า และการวิเคราะห์ดิน 
รวมไปถึงการ ใช้ปุ ๋ย ถูกชนิด  ถูกอัต ร า  ถูก เ วลา โดยเน้นการใช้ปุ๋ย 
ตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดินตรวจหาผลการวิเคราะห์ดิน
และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 

 

ฐานการเรียนรู้ 3 : การป้องกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ์ โดย
การทํานํ้าหมักชีวภาพ เน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีทํา และการนํามาผลิต
ใช้และประโยชน์ในป้องกันจํากัดแมลง และการทําฮอร์โมนสําหรับเร่ง
ดอก เร่งผล เป็นต้น 

 

ฐานการเรียนรู้ 4 : การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ โดยมีการเรียนรู ้
และสาธิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งมีการเรียนรู้ต้ังแต่ 
การเตรียมต้นให้พร้อมสําหรับการออกดอก (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) 
ดังน้ี 
      1. จัดการปุ๋ยเพ่ือชักนําการแตกใบอ่อน 
      2. ตัดแต่งก่ิงเพ่ือควบคุมขนาดทรงพุ่ม 
      3. จัดการเพ่ือชักนําให้แตกใบอ่อน 
      4. ป้องกันกําจัดโรคแมลงและไรศัตรูทําลายใบอ่อน 
      5. กําจัดวัชพืช 
      6. จัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นสําหรับการออกดอก 
 

 
ฐานการเรียนรู้ 5 : การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า เป็นการเรียนรู้ในการใช้นํ้า
อย่างรู้คุณค่าในการปลูกพืชผักระบบน้ําหยดและองค์ความรู้ในการใช้นํ้าใน
ไม้ผล 
 

แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านไอตีมุง, กลุ่มโรงปุ๋ยอินทรีย์ตําบลภูเขาทอง, ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลภูเขาทอง, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่งาม, ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน(ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส)  

 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายหาพิส ปุโรง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๖-๑๑๗๒-๘๐๘๐ 
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ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลกั : ปาล์มนํ้ามัน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 1,187  ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 128  ครัวเรือน 
สถานทีต่ัง้: บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั: Latitude 6.055124 Longitude 101.572682 x : 784782.7423 y : 669972.8762  zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ฯ : - 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายเจริญ  เกิดกัณโณ  
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี  156/106 หมูท่ี่ 4  ตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศพัท:์  08-9561-5763 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ปาล์มนํ้ามันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2559   
มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 1,187ไร่  ให้ผลิตแล้ว จํานวน  408 ไร่  ทํารายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันปีละ 
ไม่ตํ่ากว่า 3.1 ล้านบาท  แต่จากการสํารวจข้อมูล พบว่าเกษตรกรที่ปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่ มีผลผลิตเฉล่ีย  
1,900 กก./ไร่/ปี ซึ่งตํ่ากว่าผลผลิตเฉล่ียที่ควรจะเป็น 3,000 กก./ไร่/ปี  ประกอบกับต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามันใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างสูงข้ึน จึงมีความจําเป็นต้องให้ความรู้เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามัน และการส่งเสริมการทําอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน การลดต้นทุน
การผลิตปาล์มนํ้ามันโดยใช้นํ้าหมักชีวภาพ กิจกรรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน  
เช่น การเพาะชําต้นไม้  การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลาในสวนปาล์มนํ้ามัน การปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงิน การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 
 
 

โรงเรียน 

บ้านไอร์โซ

ถนนจะแนะ-ช้างเผือก 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
(ศพก.) 

ตําบลช้างเผือก 
ฟาร์มตัวอย่าง 

บ้านไอร์บือแต 
ตําบลช้างเผือก 

ท่ีว่าการอําเภอจะแนะ 

ทิศเหนือ 
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การนําไปใช้ประโยชน์ : การส่งเสริมการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน สามารถ
เพ่ิมผลผลิตจากเดิม 1.9 ตันต่อไร่ต่อปี เป็น 2.5 ตันต่อไร่ต่อปี และสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพใช้เสริมในสวนปาล์มนํ้ามัน ได้ไร่ละ 2,500 บาท/ปี และสามารถเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนจากการทําอาชีพเสริม
3,500 บาทต่อเดือน 
หลกัสตูรการเรียนรู้:  

1. การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. การลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามัน 
3. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามนั 

ฐานการเรียนรู้ :    

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการพืน้ทีป่ลกูปลกูปาล์มน้าํมัน 
เพ่ือให้เกษตรมีความรู้ในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มนํ้ามันและเลือก

จัดการพ้ืนที่ปลูกได้ถูกต้อง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การจัดการสวนปาลม์ที่ใหผ้ลผลติ 

การใช้ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือค่าวิเคราะห์ใบปาล์มการใช้ปุ๋ย
หมัก  การตัดแต่งทางใบ การเก็บเกี่ยวผลผลติ  
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3  ศตัรพูชืของปาล์มน้าํมัน  
การขาดธาตุอาหาร การเกิดโรคในระยะต่างๆ ศัตรูปาล์มนํ้ามัน 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การลดตน้ทุนการผลติปาล์มน้ํามัน  
เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักการใส่ปุ๋ย และการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยต้นทุนตํ่า 

 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อาชพีเสริมเพิม่รายได้

สําหรบัเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น้ํามัน  
การสร้างอาชีพเสริมต่าง ๆสาํหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน  

เช่น การเพาะชําต้นไม้ ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 
เป็นต้น  
แปลงเรียนรู้ :  

 
 
 

 
 
เครือข่าย : ศจช.บ้านไอร์บือแต ม.4 ต.ฃา้งเผือก , ศดปช.บ้านเมาะตาโก๊ะ ม.4 ต.ผดุงมาตร,  
โรงเรียนตชด.บ้านไอร์บือแต  ,โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นายมะฮ์ดี  โต๊ะเด็น    ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 09-8018-2744 , 08-1676-8357 , 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลกั : ปาล์มนํ้ามัน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย : 6,352 ไร่ 
เกษตรกรเปา้หมาย : 408 ครัวเรือน  
สถานทีต่ัง้ : หมู่ที่  ๑๒  บ้านบูเก๊ะกือจิ ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั : X = 814938  Y = 687262 Zone 47 
ระดบัการพฒันาของศนูย์ : 
แผนทีต่ั้งของศูนย์ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรตน้แบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายอารง   ยูโซ๊ะ 
บ้านเลขท่ี  80/2  หมู่ที ่ 12  ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศพัท ์: 081-5436867 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  

ปาล์มนํ้ามันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอเจาะไอร้องชนิดหน่ึง ในปี 2558  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 6,352 
ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว จํานวน 2,387  ไร่  ทํารายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันปีละไม่ตํ่ากว่า  19 ล้านบาท  แต่จาก
การสํารวจข้อมูล พบว่าเกษตรกรที่ปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่ มีผลผลิตเฉล่ีย 1,900 กก./ไร่/ปี ซึ่งตํ่ากว่าผลผลิตเฉล่ียที่ควร
จะเป็น (3,000  กก./ไร่/ปี) ประกอบกับต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามันในปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างสูงข้ึน จึงมีความ
จําเป็นต้องให้ความรู้เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนผลิต
ปาล์มนํ้ามัน และส่งเสริมอาชีพเสริมสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ :  

1. การผลิตปาล์มนํ้ามัน โดยใช้นํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 2. เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมในสวนปาล์มนํ้ามัน 
การนําไปใช้ประโยชน์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามันให้สามารถให้ผลผลิต 3,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี  
สามารถลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามันโดยใช้นํ้าหมักชีวภาพ 1,500 บาท/ไร่  
หลักสูตรการเรียนรู้ :  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน 
2. การวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน และการลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามนัโดยใช้นํ้าหมักชีวภาพ 
3. การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และอาชีพเสริมในสวนปาล์มนํ้ามนั 
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ฐานการเรียนรู้ : มีทั้งหมด 5 ฐาน ประกอบด้วย 
 
  
 
 
 
 
 
     ฐานที่  1      ฐานที่  2 

การวิเคราะหด์นิและบาํรุงดนิ               การทาํน้าํหมักชวีภาพและลดตน้ทุนการผลติ 

เพ่ือให้ทราบลกัษณะพ้ืนที่ทีดิ่นก่อนปลูกปาล์มนํ้ามัน   เพ่ือผลิตและใช้นํ้าหมักและปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีและเพ่ิมผลผลิตปาล์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานที่ 3     ฐานที่  4 

การปฏบิตัดิแูลรกัษาและแมลงศตัรพูชืปาล์มน้าํมันทีส่าํคญั          การส่งเสริมการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 

 เพ่ือดูแลรักษาและปฏิบัติตามหลักวิชาการของสวนปาล์มนํ้ามัน    เพ่ือสร้างอาชีพเสริมในสวนปาล์มนํ้ามัน 
 

ฐานที่  5  ระบบการใช้น้ําในสวนปาล์มน้ํามัน 
  เพ่ือเป็นแนวทางการใช้นํ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 

 

แปลงเรียนรู้ :  

 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศจช. ศดปช. ศบกต.บูกิต โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ โรงเรียนบูเก๊ะตาโมง          
สนง.ปศุสัตว์อําเภอเจาะไอร้อง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายซูนัยดี  บินมะ  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 061-1788118 
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