
จังหวัดประจวบคีรขีันธ์
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด   ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สถานท่ีตั้ง : บานเลขท่ี  136  หมูท่ี 11 ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พิกัด : x  0590707       y  1392588 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายรุงเรือง   ไลรักษา            

ท่ีอยู : บานเลขท่ี  136  หมูท่ี 11 ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เบอรโทรศัพท : 085-2996701 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลหินเหล็กไฟ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 47,001 ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมะสมสําหรับการปลูกสับปะรด 

(S2) 28,462 ไร พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด  13,987  ไร เกษตรกรผูปลูกสับปะรด 422 ราย ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  

4,500 กิโลกรัม/ไร ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 7 บาท/กิโลกรัม  โดยสายพันธุสับปะรดท่ีปลูกสวนใหญ คือ พันธุ

ปตตาเวีย เกษตรกรสวนใหญผลิตสับปะรดสําหรับสงโรงงานซ่ึงมีปญหาเรื่องราคาไมแนนอน  และไมสามารถกําหนด

ราคาเองได ดังนั้นการผลิตสับปะรดผลสดจึงเปนอีกชองทางหนึ่งสําหรับเกษตรกรผูปลูกสับปะรดเพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต 

แนวทางการพัฒนา :   การเพ่ิมมูลคาผลผลิตสับปะรดโดยการผลิตสับปะรดผลสด                      

       

ตนทุนการผลิตตอไร(บาท)     ผลผลิต/ไร (ตัน)     ราคาจําหนาย/กิโลกรัม (บาท) 

สับปะรดผลสด   30,000  12       15 

สับปะรดโรงงาน   27,000  9        7 (ไมแนนอนราคาขึ้นลงตามโรงงาน) 

   

 

           N
    

 

สีแ่ยกหนองตะเภา 

อบต.หินเหล็กไฟ 1.5 

กม. 

หวัหิน หนองพลบั-ป่าละอ ู

ศนูย์เรียนรู้ฯ 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมมูลคาผลผลิตสับปะรดโดยการผลิตสับปะรดผลสด โดยวิธีการปลูกไมไวตอ  

ใหผลตอบแทนคุมคากวาการใชหนอ/ตอเดิมในการผลิตรุนถัดไป   

การนําไปใชประโยชน : เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรท่ีเขามาศึกษาเรียนรูในการปรับเปลี่ยนการผลิตสับปะรด

จากสงโรงงานเปนผลิตสับปะรดผลสดใหกับผูบริโภคโดยตรงเพ่ือเพ่ิมมูลคาสับปะรดเปนการเพ่ิมรายไดใหกับ

เกษตรกรอยางชัดเจน 
                                    

หลักสูตรการเรียนรู :    1.การผลิตสับปะรดผลสด  

           2.การตลาด  

           3.บรรจภุัณฑ  

ฐานการเรียนรู 1 : การผลิตสับปะรดผลสด   

เทคนิคการผลิตสับปะรดผลสด  ตั้งแตการเลือกพันธุ    

การปลูก การใหน้ํา การบังคับผล การบริหารจัดการ และการ  

ดูแลรักษา เชน การเลือกใชหนอสับปะรดท่ีมีขนาดใกลเคียง  

กันในการปลูก  ระยะการปลูก การใสปุย   

ฐานการเรียนรู 2 :  การตลาด   

- การวางแผนการผลิตสับปะรดใหกระจายผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังป เพ่ือรองรับความตองการของ

ตลาด สับปะรด  ผลสดท่ีมีท้ังป หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของผลผลิตในบางชวงของป เปนการลดความเสี่ยงเรื่อง 

ราคาตกต่ํา ดวย   

  - การนําผลผลิตเขาสูตลาดสินคาคุณภาพ 

 - การสรางแบรนดใหกับสินคา และบรรจุหีบหอ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต  

ฐานการเรียนรู 3 : การบรรจุภัณฑ  

 เทคนิคการบรรจุสินคา สําหรับสงตลาดสินคาคุณภาพ  

  

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวจิฬาภรณ สุขกล่ํา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท  : 098-2549300  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สินค้าหลัก : มะพร้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,693 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,086 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง :บ้านตลาดบน หมู่ที่ 6 ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด:  Latitude 12.30391  Longitude 99.99475 

       X = 608169  Y = 1360359 Zone 47N 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ:  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้:นายสุรพล  เฟ่ืองสุวรรณ  
ที่อยู่ :บ้านเลขท่ี 381 หมู่ที่ 6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
เบอร์โทรศัพท์ :082–7220269  
สถานการณ์ของพ้ืนที่ :การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในต าบลปราณบุรี ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด
ข้าว  

- ในปัจจุบันประสบปัญหาทางด้านราคา ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะ
หนอนหัวด ามะพร้าว จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มะพร้าว)เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจด้านการเกษตร  

แนวทางการพัฒนา :ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้:การผลิตแตนเบียนบราคอน  
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การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว ลดปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
หลักสูตรเรียนรู้ : 1.การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (ผลิตแตนเบียนบราคอน โกนิโอซัส) 

2. การลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว
3. การจัดท าแปลงวนเกษตร
4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

ฐานการเรียนรู้ : 
1. การผลิตปุ๋ยหมัก

2. การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ

3. การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16,  13-13-21

4. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเกาะคู่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองคราม ศูนย์จัดการศัตรูพืช 
ชุมชนบ้านนาห้วย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านลุ่มโพธิ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองกา  
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายไชยยุทธ  เทพสูตร  
เบอร์โทรศัพท์ : 081–2906046 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
สินคาหลัก : มะมวง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 15,729 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,098 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง: บานหนองไพรวัลย หมูท่ี 6  ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
พิกัด :  latitude 99.83569   X 590883  

          longitude 12.27376  Y 1356967  

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายพิธี  ทองสวัสดิ์ 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 7 หมู 6 ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 
เบอรโทรศัพท : 089-9126045 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในอําเภอสามรอยยอด มีการปลูกมะมวงจํานวน
เกษตรกร 1,491 ครัวเรือน พ้ืนท่ีจํานวน 40,533 ไร คิดเปนมูลคาปละประมาณ 
1,120 ลานบาท/ป แตเกษตรกรประสบปญหาในการผลิตใหไดคุณภาพ  
ปญหาการใชสารเคมีไมถูกตอง ทําใหเกิดสารพิษตกคางในการผลิต และปญหา 
เรื่องโรคแทรกซอน ตลอดจนความไมรู และไมเขาใจในข้ันตอนการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวและการขนสงทําใหเกิด
ความเสียหายของผลผลิต ตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย 
แนวทางการพัฒนา :  

• สงเสริมใหเกษตรกรทําระบบการผลิตตามกระบวนการเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม 

• การดูแลรักษามะมวง 
- การบํารุงดูแลมะมวงระยะตางๆ 
- การใชปุยมะมวง 

ไปประจวบ กทม. 

โรงงานสบัปะรดสามร้อยยอด 

 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ถนน 
เลียบ   

คลอง

ชล  
ประ 
ทาน 
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- การใหน้ํามะมวง 
- การตัดแตงก่ิงมะมวง 

• สุขลกัษณะและความสะอาด 

• ศัตรูมะมวงและการปองกันกําจัด 

• การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูมะมวงอยางถูกตองและเหมาะสม 

• การเก็บเก่ียว 

• การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

• การจดบันทึกขอมูล 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการผลิตมะมวง 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตมะมวง แกปญหาศัตรูมะมวงและการใชสารเคมี 
ท่ีไมเหมาะสม 
 
หลักสูตรการเรียนรู : 

• การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) มะมวง 

• การพัฒนาระบบการใหน้ํา “การใชน้ําอยางรูคุณคา” 

• การปรับปรุงบํารุงดิน 

• การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

• การกระจายการผลิตโดยการทยอยตัดแตงก่ิง 
 

ฐานการเรียนรู : 

• การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) มะมวง 8ขอกําหนดการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

• สถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร และเครื่องมือ-อุปกรณการเกษตร
ท่ีเหมาะสมเปนสัดสวน ปลอดภัยและงายตอการนําไปใชงาน 

• การผลิตปุยอินทรีย และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

• การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

• การกระจายการผลิตโดยการทยอยตัดแตงก่ิง 

• การพัฒนาระบบการใชน้ํา 
 

แปลงเรียนรู 

 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางรุจิรา หงษทอง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 098-2549306 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สินค้าหลัก : มะพร้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 18,401 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,730 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด : Latitude 12.06222  Longitude 99.85826 

       X = 593411   Y = 1333580  Zone 47N 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายพศิน พัฒนปณชัย อายุ  53  ปี   
บ้านเลขท่ี 437 หมู่ที่ 1 ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1963457 
สภาพพื้นที่ : อ าเภอกุยบุรีเป็นอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่การปลูกมะพร้าวเป็นจ านวนมาก   
เกษตรกรมีปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาด  เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวนมะพร้าวเป็นระยะเวลานาน  หรือมีการดูแลอย่าง
ไม่ถูกวิธี 

- ท าให้ประสบปัญหาผลผลิตมะพร้าวตกต่ า  
- ต้นมะพร้าวในสวนเสื่อมโทรมเกิดแมลงศัตรูพืชระบาด  
- เกษตรกรขาดรายได้ที่มั่นคง 

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การดูแลรักษาและการเพิ่มผลผลิตในสวนมะพร้าว ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้
มากกว่าไร่ละ 850 ลูก/ปี และลดความเสี่ยงจากการขาดรายได้จากปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวระบาดด้วยการปลูกพืชชนิดอ่ืน
แซมในสวนมะพร้าวเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมผลผลิตมะพร้าว และแก้ปัญหาศัตรูมะพร้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การบ ารุงรักษาและการเพิ่มผลผลิตในสวนมะพร้าว 

2. การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว
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3. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะพร้าว
ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การบ ารุงรักษาและการเพิ่มผลผลิตในสวนมะพร้าว ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสวนมะพร้าว การใส่
ปุย๋อย่างถูกวิธี ตรงตามชนิดปุ๋ย ตามระยะเวลาที่ถูกต้อง และการปรับปรุงบ ารุงดิน   

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว ส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวเพ่ือเพ่ิมรายได้เสริม 
นอกจากการปลูกมะพร้าวเพียงอย่างเดียว  เป็นการสร้างรายได้ต่อไร่เพ่ิมให้แก่เกษตรกร  สามารถบรรเทาความเดือดร้อน 
ของเกษตรกรจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ าหรือแมลงศัตรูพืชระบาดได้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าว สอนการแปรรูปน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  โดยใช้เทคนิคแบบ 
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถท าได้ทุกครัวเรือน  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 

แปลงเรียนรู้ : สภาพทั่วไปในแปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองตาเสือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าตักน้ า 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายโกสินทร์ สุนทรโสภา 
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2549800 

99



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สินค้าหลัก : สับปะรด 
พื้นที่เป้าหมาย : 80,746 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,162 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 10 บ้านวังมะเดื่อ ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด:  Latitude 11.93439  Longitude 99.75361   

       X = 582059  Y = 1319410 Zone 47N 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ: ……………… 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้:  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นายวิสูตร วิทยานันท์ 
ที่อยู่: หมู่ที่ 10 บ้านวังมะเดื่อ  ต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เบอร์โทร: 081-7368630  
สถานการณ์ของพื้นที่: ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  61,364 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

- โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ สับประรด มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 22,013ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36  ของพ้ืนที่ท า
การเกษตร  

- ส่วนใหญ่เกษตรที่ปลูกยังปลูกเป็นสับประรดโรงงาน ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ า  คุณภาพต่ าจากการผลิต
และเก็บเกี่ยว  
แนวทางการพัฒนา: เพ่ือลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.60 บาท 
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนกิโลกรัมละ 1 บาท เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: เทคโนโลยีการจัดการและลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
หลักสูตรการเรียนรู้:  

1. การผลิตปุ๋ยใช้เอง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับประรดและการลดต้นทุนการผลิต
2. การจัดการแปลงผลิตสับประรด

ฐานการเรียนรู:้ 
1. ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยใช้เอง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับประรดและการลดต้นทุนการผลิต
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คือการใช้ปุ๋ยเคมี ภายในฐานจะมีการผสมปุ๋ยใช้เองที่เหมาะสมกับสับประรด โดยจะมีการผลิตปุ๋ยเคมีสูตร 15-5-20 
จ าหน่ายให้กับเกษตรกร โดยมีส่วนผสมของแม่ปุ๋ย แสดงให้เกษตรกรได้เรียนรู้ 

2. การจัดการแปลงผลิตสับประรด
- การเตรียมดิน 
- การคัดหน่อ 
- การปลูกระบบ  4 แถวคู่ จ านวน 8,000 – 10,000 ต้นต่อไร่ 
- การใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20 เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนการเก็บเก่ียว 
- การเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อ 

แปลงเรียนรู้  

เครือข่าย :  กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวน้อย 

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายเจริญ  จักขุจันทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ :  098-0169735 

1111



วัดหวยเจริญ 

อบต.เขาลาน 

ถนนทางเขา 

ไป อ.เมืองประจวบฯ 

ศูนยเรียนรูฯ 

สหกรณเครดิตยูเนียนพัฒนา

ชุมชนพุดตะแบกจํากัด 

ไป อ.บางสะพาน 

ธกส

ถ.เพชร

เกษม 

ท่ีวาการอําเภอทับสะแก 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(มะพราวพันธุพ้ืนเมือง) 
สถานท่ีตั้ง : บานนาตาปะขาว หมูท่ี 2 ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พิกัด : X = 056377 Y = 1273926 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางกัณตา  คนขยัน  อายุ 58 ป 
         บานเลขท่ี 71/3 ม.5 ต.เขาลาน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 
 

           

เบอรโทรศัพท : 082-866-4704 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญมีสวนมะพราวท่ีมีอายุมากกวา 50 ป ผลผลิตท่ีไดคอนขางนอย เนนขาย
ผลผลิตใหแกพอคาคนกลาง และไมไดมีการรวมกลุมจึงไมสามารถตอรองราคาได เกิดปญหาผลผลิตตกต่ําตนทุนการผลิตสูง 
การปลูกมะพราวเปนพืชเชิงเดี่ยว ขาดการบํารุง ดูแลรักษา เกิดปญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพราว ดานการรวมกลุม
เกษตรกรผูปลูกมะพราวท่ียังคอนขางนอยและขาดการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีของสวนมะพราว  
 

แนวทางการพัฒนา :  มีเปาหมายของการพัฒนา คือ  การเพ่ิมผลผลิตเปน 75 กก./ไร  การลดตนทุนเปน 0.50 

บาท/กก. และ  การเพ่ิมคุณภาพมูลคาผลผลิตเปน 1 บาท/กก.  

   การแปรรูปและผลิตเปนน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การจัดทําแปลงสาธิตมะพราวอินทรีย และการผลิตน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตมะพราว 
     2. การจัดทําแปลงสาธิตมะพราวอินทรียและผลิตน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 

ฐานการเรียนรู : 1. การใชมะพราวพันธุดี แนะนําใหเกษตรกรคัดเลือกพันธุมะพราวท่ีผลใหญ เนื้อหนา ปลองลําตนถ่ี โดย
เพาะพันธุเองจากมะพราวพันธุพ้ืนเมืองทับสะแก 
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2. การดูบํารุงแลรักษาแปลงมะพราวในพ้ืนท่ี ใหมีการปลูกพืชรวมแบบวนเกษตร ปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย ไดโลไมท และ
เกลือแกง ปละ 1 ครั้ง 

          
 

3. การใชแตนเบียนควบคุมศัตรูมะพราว ใชแตนเบียนอะซิโคเดส ควบคุมแมลงดําหนาม และแตนเบียนบราคอน รวมท้ังแตน
เบียนโกนิโอซัส ควบคุมหนอนหัวดํามะพราว  

        
        

4. การทําแปลงมะพราวอินทรีย สงเสริมใหมีการรวมกลุมผลิตมะพราวอินทรีย มีการผานการรับรองแปลงจากกรมวิชาการ
เกษตร เพ่ือนําผลผลิตมาแปรรูปเปนน้ํามันมะพราวสกัดเย็น สามารถจําหนายไดในราคาท่ีสูงข้ึน  

      
        

5. การผลิตน้ํามันมะพราวสกัดเย็น เพ่ือเพ่ิมมูลคาของการผลิตโดยมีการรวมกลุมวิสาหกิจน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 
 

      
 

แปลงเรียนรู 

          
 

เครือขาย : กลุมผลิตมะพราวอินทรีย, กรมวิชาการเกษตร 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางศิริกุล ลิบสิทธิกุล ตําแหนง เกษตรอําเภอทับสะแก 
 

เบอรโทรศัพท :  086-8804602 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สินค้าหลัก : มะพร้าว 
พื้นที่เป้าหมาย : 162,342 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,670 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองมงคล หมู่ที่ 7  ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด :  Latitude 11.31971  Longitude 99.53157    X = 558008   Y = 1251383   Zone 47N 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นางสุริยาวดี   กาญจนรัตน์  อายุ  41 ปี   
บ้านเลขท่ี 14  หมู่ที่ 7  ต าบลธงชัย  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เบอร์โทรศัพท์ :  083 314 1895 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ เช่น  

- ต้นทุนการผลิตสูง  
- พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  
- การแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ท าให้ได้ผลผลิตมีปริมาณน้อย คุณภาพค่อนข้างต่ าและราคาไม่ดี 
- เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบภาวะขาดทุน มีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งหาหนทางให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตการเพ่ิมปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตรวมทั้งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดให้มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา : เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตมะพร้าวอินทรีย์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ 
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หลักสูตรเรียนรู้ :  1. แนวคิด ทางเลือก การปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
2. การผลิตมะพร้าวอินทรีย์
3. การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต
4. การจัดการศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืนและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานการเรียนรู้ :  
    ฐานการเรียนรู้ที ่1 การผลิตมะพร้าวอินทรีย์ เกษตรกรที่สมัครใจ  
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์และ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มจะได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์และจ าหน่าย 
ผลผลิตมะพร้าวได้สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปโดยกลุ่มก าหนดและตกลงราคากับ 
สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต ท าปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุในพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ใน
แปลง มูลสัตว์ที่เลี้ยงเอง ปลูกพืชแบบผสมผสาน หมุนเวียนตลอดปี  

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน ปลูกพืชแบบวนเกษตร อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 
เพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน กอนีโอซัส  ควบคุมศัตรูมะพร้าว 

ฐานการเรียนรู้ที ่4 การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งน้ าเป็นล าห้วยน้ าค่อนข้างน้อย ใช้น้ าอย่างประหยัด 
โดยน าน้ าที่เหลือใช้จากอุปโภคในครัวเรือนและเลี้ยงสัตว์ไปรดต้นไม้และพืชผัก  

แปลงเรียนรู้ :  

เครือข่าย : - 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นายอนุสรณ ์ศรีเขาล้าน  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ :  098 254 9810 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

       (ปาลมน้ํามัน) 

สถานท่ีต้ัง :  หมูท่ี 6 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พิกัด :    X : 0547868    Y : 121595 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายถนอม หอมช่ืน  
ท่ีอยู : 33/1 หมูท่ี 6 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เบอรโทรศัพท : 089 - 5508878 

สถานการณของพ้ืนท่ี :   อําเภอบางสะพานนอย เปนอําเภอท่ีมีเกษตรกรปลูกปาลมนํ้ามัน เปนพืชเศรษฐกิจหลัก รองจากยางพารา 
เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันเพ่ิมข้ึนทุกป เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมาะสม ปจจุบันมีเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน จํานวน 1,871 
ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก 43,499.95 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,773 กก./ไร อยางไรก็ตามการผลิตปาลมนํ้ามันของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอบาง
สะพานนอย   ยังมีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามันของอําเภอบาง
สะพานนอย  เพ่ือเปนศูนยเรียนรูของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปพัฒนาการผลิตนํ้ามันใหไดผลผลิตและคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  รวมท้ังสามารถลดตนทุนการผลิต เปนการยกระดับรายไดใหกับครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันตอไป 

แนวทางการพัฒนา : 

1. เพ่ือพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหเปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชน ในการผลิต
สินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับบริบทของชุมชน

2. เพ่ือใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในการสรางความรูความเขาใจและเกิดจิตสํานึกในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  โดยการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม

3. เพ่ือใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได

จุดเดนของศูนยเรียนรู: 

1. มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามันท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรู, ศึกษาดูงานและถายทอดความรู
ใหกับเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เกษตรกรตนแบบ (นายสุวชล ครองทรัพย) สามารถถายทอดความรูดานการผลิตปาลมนํ้ามันใหกับเกษตรกรตรง
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี

3. เกษตรกรในพ้ืนท่ียอมรับ/ เห็นประโยชนจากการเขามารเรียนรูภายในศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ปาลมนํ้ามัน

4. เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาตอยอดองคความรูจากศูนยเรียนรูฯ และนําความรูไปพัฒนาการผลิตปาลมนํ้ามันให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

หลักสูตรเรียนรู: 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติปาลมนํ้ามัน
     - สภาพพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
     - พันธุปาลมนํ้ามัน  
     - การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน   
     - การใชปุยในปาลมนํ้ามัน   

 - การเก็บเก่ียวและการขนยาย 
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ฐานการเรียนรู: 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน

ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตปาลมนํ้ามันท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ สภาพพ้ืนท่ีปลูก, การ

จัดการสวนท่ีถูกตองเหมาะสม, การเก็บเก่ียวและการตลาด  ปจจัย 4 อยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน เชน สภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม 

แตพันธุไมดี ก็ไมทําใหประสบความสําเร็จในการปลูกปาลม หรือมีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีการปลูกพันธุดี แตมีการจัดการสวน

ไมดี มีการใชปุยไมถูกตอง ก็ไมทําใหประสบความสําเร็จเชนกัน 

 สภาพพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  การเลือกพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามัน คือ ตองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศ 

สภาพพ้ืนท่ี ลักษณะดินรวมถึงการขนสง 

พันธุปาลมนํ้ามัน 

1. เปนปาลมนํ้ามันพันธุลูกผสมเทเนอรา (DxP)

2. ซื้อจากแหลงท่ีเช่ือถือได  มีหนังสือรับรองจากทางราชการ

3. เลือกตนท่ีสมบูรณ  ลักษณะดี  ไมมีอาการผิดปกติ

4. มีขอมูลเบ้ืองตนในดานการใหผลผลิตท่ีดี สม่ําเสมอ

5. ตนกลาปาลมนํ้ามันควรมีอายุหรือขนาดเหมาะสม ประมาณ 8-12 เดือน

การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 

            ปาลมนํ้ามันเปนพืชอายุยาว  การดูแลรักษาหรือการจัดการแตกตางกันตามชวงรักษาระดับผลผลิตท่ีสูงสุด และชวง

ผลผลติลดลง 

การใชปุยในปาลมนํ้ามัน 

           เน่ืองจากปาลมนํ้ามนัเปนพืชยืนตน  เจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตสูงสุด ดังน้ันจึงตองการธาตุอาหารและนํ้าในปริมาณ

มาก เพ่ือเลี้ยงสวนตางๆ ของลําตน ใบและผลผลิต  การจัดการปุยท่ีถูกตองเหมาะสม จึงเปนการเพ่ิมผลผลิต  เพ่ือนําไปสูเปาหมาย

ของเกษตรกร คือ กําไรสูงสุด  การใสปุยปาลมนํ้ามันในระยะตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง เชน ปริมาณธาตุอาหารใน

ดินเดิม  ชนิดของปุย  อัตราการใสปุย และราคาปุย  สําหรับอาการขาดธาตุอาหาร ท่ีสังเกตไดดวยตาเปลาก็เปนขอพิจารณาอยาง

หน่ึงสําหรับการใสปุย  อัตราการใสปุยปาลมนํ้ามันในแตละพ้ืนท่ีน้ันแตกตางกัน แตมีหลักสําคัญ คือ 

1. ใสในชวงท่ีปาลมนํ้ามันตองการ

2. ใสบริเวณรากปาลมนํ้ามันดูดไปใชไดมากท่ีสุด  ควรใสปุยเมื่อดินมีความช้ืนเพียงพอ  ในปแรกควรใสปุย 4-5

ครั้ง/ป  ตั้งแตปท่ี 2 ควรใส 3 ครั้ง/ป  ชวงท่ีเหมาะสมดี  ตนฝน  กลางฝน  ปลายฝน ตั้งแตปท่ี 5 ใสปุยเพียง

ปละ 2 ครั้ง

การเก็บเก่ียวและการขนยาย 

         การเก็บเก่ียวทะลายปาลมสด เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ในการเพ่ิมผลผลิตนํ้ามันปาลมตอไร ตองเก็บเก่ียวผลผลิต

ทะลายปาลมสดท่ีสุกพอดี  สงเขาโรงงานเพ่ือใหไดนํ้ามันปาลมท้ังปริมาณและคุณภาพสูงสุดตอไร  จึงจําเปนตองมีความรูเขาใจ

เก่ียวกับมาตรฐานการเก็บเก่ียว  อุปกรณในการเก็บเก่ียว และการขนยายเพ่ือใหไดผลผลิตปาลมท่ีมีคุณภาพ 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูปาลมนํ้ามัน บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

ชื่อเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางอังคณา หงษา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-8803243 
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