
 

 

 

 

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 ิ

4



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 
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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  

19



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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