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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเขาวง หมูท่ี 12 ตําบลทาแซะ  อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
พิกัด : Latitude =10.67671,  Longitude =99.15669 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  

ช่ือเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู : นายสุรินทร  จันทรพุม 
ท่ีอยู : 53 หมู 12 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
เบอรโทรศัพท : 088-450-1306 
สถานการณของพ้ืนท่ี  
           - เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาแซะ สวนใหญรอยละ 70 มีการปลูกปาลมน้ํามัน เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนมี
ประมาณรอยละ 20  
           - ปญหาชาวสวนทุเรยีนสวนใหญ คือ โรคและแมลงศัตรูพืช การใชปจจัยการผลิตท่ีสูง ราคาปุยและสารเคมี
แพง แตดินท่ีปลูกมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียน 
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน 

2. การเพ่ิมคุณภาพการผลิตทุเรียน
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมคุณภาพทุเรียน 
หลักสูตรการเรียนรู - การวิเคราะหสถานการณการระบาดศัตรูพืช 

 - การใชสารชีวภัณฑในการปองกันโรคและแมลง การผลิตสารชีวภัณฑ 
   - การผลิตปุยหมักและในครัวเรือน/สูตรปุยหมักและน้ําหมัก 

    - ระบบการใหน้ํา การใชน้ําในสวนทุเรียน 
   - การตรวจวิเคราะหดิน  การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

  ฐานการเรียนรู : 
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  ฐานการเรียนรูท่ี 1 ฐานผลิตสารชีวภัณฑ 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 ฐานผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 

  ฐานการเรียนรูท่ี 3 ฐานการใชน้ํา 

  ฐานการเรียนรูท่ี 4 ฐานดินและปุย 

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎรธานี 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวณัทฐิมา สุขเสวียด ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 082-2314-913 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 800 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 40 ราย 
สถานท่ีตั้ง : 50 หมูท่ี 5 ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
พิกัด : Latitude 10.72167 Longitude 99.26259  X 528714  Y 1185217  Zone  47    
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวีรวัฒน  จีรวงศ อายุ 63 ป 
ท่ีอยู :  50 หมูท่ี 5  ตําบลทะเลทรัพย  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
เบอรโทรศัพท : 089-8991310 
สถานการณของพ้ืนท่ี :   
           - ตําบลทะเลทรัพย ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกไมผล โดยเฉพาะทุเรียนซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูก 
ประมาณ 800 ไร  
           - ประสบปญหาบางในบางป เนื่องจากฝนตกไมตรงตามฤดูกาล หรือฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน อาจทําให
ทุเรียน ใหผลผลิตไมดีเทาท่ีควร และปญหาเก่ียวกับปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมีมีราคาแพง 
แนวทางการพัฒนา:  พัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนใหผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด และพัฒนา 
ใหสมาชิกทุกคนผลิตทุเรียนใหไดมาตรฐาน GAP พืช 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:   
 
 

 

 

 

 

กทม. 

รพ.สต.ทะเลทรัพย ์ รร.ชุมชนบา้นทะเลทรัพย ์

อ.ท่าแซะ 

อ.ปะทิว 

ศูนยเ์รียนรู้ฯ 

ชุมพร 
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การนําไปใชประโยชน :  การผลิตทุเรียนใหไดคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู : การผลิตทุเรียนใหไดคุณภาพ (ตั้งแตกอนออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลติ) 
ฐานการเรียนรู 
 ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผลิตทุเรียนคุณภาพ เปนฐานการเรียนรูท่ีอธิบายถึงข้ันตอนการผลิตทุเรียน ใหมี
คุณภาพเปนท่ีตองการของผูบริโภค เริ่มตั้งแตกระบวนการเตรียมความพรอมของตนทุเรียน จนถึงกระบวนการเก็บ
เก่ียวผลผลิตทุเรียน 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การปรับปรุงและขยายพันธุทุเรียน เปนฐานการเรียนรู วิธีการขยายพันธุ 
ทุเรียน เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูและขยายพันธุทุเรียนไดเอง โดยไมตองซ้ือตนพันธุทุเรียนจากภายนอกอยางเดียว  
ชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไดโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีการปลูกทุเรียนใหมเพ่ิมเติม 
   ฐานการเรียนรูท่ี 3 การลดตนทุนการผลิต เปนฐานการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเกษตรกร ลดตนทุนในการผลิต
ทุเรียน เชน สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมักใชเอง มีการเก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะห เพ่ือท่ีจะใชปุยไดถูกตอง
ตามความตองการของพืช มีการสงเสริมฝกการผลิตเชื้อราไตรโครเดอมา เพ่ือใชทดแทนการใชสารเคมีในการกําจัดเชื้อ
ราในสวนทุเรียน 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การคัดคณุภาพและการตลาด เปนฐานการเรียนรูท่ีใหเกษตรกร เนนถึงกระบวนการ 
เก็บเก่ียวทุเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยเก็บเก่ียวทุเรียนท่ีแก ไมเก็บเก่ียวทุเรียนออนออกสูตลาด เพราะจะสงผลกระทบตอ
ราคาผลผลิตทุเรียน ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบไดดวย และมีการคัดเกรดทุเรียนกอนการจําหนาย เพ่ือใหจําหนาย
ผลผลิตใหไดราคาดี มีการจัดหาตลาด เพ่ือจําหนายผลผลิตใหไดราคาท่ีเปนธรรม เกษตรกรพอใจ 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 
 
เครือขาย : สมาคมไมผลจังหวัดชุมพร  
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายไพฑูรย สินเสวตร  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:  09 3574 0602 
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                                                                            ระนอง       ส่ีแยก
ปฐมพร                 เมืองชุมพร 
 

สุร
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ฯ 

 

                                                                 
ขุนกระทิง – ถาสิงห 

  

 
 

  

 

สถานที�จดังาน 

บ้านนายดํารงศักดิ�  สินศักดิ� สวนนิลเขียว 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 420 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 
สถานท่ีตั้ง บานเขาวง หมู 11 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
พิกัด  : Latitude 10.46551 Longitude 99.08529 X 0509334  Y  1156884  Zone 47   
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  จากสี่แยกปฐมพรถึงปากทางเขาขุนกระทิง – ถํ้าสิงห ระยะทาง 4 กม. ยูเทิรนท่ี 3  จากปากทางถํ้าสิงห  
ถึงสถานท่ีจัดงาน ระยะทาง 5.6 กม. 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: - นายดํารงศักดิ์  สินศักดิ์ อายุ ๕๑ ป 
ท่ีอยู :บานเลขท่ี ๗๙ หมู ๑๑ ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เบอรโทรศัพท:o๙๕-๔๒๘๘๙๔๕ 
สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบานนาสวนใหญปลูกไมผล 
รอยละ75และเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการปลูกไมผลรอยละ 65 โดยปลูกไมผลเพ่ือจําหนายโดยเฉพาะทุเรียน เพราะ
เปนพืชท่ีใหผลตอบแทนดานรายไดสูงกวาพืชอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนใหออกนอกฤดูการผลิตได
เกษตรกรจะสามารถมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากในฤดูกาล 3- 5 เทา 
แนวทางการพัฒนา: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู ซ่ึงเกษตรกรจะมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน เฉลี่ยไรละ 
250,000 บาท โดยมีเปาหมายเพ่ิมรายได 520 ไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : -เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดู  - การผลิตทุเรียนคุณภาพ 
การนําไปใชประโยชน : ผลิตทุเรียนนอกฤดู 

 

 
 
หลักสูตรการผลิตทุเรียนนอกฤดูศูนยเรียนรูการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (ทุเรียน) 
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1) การจัดการเพ่ือ
เตรียมสภาพตนให
พรอมท่ีจะออกดอก 
- กรณีตนสมบูรณ
คอนขางพรอม 
- กรณีตนคอนขาง
โทรมและตนเปน
โรค 
   - จัดการทางดิน 
   - จัดการทางใบ 
   - ตัดแตงก่ิง 
   - จัดการทางนํ้า 
   - ติดตาม
สถานการณโรค
แมลง 
     ศัตรูพืช 
   - การควบคุม
วัชพืช 

 2) การจัดการเพ่ือชัก
นําการออก 
    ดอกของทุเรียน 
   - การฉีดพนสาร 
     พาโคลบิวทราโซล 
 การจัดการเสริมใน
ระยะ 
    สะสมอาหารกอน
ออกดอก 
   - จัดการทางใบ 
   - การเก่ียวแขนง 
   - การจัดการโคนตน 
การจัดการระยะชัก
นําให 
   ออกดอก 
   - ทางใบ/ใตทองก่ิง 
   - การแกปญหาดอก
ระยะ 
    ไขปลาชะงัก 
 การจัดการชักนํา
เพ่ือชวยให 
    ตนทุเรียนออกดอก 
 การยืดข้ัวดอก 

 3) การจัดการกระตุน
พัฒนาการ  
    ของตาดอก 
4) การจักการเพ่ือเพ่ิม
การติดผล 
- การจัดการนํ้า 
- การตัดแตงดอก 
- การใหปุยเสริมทาง
ใบ 
- การติดตาม
สถานการณโรค/ 
  แมลงศัตรูพืช 
- การชวยผสมเกสร 
- การจดบันทึกวันดอก
บาน 

  
5) การจัดการเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณ 
    และคุณภาพ
ของผลผลิต 
- การตัดแตงผล 
- การจัดการปุย
ทางใบและ 
  ทางผล 
- การจัดการปุย
ทางดิน 
- การยับยั้งการ
แตกใบออน 
- การจัดการนํ้า 
- การโยงผลทุเรียน 
- การติดตาม
สถานการณโรค/ 
  แมลงศัตรูพืช 
 

  
6)การเก็บเก่ียว
และการปฏิบัต ิ
   หลังเก็บเก่ียว 
- การเก็บเก่ียว 
- การปฏิบัติหลัง
เก็บเก่ียว 
- การคัดเกรด 
- การตลาด 
- การรวมกลุมเพ่ือ
การตลาด 

 
แปลงเรียนรู :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครือขาย : 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:  นางนันทนีย  สินทรัพย  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
เบอรโทรศัพท :  

1. ระยะหลังเก็บ

เกี่ยวและเตรียม

สภาพตนม.ค. – 

ก.พ. 

 

2. ระยะสะสม

อาหาร 

 มี.ค. – เม.ย. 

3. ระยะออกดอก 

ถึง 

ระยะดอกบาน 

พ.ค. – มิ.ย. 

4. ระยะผล

ออน ถึง 

ระยะผลแก 

ก.ค. – ก.ย. 

  

   

 

5. ระยะเก็บ

เกี่ยว 

ต.ค. – พ.ย. 
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ศูนยเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ตําบลเขาคายและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 
สถานท่ีอยูตั้ง: บานเลขท่ี 13 หมูท่ี 1 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
พิกัด: Latitude 10.14692 Longitude 98.93286 X 0492646 Y 1121658 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดวง เรืองโรจน 
บานเลขท่ี 13 หมูท่ี 1 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เบอรติดตอ: 086-9504806 
สถานการณของพ้ืนท่ี:  
           - ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตั้งอยูท่ี ต.เขาคาย อ.สวี จ.ชุมพร 
           - มีความพรอมในดานตางๆ ประกอบกับพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวมีการปลูกไมผล โดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง  
เปนจํานวนมาก  
           - ในชวงปท่ีผานมามีการแขงขันและมีจุดรับซ้ือทุเรียนมากข้ึนทําใหราคาผลผลิตทุเรียนสูงเปนท่ีพอใจของ
เกษตรกรจึงมีการขยายพ้ืนท่ีปลูก และเกษตรกรเองก็มีความสนใจในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาไมผลอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิตไมผล (ทุเรียน) ลงรอยละ 5 (จาก 13,000 บาท/ไร)โดยการใหปุยอินทรีย 
และเชื้อโตรโคเดอมาสงเสริมการเรียนรู การทําบันทึกรายรับ-รายจาย ทางดานการเกษตรและการจัดการสวนแบบมือ
อาชีพ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยฯ : การผลิตทุเรียน และไมผลคุณภาพการลดตนทุนการผลิต 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตทุเรียน 
 
 
ฐานการเรียนรู/หลักสูตรการเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูท่ี 1การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 - การบรรยายใหความรูเรื่องการใชในสวนไมผลดวยวิธีการตางๆ 
ดูงานตัวอยางการใหน้ําในสวนไมผล (ทุเรียน,ลองกอง) 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
          - บรรยายการใชเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการภายในครัวเรือนและการทําการเกษตร/ตัวอยางการปลูกผัก 
สวนครัวในพ้ืนท่ีท่ีมีอยางจํากัด 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การลดตนทุนการผลิต 
 - การทําและขยายเชื้อไตรโครเดอมา 
 - การทําปุยอินทรียคุณภาพสูง 
 - การทําน้ําหมักชีวภาพ 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 4การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
 - การเรียนรูเรื่องการผลิตพืชตามหลัก GAP 
 - บรรยายการจัดการไมผลใหไดคุณภาพ 
 
เครือขาย : กลุมผลิตไมผลเขาทะลุ กลุมผลิตเชื้อไตรโคเดอมา ม.10 ต.เขาคาย 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายปริญญา บุญเทศ 
เบอรโทรศัพท: 077-531256   089-588-7000 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร  
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :ตําบลตะโกและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
เกษตรกรเปาหมาย :111 ราย 
สถานท่ีตั้ง:เลขท่ี 84 ม.12 ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชมุพร 
พิกัด: Latitude =10.05871,Longitude =99.00184  X 511439 Y 1111552 Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ: 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายสุวิทย  ฐิตะฐาน  
ท่ีอยู: เลขท่ี 84 ม.12 ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 
เบอรโทรศัพท:  0869539057 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี:เกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมท้ังการแพรระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพต่ํา จึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหาหนี้สินและ 
ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
การเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอทุงตะโก ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือให
เกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีปริมาณและ
คุณภาพมากยิ่งข้ึน เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
แนวทางการพัฒนา :เพ่ือลดตนทุนปจจัยการผลิต   
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: 1. การผลิตทุเรียนคุณภาพ  2.การลดตนทุนการผลิต 
การนําไปใชประโยชน:   ลดตนทุนการผลิตทุเรียน 
หลักสูตรการเรียนรู:      1. การผลิตทุเรียนคุณภาพ  2. การลดตนทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู: 
ฐานการเรียนรูท่ี ๑การผลิตเช้ือราไตรโคเดอมา 
เชื้อราดีท่ีชวยรักษาโรคพืชหลายชนิด และยังชวย 
สงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนําให 
ตนพืชมีความตานทานตอเชื้อโรคพืชท้ังเชื้อรา 
และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การผลิตทุเรียนคุณภาพ  
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การขยายพันธุทุเรียนดวยการเสียบยอดจะชวยใหตนทุเรียนมีความอดทน ตานทานโรคและเติบโตไดดีในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี ๓การผลิตปุยอินทรีย 
ปุยอินทรียคุณภาพสูง เปนปุยอินทรียท่ีไดจากการนําวัสดุอินทรียและหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตร  

ท่ีมีธาตุอาหารสูงมาผานการหมักจนสลายตัวสมบูรณ หรือการนําปุยอินทรียท่ีผานการสลายตัวสมบูรณแลวผสมกับ
วัสดุอินทรียและหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรท่ีมีธาตุอาหารสูง 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย: -สมาคมชาวสวนไมผลจังหวัดชุมพร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายวิมล  บัวชาวเกาะตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท:0862678229 
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ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
สินคาหลัก : มังคุด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  1,200 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :154 ราย 
สถานท่ีตั้ง  : บานเขาเงิน  หมูท่ี 7  ตําบลทามะพลา  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
พิกัด : Latitude 9.94457 Longitude 99.05182     X  =  0505681 Y  =  1099285    
ระดับการพัฒนาของศูนย :   
แผนท่ีตั้งศูนยการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:  นายสิทธิพงษ อรุณรักษ 
ท่ีอยู :  บานเลขท่ี  44  หมูท่ี 7  ตําบลทามะพลา  อําเภอหลังสวน   
จังหวัดชุมพร 
เบอรโทรศัพท: 087-6270071 
สถานการณของพ้ืนท่ี: 
          - เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทามะพลา สวนใหญปลูกมังคุดรอยละ 80 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการ
ปลูกมังคุด (S2)  
          - ตนทุนการผลิตสูงทําใหเกษตรกรรายยอยประสบปญหาในการผลิต 
และจําหนายสินคาเกษตรเพราะเกษตรกรตางคนตางผลิตทําใหยากตอการจัดการผลผลิตใหมีประสิทธิภาพและไดผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด 
แนวทางพัฒนา   -   การผลิตมังคุดใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด 
                      -   การลดตนทุนการผลิตมังคุด 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ 
การนําไปใชประโยชน : การผลิตมังคุดคุณภาพ 
หลักสูตรการเรียนรู : 
หลักสูตรท่ี 1- พักตัวหลังเก็บเก่ียว เชน การตัดแตงก่ิง การทําความสะอาดแปลงการจัดการดิน น้ําฯ 
หลักสูตรท่ี 2- แตกใบออน- เติบโตทางใบ เชน การตัดแตงก่ิง การจัดการปุย – น้ํา การกระตุนใหแตกใบออนฯ 
หลักสูตรท่ี 3- กอนออกดอกเชน การเตรียมความพรอมสําหรับการออกดอกการชักนําใหออกดอก ฯ 
หลักสูตรท่ี 4- ออกดอก เชน การควบคุมปริมาณดอกใหเหมาะสมการจัดการน้ํา การจัดการศัตรูพืช                 
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หลักสูตรท่ี 5- ผลออน-ผลแก เชน การควบคุมปริมาณผลการจัดการน้ํา ปุย การดูแลผลแก ฯ  
หลักสูตรท่ี 6- เก็บเก่ียวเชน การพิจารณาเก็บเก่ียว ผลท่ีสุกการทําความสะอาดผลการคัดขนาดการแยกเกรดฯ 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 1การผลิตมังคุดคุณภาพเริ่มตั้งแตระยะการเจริญเติบโตและข้ันตอนการปฏิบัติการดูแลมังคุด 
- ระยะฟกตัวหลังการเก็บเก่ียว 
-ระยะแตกใบออน-เติบโตทางใบ  
- ระยะกอนออกดอก ชวงชักนําใหออกดอกใบมังคุดเริ่มโตข้ึนและคลี่กางออกรับ
แสงแดด 
- ระยะออกดอก ควบคุมการออกดอก  
- ระยะผลออน  
- ระยะการเก็บเก่ียว หลังจากมังคุดออกดอกถึงเก็บเก่ียว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2  การผลิตปุยหมัก 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การคัดเกรด6 เกรด ดังนี้ 
เกรดท่ี 1 คือ น้ําหนัก 90 กรัมข้ึนไป ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ 
เกรดท่ี 2 คือ น้ําหนัก 90 กรัมข้ึนไป ผิวมัน 70% หูเขียว มี 3 หู ผิวลายได 30% 
เกรดท่ี 3 คือ น้ําหนัก 56 – 89 กรัม ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ 
เกรดท่ี 4 คือ มังคุดท่ีมีน้ําหนักตั้งแต 56 กรัมข้ึนไป ผิวมันลาย หูแดง หูหัก ข้ัวหักฯลฯ 
    (ทุกผลท่ีเขาไปอยูในเกรด 123 ไมได ยกเวนเบอรดอก-ดํา) 
เกรดท่ี 5 คือ เบอรดอกขนาดตั้งแต 55 กรัมลงมาแตไมดํา ไมดิบ ไมตกดินและมีเนื้อ
กินได 
เกรดท่ี 6 คือ เบอรดํา ทุกผลท่ีมีสีคล้ําจนถึงดํา หามแตก บุบสลาย ตกดินหรือช้ํามากอน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การตลาด/ประมูลราคา 
เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 32.63 บาท 
 
 
 
แปลงเรียนรู     
 
 
 
 
 
เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตมังคุดคุณภาพ อําเภอหลังสวน  อําเภอพะโตะ  อําเภอเมืองชุมพร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางอุไรวรรณ รื่นฤทัย  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 082-2779878 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอละแม จังหวัดชุมพร  
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ตําบลทุงหลวง 
เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 
สถานท่ีตั้ง :บานหนองฉง หมูท่ี 8 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
พิกัด : Latitude 9.81632 Longitude 99.05381 X = 505901    Y = 11085105 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางเฉลา แพสุวรรณอายุ 57 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 13 หมูท่ี 8 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เบอรโทรศัพท : 089 8734796 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 
           - พ้ืนท่ีในตําบลทุงหลวงเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนปาลมน้ํามัน 
โดยคิดเปนรอยละ 45ของการปลูกพืชในพ้ืนท่ี  
           - เกษตรกรยังเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุนการผลิตสูง พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมท้ัง 
การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพต่ํา เกษตรกรสวนใหญ จึง
ประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหาหนี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางให
ความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
การเกษตร 
แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
หลักสูตรการเรียนรู :  

1. หลักสูตร การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) (การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตปาลมน้ํามัน) 

2. หลักสูตรการลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรูท่ี1 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาและสารชีวภัณฑ โดยเกษตรกรไดเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑ 
เพ่ือนําไปใชในสวนปาลมน้ํามันหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี 

 

 

 

 

   
ฐานการเรียนรูท่ี2 การใสปุยตามคาวิเคราะหใบปาลมน้ํามันและวิเคราะหดิน การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันและ
ดินในแปลงปาลมน้ํามันและการวิเคราะหธาตุอาหารพืช เพ่ือมุงเนนใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี3 การผลิตปุยอินทรีย อัตราการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสําหรับปาลมน้ํามัน 
อัตรา ๓-๕กิโลกรัมตอครั้งโดยใช ๓ครั้งตอป รวม ๑๕กิโลกรัม/ปและใชน้ําหมักชีวภาพ (พด. ๒) อัตรา ๑ลิตรผสมน้ํา  
๒๐๐ลิตร ราดทางดินบริเวณโคนตน ๑๕-๒๐ลิตรตอตน/ครั้ง เพ่ือลดการใชปุยเคมี 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย:สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดชุมพร  กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรียบานเขานาง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางจุฑาทิพย  ไชยสอน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอรโทรศัพท 089-4676913 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : มังคุด 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ตําบลพะโตะ  1,100  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานท่ีตั้ง : ม.16  ตําบลพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

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

ระดับการพัฒนาของศูนย : A 

แผนท่ีแปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายสมหมาย  อบแพทย 

ท่ีอยู : เลขท่ี 10 ม.16 ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพรเบอรโทรศัพท   

เบอรโทรศัพท : 08 4878 7288 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการพัฒนาการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดีตรงความตองการของตลาด 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต  และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การรวบรวมกลุมประมูลมังคุดและผลิตมังคุดคุณภาพ 

การนําไปใชประโยชน :  ตนทุนการผลิตลดลง 

หลักสูตรการเรียนรู : 1)  เทคโนโลยีไมผลคุณภาพ  4)  เศรษฐกิจพอเพียง 

   2)  การลดตนทุนการผลิต   5)  การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

   3)  การใชน้ําอยางรูคุณคา   

ฐานเรียนรู :    
ฐานการเรียนรูท่ี 1เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ 
     - ระยะฟกตัว หลังการเก็บเก่ียวไดแกการตัดแตงก่ิง การทําความสะอาดแปลง การจัดการดินและน้ํา การใชปุย
อินทรียรอยละ 60พรอมท้ังใสปุยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16  18-18-1819-19-19  
     - ระยะแตกใบออน-เติบโตทางใบ เฝาระวังศัตรูทําลาย คือหนอนกัดกินและเพลี้ยไฟเขาทําลายยอดออนของมังคุด 
     - ระยะกอนออกดอก ชวงชักนําใหออกดอกใบมังคุดเริ่มโตข้ึนและคลี่กางออกรับแสงแดดเปนชวงท่ีใบชุดนี้เริ่ม
สะสมอาหารไวเพ่ือผลิตตาดอกสูรุนตอไปโดยใสปุยสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในชวงท่ีใบมังคุดเริ่มกางออก 
อัตรา 2-3 กิโลกรัมตอตน 
     - ระยะออกดอก ควบคุมการออกดอก มังคุดตองกระทบอากาศแลงแหงติดตอกันประมาณ 30 – 50 วันและการ
สะสมอาหารเพียงพอในชุดนี้มังคุดจะออกดอกหลังจากนั้นตองควบคุมปริมาณดอกตอตนใหไดรอยละ 35–50 ของ
ยอดท้ังหมด 

 

นายสมหมาย  อบแพทย 
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- ระยะผลออน ผลออนระยะนี้เปนชวงท่ีมังคุดเริ่มพัฒนาผลและเริ่มสรางเนื้อใน การใชสารเคมีปองกันกําจัด
เพลี้ยไฟท่ีทําลายผลออนตองใชอยางระมัดระวัง เม่ือผิวมังคุดเริ่มแข็งข้ึนเพลี้ยไฟจะเขาทําลายไมได ชวงนี้มังคุดเริ่ม
สรางเนื้อเยื่อตองเพ่ิมปุยเคมีทางดินพรอมกับการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอดวยสูตร13-13-21 หรือ 14-14-21 ตนละ 
1 – 2 กิโลกรัม/ตน ไมตองใหในปริมาณท่ีมากจนเกินไปจะทําใหมังคุดสลัดผลออนท้ิงมากไปตองใหในปริมาณท่ีพอดี 
และพนสารเคมีอีไทออน50 % ในอัตรา 300 ซีซีตอน้ํา200 ลิตร ฉีดใหท่ัวท้ังในและนอกพุมเปนครั้งสุดทายเพ่ือ
ปองกันไรแดงเพลี้ยออนเพลี้ยแปงเพลี้ยหอย 1 ครั้งกอนการเก็บเก่ียวหรือระยะผลแก 

- ระยะการเก็บเก่ียว หลังจากมังคุดออกดอกถึงเก็บเก่ียว 
ใชเวลาในการพัฒนาผล 120 วัน จึงเริ่มเก็บผลท่ีมีสีหรือจุดสายเลือด 
ท่ีมองเห็นชัดเจนไมมีลูกดิบ แตก ตกดินหลังจากนั้นมาทําความ 
สะอาดผล คัดเกรด ขนาดผล ใหเปนไปตามมาตรฐานของกลุมฯ 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การลดตนทุนการผลิต 
 เกษตรกรในพ้ืนท่ีลดตนทุนโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยใชผสมเอง เพ่ือลดคาใชจายในการซ้ือ 
ปุยสูตร พรอมท้ังรวมกลุมกันทําปุยหมัก เพ่ือใชในสวนสมาชิก และปุยคอก เพ่ือปรับปรุงสภาพดิน ทําใหเกษตรกร   
ในกลุมสามารถลดตนทุนได 10-15%  จากไรละ 8,230  เหลือ 7,520 บาท 

ฐานเรียนรูท่ี 3  การใชน้ําอยารูคุณคา 
 การใชน้ําของเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีหลายแบบ  โดยสปริงเกอร และมินิสปริงเกอรโดยของแปลงตนแบบใหน้ํา
แบบทอ pe แบบแขวนติดกับลําตน  เพ่ือสะดวกตอการตัดหญาในแปลง  ทํางายตอการจัดการสวน  และทรงพุมมี
ความชื้น แหลงน้ําท่ีสําคัญคือแมน้ําพะโตะ 

ฐานเรียนรูท่ี 4  เศรษฐกิจพอเพียง 
 มีการรณรงคใหสมาชิกปลูกผัก  เลี้ยงสัตว  ควบคูกับการทําสวนมังคุด  เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน         
โดยการนทําเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  โดยนํารองในสมาชิก และคณะกรรมการกลุมเปนแปลงตัวอยาง และมีการจด
บันทึกบัญชีครัวเรือน  เพ่ือแสดงใหเปนระบบรายจายในครัวเรือน  และกําลังดําเนินการขยายไปสูสมาชิกรายอ่ืนๆ  

ฐานเรียนรูท่ี 5  ทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 จุดเดนของอําเภอพะโตะ ยังมีแหลงธรรมชาติท่ียังสามารถรับนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยดําเนินการ
กลุมนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จํานวน  10  กลุม  และมีกิจกรรมในการชม ชิม ชอป สวนผลไมของกลุม ทําใหสราง
รายไดแกสมาชิกกลุมท้ัง 10 กลุม ในอําเภอพะโตะ 
  

แปลงเรียนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผสมปุย
 

การทาํปุย
 

การทองเทีย่ว
 

เทคโนโลยีไม
 

ระบบ
้  
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เครือขาย :  1.ศดปช. ศจช  
 2. กลุมวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ ม.8 ตําบลพะโตะ 
 3. กลุมวิสาหกิจชุมชนมังคุดบานหวยขอน ม.13 ตําบลพะโตะ 
 4. กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตไมผลวังทอง ม.2 ตําบลปากทรง 
 5. กลุมวิสาหกิจชุมชนไมผลบานในหยาน  ม.6 ตําบลพะโตะ 
 6. กลุมวิสาหกิจชุมชนไมผลตะแบกงาม ม.7 ตําบลปากทรง 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางวิไลวรรณ  ยอดไหม   
เบอรโทรศัพท : 08-9588-5401 
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