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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา 
ช่ือศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
สินคาหลัก: ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :166,569 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย: 8,756 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง: บานสันตัง  หมูท่ี 6  ตําบลหนองตรุด  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
พิกัด: Latitude 7.58194        Longitude 99.55622     x 055 3880 y 841641  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายเชื่อง  เพชรเล็ก 
บานเลขท่ี  90  หมูท่ี 6  ตําบลหนองตรุด  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท:  084307249 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95ปลูกยางพารา ปลูกปาลมน้ํามันรอยละ5 
- สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม ผลผลิตมีคุณภาพยางต่ํา ปุยเคมีราคาสูง 
- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก และปุยผสมเคมีใชเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพในสวนยางพารา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :มีกิจกรรมหลากหลาย เชน   พืชรวมยาง  พืชแซมยาง    ดานปศุสัตว    ดานประมง  
ดานพัฒนาท่ีดิน   ธนาคารหมูบาน  กลุมแมบานเกษตรกร  กลุมวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบานสถาบันการเงิน  
แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตและการเสริมรายได 
ฐานการเรียนรู:    
ฐานการเรียนรูท่ี1 การปองกันโรครากขาวและผลิตเช้ือไตรโคเดอมา 
 เพ่ือปองกันโรคยางพารา 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผสมปุยเคมีใชเองในสวนยางพารา 
โดยใหเหมาะสมกับผลการวิเคราะหดินไมใสปุยมากเกินไป 
หรือนอยไปทําใหมีผลกับตนยางพารา สิ้นเปลืองเงินสูงข้ึน 
และแนะนําใหใสปุยหมักควบคูไปดวย 
 
 
 

สี่แยกหนองตรดุ 

ถนนหวยยอด-นครศรีฯ 

ถนนหลักเขา-หนองตรุด 
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ฐานการเรียนรูท่ี 3 การปลูกพืชรวมยางเพ่ือเสริมรายไดและใชพ้ืนท่ี 
วางใหเกิดประโยชนในระหวางแถวยางพาราโดยการปลูกพืช 
เชนมังคุด 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ดานปศุสัตว และดานประมงจากผลการวิเคราะห 
    เพ่ือเกษตรกรปลูกพืช เลี้ยงสัตวและการประมง ในสวนยางพารา 
ทําใหเปนการเสริมรายไดลดรายจาย เชน  การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง   
การเลี้ยงเปด  การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลาดุกเปนตน 
 
แปลงเรียนรู  
 

 
 

 
 

 
 

เครือขาย :  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายฤทธิพล  อมรลักษณ    ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 083-2803808 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
สินคาหลัก: ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :6,374 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย:1,547 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี 83 หมูท่ี 3 ตําบลนาขาวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
พิกัด : Latitude 7.54087  Longitude 99.70031  x 577260  y 833603  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ: 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายชิดชัย ชุมสุด อายุ 43 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 83 หมูท่ี 3 ตําบลนาขาวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท :088-8264022 
สถานการณของพ้ืนท่ี:  

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 70 ปลูกขาว รอยละ 65 ปลูกขาวไวเพ่ือบริโภค 
- สภาพพ้ืนท่ีเหมาะสําหรับปลูกขาว (S1)        
- การผลิตยังมีตนทุนคอนขางสูง ราคาผลผลิตต่ํา  
- การทํานาปรังประสบปญหาน้ําชลประทานไมเพียงพอ 

   
แนวทางพัฒนา: การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรใชตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ 
4,600 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหเหลือไรละ 4,500 บาท และผลิตขาวให
มีคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู เพ่ือการลดตนทุนการผลิตขาว 
ฐานเรียนรู :  

ขั้นตอนที่ 1 การใชเมล็ดพันธุดี มีความงอกไมตํ่ากวา 80 % โดยนาหวานใหใช เมล็ดพันธุในอัตรา 20 
กิโลกรัม/ไรนาดําใชอัตรา 7 กิโลกรัม/ไร และนาโยนกลาใชเมล็ดพันธุอัตรา 5 กิโลกรัม/ไรซ่ึงจะสามารถเพ่ิมผลผลิตได
อยางนอย 10 % หรือประมาณ 300 บาท/ไร 

องคการบริหารสวน 

ตําบลนาโยงเหนือ 

ไ   ป    พั    ท    ลุ    ง 

ไ   ป    ต  รั     ง 

สํานักงานเกษตร 

อําเภอนาโยง 

ไ  ป ย า น ต า ข า ว 

ศูนยเรียนรูฯ 

เหมืองสงน้ํา เหมืองสงนํ้าชลประทาน 
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ข้ันตอนท่ี 2การเตรียมดินอยางพิถีพิถันโดยไมเผาตอซังฟางขาวเพราะจะทําลายสภาพดิน ใหไถพลิกหนาดิน
เพ่ือกลบฟางขาวแลวระบายน้ําเขานาและใชสารเรง พด.2 หมักฟางขาวอยางนอย 2 สัปดาหจากนั้นตองปรับหนาดิน
ใหเรียบสมํ่าเสมอสําหรับนาหวานน้ําตมใหทํารองน้ําเปนทางระบายอากาศในแปลงปลูกขาวดวยจะชวยใหเมล็ดขาว
งอกสมํ่าเสมอและไมมีวัชพืชข้ึนในนาสามารถลดคาใชจายในการปองกันกําจัดวัชพืชได ประมาณ 250 บาท/ไร 

ข้ันตอนท่ี 3การกําจัดวัชพืชใหใชสารปองกันกําจัดวัชพืชทันทีหลังหวานขาว หรืออยางชาไมเกิน 4 วันหลัง
หวานขาว โดยใชสารกําจัดวัชพืชใหตรงตามชนิดของวัชพืชท่ีระบาดกอนใชควรประเมินการระบาดของวัชพืชดวย ถา
ไมถึง 20 % ของพ้ืนท่ีนายังไมตองใช ขณะพนสารกําจัดวัชพืชครั้งแรกตองไมมีฝนตก ไมมีน้ําขังในนาและระบายน้ํา
เขานาหลังพน 3 วันจะชวยใหการงอกของตนกลาขาวสมํ่าเสมอ ลําตนแข็งแรงสมบูรณ และทําใหไดผลผลิตขาว
เพ่ิมข้ึน 10-15 %  

ข้ันตอนท่ี 4การใชปุยเคมีตองใชปุยท่ีถุงบรรจุระบุเปนปุยสําหรับขาวโดยนาดินเหนียวควรใชปุยสูตร 16-
20-0 และปุยสูตร 16-16-8 สําหรับนาดินทราย ซ่ึงตองใชในอัตราท่ีเหมาะสม และใชในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโตของขาว โดยพันธุขาวท่ีไมไวตอชวงแสงควรใสปุย 3 ครั้ง ขาวท่ีไวตอชวงแสง ใหใสปุย 2 ครั้ง 
อยางไรก็ตามเกษตรกรควรใสปุยตามคาวิเคราะหดินและควรใสปุยตามชนิดและปริมาณปุยท่ีดินมีไมเพียงพอ ท้ังนี้ไม
ตองใสปุยใดๆ หลังขาวออกดอกเพราะจะทําใหเกิดโรค/แมลงระบาดไดหากทําตามข้ันตอนนี้ จะลดคาใชจายในการใช
ปุยลง 50 % หรือประมาณ 500-600 บาท/ไร และยังชวยประหยัดตนทุนคาสารปองกันกําจัดโรค/แมลงไดครึ่งหนึ่ง 

ข้ันตอนท่ี 5การปองกันและกําจัดศัตรูขาว ถาเกษตรกรปฏิบัติตาม 4 ข้ันตอนขางตนจะลดการระบาดของ 
โรค/แมลงไดและตองหม่ันตรวจแปลง
นาอยางสมํ่าเสมอท้ังยังควรเรียนรูการ
คาดคะเนอาการท่ีเสี่ยงตอการระบาด
ของโรค/แมลง นอกจากจะลดคาสาร

ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู พืชไดครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 
420 บาท/ไรแลว ยังสามารถรักษาสุขภาพของผูใชสารเคมีและชวยรักษาสภาพแวดลอมดวย 

ข้ันตอนท่ี 6 กรณีทํานาปรังการจัดการน้ําอยางเหมาะสมหลังทําเทือก
เสร็จแลวตองระบายน้ําออก ใหดินแหงแบบหมาดๆแลวจึงหวานขาว
งอก ชวงขาวยังเล็กใหรักษาระดับน้ําอยูท่ี 5 เซนติเมตรชวงขาวแตก

กอ สรางรวงออน และขาวออกดอกใหรักษาระดับน้ําอยูท่ี 10-15 เซนติเมตร ซ่ึงจะชวยลด
คาใชจายในการสูบน้ําได 30 % หรือประมาณ 360 บาท/ไร และยังชวยลดปญหาวัชพืชได 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 7 การเก็บเก่ียวควรเก็บเก่ียวขาวระยะพลับพลึงหรือหลังขาวออกดอก 30 วัน โดยใหระบายน้ํา
ออกจากนาขาวเม่ือขาวออกดอกแลว 15 วันเพ่ือใหดินนาแหงในชวงเก็บเก่ียวขาว ทําใหรถเก่ียวขาวลงในนาไดจะ
สามารถลดการสูญเสียผลผลิตขาวท่ีรวงระหวางเก็บเก่ียว 20 %  

ข้ันตอนท่ี 8 ตองรูจักทําบัญชีฟารมโดยตองบันทึกบัญชีฟารมอยางสมํ่าเสมอทุกฤดูปลูกขาวเพ่ือจะได
เปรียบเทียบบัญชีฟารมดวยตนเองกอนปลูกขาวฤดูถัดไปสามารถปรับลดตนทุนอะไรลงได ซ่ึงทําไดไมยากถาเกษตรกร
ทําตามคําแนะนํา8 ข้ันตอนจะทําใหผลผลิตมากข้ึนและตนทุนการผลิตขาวลดลง ไมนอยกวา 1,500 บาทตอไร  
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
เครือขาย :  
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายปรีชา คังฆะมะโน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชําชาญการ  
เบอรโทรศัพท: 089-4680687  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
สินคาหลัก: ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :150,648 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย:7,747 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง:บานเลขท่ี  61/1 หมูท่ี 6 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
พิกัด: Latitude  7.41553 Longitude 99.71014 x 578367  y 819748  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายจําเริญ ศรีเพ็ชร 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  61/1 หมูท่ี 6 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท : 08-5796-5200 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- ยางพาราเปนสินคาเกษตรหลักของอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง  
- เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาการจัดการสวนใหไดผลผลิตท่ีดี  
- จําเปนตองมีศูนยเรียนรูเพ่ือเปนการท่ีศึกษาดูงานของเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและถายทอดองคดานการผลิตและบริหารจัดการสวนยางพาราใหแก
เกษตรกร และเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในแปลงเกษตรกรรมของตนเองได 
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: มีฐานการเรียนรูดานการผลิตและบริหารจัดการสวนยางพาราแบบครบวงจร  
ตั้งแตการเลือกพันธุยาง การดูรักษา ระบบการกรีด และมีแปลงสาธิตการปลูกสละแซมยาง  
 
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 
หลักสูตรการเรียนรู: 
 1. การบริหารจัดการสวนยางพารา 
 2. การเลือกพันธุยางพารา 
 3. การปองกันและรักษาโรคยางพารา 

4. การปลูกพืชแซมยางพารา 
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ฐานการเรียนรู: 
 ฐานการเรียนรูท่ี 1 ฐานการบริหารจัดการสวนยางพารา 
 ฐานการเรียนรูท่ี 2 ฐานพันธุยางพารา 
 ฐานการเรียนรูท่ี 3 ฐานโรคยางพารา 
 ฐานการเรียนรูท่ี 4 ฐานพืชแซมยางพารา 
 

 
แปลงเรียนรู 
 

 
เครือขาย :   1.แปลงเศรษฐกิจพอเพียง นายละมาย โรจนพุทธ ม.1 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
 2. แปลงเศรษฐกิจพอเพียง นายอํานวย นวลแกว ม.4 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายพงศพันธ  เตชนราวงศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทรศัพท 084-3006150 
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ปะเหลียน - โตนเตะ 

 
 

อบต. 

 

ศพก. 

บานปากอ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
สินคาหลัก: ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :284,364 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย:10,292 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง: บานปากอ  หมูท่ี 5  ตําบลปะเหลียน  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
พิกัด: Latitude  7.32491 Longitude 99.81662  x 590136   y 809749  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมนตรี  จั่นจตุรพันธอายุ 63 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  103  หมูท่ี 5  ตําบลปะเหลียน  อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท: 075-269226 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95 ปลูกยางพารา  
- สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม ผลผลิตมีคุณภาพยางต่ํา ปุยเคมีราคาสูง  
- สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก และปุยผสมเคมีใชเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในสวนยางพารา 

แนวทางการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนเกษตรกร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุน 
การนําไปใชประโยชน: การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุน 
หลักสูตรเรียนรู : 1.การลดตนทุนการผลิต 
  2.การโรคยางพาราและการปองกันกําจัด 
  3.การปรับปรุงคุณภาพยางแผน 
  4.การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 
ฐานเรียนรู:  
ฐานเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิต 

1.1การผลิตปุยอินทรียเปนการเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน และทําให
ดินมีสภาพท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช 

1.2 การสงเสริมการใชปุยเคมีตามผลการวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด) 
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ฐานเรียนรูท่ี ๒ โรคยางพาราและการปองกันกําจัด  โรคยางพาราเกิดข้ึนไดทุกระยะการเจริญเติบโตและทุกสวน 
ของตนยางสภาพภูมิอากาศและการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกรเปนปจจัยสงเสริมหรือจํากัดโรคยางพาราท่ี
ระบาดในประเทศไทยสวนใหญมีสาเหตุจากเชื้อราเชน  โรครากขาว  โรครากแดง โรครากน้ําตาล โรคเสนดํา  
และอาการเปลือกแหง เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพาราอาชีพทําสวนยางพาราเพียงอยางเดียวและเปนลักษณะการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว จึงมีรายไดจากสวนยางพาราเพียงทางเดียวการเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครอบครัว โดยการปลูก 
พืชรวม0 ชวยเพ่ิมชองทางในการเสริมรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: กลุมผลิตขาวไร , กลุมพืชผัก , กลุมเพาะเห็ด, กลุมวิสาหกิจชุมชนอนุรักษผึ้งโพรงไทย  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายสมนึก  สมเพชร  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 081-2721168 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
สินคาหลัก: ปาลมน้ํามัน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย :21,890 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย:1,202 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง:103 หมูท่ี 1 ตําบลบอน้ํารอน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
พิกัด:Latitude  7.44650Longitude  99.49645    x  554781 y 823140  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดะอา  หวังโสะ 
ท่ีอยู :103 หมูท่ี 1 ตําบลบอน้ํารอน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท :084-3068101 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 1,150 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาประมาณรอยละ 25  
- ราคายางพารามีราคาตกต่ําลง  
- นโยบายการสงเสริมใหเปลี่ยนพ้ืนท่ียางเปนปาลมน้ํามันจากโครงการของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
- เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากยางพาราและพ้ืนท่ีนารางเปนปาลมน้ํามัน  
- ความรูทางการจัดการปาลมน้ํามันใหสามารถผลิตปาลมไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ีตองการของเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา : ๑. เพ่ิมปริมาณผลผลิต 3500 กิโลกรัมตอไร เปน 5000 กิโลกรัมตอไร 
 ๒. การประกอบอาชีพเสริมในสวนปาลมน้ํามัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
  2. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน (การเลี้ยงผึ้ง) 
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ตองเปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราเทานั้นและมีการรับรองพันธุเลือกซ้ือตนกลาท่ีมี

ลักษณะสมบูรณ แข็งแรงไมผิดปกติ ไมมีโรคและแมลงทําลายโคนตนควรมีขนาดใหญเลือกซ้ือ

จากแปลงเพาะกลาท่ีมีปายแสดงวาเปนแปลงเพาะกลาปาลมน้ํามันท่ีไดรับการรับรองโดยกรม

วิชาการเกษตร สามารถตรวจรายชื่อ “ผูขอจดทะเบียนแปลงเพาะกลาปาลมน้ํามัน”  

ไดจาก http:// www.it.doa.go.thดูหลักฐานแหลงท่ีมาของพันธุ ท่ีนาเชื่อถือ และท่ี 

กรมวิชาการเกษตรรับรอง ซ่ึงตรวจสอบไดจากแบบบันทึกการตรวจสอบแปลงเพาะตนกลา

ปาลมน้ํามันสําหรับผูประกอบการ 

การเลือกพ้ืนท่ีควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีดินมีชั้นหนาดินลึก ความอุดมสมบูรณสูงถึงปานกลาง มีลักษณะ

ดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว เนื้อดินไมควรเปนทรายจัด ไมมีชั้นลูกรัง หรือชั้นดิน

ดานสูงมากกวา 0.50 เมตรมีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง น้ําไมแชขังนาน มีระดับน้ําใตดินตื้น 

ควรอยูในเขตท่ีมีปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,800มม./ป แตละเดือนควรมีฝนเฉลี่ยประมาณ 

120มม./เดือน ฝนท้ิงชวงติดตอกันนานไมเกิน 3 เดือน เพราะชวงแลงท่ียาวนานทําใหดอกตัว

เมียลดลง ดอกตัวผูเพ่ิมข้ึน สงผลใหผลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลังจากนั้นมีแหลง

น้ําเพียงพอสํารองไวใช ถามีการขาดน้ํามากกวา 300มม./ปหรือชวงแลงติดตอมากกวา4 เดือน 

ฐานการเรียนรู : 
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเตรียมพ้ืนท่ี 

 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การคัดเลือกพันธุ 

 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 
 

 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเก็บเกี่ยว  
ฐานการเรียนรูท่ี 5 การเพ่ิมมูลคาจากสวนปาลมน้ํามันเพ่ิมรายได(การเล้ียงผึ้ง) 
 

 
 

 
 
  

1.  กลองไม สี่เหลี่ยมผืนผา กxยxส 25x53.5x30.5 ซ.ม. มีฝาปดครอบกลอง บน-ลาง   
     เเยกจากกลองทําจากไมเกาท่ีปราศจากกลิ่น 
2.  ชุดปองกันผึ้งตอย ใชเวลาจับหรือตรวจดูผึ้ง 
3.  ไขผึ้ง ใชทาฝากลองเพ่ือลอผึ้ง 
 

 

การตัดแตงทางใบ ทุกครั้งท่ีมีการตัดทะลายปาลมน้ํามันก็จะตัดทางปาลม

น้ํามันดวย ทางปาลมน้ํามันท่ีตัดแลวจะนํามากองไวใตโคนปาลมน้ํามันเพ่ือ

รักษาความชุมชื้น และรดปุยน้ําหมักชีวภาพเพ่ือชวยในการยอยสลายใหเปน

ปุยหมักใหปาลมน้ํามันใชประโยชน 

เครือขาย : 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางบุญญาพร  กายเพ็ชร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 
เบอรโทรศัพท :089-0372258 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
สินคาหลัก: ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :44,198 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย:1,415 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง :บานหนองใหญ หมูท่ี 5 ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
พิกัด :Latitude 7.67565  Longitude 99.34909  x 538500   y  848457  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายวิวัฒน  ฮางเต็ก อายุ  55 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 5 หมูท่ี 5 ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท: 081-9789579 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรอําเภอสิเกาสวนใหญปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันโดยสัดสวนของปาลมน้ํามันมี
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และพ้ืนท่ีการปลูกปาลมน้ํามันมากท่ีสุดอยูในตําบลกะลาเส  

- มีพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก(S1) มากกวารอยละ 80  
- มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในพ้ืนท่ีถึง 3 โรง  
- เกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูในการจัดการสวนปาลมท่ีเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตตอไรต่ํา ไมคุมทุน  

แนวทางการพัฒนา:  ๑.ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามันไรละ2,000บาท/ป 
 ๒. เพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามันจาก 3.3 ตัน/ไร/ป เปนอยางนอย 4.0 ตัน/ไร/ป 
 ๓. ทําใหปาลมน้ํามันท่ีสงขายบริษัทมีเปอรเซ็นตน้ํามันดิบ (CPO) ไมต่ํากวา 19 เปอรเซ็นต 
 

     
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีลดตนทุน-เพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

 

ศูนยเรียนรูฯ 
ปมบางจาก 

ไปอําเภอสิเกา 

ไปสามแยกควนกุน 

ระยะทาง 2.5 ก.ม. 
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หลักสูตรเรียนรู: 

1. การจัดการปาลมตามอายุ 
2. การจัดการปาลมตามหลัก 5 ดี 
3. การจัดการปาลมอยางยั่งยืนตามหลัก RSPO 
4. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลม (การเลี้ยงผึ้ง / แพะ) 
5. การวิเคราะหดินและการผสมปุยสั่งตัด / การผลิตปุยอินทรีย 
6. การจัดการระบบน้ําในสวนปาลม 
7. การจัดการโรคและแมลงในสวนปาลมน้ํามัน 

ฐานการเรียนรู:  
ฐานท่ี 1 การจัดการสวนปาลมน้ํามันกอนใหผลผลิต 

 ฐานท่ี 2 การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวง 10 ปแรก 
 ฐานท่ี 3 การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวงหลัง 10 ป 
 

 
 
 
แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย: ศูนยเรียนรูปุยชุมชนตําบลเขาไมแกว อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
  วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตปาลมอยางยั่งยืนกะลาเส-วังวิเศษ 
  วิสาหกิจชุมชน เทพพิทักษปาลม 

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)จํากัด 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายชัยนาท คงเขียว   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
โทรศัพท: 083-3076076 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรงั  (ยางพารา) 
สถานท่ีตั้ง : 192 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  
พิกัด :  X = 0552776  Y = 0846772 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายจาตุรงค  ดวงนุย 
ท่ีอยู : 192  ม.4 ต.เขาวิเศษ  อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  
เบอรโทร : 096-4740989 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี 
  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลเขาวิเศษสวนใหญประกอบอาชีพปลูกยางพารา รอยละ 90 ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S1) ปจจุบันยางพาราประสบปญหาดานราคาตกต่ําทําให
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีอดีตมีรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราอยูในเกณฑท่ีดีแตปจจุบันเกษตรกร
ประสบปญหาดานราคาทําใหรายไดลดลงสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
  การลดตนทุนการผลิตยางพาราและกิจกรรมสรางรายไดเสริมในสวนยางพาราโดยการใชพ้ืนท่ีในสวน
ยางพาราใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการบริหารจัดการสวนยางพารา 
 
หลักสูตรเรียนรู 

1. การจัดการสวนยางพารา 

2. การลดตนทุนการผลิต 

3. การสรางรายไดเสริมในสวนยางพารา 

 

 

ไป อ.สิเกา 

วัดเขาวิเศษ 

ศูนยเรียนรูฯ 

ไปตําบลอําเภอวังวิเศษ ไปตรัง 

ไป นาวง 

14



ฐานการเรียนรูท่ี 1 : ยางพาราพันธุดีและการดูแลรักษาสวนยางพาราฤดกูาลเปดกรีดใหมและระบบการกรีด 
- ลักษณะพันธุยางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก 

- ปจจัยท่ีตองพิจารณาในการเลือกพันธุยางสําหรับปลูก 

- การเลือกพ้ืนท่ีปลูก 

- ผลเสียการปลูกยางในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม 

- การเตรียมพ้ืนท่ี การกําหนดระยะปลูกและการวางแนว 

- การลับมีดและการการกรีดยางท่ีถูกตอง 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 : การจัดการดิน ปุย สวนยางพารา 
- การวิเคราะหดิน 

- ปุยและความตองการของพืช 

- การผสมปุยใชเอง 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 : การปลูกพืช เล้ียงสัตว ประมง ในสวนยางพารา 
- การปลูกพืชรวมยาง 

- การเลี้ยงสัตวในสวนยาง 

- การเลี้ยงปลา/กบ ในสวนยาง 

- บัญชีครัวเรือน 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 : การปองกันกําจัดโรค และศัตรูยางพารา 
- โรคยางพาราและการปองกันกําจัด 

- ขอสังเกตตนยางท่ีเปนโรค 

- การจําแนกชนิดโรค 

- การควบคุมโรค 

- การกําจัด รักษา และควบคุม 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 : การทํายางแผนช้ันดี 
- การทําแผนดิบคุณภาพดี 

- ลักษณะยางแผนคุณภาพดี 

แปลงเรียนรู 
 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวศรินทร แกนแกลว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 062-2421803 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  
สินคาหลัก: ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 18,349 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย:1,120 ครัวเรือน 
พิกัด : Latitude  7.80010 Longitude  99.64567  x 571188   y  862254  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายฉัตรชัย  รัตวิวัฒนาพงศ   
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 57 หมูท่ี 6  ตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
เบอรโทรศัพท : 081 - 9784589 
สถานการณของพ้ืนท่ี :ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีกําลังไดรับความสนใจ 
จากเกษตรกรรายใหมในตําบลเขาปูนและตําบลใกลเคียง เพ่ือปลูกทดแทนยางพารา 
เนื่องจากสาเหตุ 

- ภาวะราคายางตกต่ําและตนทุนการผลิตสูง  
- คาแรงสูงเม่ือเทียบกับคาแรงการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน  
- ตองการลดภาระในการตรวจดูแลสวนยาง 
- เกษตรกรสวนใหญยังขาดประสบการณและประสบปญหาการจัดการสวนใหไดผลผลิตท่ีดี  

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การจัดการสวนปาลมท่ีดี ทําใหไดผลผลิตคุมคา 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันตามหลัก 5 ดี 

         2. การตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน 
         3. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน (การเพาะกลาปาลมจําหนาย) 

       4. การจัดวางกองทาง / การใชปุยพืชสด 
       5. การจัดการระบบน้ําในสวนปาลมน้ํามัน 
       6. การจัดการวัชพืช โรคและแมลงในสวนปาลมน้ํามัน 
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ฐานการเรียนรู :  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเลือกพ้ืนท่ีปลูกดี 
 
  
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การใชปาลมพันธุดีและแหลงพันธุดี 
 
  
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการสิ่งแวดลอมดี 
 
  
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การจัดการสวนดี 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 การเก็บเก่ียวผลผลิตดี 
 
 
 
แปลงเรียนรู 

    
 
เครือขาย : สมาคมชาวสวนปาลมน้ํามัน จ.ตรัง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : วาท่ีรอยตรีวิทพงศ ขําวิชา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-5692036 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
สินคาหลัก: ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 80,189 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย: 3,796 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 16 หมูท่ี 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
พิกัด: Latitude 7.95424  Longitude99.62240  x 568598 y 879291  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 
 
 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสมหมาย ธรรมกิจ 
ท่ีอยู: เลขท่ี 16 หมูท่ี 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
เบอรโทรศัพท: 083-1731902 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  

- ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลัก ไดแก ยางพารา และปาลมน้ํามัน 
- พ้ืนท่ีตําบลควนเมามีความเหมาะสมแกการปลูกยางพารา (S1) 
- มีเกษตรกรหัวกาวหนาท่ียึดอาชีพการทําสวนยาง และเปนท่ียอมรับของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจํานวนหลายราย 

แนวทางพัฒนา: การผลิตยางแผนคุณภาพดีและการทําไรนาสวนผสม เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การผลิตยางแผนคุณภาพดี และการทําไรนาสวนผสม  
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
หลักสูตรการเรียนรู:  1. การผลิตยางแผนคุณภาพดี 

2. การทําไรนาสวนผสม 
ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพยางพารา 
ใหความรูเ ก่ียวกับการผลิตปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ และการ
วิเคราะหดิน 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การลดรายจาย เพ่ิมรายได ให

ความรูเก่ียวกับการปลูกพืชผักผสมผสาน การปลูกพืชสมุนไพร 
การทํานา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก การเลี้ยงปลา บริโภคใน
ครัวเรือนเพ่ือลดรายจาย และจําหนายในชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได

ในครัวเรือ 
 
 
 

ที่วาการอําเภอรัษฎา 

ไป ต.เขาไพร ไป อบต.ควนเมา ส่ีแยกตลาดชม 

ไป อ.หวยยอด 

ไป ม.7 ต.ควนเมา 

ศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูท่ี 3 การปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหความรูเรื่องการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีตางๆ เชน  
การทําน้ําสมควันไม การผลิตเชื้อไตรโคเดอมา 
 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี  

ใหความรูเรื่องการผลิตยางแผนดิบใหมีคุณภาพทุกข้ันตอน 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การจัดทําบัญชีครัวเรือนใหความรู

เรื่องหลักการจัดทําบัญชีครัวเรือนในทุกกิจกรรม 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : กลุมผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลเขาไพร 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายปรีชา ชูคํา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท 093-5741392 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (กิจกรรมยางพารา) 
สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 4 ตําบลบาหวี อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 
พ้ืนท่ี :  6 ไร 
พิกัด : X 0565851 Y 0802770 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 
    ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายชม ชุมสกุล 
    ท่ีอยู : 37/1หมู 4 ต.บาหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 92120 
    เบอรโทรศัพท: 081-2738593 

 

 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เปนแหลงเรียนรูยางพาราแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเปนจุดเรียนรูถาวรและสามารถเปนตนแบบแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เกษตรกรชาวสวนยางพ่ึงตนเองไดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดการสวนยางพาราอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. การผลิตปุยหมักและการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

   3. การปลูกไมผล ไมปา และพืชรวมยาง  
   4. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรปองกันและจํากัดโรครากขาวยางพารา 

 
 

20



 
ฐานการเรียนรู:  
ฐานท่ี ๑ การดูแลและรักษายางพาราฤดกูารเปดกรีดใหม 
    ใหความรูในเรื่องพันธุยาง การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว 
ผลผลิตโดยเรียนรูการกรีดยางอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 มีการฝกปฏิบัติโดยใหกรีดจริง 
 
ฐานท่ี ๒ การปองกันกําจัดโรครากยางพารา 
   ใหความรูในเรื่องศัตรูและโรคยางพาราโดยมุงเนนโรครากยางพารา 
เนื่องจากพบวาทําความเสียหายใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีซ่ึงจะมีการฝก 
ปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันกําจัดโรครากยางพารา 
และบรรยาย สาธิตวิธีการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
ฐานท่ี ๓ การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา 
   สนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมรายไดในสวนยางและบริเวณแปลงยาง  
ไดแก มะพราว มะพราวกินยอด ขนุนบานสะตอไมปาเชน ไมสัก  
ตะเคียนทอง  และการปลูกผักเหมียงเปนพืชรวมยาง 
 
ฐานท่ี ๔ การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา 
   สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตและ 
ใหความรูในเรื่องการใสปุยตามคาวิเคราะหดินและปุยสั่งตัด การใชปุย 
อินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสาธิต 
การเก็บตัวอยางดิน และการวิเคราะหดินอยางงาย 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 
 
 
เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยนาเกาะสัก,    

ศบกต.ตําบลบาหวี 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  : นางสาวลีลา  เท่ียงธรรม   ตําแหนง  : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เบอรโทรศัพท : 062-2430162 
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