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ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
สินค้าหลัก : ปาล์มน  ามัน 
พื้นที่เป้าหมาย : 25,066 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,302 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ้านฮูแตทูวอ  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด: Latitude 06.50148 Longitude 101.75031     x =0804200 y =0719467  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : - 
 
 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :   
 
  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

บ้านนายสมาน  ผ่านพรม ลานเทปาล์ม

น า้มนั 

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

   
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลต้นไทร 

ไปปัตตาน ี

ไปนราธิวาส 

อบต. ปะลกุาสาเมาะ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

  

                                                       

                                                

                                                        

                                                                                                                                                                       

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

วดัเชิงเขา 
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ฐานการเรียนรู้ :  
1. การท าสาวลองกอง 
เป็นการฟ้ืนฟูต้นลองกองด้วยการ
ท าให้เป็นต้นเตี้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. การตัดแต่งกิ่งลองกอง การตัดแต่งก่ิงเพ่ือ
ควบคุมทรงพุ่มต้นลองกอง 
 
 
 
 

3. การป้องกันและก าจัดศัตรูลองกอง 
ชนิดของศัตรูพืชลองกอง และวิธีการป้องกัน
ก าจัด 
 
 
 
 
 
 

4. การท าปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุน
การผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แปลงเรียนรู้ : 
 

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

1. ส่งเสริมเทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่ม เพ่ือความสะดวกในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต  และวิธีการตัด
แต่งช่อดอก ช่อผล  

2. ส่งเสริมการดูแล จัดการ การผลิตลองกองคุณภาพ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และการเก็บเกี่ยว
ลองกองที่ถูกวิธี  

3. ส่งเสริมแนวทางการลดต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตปุ๋ยใช้เอง ด้วยวัสดุที่มีเหลือใช้ในพ้ืนที่ โดยมี
เป้าหมายให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ย  เฉลี่ยไร่ละ  4,000  บาท 

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

ด้วยการการตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และการเก็บเก่ียวลองกอง 
ที่ถูกวิธี 

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

 
 
 
 
แปลงเรียนรู้ :  
 
 
 

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

7



ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ: นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ  

เลขบัตรประจําตัว 3 9606 00124 75 1  อายุ 47  ปี 

ที่อยู่: 38 หมูท่ี่ 1 บ้านตายา ตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

เบอร์โทรศพัท:์ 086 2899673 

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

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

หลกัสตูรการเรียนรู้: การดูแลรักษาสวน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกอง ลดต้นทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู้: 
 

ฐานท่ี ๑ ลดต้นทุนการใช้ปุย๋ โดยการใช้ พด ผลิตปุ๋ย, ปรับปรุงดินโดยใช้โดโลไมท์  
 

 
 

ฐานท่ี ๒  ระบบการใหน้้ําโดยวิธีทําเครื่องตะบันน้ํา ซึ่งจะเน้นการลดต้นทุน
การผลิต 

 
ฐานท่ี ๓  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว โดยเน้นการดูแลรักษาสวนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 
 
 

ฐานท่ี ๔ การจัดการสวนลองกองระยะติดดอกออกผล โดยเน้นการดูแลผลผลิต
ให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ฐานท่ี ๕    การป้องกันกําจัดศัตรูลองกอง ปัจจัยที่ส่งผลให้การเลี้ยงสัตว์ประสบ
ผลสําเร็จโดยเน้นการป้องกันกําจัดศัตรูลองกองเพ่ือดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพ และ
เน้นการเลี้ยงไก่ใน ศพก. เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 

ฐานท่ี ๖     การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เพ่ือควบคุมศัตรูพืชในลองกองภาคใต้
ตอนล่าง โดยเน้นการใช้วิธีผสมผสานในการป้องกันกําจัดศัตรูลองกอง หลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตปลอดภัยจากสารเคม ี
แปลงเรียนรู้ :  

                  
                          
                
 
 
 

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

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

มัสยิด 

อัลเราะห์มาน อบต.ปาเสมัส 

2.5 กิโลเมตร 

ศูนย์เรียนรู้ 
บ้านกวาลอซีรา 

ไปตัวอําเภอ 
สุไหงโก-ลก 

ไปตัวอําเภอ 
ตากใบ 

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

นอกจากนี้มีกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอ่ืนๆ เช่น อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  สอนอาชีพเสริมให้เกษตรกร เช่น 
การเพาะถั่วงอก  การทํานํ้ายาล้างจาน   แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย/เห็ดนางฟ้า  การปลูกสละอินโด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 

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

ฐานท่ี2  การใช้ปุ๋ยลดฐานท่ี1  เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานท่ี3  การเล้ียงไก่ไข่ 

ฐานท่ี4  การเล้ียงปลาในบ่อ

ฐานท่ี5  การเพาะเห็ด

แปลงเรียนรู้ : ภาพถ่ายแปลงเรียนรู้โดยรวม 

11



ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร 
 

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

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

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

ลองกองคุณภาพ 16 แปลง เป็นตัวอย่างในการพัฒนา 
- ทําระบบนํ้าครบวงจร 

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

           การทาํปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ  โดยใช้เศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ภายในพ้ืนที่ศูนย์ทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ    
 

 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท้ี่ ๒ การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
           การใช้นํ้าอย่างมีระบบ มีการจัดการนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีบ่อเล้ียงปลา มีฝายกั้นนํ้า กักเก็บนํ้าเพ่ือทดแทนในช่วงฤดูแล้ง 

 
 
 

 
 
 
 

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

ฐานการเรียนรูท้ี่ 4  คลินิกเกษตร 

 
 
 

 
 
 
 
 

           คลินิกเกษตร บริการประชาชน โดยการร่วมดําเนินการของ
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ 

 

 

 
ฐานการเรียนรูท้ี่ ๕ ด้านการตลาดลองกอง 

           ดา้นการตลาดลองกอง ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ
ลองกอง โดยมีศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนสุไหงปาดี รับส่ง สินค้า รองรับ
การตลาดให้เกษตรกรได้ 

 

  
แปลงเรียนรู้ :  

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

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

1.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมกระดังงาเพ่ือลดต้นทุนการผลติ เพ่ิมปริมาณผลผลิต
ต่อไร่และคุณภาพของผลผลิต 

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

ถนนสุไหงโก-ลก ตากใบ 

ศนูย์เรียนรู้
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หลักสูตรการเรียนรู้: การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมกระดังงา 
ฐานการเรียนรู้ :  

ฐานการเรียนรู้ที ่1 การผลติข้าวหอมกระดงังา  
กระบวนการผลิตข้าวหอมกระดังงาให้ได้คณุภาพ ต้ังแต่กระบวนการเตรียมดิน  
ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานการผลิตสินค้าคณุภาพ 
 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การลดตน้ทนุการผลติข้าว เป็นการเรียนรูก้ระบวนการ
ต่าง ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต ทั้งในส่วนของการใช้เมล็ดพันธ์ุที่ดี การใช้พืชปุ๋ยสด 
และปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่3 การจัดการโรค และแมลงศตัรูขา้ว การจัดการเก่ียวกับ

โรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว โดยให้เกษตรกรได้เรยีนรู้เกีย่วกับระบบนิเวศวิทยา
ในแปลงนาข้าว ได้รู้จักกับแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ สามารถ
บริหารจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและถกูวิธี 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การแปรรูปผลิตผลิตข้าว เป็นการเรียนรู้กระบวนการ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

                                                                            

             ศบกต.ฆอเลาะ          ศูนย์เรียนรู้ ศพก.                                     

             

                                                   

 

 

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

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

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

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

การทํานํ้าหมักพ่อ/นํ้าหมักแม ่สูตรเร่งการเจริญเติบโต สูตร
เร่งดอกและผล สูตรเร่งให้ผลโต 
ฐานเรียนรู้ 4: การใช้น้าํอย่างรู้คณุคา่  

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

แปลงเรียนรู้ :  

 

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

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

       ไป  จ.ปัตตานี              

                                                            อบต.ตะปอเยาะ  

                       ร.ร.บ้านปาลอบาตะ 

  

                                    อบต.ลุโบะบายะ                                อบต.ลุโบะบือซา 

                                                          ไป อ.เมืองนราธิวาส 

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

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

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

สามารถสร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกรเจ้าของ ศพก. โดยการปลูกในพ้ืนที่ว่างระหว่างแถวยาง 
และย้ายออกมาเมื่อต้นโตได้ขนาดที่เหมาะสมเพ่ือเลี้ยงต่ออีกระยะหน่ึงก่อนจําหน่าย 
วิทยากร นายฮาซัน  ลาแย 

 
ฐานที่ ๔.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์    เน่ืองจากในพ้ืนที่มีทลายปาล์มนํ้ามันที่เหลือจากโรงงานสกัด
น้ํามันปาล์มจํานวนมาก จึงได้นํามาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  วิทยากร 
นายอัสมี  ติสมานิ 
 

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

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

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

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้: นางอุษา แก้วมุสิก   
บ้านเลขท่ี  ๑๖/๒  หมู่ที่ ๒  ต าบลศรีบรรพต  อ าเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร์โทรศัพท์:  08-72909591 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรใน อ าเภอศรีสาคร ส่วนมากท าอาชีพท าสวนยาง และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ โดย
ผลไม้ที่ปลูกมากในพ้ืนที่คือลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ประจ าจังหวัดนราธิวาส แต่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
เพราะผลผลิตลองกองไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากผลผลิตไม่มีคุณภาพ เช่น ช่อสั้น ผลเล็ก ผลร่วง รสเปรี้ยว ศัตรูพืช
รบกวน เกิดจากสาเหตุเกษตรกรขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงสวน และขาดเทคโนโลยีการดูแลสวนตามหลัก
วิชาการ 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและยกระดับคุณภาพลองกองในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตลองกองและ
ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายลองกองในราคาที่สูงขึ้น มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง และสามารถด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกอง การตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล,การ
ป้องกันโรคแลศัตรูลองกอง มาตรฐาน GAP  ด้านการลดต้นทุนการท าปุยหมักชีวภาพ (พ.ด.) ,การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า
(กรมชลประทาน), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการท าบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)  
การน าไปใช้ประโยชน์ : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกองโดยการพัฒนาเป็นลองกองเกรด A และ B ออกสู่
ตลาดมากขึ้น โดยมีเป้าหมายผลิตลองกองเกรด A  30% เกรด B 50 % ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ
พัฒนาคุณภาพลองกอง ลดต้นทุนการผลิตโดยการท าปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ สามารถลดต้นทุนการการใช้ปุ๋ยได ้ 
2 - 3 บาท/กิโลกรัม  
หลักสูตรการเรียนรู้ : การพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตลองกอง 
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ฐานการเรียนรู ้:    
ฐานการเรียนรู้ที ่1 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
    เป็นจุดให้ความรู้และสาธิตการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เป็นการน าเศษวัสดุในสวนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด(บูรณาการร่วมกับ 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส) 

ฐานการเรียนรู้ที ่2 การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล การเก็บเกี่ยว และบรรจุ
ภัณฑ์  เป็นจุดให้ความรู้และสาธิตเรื่องการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตลองกอง 
ตั้งแต่ช่วงก่อนออกดอกจนถึงเก็บขาย  
 

ฐานการเรียนรู้ที ่3 การป้องกันโรคและศัตรูลองกองแบบผสมผสาน เป็นจุด
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและศัตรูลองกองโดยจะเน้นวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  

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

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

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

 

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

 

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

 
ฐานการเรียนรู้ 5 : การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า เป็นการเรียนรู้ในการใช้นํ้า
อย่างรู้คุณค่าในการปลูกพืชผักระบบน้ําหยดและองค์ความรู้ในการใช้นํ้าใน
ไม้ผล 
 

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

 

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

โรงเรียน 

บ้านไอร์โซ

ถนนจะแนะ-ช้างเผือก 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
(ศพก.) 

ตําบลช้างเผือก 
ฟาร์มตัวอย่าง 

บ้านไอร์บือแต 
ตําบลช้างเผือก 

ท่ีว่าการอําเภอจะแนะ 

ทิศเหนือ 

24



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

1. การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. การลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามัน 
3. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามนั 

ฐานการเรียนรู้ :    

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการพืน้ทีป่ลกูปลกูปาล์มน้าํมัน 
เพ่ือให้เกษตรมีความรู้ในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มนํ้ามันและเลือก

จัดการพ้ืนที่ปลูกได้ถูกต้อง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การจัดการสวนปาลม์ที่ใหผ้ลผลติ 

การใช้ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือค่าวิเคราะห์ใบปาล์มการใช้ปุ๋ย
หมัก  การตัดแต่งทางใบ การเก็บเกี่ยวผลผลติ  
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3  ศตัรพูชืของปาล์มน้าํมัน  
การขาดธาตุอาหาร การเกิดโรคในระยะต่างๆ ศัตรูปาล์มนํ้ามัน 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การลดตน้ทุนการผลติปาล์มน้ํามัน  
เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักการใส่ปุ๋ย และการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยต้นทุนตํ่า 

 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อาชพีเสริมเพิม่รายได้

สําหรบัเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น้ํามัน  
การสร้างอาชีพเสริมต่าง ๆสาํหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน  

เช่น การเพาะชําต้นไม้ ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 
เป็นต้น  
แปลงเรียนรู้ :  

 
 
 

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

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

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

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

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

การวิเคราะหด์นิและบาํรุงดนิ               การทาํน้าํหมักชวีภาพและลดตน้ทุนการผลติ 

เพ่ือให้ทราบลกัษณะพ้ืนที่ทีดิ่นก่อนปลูกปาล์มนํ้ามัน   เพ่ือผลิตและใช้นํ้าหมักและปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีและเพ่ิมผลผลิตปาล์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานที่ 3     ฐานที่  4 

การปฏบิตัดิแูลรกัษาและแมลงศตัรพูชืปาล์มน้าํมันทีส่าํคญั          การส่งเสริมการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 

 เพ่ือดูแลรักษาและปฏิบัติตามหลักวิชาการของสวนปาล์มนํ้ามัน    เพ่ือสร้างอาชีพเสริมในสวนปาล์มนํ้ามัน 
 

ฐานที่  5  ระบบการใช้น้ําในสวนปาล์มน้ํามัน 
  เพ่ือเป็นแนวทางการใช้นํ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 

 

แปลงเรียนรู้ :  

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

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายซูนัยดี  บินมะ  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 061-1788118 
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