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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,520 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 603 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง :  บานเลขท่ี 5 หมูท่ี 5 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  
พิกัด : Latitude 6.82845 Longitude 101.23012 
ระดับการพัฒนา : ปานกลาง 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

                                               ถนนสายเอเชียสาย 402 

          

            แปลงเรียนรู้ 

                                                                                                                         

                     ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 มัสยิด 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายรณฤทธิ์ อาจหาญ อายุ 46 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 6/1 หมูท่ี 5 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 081-8980401 
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สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญ 
ของอําเภอเมืองปตตานี เกษตรกรสวนใหญจะทํานาเพ่ือบริโภคโดยพ้ืนท่ีของตําบลปะกาฮะรังเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับ 
การปลูกขาว ดินมีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับมีกลุมเกษตรกรผูใชน้ําดีเดนระดับประเทศ โดยท่ีผานมา เกษตรกร 
ยังประสบกับปญหาผลผลิตเฉลี่ยยังไมไดเปนไปตามหลักวิชาการและประสบการภาวะอุทกภัยอยูเปนประจําและ
เกษตรกรยังขาดความรูและเทคโนโลยีในการผลิตขาว 
แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยของขาว ปละ 600 กิโลกรัม/ไร และลดตนทุนในการผลิตขาวใหได  
                           ไรละ 300 บาท 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : กลุมผูใชน้ําดีเดนระดับประเทศและดินมีความอุดมสมบูรณ มีเทคโนโลยีการผลิตขาวท่ีถูกตอง  

ตามหลักวิชาการ 

หลักสูตรการเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตขาว  
   2. การเพ่ิมผลผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรู : 1 การเตรียมพ้ืนท่ี ตั้งแตการไถ การดํา การปกดํา การเก็บตัวอยางดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  
                       ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ฐานการเรียนรู : 2 การใชเมล็ดขาวพันธุดี ใชในอัตราท่ีเหมาะสม โดยเนนพันธุท่ีใหผลผลิตตอไรสูง และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ฐานการเรียนรู : 3 การเก็บตัวอยางดินและใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
ฐานการเรียนรู : 4 การปองกันและกําจัดแมลง โดยสงเสริมใหทําปุยน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือลดการใชปุยเคมี 
ฐานการเรียนรู : 5 การเก็บเก่ียวผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศจช. / ศดปช. / หมูบานเกษตรตนแบบ / องคกรภาคประชาชนเพ่ือสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชัยยศ โลหภาษัย        ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   
             นางสาวกูซารีฟะ สตอหลง  ตําแหนงนักวิชาการนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  
เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๘๙๘๐๔๐๑  , 083-1969893 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกะพอ  จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 32,902 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,433 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง:บานเลขท่ี 15/1 หมูท่ี 7 บานเจาะกะพอใน ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 
พิกัด : Latitude 6.12693 Longitude 101.20181    X=743676: Y=677736  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

อาํเภอสายบุรี

ที�ว่าการ อ.กะพ้อ

โรงสีขาว

200 ม

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

มัสยิด

หมู 7 ต.กะรุบี

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายแวอุเซ็ง อุแต 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 15/1 หมูท่ี 7 บานเจาะกะพอใน ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 
เบอรโทรศัพท : 08-1275-6642 
สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลกะรุบี สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 60 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบล 
เกษตรกรเก็บผลิตเปนยางกอนถวยคิดเปนรอยละ 90 ของเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราท้ังหมดในตําบล ประสบปญหา 

- ราคาปจจัยการผลิตท่ีสูง  
- โรคระบาด  
- ผลผลิตขาดคุณภาพ 
- ราคาผลผลิตตกต่ํา 

แนวทางการพัฒนา :   
-    การลดตนทุนการผลิต 
-    เพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงข้ึนและสรางรายไดเสริม โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 350 บาท   
-    เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนรอยละ 10 
-    รายไดเสริมหลังจากกรีดยางพารา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนและเพ่ิมรายได 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมรายได 
หลักสูตรการเรียนรู : 

1.การดูแลสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
2.การใชสารชีวภัณฑในสวนยางพารา 
3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
4.การเพ่ิมรายไดหลังกรีดยางพารา 
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ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรูท่ี ๑ การกรีดวิชาการยางพาราท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การผลิตและใชเชื้อราไตรโคเดอมาเพ่ือใชปองการการเกิดโรครากขาวในยางพารา 

   

 

ฐานการเรียนรูท่ี ๓ การผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพเพ่ือลดการใชปุยเคมี 

   

 

 
ฐานการเรียนรูท่ี ๔การปลูกพืชสมุนไพร และการทําเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู 

เครือขาย :กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดปตตานี 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายฮาเซมดอเลาะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท: 086-9984559 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 44,847 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,623 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง: บานเลขท่ี 52  หมูท่ี 5 ตําบลเกาะจัน  อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

พิกัด :Latitude6.72875   Longitude 101.36783   x  761751  y  744398  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายตวนมะ  ตวนกือจิ 

บานเลขท่ี 52 หมูท่ี 5 ตําบลเกาะจัน อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 087 – 2993041 

สถานการณของพ้ืนท่ี: 
- อําเภอมายอมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา รอยละ 42 ของพ้ืนท่ีการเกษตร  
- แตมีปญหาคุณภาพการผลิตและราคายางพาราตกต่ําจึงตองมีการพัฒนาและสงเสริมการผลิตของเกษตรกรใหมี
คุณภาพดีและมีรายไดเพ่ิมข้ึนแบบครบวงจร ทําการผลิตควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิต  กิจกรรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  
เทคโนโลยีเดนของศูนย:การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
การนําไปใชประโยชน:ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู:การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารากิจกรรมเสริมเพ่ิมรายไดและการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

ฐานเรียนรูท่ี ๑มีดและการลับมีดลักษณะของมีดกรีดยาง สวนประกอบของมีดกรีดหลักการลับมีดอยางถูกวิธี  
5 ล (1.ลับ2.ลาง3.ลูบ4.เล็ง5.แล) ลักษณะของมีดท่ีดี และลักษณะการลับมีดอยางถูกวิธี 
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ฐานเรียนรูท่ี ๒ หลักการกรีดยางพารา ลักษณะทอน้ํายาง  การแบงกรีด และการเปดกรีด 
 

 

 

           

 

ฐานเรียนรูท่ี๓ การใชแก็สเอทธิลีนเทคนิคการติดตั้งแก็สเอทธิลีน  วัสดุอุปกรณในการติดตั้ง  และวิธีการในการ
ติดตั้งรวมท้ังขอดีและขอเสียในการติดตั้ง 

 

 
 

 
ฐานเรียนรูท่ี4 หลักการใสปุยยางพารา การเก็บตัวอยางดินในการวิเคราะห  การวิเคราะหดิน การผสมปุยใช

เองและการใสปุยยางพารา  การทําปุยอินทรีย 
  

  

 
 

ฐานเรียนรูท่ี5 การขยายเช้ือไตรเดอรมาการขยาย และวิธีการเชื้อไตรโคเดอมาในสวนยางพารา 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูท่ี 6กิจกรรมเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา การปลูกพืชแซมยาง(ผักหมียง ไผ ยางพารา สละ)  
เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงแพะ และการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
 

 
 

 

แปลงเรียนรู:สวนยางพารา  จํานวน 1 ไร   

 

  

 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทุงยางแดง   

สายบุรี  ยะรัง และ กะพอ จังหวัดปตตานี 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางวิลาวัลย  ประดู  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท : - 

ลกัษณะของมีดท่ีลบัผิดวธีิ 

คุณคาทางอาหารสวนท่ีกินได
ใน 100 กรัม 
พลังงาน 91kcal 
คารโบไฮเดรต  14.9 g  
โปรตีน5.2g       
ไขมัน 1.49 g 
Ca   450 mg     
P  224.2 mg      
Fe  2.15  mg    
B1  0 .18  mg      
B2  1.25   mg     
ไนอะซิน1.73  mg 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 33,011 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,192 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง :บานทุงคลา หมูท่ี 1 ตําบลทุงคลา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

พิกัด : Latitude 6.73610  Longitude101.53088  x  779782  y  745301  zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย:  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

 

 ปตตานี – นราธิวาส 

 

      ศูนยเรียนรู ฯ 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายพิพัฒน  ราชรักษ อายุ 49 ป 

บานเลขท่ี 117 หมูท่ี 1 ตงทุงคลา อ.สายบุรี จ.ปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 098-6719904 

สถานการณของพ้ืนท่ี :เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทุงคลา สวนใหญปลูกยางพารา

รอยละ 90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมการปลูกยางพารา (S1) รอยละ 80 ผลผลิตเปนน้ํายาง และยางกนถวย  

แตประสบปญหา 

-ราคายางตกต่ํา  

-ปุยเคมีมีราคาแพง  

แนวทางการพัฒนา :การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตยางพารา  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุน 

หลักสูตรการเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

ฐานการเรียนรู :1.การใชปุยในสวนยางและการผสมแมปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต16สําหรับตนยางท่ีเปดกรีดแลว16เพ่ือ

รักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดินสูตรปุยท่ีแนะนําคือ 30-5-18 ใสในอัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอปแบงใส 2 ครั้ง 

ครั้งละ 500 กรัมตอตนในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนโดยใสบริเวณก่ึงกลางระหวางแถวยางแลวกลบ ในกรณีสวน

ยางพ้ืนท่ีลาดชัน ควรใสเปนหลุมแลวกลบ โดยขุดหลุมลึก 5-10 ซม.ตนละ 2 หลุมเปนอยางนอย ในกรณีท่ีดินขาด

ธาตุแมกนีเซียมก็สามารถใสปุยคีเซอไรทเพ่ิมในอัตรา 80 กรัมตอตนตอป หรือโดโลไมทอัตรา 100 กรัมตอตนตอป

นอกจากจะชวยเพ่ิมธาตุแมกนีเซียมแลวยังเพ่ิมธาตุแคลเซียมใหกับตนยางอีกดวย 
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2. การทําปุยน้ําหมักชีวภาพทําใหหนายางนิ่ม กรีดงายและไดปริมาณน้ํายางสูงซ่ึงมีสวนผสมดังนี ้

1.สับปะรด  1  สวน 

2.เศษปลา 1 สวน 

3.กากน้ําตาล 1 สวน 

4.พ.ด.2 

 

 

นําสวนผสมท้ังหมดผสมกันโดยใชน้ําใหพอทวมสวนผสมท้ังหมดละลาย พ.ด.2 ใหเขากันกอนแลวจึงผสมลง
ไป ปดฝาภาชนะไมตองสนิท กวนทุกๆ 7 วันเม่ือครบ 21 วันจึงกรองน้ํานําไปใชได เคล็ดลับของสูตรนี้อยูท่ีสับปะรด 
ซ่ึงอาจจะมีกรดหรือฮอรโมนท่ีทําใหหนายางนิ่มได วิธีการใชทําไดโดยใชปุยน้ําหมัก1 สวนตอน้ํา 50 สวน ฉีดพน
บริเวณหนายาง 

 

3. การปลูกพืชรวมยางเพ่ือสรางรายไดเสริม แนะนําใหเกษตรกรปลูกผักเหมียง ระยะหางตน 3 เมตร ระหวาง 
แถว 2 เมตร หรือระยะระหวางตน 2.5 เมตร และระยะระหวางแถว 2.5 เมตร 
ขนาดหลุมปลูกกวาง 30 ซม. ยาว 30 ซม. ลึก 30 ซม. ขุดหลุมแยกดินบนไว
ขางหนึ่ง ดินลางไวขางหนึ่ง ตากหลุมไว 2 สัปดาห จากนั้นนําปุยคอกและดินชั้น
บนผสมกับปุยรองกนหลุมร็อคฟอสเฟต แลวจึงปลูกผักเหมียง กลบดินบริเวณ
โคนใหแนน รดน้ําใหชุม ใชไมหลักปกเชือกผูกใหเรียบรอย ชวงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการปลูกคือ ตนฤดูฝน 
 

 
แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย: - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นางสาวเครือมาศ  รอดบน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 - 6532219 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 71,036 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 7,090 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง:  เลขท่ี  15/3  หมูท่ี 2  ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 
พิกัด:  Latitude 6.69179  Longitude 101.13035   x  735504  y 740188  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

 

 

             

               ยะลา              ปตตาน ี

  
                                                                  
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู :  นายอับดุลอายิบ เพ็งมูซอ 
ท่ีอยู : เลขท่ี  15/3  หมูท่ี 2  ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี 
เบอรโทรศัพท:  089-4689512 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรรอยละ 80 ประกอบอาชพีสวนยางพารา พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ี (s1) เปนท่ี  ราบ
สลับกับภูเขาเหมาะกับการเกษตร เกษตรกรสวนใหญทําสวนยางพาราและทํานาเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณสูง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพารา  
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การกรีดยางอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการ 2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (รวมกลุมจัดซ้ือแม
ปุยเพ่ือผสมใชเอง ลดตนทุนการผลิต) 3. การผลิตเชื้อไตรโคเดอมา เพ่ือปองกันและรักษาโรคภายในสวนยาง 4. การ
ทําและใชปุยน้ําหมักภายในสวนยางพารา 5. การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา/พืชรวมยาง 6. พริกไทย 7: มะนาวใน
ทอ  
ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 เรื่องไตรโคเดอมา 

ไตรโครเดอมาเปนเชื้อราปฏิปกษท่ีสามารถควบคุมเชื้อราไฟทอปธอรา  
สเคลอเทียม พิเทียม ไรซ็อคโทเนีย และฟวซาเรียมท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดโรค
รากเนาโคนเนา และโรคเหี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื้อราไตรโครเดอมา 
จะเขาทําลายเสนใยเชื้อราไฟทอปธอราดวยการพันรัดหรือแทงเขาไปภายใน  
เสนใยของเชื้อราไฟทอปธอรา ทําใหเสนใยเชื้อราไฟทอปธอราเหี่ยวแฟบ     
และสลายตัวไปในท่ีสุด 

 

 

สถานีรถไฟนาประดู 

ตลาดนาประดู 

ศูนยเรียนรูฯ 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 เรื่องการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 

 ชวยใหตนยางพาราใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ปุยอินทรีย-ชีวภาพในสวนยาง  
ชวยปรับสภาพดิน ทําใหดินสามารถดูดซับธาตุอาหารจากปุยเคมีไดเต็มท่ีไมสูญ
หาย และจะคอย ๆ ปลดปลอยธาตุอาหารใหตนยางพาราใชประโยชนไดทันที จะ
ชวยใหตนยางพาราสามารถใชปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพชวยลดการใชปุยเคมี
ได 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 เรื่องการปลูกพืชรวมยางพารา 
 1. เพ่ิมรายไดเนื่องจากผลตอบแทนจากยางพาราอยางเดียวไมเพียงพอ 

 2. ลดความเสี่ยงดานการตลาดในชวงราคายางพาราตกต่ํา 

 3. ใชพ้ืนท่ีวางระหวางแถวยางพาราใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 4. ทําใหมีรายไดในชวงวันฝนตกซ่ึงไมสามารถกรีดยางพาราได 

 (พืชรวมยางพาราท่ีนํามาปลูกนั้นมีหลายชนิดและอยูในระหวางการศึกษาทดสอบ ไดแก ลองกอง มังคุด 

หวายขอดํา สําหรับพืชรวมยางพาราท่ีสงเสริมใหปลูก คือ เหมียง ซ่ึงเปนพืชผักสําหรับบริโภคใบออน) 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 เรื่องการปลูกมะนาวในทอบอ  

ฐานการเรียนรูท่ี 5 เรื่องการเล้ียงไกไข 

1. เพ่ิมรายไดเนื่องจากผลตอบแทนจากยางพาราอยางเดียวไมเพียงพอ 

2. ลดความเสี่ยงดานการตลาดในชวงราคายางพาราตกต่ํา 

ฐานการเรียนรูท่ี 6 เรื่องการกรีดยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

     

๑. หนายางท่ีกรีดมีแผลนอยลง 

2. ไดปริมาณและคุณภาพของน้ํายางมากข้ึน 

3. มีแรงงานในการกรีดยางเพ่ิมข้ึน (คนในครัวเรือนไดเรือนรูตอจากผูเขารวมโครงการ) 

4. เกษตรกรไมตองจางลับมีด (ลดรายจายของครัวเรือน) 

5. เกษตรกรสามารถผสมปุยใชเองได 

6. เกษตรกรมีการผลิตหัวเชื้อไตรโครเดอมาใชเองในครัวเรือน 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

เครือขาย:  - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางอริยา แกวพิมล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท: 093-5784315 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,425 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 537 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : 30 หมูท่ี 1 ตําบลมวงเตี้ย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 
พิกัด : X 750139 Y 737514 Zone 47N 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ปานกลาง 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายแผว  ทองชุม  อายุ ๖๓ ป  

บานเลขท่ี 30 หมูท่ี 1 ตําบลมวงเตี้ย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 084-3127247 
สถานการณของพ้ืนท่ี : บานปลักปรือ หมูท่ี 1 ตําบลมวงเตี้ย อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี เกษตรกรประกอบอาชีพทํา
สวนยางพารา และทํานา โดยพ้ืนท่ีนามีความเหมาะสมตอการทํานา มีระบบน้ําชลประทานท่ีดีตลอดท้ังป แตเกษตรกร
สวนใหญจะทํานาป เพียงปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรจึงรวมตัวกันเพ่ือทํานาปรัง เพ่ือเปนการเพ่ิม
รายไดใหแกครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอแมลานรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี และเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดมี
แนวคิดใหเกษตรกร ทํานาปรัง โดยเริ่มตนจากการรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด ป 2558 สงเสริมการปลูก
ขาวท่ีมีมูลคาสูงและตลาดมีความตองการมาก การใชเทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตขาว โดยใช
ควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ในการพัฒนาอาชีพทํานาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
  -การเพ่ิมผลผลิตขาว 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :   1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  
    2. การปองกันกําจัดศัตรูพืช (หนู, หอยเชอรี)่  
    3. สิ่งประดิษฐเพ่ือลดการใชแรงงาน 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การเตรียมดินท่ีเหมาะสม 
                      2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุท่ีดี 
   3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
   4. การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
   5. การปลูกขาวตนเดียว 
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ฐานการเรียนรู :  

1. การเตรียมดิน  

  

 

2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวดวยน้ําเกลือ 3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

    
 

4. การปองกันกําจัดหนูในนาขาว    5. การปลูกขาวตนเดียว 

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : ศจช. / ศดปช. 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุรวุฒิ เสารพูล ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  08๑-6043512 สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน 073-356256 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอนรักอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๔,๔๗๒ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๑,๙๕๘ ราย 

สถานท่ีตั้ง : ๓๒/๒หมูท่ี ๒  ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 

พิกัดท่ีตั้งแปลง : X=๗๔๓๓๖๐  Y=๗๕๖๒๒๖   (Zone ๔๗N) 

ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นางวรรณดี  ทองเกลี้ยง 

ท่ีอยู : ๓๒/๒  หมูท่ี ๒  ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗-๒๘๕๒๐๒๙ 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : บานทาดาน หมูท่ี ๒  ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี เกษตรกรสวนใหญประกอบ

อาชีพทํานา  ทําสวนมะพราวและปลูกพืชผักสวนครัว  โดยพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมตอการทํานา มีระบบน้ําชลประทานท่ีดี 

ตลอดท้ังป  เกษตรกรสวนใหญจึงสามารถทํานาไดท้ังนาปและนาปรัง  เพ่ือไวบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือจําหนาย  เกษตรกร

ในพ้ืนท่ีจึงมีการรวมกลุมกัน  ชื่อวากลุมทํานา  เพ่ือรวมกันผลิตขาวใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  นอกจากนี้

ยังมีกิจกรรมการลดตนทุนการทํานา  เชน  การผลิตฮอรโมนท่ีใชในนาขาว  การผลิตเชื้อชีวภัณฑเพ่ือใชในการปองกันแมลง

ศัตรูพืช  การทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง  การทําปุยหมัก  ปุยอินทรีย  เพ่ือลดการใชสารเคมี สรางสมดุลในระบบนิเวศของ

ทุงนา  ทําใหผลผลิตขาวท่ีนี่จําหนายไดในราคาท่ีสูงกวาราคาทองตลาด  นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอยางดินในนาขาวของ

เกษตรกรในแตละแปลงมาตรวจวิเคราะหคุณภาพ  เพ่ือสงเสริมการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

แนวทางการพัฒนา : สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานีและเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไดมี

แนวคิดใหเกษตรกรทํานาปและนาปรังอยางตอเนื่อง  โดยเริ่มตนจากการรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดปตตานี 

ป ๒๕๕๘ สงเสริมการปลูกขาวท่ีมีมูลคาสูงและตลาดมีความตองการมาก การใชเทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต และการ

เพ่ิมผลผลิตขาว โดยใชควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถ่ินการศึกษาดูงานภายในและภายนอกพ้ืนท่ีเพ่ือนําขอมูลความรูท่ีไดมา

ใชในการพัฒนาอาชีพทํานาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : - เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว (การดํานาตนเดียว การปลูกขาวแบบเปยกสลับ 

แหงแกลงขาว เปนตน) 

- การปองกันกําจัดศัตรูพืช (หนอน, หนู, หอยเชอรรี่) 

 

 
ศพก. 
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การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. เรื่องการลดตนทุนการผลิต 

   ๒. เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ 

   ๓. เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

   ๔. เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูท่ี ๑.                     ฐานเรียนรูท่ี ๒.                    ฐานเรียนรูท่ี ๓.                   ฐานเรียนรูท่ี ๔. 

เรื่องการลดตนทุนการผลิต                                                       เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ                                                     เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช       เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

แปลงเรียนรู 

 
 

เครือขาย:  ๑. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอนรัก 

๒. ศูนยวิจัยขาวปตตานี 

  ๓. ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวปตตานี  

  ๔. ชลประทานปตตานี   

๕. ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี   

๖. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลดอนรัก   

๗. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดอนรัก 

 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวณัฐชนา  วาโย  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๕๗๘๒๗๐๗ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก ๐๗๓-๔๓๗๐๖๘ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 33,731 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,428 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง บานบาแฆะ หมู 5 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 
พิกัด Latitude 6.67785   Longitude101.46925  x  772997  y  738822  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย:  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายซาการียา สะตอปา 
ท่ีอยู : 84 หมู 5 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 
เบอรโทรศัพท:0892984931 
สถานการณของพ้ืนท่ี:เกษตรกรใน ตําบลพิเทน สวนใหญทําสวนยางพารา รอยละ 95 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกยางพารา(S1)แตมีปญหา 

- ผลผลิตยางพาราท่ีไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  
- เกษตรกรมีรายไดนอย  
- ปจจัยการผลิตสูงปุยและสารเคมีมีราคาแพง 
- ดินมีความสมบูรณต่ํา  
- มีโรคระบาด 

แนวทางการพัฒนา:ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราใหไดมาตรฐาน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราครบวงจร 
การนําไปใชประโยชน: ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราครบวงจร 
ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรียนรูท่ี 1การกรีดยางอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

 

 

 

 

 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

1.1 หลักการเลือกตนยางท่ี 
เหมาะสมกับการเปดกรีด 

1.2 วธิีการกรีดยางท่ีถูกตอง 
1.3 วธิีการลับมีดกรีดยางอยางถูกตอง 

ไปอําเภอมา

 

ตลาด คอร์มิส 

อบต. พิเทน 

บ้านบา
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ฐานการเรียนรูท่ี 2การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4. การผลิตเช้ือราไตรโคเดอมาใชในการใชในการปองกันและรักษาโรคในยางพารา 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 5การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 
5.1 การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา 
5.2 การขยายพันธพืชเพ่ือเพ่ิมรายได  

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย :ศูนยบริหารจัดการศัตรูพืช ตําบลพิเทน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:นายไพบูลย สาลีโท ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทร:0916382585 

 

4.1 โรคท่ีเกิดกับยางพารา 
4.2 การปองกันและกําจัดโรค 
4.3 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอมา 

2.1 การเก็บตัวอยางดินสงตรวจ 
2.2 การวิเคราะหดิน 
2.3 การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน  

3.1 หลักการใหน้ํากับพืชชนิดตางๆ 
3.2 วธิีการใหน้ําท่ีถูกตอง 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 13,123 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,652 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : บานปาศรี หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

พิกัด :   Lattitude 6.774604   Longtitude 101.361478  

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางพัชรีย โชติรัตน อายุ 44 ป  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 65 หมูท่ี 3 ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
เบอรโทรศัพท : 081-0978787 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลตะโละ มีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 6,933 ไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวรอยละ 

31 และพ้ืนท่ีปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 52 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคเปนหลักสวนท่ี

เหลือจากบริโภคก็จําหนายใหแกพ้ืนท่ีใกลเคียง แตประสบปญหา 

- การผลิตยังใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ําอยูท่ี 360 กิโลกรัม       

- ขาดแรงงาน 

- ขาดเทคโนโลยีการผลิตขาว 

แนวทางการพัฒนา : การผลิตขาวใหมีคุณภาพและผลผลิตท่ีสูงข้ึน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีการถายทอดความรูเรื่องการบํารุงรักษาดินหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวดวยการปลูกพืช

ตระกูลถ่ัว 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
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หลักสูตรเรียนรู : 1. การเตรียมดิน      

 2. เมล็ดพันธุ  
 3. การใชปุยลดตนทุน      

 4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเตรียมดิน  

         เปนการสอนใหเกษตรกรไดเรียนรูเรื่องของ

การเตรียมพ้ืนท่ีโดยการใชเทคโนโลยีการผลิตและ

การดูแลรักษาสภาพดิน 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 เมล็ดพันธุ ก็จะเปนการสอนการเตรียมและ

การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวท่ีมีความสมบูรณไปเพาะปลูกก็จะเปน

การลดตนทุนการผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การใชปุยลดตนทุน จะเนนใหเกษตรกรใชวัสดุจาก

การเกษตรมาใชประโยชนโดยการทําน้ําหมักจุลินทรียจากหนอกลวยเพ่ือ

นํามาใชยอยสลายตอซังขาว 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การปองกันกําจัดศัตรูพืช สอนวิธีการใชสารชีวินทรียและการผลิตขยายเพ่ือเกษตรกรสามรถผลิต

ใชเองไดอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวบุปผา สุวรรณชาตรี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-2976020 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ยางพารา  

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 57,450 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,315 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง : บานบือแนรียง ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี  
พิกัด :Latitude 6.70859  Longitude101.29372   x  753564   y  742128 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย:  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นางฟารีดา เจะแว 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 75/2 หมูท่ี 1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี 
สถานการณของพ้ืนท่ี 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 90 ประกอบอาชีพปลูกยางพารา  
- พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S1+S2)  
- ปจจุบันยางพาราประสบปญหาดานราคาตกต่ําเกษตรกรมีรายไดลดลง 

แนวทางการพัฒนา :  
 - การลดตนทุนการผลิต  
 -การเพ่ิมผลผลิต 
 -การปลูกพืชเสริมเพ่ิมรายได 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตการเพ่ิมผลผลิต 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรูประกอบดวย 

ฐานท่ี 1 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเก่ียวกับสมโอปูโก  
ฐานท่ี 2 การใชน้ําอยางรูคุณคา 
ฐานท่ี 3การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีฟารมและการทําบัญชีภายในครัวเรือน 
ฐานท่ี 4 การปองกันศัตรูพืช     
ฐานท่ี 5 การทําปุยตามคาวิเคราะหดิน 
ฐานท่ี 6 การเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

- การกรีดยางพาราอยางถูกวิธี  -   การลับมีดอยางถูกวิธี 
 ฐานท่ี 7 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

- การปลูกพืชแซม   -   การทําเห็ดฟางในสวนยางพารา  

- การผลิตไสเดือนดินในทอซิเมนซ 
 

N 

เสนทาง 

410 

ปตตานี  

ยะลา 

ที่ทําการกาํนัลต.เมาะมาว ี

ท่ีตัง้ศนูย์ฯ 
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ฐานท่ี 1คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเก่ียวกับสมโอปูโก ฐานท่ี2การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 
 

ฐานท่ี3การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีฟารมและการทําบัญชีภายในครัวเรือน 

 

 

 

 
 

ฐานท่ี 4การปองกันศัตรูพืช   ฐานท่ี5 การทําปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 
 

ฐานท่ี 6การเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

 

 

 

 

ฐานท่ี7 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา  

1.      

2.  

3.  

 

เครือขาย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรังสํานักงานเกษตรอําเภอ
ยะรัง จังหวัดปตตานีสํานักงานการยางแหงประเทศไทยสํานักงานอําเภอเมือง จังหวัดปตตานีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดปตตานี 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นายอับดุลรอหนิง สามะอาลี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  

เบอรติดตอ: 061-2585295 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 5,551 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 805 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง:บานดินเสมอ ม.๑  ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี  

พิกัด :Latitude 6.62191  Longitude101.66416  x  794594  y  732743  zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย:  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายวิน  สีนวล  อายุ ๕๘ป  

บานเลขท่ี๔๑ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี 

เบอรโทรศัพท๐๘๑-๒๘๓๖๑๘๐ 

สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรตําบลตะโละไกรทองสวนใหญทําสวนยางเปนอาชีพหลักแตสภาวะปจจุบันตองเผชิญ

กับปญหาตางๆ อาทิ  

- ราคาของผลผลติตกต่ํา     - ตนทุนการผลิตสูง  

- พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  - การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

- ผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพต่ํา  - ขาดทุน มีหนี้สินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได    

แนวการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยเฉลี่ย ๕๐๐ บาท/ไร เพ่ิมปริมาณผลผลิตประมาณ รอยละ ๑๘ ตอไร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนการเพ่ิมปริมาณพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและสรางรายไดเสริม 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ยางพารา) 

หลักสูตรการเรียนรู/ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี๑ การใชสารชีวภัณฑในสวนยางพารา 

(วิทยากร นางสาวดวงเดือน  บุญอนันตสุข) 

ประเด็นการเรียนรู 

 ๑. การใชเชื้อราเมตาไรเซียมกําจัดปลวกในสวนยาง 

๒. การใชเชื้อราไตรโคเดอมาปองกันโรกรากขาว 

ในสวนยาง 

-เกษตรกรประสบปญหาในพ้ืนท่ีสวนใหญโรคของยาง 

เชน โรครากขาวและปลวกท่ีกัดกินเปลือกตนยางพารา 
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ฐานการเรียนรูท่ี๒ การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต (วิทยากร นายวิน  สีนวล) 

ประเด็นการเรียนรู :การทําน้ําหมักชีวภาพ,การผลิตปุยหมักชีวภาพอยางงาย 

ในการปรับปรุงคุณภาพดินและการผสมปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

    - การใชปุยชีวภาพในสวนยางพาราเปนการปรับปรุงคุณภาพดินให 

เหมาะสมตอตนยางท่ีจะนําไปใชและการใชปุยเคมีโดยนําดินมาวิเคราะห 

เปนการลดตนทุนการผลิตตนยางสามารถนําไปใชตรงกับธาตุอาหารท่ีตองการ 

ฐานการเรียนรูท่ี๓ การดูแลสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
(วิทยากร  นายวิน  สีนวล) 
ประเด็นการเรียนรู :  
๑.ระบบกรีดเพ่ิมผลผลิตแบบทางเลือกใหม 
๒. การปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงยางพารา 
๓.การใชน้ําอยางรูคุณคา 
การใหน้ําเพ่ิมความชื้นในสวนยางในชวงผลิใบเปนการเรงใหตนยาง 
ออกยอดและเพ่ิมน้ํายาง/ชวงการกรีดระบบการกรีดสองหนาเปนทางเลือกใหม 
ของเกษตรกรเปนการลดความเสียหายกับตนยางนอยท่ีสุดสามารถกรีดไดนาน 
ท่ีสุด 20-25 ปตนยางมีเวลาพักเพ่ือสรางน้ํายาง เพ่ือใหไดผลผลิตสูงกวา๑๘% 
 
ฐานการเรียนรูท่ี๔  การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา  
(วิทยากร  นางทับทิม  หนูเอียด) 
ประเด็นการเรียนรู : การเพาะเห็ดฟาง ในสวนยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายได       
การเพาะเห็ดฟางดวยทะลายปาลมน้ํามันในสวนยางพาราเปนการเพ่ิมรายไดในครัวเรือนในรอบการผลิตตอไร
ประมาณ ๑๒,๐๐๐– ๑๕,๐๐๐ บาท และวัสดุท่ีเหลือสามารถเปนปุยกับตนยางเปนการเพ่ิมความชื้นทําใหเพ่ิมน้ํายาง
สามารถลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

เครือขาย:สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดปตตานี , สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางสายบุรี, ศูนยศัตรูพืชชุมชน, 

สหกรณอําเภอไมแกน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสับรี   ไมบ ู ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑- ๐๙๒๘๒๓๑ 
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ท่ีวา่การอําเภอ

ปะนาเระ

ร.พ. ปะนาเระ

วดัดษิฐาวาส 

 ร.ร.ทา่ข้ามวิทยาคาร                                                                                  

แขวงการทางปะนาเระ

สํานกังานเกษตรอําเภอปะนาเระ
 ร.ร.ทา่ข้าม

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ:   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 9,560 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,394 ครัวเรือน 

สถานท่ีตั้ง: บานทาขาม หมูท่ี 3  ตําบลทาขาม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 
พิกัด : Latitude 6.84342  Longitude101.47529  x  773572  y  757145 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายธีรภัทร  เก้ือพะระ  อายุ  50  
บานเลขท่ี  67/1  หมูท่ี  3  ตําบลทาขาม  อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  
เบอรโทรศัพท: 08 3193 2592   0993108319 
สถานการณของพ้ืนท่ี: เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาขามมีอาชีพทํานา 
สวนมะพราว สวนปาลมน้ํามันและเลี้ยงสัตวเปนอาชีพแตพ้ืนท่ีสวนใหญ 
เปนพ้ืนท่ีการทํานาขาวรอยละ  85 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดเหมาะสม 
กับการปลูกขาว (S1) แตประสบปญหา 

- การผลิตเมล็ดพันธุยังไมไดคุณภาพ  
- ตนทุนการผลิตสูง  
- ผลผลิตตอไรต่ํา 
- ปุยเคมีราคาแพง  
- การระบาดของโรคแมลงศัตรูขาวโดยเฉพาะหอยเชอรรี่ 

แนวทางการพัฒนา : -การลดตนทุนการผลิตขาวไรละ 450 บาท(ตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 4,125 บาท)  
      -ผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรการเรียนรู :  1. การเตรียมดิน (การไถกลบ/การใชปุยอินทรีย) 
        2. การใชเมล็ดพันธุดี (การเลือก/คัดเลือก/การทดสอบความงอก) 
   3. การใชปุยน้ําหมักเพ่ือลดตนทุน 

4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห การใชปุยตามคา   
   วิเคราะหดินและการผสมปุย) 
5. การปองกันกําจัดศัตรูขาว (หอยเชอรรี่ ) 
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ฐานการเรียนรู :  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเตรียมดิน การไถพรวน การเตรียมดิน ลดพันธุปน การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกขาวใน 

   ฤดูกาลถัดไป 
 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี2การใชเมล็ดพันธุดี (การเลือก/คัดเลือก/การทดสอบความงอก)การใชเมล็ดพันธขาวคุณภาพดี ใช
อัตราท่ีเหมาะสมโดยเนนการเลือกพันธขาว การคัดเลือกขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและอัตราเมล็ดขาวท่ีเหมาะสม 
 
ฐานการเรียนรูท่ี3 การใชปุยน้ําหมักเพ่ือลดตนทุนการใชปุยน้ําหมักและปุยหมัก ใหถูกเวลาลดการใชปุยเคมีเพ่ิม
อินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสรางดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห การใชปุยตามคาวิเคราะห 

             ดินและการผสมปุย)ใชอัตราสวนท่ีเหมาะสม ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ชวยลดตนทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 การปองกันกําจัดศัตรูขาว(หอยเชอรรี่ ) การกําจัดศัตรูขาว โดยวิธกีารจับทําลาย ลดการใช    
                        สารเคมี 
ฐานการเรียนรูท่ี 6 การปลูกพืชหลังการทํานา (การปลูกขาวโพด  การปลูกถั่วลิสง) ปลูกขาวโพดและถ่ัวลิสงหลัง
นา เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรการหลังฤดูกาลทํานา 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 
เครือขาย : - 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นางสาวลาวัณย  สังขวัดชุม  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  0987400662 
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