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ถนนเมือง

พัทลุง-ทะเล

ลําปา 

ทะเลลําปา 

ถนนบานแร-พนางตุง 
สะพานขามคลอง 

บานอายใหญ  ม 2 

 

ศูนยเรียนรูฯ 
คลอง 

ถนนเลยีบ

คลอง 

ไปพนางตงุ 

 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 49,822 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,708 ราย 

สถานท่ีตั้ง: บานอายใหญ หมูท่ี 2 ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

พิกัด :  Latitude  7.61779  Longitude  100.06664  x 623047 y 8496694  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายไพรัตน  ตาแกว อายุ 56 ป 
ท่ีอยู : เลขท่ี 119 หมูท่ี 2 ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง 

เบอรโทรศัพท : 08 0707 0073 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการทํานาปลูกขาวมากท่ีสุด (S1) เนื่องจาก 

พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมมีน้ําทวมขัง การทํานาในฤดูนาประหวางเดือน 

พ.ย-ม.ค ของทุกป สภาพพ้ืนท่ีมีน้ําทวมขังยาวนาน เกษตรกรจะเวน 

การทํานา และปรับเปลี่ยนฤดูการทํานา ทํานา 2 ครั้งตอป ครั้งท่ี 1 เดือน ก.พ-มิ.ย ของทุกป ครั้งท่ี 2 เดือน มิ.ย-ต.ค 

ของทุกป ปลูกขาวพันธุท่ีไมไวตอชวงแสง ไดแก ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2  ปทุมธานี 1  กข 29  กข 47  ผลผลิตเฉลี่ย 

800-1,000 กิโลกรัมตอไร  ปจจุบันการทํานาประสบปญหา  

-ตนทุนการผลิตสูง  

-ราคาขาวตกต่ํา ขายไมไดราคา 

-การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช  

-พันธุขาวไมมีคุณภาพ ผลผลิตลดลง  
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แนวทางการพัฒนา :  
1. การลดตนทุนการผลิตขาว โดยการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ไดแก การไมเผาตอซัง 

การใชปุยอินทรียชีวภาพ และการใชเชื้อราไตรโคเดอมาปองกันโรคพืช ลดตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ 
3,523 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 250 บาท 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยเนนการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ ปลูกขาวท่ีไดราคาสูง โดยเฉพาะขาวหอม 
(ขาวหอมปทุม) 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี มาใชการผลิตขาวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู: 1. การใชเชื้อราไตรโครเดอรมาปองกันกําจัดโรคพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 

2. การใชปุยอินทรียชีวภาพลดตนทุนการผลิตขาว 

3. การยอยสลายตอชังเพ่ิมผลผลิตขาว 

ฐานการเรียนรู :  

 ฐานการเรียนรูท่ี 1. ฐานการเรียนรูการผลิต ขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานอาย

ใหญหมูท่ี 2 ตําบลชัยบุรี เปนฐานการเรียนรูการผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา ปองกันกําจัดโรคพืช 

 ฐานการเรียนรูท่ี 2 การใชปุยอินทรียชีวภาพผลิตขาว และยอยสลายตอชัง แปลงเรียนรูนายไพรัตน ตา

แกว เปนแปลงสาธิตการใชปุยอินทรียชีวภาพผลิตขาว และยอยสลายตอชัง เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

แปลงเรียนรู 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวพัทลุง สถานีพัฒนาท่ีดินพัทลุง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายอนุวัฒน  สงคง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ               

เบอรโทรศัพท : 08 1969 2719  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก :  ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 94,814 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 8,250 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานทุงยาว หมูท่ี 11 ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
พิกัด : Latitude  7.40518 Longitude  100.03093   x 613773 y 818673 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมนูญ สุขรัตน อายุ 47 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 132 หมูท่ี 11 ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  

เบอรโทรศัพท : 080-7107814  

สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด 5 ตําบล จํานวน 121,735 ไร  

พืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ขาว ปาลมน้ํามัน ไมผล ตามลําดับ และตําบลโคกมวงมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด 

จํานวน 30,976 ไร แตเกษตรกรสวนใหญประสบปญหา 

- ตนทุนการผลิตสูง  

- พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  

- การระบาดของโรคและแมลง  

แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิตยางพารา  

      - ปองกันและควบคุมการระบาดของโรครากขาวในยางพารา  

      - ใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนจุดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน 

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป  

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

หลักสูตรเรียนรู :   1. การลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยใชปุยสั่งตัด 

   2. การผลิตปุยหมักใชเอง 

   3. การใชเชื้อราไตรโคเดอมาในสวนยางพารา 
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ฐานการเรียนรู :   

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยใชปุยส่ังตัด การใชปุยใหถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  

โดยเนนการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาคาธาตุอาหาร และการผสมปุยเคมี   

นําแมปุยมาผสม เพ่ือลดตนทุนการผลิต ใชปุยเทาท่ีจําเปน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผลิตปุยหมักใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต และปรับโครงสรางดินใหอุดมสมบูรณ  

นําเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใชมาทําปุยหมัก ประกอบดวย ข้ีไกแกลบ มูลสัตว น้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การใชเช้ือราไตรโคเดอมา ควบคุมโรครากขาวในสวนยางพารา การผลิตและขยายเชื้อรา 

ไตรโคเดอมาเพ่ือกําจัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : สํานักงานเทศบาลตําบลโคกมวง สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สถานีพัฒนาท่ีดินพัทลุง 

วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบานทุงยาวพัฒนา ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลจองถนน  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวเรณู หองเมง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081 - 6099122 
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วดัดอนศาลา 

ไปทะเลน้อย 

ถน
นเ

อเ
ชีย

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 39,328 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,577 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเขากลาง หมูท่ี 13 ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
พิกัด  :   Latitude  7.76109  Longitude 100.05901  x 616776 y 858032  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
 
 
 
 
 
 
                        ไปศรีบรรพต 
          
 
 
 
 
 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายนัด ออนแกว  
ท่ีอยู : บานเขากลาง เลขท่ี 47  หมูท่ี 13 ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท : - 
สถานการณ : ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน มีครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 1,240 ครัวเรือน ทํานา 396 ครัวเรือน 
ปลูกขาวสังขหยด 3,337 ไร ซ่ึงเปนเขตท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกขาวระดับสูง (S1) และมีศักยภาพ ดังนี้ 
   - มีความชํานาญในการผลิตขาว ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุม  
            - แปรรูปขาวสารโดยโรงสีขาวชุมชนไดรับการรับรองระบบ GMP  
            - เปนสินคา OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดพัทลุง 
แนวทางการพัฒนา : - เพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวสังขหยดใหไดคุณภาพตามระบบขาวอินทรีย  
                           - ลดตนทุนการผลิต  
                           - เพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 
เทคโนโลยีเดนของศูนย : พัฒนาคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต การแปรรูปขาวสังขหยด 
การนําไปใชประโยชน : พัฒนาคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู : การผลิตและการแปรรูปขาวสังขหยดอินทรียครบวงจร (ผลิตตามระบบการรับรองขาวอินทรีย)  
สงเสริมการลดตนทุนการผลิต การใชปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี การแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวสังขหยด 
 
 
 

ที่วา่การอําเภอ

ควนขนนุ 

สถานีรถไฟ        

ปากคลอง 
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ฐานการเรียนรู 
ฐานการเรียนรูท่ี ๑ การผลิตขาวสังขหยดตามระบบ GAP และการทํานาขาวสังขหยดแบบอินทรีย 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การจัดเตรียมเมล็ดพันธุดีและการควบคุมศัตรูพืช 
ฐานการเรียนรูท่ี ๓ การแปรรูปขาวสารสังขหยดและผลิตภัณฑจากขาวสังขหยด การจําหนายและการตลาด

ขาวสาร 

 

 

 
รูปกิจกรรม 
 

 
 

 
 
เครือขาย : - 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายนฤเทพ บุญทองขาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
โทรศัพท : 0828219006  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 11,430 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,437 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานดอน  หมูท่ี 3  ตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :  Latitude  7.24719  Longitude 100.32453   x 646348 y 8046348  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :              
 
 
             
             
             
              
                           
          
                        
 
                      
ศูนยเรียนรู 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายสุทิน  ยิ้มศรี  อายุ  58 ป   
บานเลขท่ี  37 หมูท่ี 3  ตําบลดอนทราย  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
เบอรโทร 0899713836 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลดอนทรายสวนใหญปลูกขาวรอยละ  90 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) รอยละ 95.50 โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคสวนท่ีเหลือจําหนาย แตประสบปญหา 

-ปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง 
-ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
-โรคแมลงระบาด  
-ในชวงฤดูแลงขาดน้ํา  

แนวทางพัฒนา  - เพ่ิมผลผลิตขาวจากเฉลี่ยไรละ 400 กก. เปนไรละ 600 กก. 
  - ผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน : การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู : มี 4 หลักสูตร 
 1. การปรับปรุงบํารุงดิน โดยทําปุยพืชสด 
 2. การผลิตปุยชีวภาพ 
 3. การวิเคราะหดิน และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 4. การแปรรูปผลผลิตขาว 
 

 

เทศบาลตําบลดอนทราย
  

วัดหัวเตย 

ท่ีวาการอําเภอปากพะยูน 

ถนนปากพะยูน-ควนเนียง  

โรงเรียนบานโคกทราย 
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ฐานการเรียนรู 
 ฐานการเรียนรูท่ี 1 การปรับปรุงบํารุงดิน โดยทําปุยพืชสด (ปอเทือง) โดยเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุขาวท่ีตลาดตองการและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจัดหาพันธุขาวท่ีคุณภาพดี และ
กําหนด 
อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตามวิธีการปลูก 
 
 
 
  
 
 
 
                                 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผลิตปุยชีวภาพ การทําน้ําหมักชีวภาพ เนนการสาธิตวัสดุท่ีใช วิธีทํา การนํามาผลิต
ใชประโยชน การผลิตเชื้อไตรโคเดอมาปองกันเชื้อรา เนนการลดตนทุนการผลิต และปลอดภัยจากสารพิษ 
  
             
             
     
 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 วิเคราะหดินและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยเนนการใชปุยทุกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
ไดแก การสงดิน ตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวพัทลุง  ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวพัทลุง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายพานิช  นครานุวัฒนะ  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 09 8017 8510 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก :  มังคุด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,651 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  1,509 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานคลองเฉลิม หมูท่ี 5 ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :  Latitude 7.353800    Longitude 99.975890 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตันแบบ : นายบุญพา รัตนานุกูล      
ท่ีอยู : เลขท่ี 245  หมูท่ี 5 ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  
เบอรโทรศัพท : 089 – 9764077 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลคอลงเฉลิม มีการปลูกมังคุด 
เปนอาชีพเสริมจาการปลูกยางพารา จึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร กิจกรรม
การผลิตมังคุดคุณภาพดี เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจในดานการเกษตร โดยการ
เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชจนประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตและพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสามารถทําให
เกษตรกรเกิดการยอมรับและนําไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรเองอันจะสงผลใหพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนไป 

แนวทางการพัฒนา  :   การผลิตมังคุดคุณภาพดีและการรวบรวมผลผลิตจําหนาย 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตไมผลคุณภาพดี 

การนําไปใชประโยชน :  การผลิตไมผลคุณภาพดี 

หลักสูตรเรียนรู/ฐานการเรียนรู :  
1. การผลิตไมผลคุณภาพดี ( มังคุด  ลองกอง ) 
2. การผลิตปุยชีวภาพ  ปุยหมัก 
3. การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
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แปลงเรียนรู 

 
 

 
 

 
 

เครือขาย : กลุมไมผลอําเภอกงหรา  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวิเชียร  สงสุรินทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  081 – 0954322 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 101,507 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,978 ราย 
สถานท่ีตั้ง บานเกาะเรียน เลขท่ี 26 หมูท่ี 2 ตําบลคลองใหญ อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
จุดพิกัด  Latitude 7.290236  Longitude 100.063688 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู นางสาวอรัญญา ศรีไทย 
ท่ีอยู บานเลขท่ี 26 หมูท่ี 2 ตําบลคลองใหญ อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท 08-5670--9938  
สถานการณของพ้ืนท่ี   
 อําเภอตะโหมด มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 113,739 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 101,507 ไร คิด
เปนรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร ตําบลคลองใหญมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 25,579 ไร 
เกษตรกรชาวสวนยาง 1,360 ครัวเรือน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา (Zoning) ในระดับ 
S1 สภาพการปลูกยางพาราสวนใหญ ตนทุนการผลิตสูงจากการใชปุยเคมี ราคายางตกต่ํา ไมมีรายไดจากแหลงอ่ืน 
 
แนวทางการพัฒนา เพ่ิมรายไดในสวนยางพาราจากการทํากิจกรรมเสริมในสวนยางพาราและลดตนทุนการผลิตจาก
การใชปุยเคมี 
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  อาชีพเสริมในสวนยางพารา 
การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตร :  
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ฐานการเรียนรู/หลักสูตรการเรียนรู 
1. การปลูกพืชรวมยาง  
2. การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในสวนยาง  
3. การผลิตปุยหมัก  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย   
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นางสาวบุญกนิสา มาคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
โทร. 08-6836 3175            
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  
สินคาหลัก : ไกไข  
สินคารอง : ยางพารา ปลาดุก 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 76,151 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,985 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานวังยาว หมูท่ี 3 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
พิกัด : Latitude 7.42105    Longitude 99.55212   
ระดับการพัฒนาของศูนย : ดี 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
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ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายเฉลิม เรืองเพ็ง   
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 135 หมูท่ี 3 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
เบอรโทรศัพท : 089-9770783 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีการเกษตรของตําบลตะแพนสวนใหญเพาะปลูกยางพารา และอยูในเขตพ้ืนท่ีมี 
ความเหมาะสมมาก (S1) และมีเกษตรกรบางสวนท่ีปลูกไมผล ไดแก มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ ในลักษณะสวนผสม  
ซ่ึงจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ทําใหเกษตรกรประสบปญหา 
ราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง และเกษตรกรขาดทุน เกิดภาระหนี้สิ้น และไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  
แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตยางพารา 
          - เพ่ิมรายไดจากการทําไรนาสวนผสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : 1. ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิตยางพารา 

                             2. ใชวัสดุในชุมชนผลิตอาหารปลาและไกไขเพ่ือลดตนทุนดานอาหาร 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในสวนตนเองและเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกร 
                              ในพ้ืนท่ีในดานการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรเรียนรู/ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย โดยใชปุยเคมีตาม       
คาวิเคราะหดินและเสริมปุยอินทรียท่ีผลิตไดจากฟารมไกและน้ําจากบอเลี้ยงปลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ฐานการเรียนรูท่ี 2 การดําเนนิชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทําเกษตรแบบผสมผสาน สรางราย
รายวัน ใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ไดแก การปลูกยางพารา การปลูกไมผล การเลี้ยงไกไข (ผลิตสูตรอาหารเอง) การเลี้ยงปลาดุก (แปรรูปเปนปลาดุกราเพ่ือ
จําหนาย) การเลี้ยงเปด (รวมกลุมแปรรูปไขเค็มเพ่ือจําหนาย) 

 
 
 
 
 
 
 

  ฐานการเรียนรูท่ี 3 การเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกพืชแบบไรนาสวนผสมในสวนยาง ไดแก                 
ไมผล มังคุด ผักเหมียง พริกไทย เพ่ือเพ่ิมรายได 
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 ฐานการเรียนรูที 4 การผลิตปุยหมัก ปุยชีวภาพ โดยจัดหาวัสดุเหลือใชและวัสดุในครัวเรือนในชุมชน             
จัดหาปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต และเปนการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือใหไดผลตอบแทนสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ฐานการเรียนรูท่ี 5 การเล้ียงปลาและการผลิตอาหาร โดยเลี้ยงปลาดุก เพ่ือเพ่ิมรายไดลดตนทุนโดยนําวัสดุ            
ในชุมชนผลิตเปนอาหารเอง เพ่ิมมูลคาโดยแปรรูปเปนปลาดุกรา และนําน้ําจากบอปลาใชเปนปุยในสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเครือขาย : 
1. ศพก.เครือขายศูนยการจัดการดินปุยชุมชน หมูท่ี 9 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
2. ศพก.เครือขาย การผลิตทุเรียน หมูท่ี 5 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  
3. ศพก.เครือเกษตรทฤษฎีใหม หมูท่ี 3 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
4. ศพก.เครือขายการจดัการศตัรพืูชชุมชน หมูท่ี 5 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
5. ศพก.เครือขายศูนยเรียนรูการผลิตสละ หมูท่ี 5 ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
6. ศพก.เครือขายการผลติผักปลอดสารพิษ หมูท่ี 2 ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
7. ศพก.การปลูกมะนาว หมูท่ี 4 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 
8. ศพก.เครือขายศูนยเรียนรูการผลิตมังคุด หมูท่ี 8 ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
9 ศพก.เครือขายศูนยเรียนรูการผลิตมังคุด(แปลงใหญ)  หมูท่ี 2 ตาํบลตะแพน อําเภอศรีบรรพ จังหวัดพัทลุง 
10.ศพก.เครือขายเกษตรธรรมชาติหมูท่ี 8 ตําบลตะแพน อําเภอศรบีรรพต จังหวัดพัทลุง 
11.ศพก.เครือขายวสช.แปรรูปกลวย หมูท่ี 8 ตําบลเขาปู อําเภอศรบีรรพต จังหวัดพัทลุง 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมพงษ หนูขวัญ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 08 1798 2358 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก : สละ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 360 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 92 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานในกอย หมูท่ี 9 ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :  Latitude  7.17703  Longitude 100.01359   
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายนัน ชูเอียด  อายุ  53 ป 

ท่ีอยู : ท่ีอยูบานเลขท่ี  150  บานในกอย  หมูท่ี 9  ตําบลหนองธง  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง       

โทรศัพท  :  087-8377042 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีการเกษตรของตําบลหนองธงสวนใหญเพาะปลูกยางพารา ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสวนเดี่ยว
และอยูในเขตพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S1) และมีเกษตรกรบางสวนท่ีปลูกไมผล ไดแก มังคุด ลองกอง ทุเรียน 
เงาะ ในลักษณะสวนผสม ซ่ึงจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ทําใหเกษตรกรประสบปญหา 

- ราคาผลผลิตตกต่ํา  
- ตนทุนการผลิตสูง  
- เกษตรกรขาดทุน เกิดภาระหนี้สิ้น   

 แนวทางการพัฒนา :  - การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การปลูกพืชทดแทนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตสละคุณภาพดี  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต การปลูกสละคุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู: 1. การปลูกสละคุณภาพดี  
  2. การลดตนทุนการผลิต 
  3. การปลูกพืชเสริมรายไดในสวนยางพารา 

4. การใชน้ําอยางรูคุณคา 
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ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การปลูกสละคุณภาพดี โดยการผลิตตามแนวทาง GAP 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การลดตนทุนการผลิต 

            การลดตนทุนการผลิตในการทําสวนยางพารา สวนไมผล โดยการผสมปุยเคมีสูตรตาง ๆ ใชเอง การ
ผลิตน้ําสม  ควันไม การผลิตปุยหมักอินทรีย การผลิตเชื้อราควบคุมโรคพืช  

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การปลูกพืชเสริมรายไดในสวนยางพารา (ผักเหมียง การปลูกมะละกอ) 
 การปลูกผักเหมียงแซมระหวางแถวไมผล สรางรายไดรายวัน ใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการ

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 ประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ โดยการประดิษฐเครื่องเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมแรงดันน้ําแบบอีแว็ป 

สามารถ สงน้ําไประยะทางไกลไดมากกวาปกติ 40 - 50 เปอรเซ็นต ใชกับหัวฉีดน้ําไดประมาณ 60 ตัวสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟา น้ําออกสมํ่าเสมอ ตนทุนต่ํา (ประมาณ 5,000 บาท) 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย:  - 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวดวงเนตร แกวพันธ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  0858932162 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,143 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 424 ราย 
ท่ีตั้ง :  หมูท่ี 6 บานในไร ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 

พิกัด :   Latitude 7.43010  Longitude 100.17334  x 629484 y 821467 zone 47  
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

      
 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายจักรกฤษณ สามัคคี 
ท่ีอยู หมูท่ี 6 บานในไร ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
เบอรโทรศัพท :  08 9974 4226 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทามะเดื่อ  ใชท่ีดินในการประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ 
ไดแก นาขาว สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก และอ่ืนๆ ตามลําดับ  
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แนวทางการพัฒนา :  
          1. การเรียนรูการจัดการดินและปุยอยางเหมาะสมและถูกตอง (การผลิตและการใชปุยอินทรีย) 
 2. การเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง 
 3. การดูแลรักษา , การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ไมใชเคมี 
 4. การแปรรูปผลผลิตขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสูงข้ึน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ  : การผลิตขาวสังขหยดอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : การจัดการการผลิตขาวสังขหยด 

หลักสูตร : 
ฐานการเรียนรู : 
 1. การจัดการดินและปุย 
 2. การใชและการผลิตปุยอินทรีย 
 3. การเก็บและคัดเลือกเมล็ดพันธุไวทําพันธุ 
 4. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสมุนไพร 
 5. การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 6. การแปรรูปผลผลิตขาว 
 
แปลงเรียนรู/กิจกรรม 
 

 
 

                                                                 
 
เครือขาย : – 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสมชาติ นาควิโรจน  ตําแหนง เกษตรอําเภอบางแกว 
โทรศัพท : 08 1959 0478 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  
สินคาหลัก : มังคุด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 1,048 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,422 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานวังเลน หมูท่ี 6 ตําบลเกาะเตา อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :  Latitude 7.76012  Longitude 99.82433   
ระดับการพัฒนาของศูนย : ดี 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายปลื้ม  จันทุง  อายุ 71 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 87 หมูท่ี 6 ต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
เบอรโทรศัพท : 087-2980913 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีการเกษตรของตําบลเกาะเตาสวนใหญเพาะปลูกยางพารา ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสวนเดี่ยว
และอยูในเขตพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และมีเกษตรกรบางสวนท่ีปลูกไมผล ไดแก มังคุด ลองกอง ทุเรียน 
เงาะ ในลักษณะสวนผสม ซ่ึงจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ทําให
เกษตรกรประสบปญหา ดังนี้ - ราคาผลผลิตตกต่ํา  
       - ตนทุนการผลิตสูง  
                                    - เกษตรกรขาดทุน เกิดภาระหนี้สิ้น ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได  
แนวทางการพัฒนา :  - การปลูกพืชรวมพืชแซมยางพาราเสริมรายได 
   - การผลิตไมผลคุณภาพตามหลัก GAP ทดแทนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
   - การทําเกษตรอินทรีย 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตไมผล (มังคุด) คุณภาพตามหลัก GAP การทําเกษตรอินทรีย และ การปลูกพืช
รวมพืชแซมยางพาราเสริมรายได 
การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตมังคุดคุณภาพตามหลัก GAP และเกษตรอินทรีย  
   2. การปลูกผักเหมียงแซมพืชหลัก 
   3. การผลิตและใชปุยอินทรียคุณภาพสูง 

 4. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 5. เศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตร/อาชีพเสริมเพ่ิมรายได  
 6. บัญชีครัวเรือน 
 7. การใชน้ําอยางรูคุณคา 
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ฐานการเรียนรู :  
1 การผลิตมังคุดคณุภาพ 

 การจัดการสวนมังคุดตามหลักปฏิบัติเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และการผลิตตามหลักเกษตรอินทรียเพ่ือใหได
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 
2  การเล้ียงปลาดุกในกระชังบก (ประมง) 

 การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก สําหรับบริโภคเพ่ือลดรายจายและเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
                

 

 

 
3 พัฒนาท่ีดิน การผลิตและใชปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 
 การผลิตและใชปุยอินทรียคุณภาพสูงภายในสวน การใชปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดิน           
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4 การเล้ียงไกไข (ปศุสัตว) 

การเลี้ยงไกไข สําหรับบริโภคเพ่ือลดรายจายและเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
 

  
 

 
5 เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักเหมียงแซมพืชหลัก 

การปลูกผักเหมียงแซมระหวางแถวไมผล สรางรายไดรายวัน ใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 
 

 
6 บัญชีครัวเรือน 

การจัดทําบัญชีครัวเรือน “รูรับ รูใช รูจาย”  
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แปลงเรียนรู : 

   

   
เครือขาย : 
1. ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชนบานปาบ ท่ีตั้ง ม.1 ต.ปาพะยอม 

    องคความรู : การผลติและใชเช้ือราไตรโคเดอรมาในนาขาว วิทยากร : นางวรวลัญช ชอสม 

2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนปาพะยอม ท่ีตั้ง ม.1 ต.ปาพะยอม 

    องคความรู : การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน วิทยากร : นางวรวลัญช ชอสม 

3. ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชนบานหวยหลุด ท่ีตั้ง เลขท่ี 105 ม.2 ต.ลานขอย 

    องคความรู : การผลติและใชเช้ือราไตรโคเดอรมาในพืชผัก วิทยากร : นางวันณีดา เกลี้ยงคลิ้ง 

4. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศูนยเครอืขาย) ท่ีตั้ง เลขท่ี 81 ม.4 ต.ลานขอย 

    องคความรู : การผลติแกวมังกรคุณภาพ วิทยากร : นายสามารถ แกวรักษ 

5. กลุมแมบานเกษตรกรสายใยรกัแหงครอบครัว 

    องคความรู : การผลติเครื่องแก 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 356 ม.6 ต.บานพราว 

วิทยากร : นางชุม ฉิมรักษ 

6. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศูนยเครอืขาย) ท่ีตั้ง เลขท่ี 16 ม.9 ต.บานพราว 

    องคความรู : การผลติปาลมนํ้ามัน วิทยากร : นางประทีป สมประสงค 

7. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานนา ท่ีตั้ง เลขท่ี 112 ม.13 ต.เกาะเตา 

    องคความรู : การปลูกพืชสมุนไพร วิทยากร : นายอําไพย สังขแกว 

8. กลุมไมผลบานไสเลยีบ ท่ีตั้ง เลขท่ี 153 ม.5 ต.เกาะเตา 

    องคความรู : การผลติไมผลตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP วิทยากร : นายปรีชา สังขแกว 

9. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศูนยเครอืขาย) ท่ีตั้ง เลขท่ี 96 ม.13 ต.เกาะเตา 

    องคความรู : การเลี้ยงแพะ วิทยากร : นายอนันต ทิพยรักษ 

10. ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยเครือขาย) ท่ีตั้ง เลขท่ี 167 ม.13 ต.เกาะเตา 

    องคความรู : เกษตรแบบผสมผสาน วิทยากร : นางเกษร ทองคํา 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวตุลยา กลับแกว  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท :  074-603620 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 
สินคาหลัก : มังคุด 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 2,789 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,422 ราย 

สถานท่ีตั้ง : หมูท่ี 6 ตําบลอางทอง  อําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง 
พิกัด :   Latitude  7.53854  Longitude 99.97664    x 607748 y 833404  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวิโรจน   สวางรัตน  อายุ 62 ป 
ท่ีอยู : 8 หมูท่ี 6 ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร พ้ืนท่ีปลูกมังคุด จํานวน 5 ไร 
เบอรโทรศัพท : 086-2895731 
สถานการณของพ้ืนท่ี :. - พ้ืนท่ีสวนใหญปลูกยางพาราและสวนไมผลแบบผสมผสาน ความเหมาะสมอยูในระดับ S2  

- จากภาวะยางพาราราคาตกต่ําเกษตรกรในตําบลจึงมีการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาการผลิตไมผลใหมี   
  คุณภาพ 

                                -รวมกลุมเพ่ือรวบรวมและจําหนายผลผลิตใหไดราคาตามคุณภาพท่ีกําหนด 
แนวทางการพัฒนา : การผลิตมังคุดคุณภาพดี ปลอดภัยตอผูบริโภค การรวบรวมผลผลติมังคุด 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมังคุดคุณภาพดี 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตมังคุดคุณภาพดี 
หลักสูตรเรียนรู:  
 1. การผลิตมังคุดคุณภาพดี 
 2. การผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ – การผลิตปุยหมักแหง 
 3. เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การบริหารจัดการดานการตลาด 
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ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรียนรูท่ี 1  การผลิตมังคุดคุณภาพดี 
ฐานการเรียนรูท่ี 2  การผลิตปุยหมักน้ําหมักชีวภาพ – การผลิตปุยหมักแหง 
ฐานการเรียนรูท่ี 3  เศรษฐกจิพอเพียง 
ฐานการเรียนรูท่ี 4  การบรหิารจัดการดานการตลาด 
 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมผลิตไมผลบานสวนหมาก ตําบลลําสินธุ  อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 

              กลุมผลิตไมผลบานลําในใต ตําบลบานนา อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางอัชดา ศรีเพชร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 087-2855879 
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