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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
สินคาหลัก ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย 50,302 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย 6,341 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง บานลําพะยา หมูท่ี ๒ ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา                                                                            
พิกัด  Latitude 6.68186  Longitude 101.06992  
        47N   X 728825 Y 739061 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู นายธัญญา แกวเจริญ อายุ 38 ป  

บานเลขท่ี 10/1 หมูท่ี 3 ตําบลลําพะยา  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เบอรโทรศัพท 09 8045 4766 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  
- เกษตรกรสวนใหญของตําบลลําพะยาทําสวนยางพารา โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ 90 ของตําบล 
- พ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกยางพารา (S1)  
- การผลิตยางพาราเพ่ือจําหนายในรูปของยางกอนถวยเปนสวนใหญ มีเกษตรกรบางรายจําหนายเปนน้ํายางสด  
- เกษตรกรไมนิยมทําเปนยางแผนดิบ เพราะคอนขางใชเวลามากกวาการทํายางกอนถวยและน้ํายางสด  
- เกษตรกรมีการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว โดยปลูกยางพาราเพียงชนิดเดียว เม่ือราคายางตกต่ําทําใหมี

รายไดลดลง ไมพอใชจายในครอบครัว  
- มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตท่ีคอนขางสูง และบางสวนยังขาดความรูเรื่องการผลิตยางพาราคุณภาพ 

 

แนวทางการพัฒนา :  - การลดตนทุนในการผลิตยางพารา 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
- การทําการเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพารา เพ่ือเสริมรายได 

 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตทํากิจกรรมการเกษตรเสริมรายไดในสวนยาง 
 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนในการผลิตยางพารา เสริมรายไดในสวนยางพารา 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ใหความรู - การผลิตยางกอนถวยใหมีคุณภาพ เพ่ือจําหนายในราคาท่ีสูงข้ึน 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 การลดตนทุนการผลิต 
ใหความรู –การผลติปุยอินทรียใชเอง ใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรีย ใชรวมกับปุยเคมี  
               เพ่ือลดตนทุนในการซ้ือปุย 
             -การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารในดิน เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรใชปุย 
              ตามคาวิเคราะหดิน  
             -การใชปุยเคมีอยางถูกตองเหมาะสม ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา  
 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการโรคยางพารา 
ใหความรู  -การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตไวใชเอง  
               แกปญหาตนยางตายจากโรครากขาวและโรคใบรวงจากเชื้อรา 
             -การใชสาร พด.๒ แกปญหาโรคหนายางตายนึ่ง  
 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายได 
ใหความรู  -การปลูกพืชรวมในสวนยางพาราเพ่ือเสริมรายได 
             -การเลี้ยงสัตวเพ่ือเสริมรายไดในสวนยางพารา ไดแก การเลี้ยงเปด เลี้ยงไก และหมู  
             -การปลูกผักเสริมรายไดในสวนยาง ไดแก ผักเหมียงและเพาะเมล็ดทานตะวัน 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 เทคนิคการกรีดยาง 
ใหความรู - การกรีดยางหนาสั้นท่ีถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
             -หลักสูตรการลับมีดกรีดยางเพ่ือลดการเสียหายตอหนายาง ลดรายจายจางลับมีดกรีดยาง  
 

ฐานการเรียนรูท่ี 6 การใชน้าํอยางรูคุณคา 
ใหความรู –การบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
             -การใชเครื่องแอรแวรเพ่ือเพ่ิมแรงดันน้ําแบบประหยัด 
 
 
แปลงเรียนรู : สวนยางพารา พ้ืนท่ี 14 ไร อายุยาง 15 ป 
 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - กลุมผลิตปุยอินทรียบานทองลน ตําบลลําพะยาอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 

- ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนาถํ้า อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายอนุรักษ สีพุฒออน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  
เบอรโทรศัพท  08 5628 3498  
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แบบฟอร์มจัดท าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย : 378,065 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 5,298 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านวังใหม ่หมู่ที่ 5 ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พิกัด :  Lat:5.948168      Long:101.157145         X 738808     Y 657941 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : ระดับปานกลาง (B) 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
 

 

  

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายประคอง  หอมรส 

ที่อยู่  : 7 หมู่ที ่5 ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6287 5753 

สถานการณ์ของพื้นที่ :  
เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเบตง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา แต่ในช่วงระยะเวลา 2 

ปีที่ผ่านมาราคาผลผลิตยางพาราตกต่ าลง จึงหันไปปรับปรุงสวนผลไม้โดยทุเรียนที่ราคาสูงขึ้นและปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไปปลูกไม้ผลเพ่ิมขึ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ท า
ให้ผลผลิตคุณภาพดีมีปริมาณน้อย มีปัญหาการใช้ปุ๋ยอย่างไม่เหมาะสมเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสูง หากมีแหล่ง
เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีแนวทางในการช่วยลดต้นทุนการผลิต จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพได้โดยไม่เพ่ิมต้นทุน 
แนวทางการพัฒนา : ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน, การลดต้นทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต การปลูกทุเรียนคุณภาพ การจัดการผลผลิต 

การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 

หลักสูตรการเรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การจัดการผลผลิต 

ฐานการเรียนรู้ :  
 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลูกและการดูแลรักษาทุเรียน 

- การจัดท าปฏิทินการปลูกเกษตรกรสามารถน าไปวางแผนการจัดการ
สวนได้อย่างเหมาะสม  

- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ระบบนิเวศน์การผลิตทุเรียน และสามารถจัดการ
สวนได้อย่างเหมาะสมตามระยะพืช 

โรงเรียนบ้านวงัใหม ่ศนูย์เรียนรู้ฯ 

ยะลา 

สามแยก กม.27 
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- การผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรมีความรู้การผลิตตามมาตรฐาน GAP เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ  
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การลดตน้ทุนการผลิต 

- การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเก็บ
ตัวอย่างดินอย่างถูกวิธี สามารถส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

- ให้ความรู้เรื่องหลักการลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ส่งเสริมการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีที่ผสมเองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และตรงตาม
ระยะเวลาการเจริญเติบโตและความต้องการของพืช 

- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันและก าจัดโรคทุเรียน 
- การวิเคราะห์โรคและการแก้ไข ฝึกปฏิบัติส ารวจโรคและศัตรูทุเรียน 

วิเคราะห์สาเหตุของโรค และการป้องกันก าจัดโรคในทุเรียน 
     - การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า 
เพ่ือน าไปใช้ในแปลงทุเรียน ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการตลาด 
     - การเก็บเกี่ยว แนะน าให้ เกษตรกรสามารถ

ประเมินความสุกแก่ของทุเรียน วิธีการเก็บเกี่ยว 
- การตลาด  เสนอแนะช่องทางการตลาด เปรียบเทียบให้เกษตรกรวิเคราะห์

เปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทน 
 

ฐานการเรียนรู้ ที่  5 การใช้น้ าอย่ า งรู้ คุณค่า  เ พ่ือ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการลดการใช้น้ าในภาคการเกษตร 
ด้วยใช้ระบบน้ าแบบประหยัด การใช้น้ าระบบสปริงเกอร์ การใช้น้ าระบบน้ า
หยดชนิดหัวปรับ และแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 

แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
เครือข่าย : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลอัยเยอร์เวง โครงการชลประทานยะลา สนง.
สหกรณ์จังหวัด สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายสมชาย ทองพูล เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1609 5825 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 191,855 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 8,670 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง : บานปาหวัง หมูท่ี 1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
พิกัด : X 0752320  Y 0695812 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : ระดับปานกลาง (B) 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ :  นายมะยูนุ เตาะสาตู  อายุ 47 ป 

ท่ีอยู  : บานเลขท่ี 153 หมูท่ี 1 ตําบลบันนังสตา  
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
เบอรโทรศัพท : 084-8558802 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรของตําบลบนันังสตาสวนใหญ 
ประกอบอาชีพทําการเกษตร และมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารารอยละ 80 
โดยจะทําเปนอาชีพหลัก แตเนือ่งจากราคายางพาราตกต่ํา ราคาปุยและสารเคมีราคาสูง ทําใหมีรายไดลดลงมาก                 
มีแมน้ําไหลผาน   
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และพัฒนาคุณภาพผลผลิต    
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การพัฒนาคุณภาพผลผลิต (การทํายางกอนถวย) 
การใชประโยชน : การลดตนทุน และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
หลักสูตรเรียนรู :  
 1. หลักสูตรหลัก 
              1) การใชปุยอินทรีย (หมัก, น้ํา)    2) การใชปุยผสมตามคาวิเคราะหดิน   3) เทคนิคการกรีดยาง                       
    4) การปองกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา   5) การทํายางกอนถวย 
 2. หลักสูตรบังคับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(การทําเกษตรแบบผสมผสาน ประมง ปศุสัตว พืชรวมยาง) 
 3. หลักสูตรเสริม การทําบัญชีครัวเรือน 
ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยเนนให
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชแทนปุยเคมี (ปุยหมัก, น้ํา) และการผสมปุยใชเอง
ตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการผลิต 

      

ถนนสาย 410 ยะลา-เบตง 

รร. บ้านป่าหวงั 

ศูนยเรียนฯ 
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 ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดินของแตละแปลง  

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 เทคนิคการกรีดยางท่ีถูกวิธี ไดน้ํายางปริมาณมากและรักษาสภาพตนยางใหกรีดได
นาน การปองกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา    

 

 

 

            

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพารา วิธีการทํายางกอนถวยท่ีมีคุณภาพ จะสามารถ
ขายไดราคาสูง 

 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับเกษตรกร 

เรียนรูเทคนิคการเลี้ยงปลาในบอดิน และเทคนิคการเลี้ยงสัตวในสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายไดการปลูกพืชรวมยาง 
การเพาะเห็ด  
 
 
 
 
 
 แปลงเรียนรู 
 

                 

 

 

เครือขาย : การยางแหงประเทศไทย สนง.ประมงอําเภอ สนง.ปศุสัตวอําเภอ สนง.เกษตรและสหกรณ สนง. 
สหกรณจังหวัด สถานีพัฒนาท่ีดิน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ศสพ.ยะลา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวซีหยะ จันทอง ตําแหนง: นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท : 086-2942595 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรกรเปาหมาย :  

สถานท่ีตั้ง   หมูบานปุยุด หมูท่ี 1 ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา มีพ้ืนท่ี 4 ไร 

พิกัด       Latitude  6.161105             Longitude  101.190115 
             X 742308         Y 681563  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีศูนยเรียนรู 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายจรัส  ชมุนุมมณี 
ท่ีอยู  36/1  หมูท่ี 1 ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  
เบอรโทรศัพท    08 6285 9938 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี  ตําบลธารโต มีประชากร 90 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 90 สวนใหญทํา
สวนยางพารา รองลงมาทําสวนผลไม  ไมผลท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด คือ ทุเรียนพันธุหมอนทอง มีพ้ืนท่ี ประมาณ 500 
ไร  ประมาณ 10,000 ตน จากความอุดมสมบูรณของน้ํา ความเหมาะสมของสภาพอากาศ ภูมิประเทศ รวมท้ัง
ความเอาใจใสของเกษตรกร สามารถสรางรายไดจากทุเรียนประมาณปละ 20 ลานบาท 
 

แนวทางการพัฒนา   1. การลดตนทุนการผลิต ทําปุยหมักและน้ําหมักใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
                           2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 
                           3. การเพ่ิมมูลคาการผลิตสินคาทุเรียน 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู การลดตนทุนการผลิต 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
 

หลักสูตรเรียนรู  1. การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 
2. การผลิตปุยอินทรีย 
3. โรครากเนาโคนเนาทุเรียนทุเรียน 
4. เทคนิคการตัดยอดทุเรียน 
5. การตัดทุเรียนคุณภาพ 
6. การคัดแยกเกรดทุเรียน 
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ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรู 1 การลดตนทุนการผลิต  
ใหความรู   - การทํา-ใชน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพ ในสวนทุเรยีน 
              - การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน 
 
ฐานการเรียนรู 2 การจัดการโรคในทุเรียน   
ใหความรู  - การปองกันกําจัดโรค แมลงศัตรูทุเรียนแบบผสมผสาน  
เชน การปองกันกําจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยใชแสงไฟสีน้ําเงิน 
ลอตัวเต็มวัย การปองกันโรครากเนาโคนเนา โดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา  
และการใชสาร  ฟอรลิอารฟอท ฉีดเขาลําตนทุเรียน 
 

ฐานการเรียนรู 3 การจัดการสวนทุเรียน      
ใหความรู   - การจัดการสวนทุเรียนเพ่ือใหตนทุเรียนมีความพรอมใน 
การใหผลผลิตท้ังปริมาณ และคุณภาพ  ตามข้ันตอนการปฏิบัติ 3 ชวง  
ไดแก การเตรียมสภาพตนใหพรอมท่ีจะออกดอก การจัดการในชวง 
พัฒนาการของดอกเพ่ือสงเสริมการติดผล และการจัดการในชวงท่ี 
ผลกําลัง มีการพัฒนาการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
 
ฐานการเรียนรู 4 การจัดการผลผลิต   
ใหความรู  - การเก็บเก่ียวอยางถูกตองตามกระบวนการเก็บเก่ียวทุเรียนคุณภาพ การคัดแยกผลผลิต และการดูแล
ภายหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือใหไดทุเรียนคุณภาพตรงตามท่ีตลาดตองการ  
คือ ผลทุเรียนตองแก และสภาพของผลอยูในสภาพ 
ท่ียอมรับได เม่ือถึงปลายทาง  
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย    สํานักพัฒนาท่ีดินจังหวัดยะลา ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอธารโต  
                ศูนยคัดแยกไมผลตําบลบานแหร และตําบลแมหวาด 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นางสาวฮายาตี  ประดู      ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท  08 6291 0621 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  
สินคาหลัก ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย 188,686 ไร  
เกษตรกรเปาหมาย 6,796 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง บานบาโย หมู 8 ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
พิกัด  Latitude  6.46547   Longitude  101.12644  
        X  735178    Y  715151       zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ ………… 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายดอเลาะ สะตือบา อายุ 53 ป 
ท่ีอยู: บานเลขท่ี 101 หมู 8 ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
เบอรโทรศัพท  08 1096 9047 
สถานการณของพ้ืนท่ี   

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ปลูกยางพาราเปนหลัก รอยละ 88.64  
- พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2)  
- เกษตรกรมีเวลาวางหลังจากกรีดยางพาราในแตละวัน  
- ราคายางพาราตกต่ํา ทําใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย  

 

แนวทางการพัฒนา  -การสรางรายไดเสริมจากแปลงยางพาราดวยเกษตรผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายได เปาหมายสราง
รายไดเฉลี่ยปละ 50,000 – 100,000 บาท  
                          -ลดตนทุนการผลิตดวยการนําเศษพืชท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีมาทําปุยหมัก  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายได (เนื้อท่ีท้ังหมด 8 ไร) 
 

การนําไปใชประโยชน  สรางรายไดเสริมดวยการทําเกษตรผสมผสานในแปลงยางพารา 
 

หลักสูตรเรียนรู   1. การจดัการโรคยางพารา 2. เทคนิคการกรีดยาง  3. การปลูกพืชรวมยาง 
   4. เศรษฐกิจพอเพียง  5. การใชน้ําอยางรูคุณคา  6. การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู : 
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การจัดการโรครากขาว และเปลือกแหง  
ใหความรู -เรื่องสาเหตุ ลักษณะอาการ การแพรระบาดและการปองกันโรค   
        -การผลิตขยาย-ใชเชื้อไตรโคเดอมา เพ่ือควบคุมปองกันโรคจากเชื้อรา   

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การติดตายาง  
ใหความรู -การติดตายาง (ตาเขียว) ท่ีงาย รวดเร็ว สะดวก และ
ใหผลสําเร็จสูงถึงรอยละ 90 
 -การกรีดยางหนาสั้น เนนวิธีการจับมีดและทายืน วิธีการกรีด 

เปรียบเทียบการกรดียางหนาสั้น การกรีดระบบปกติ และวิธีการใชแกสแอ็ทธิลีนกับยางพารา 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การปลูกพืชรวมยางเพ่ือเพ่ิมรายได 
ใหความรู    -การปลูกสละอินโดรวมกับยางพารา  
               -การปลูกผักเหมียงรวมกับยางพารา  
ในเรื่องการเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุท่ีเหมาะสม  
ระยะการปลูกท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การดูแลรักษา     

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใหขอมูลแนวคิด หลักปฏิบัติเพ่ือความพอเพียง  
ใหความรู   -เทคนิคการเลี้ยงปลาในบอดิน  
              -เทคนิคการเลี้ยงสัตวในสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายได   
              -การปลกูผักสวนครัว  

                                                                         -เทคนิคการใชปุยอินทรียชีวภาพผสมในอาหารสัตว 
รายไดเฉลี่ยจากการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว และปลา ปละ 100,000 บาท  
ฐานการเรียนรูท่ี 5 การใชน้ําอยางรูคุณคา เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเนนการลดการใชน้ําในภาคการเกษตร ดวยใชระบบน้ําแบบ
ประหยัด การใชน้ําระบบสปริงเกลอร การใชน้ําระบบน้ําหยดชนิดหัวปรับ และ
แบบภูมิปญญาชาวบาน 

      
ฐานการเรียนรูท่ี 6 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพจากผักและผลไม  
การทําฮอรโมนพืช การใชสมุนไพรปองกันและกําจัดแมลง และการ
ผสมปุยใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
 

แปลงเรียนรู  

     
เครือขาย ศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอยะหา หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 42 ปศุสัตวจังหวัดและอําเภอ  
ประมงจังหวัดและอําเภอ สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดยะลา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  
โครงการชลประทานยะลา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สหกรณจังหวัดและอําเภอ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นางสาวกามีละห หะมะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท  08 9872 8980  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
สินคาหลัก  ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย  34,826 ไร  
เกษตรกรเปาหมาย  5,583 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง  บานโตะนะ  หมูท่ี 1  ตําบลเนินงาม  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พิกัด   Latitude  6.49285   Longitude  101.34512   
         X  759362    Y  718286 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายมะเซ็ง  ดอเลาะเจะแต 
ท่ีอยู  บานเลขท่ี 84 หมูท่ี 6  ตําบลเนินงาม  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
เบอรโทรศัพท  08 7290 0948 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีตําบลเนินงามสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีความเหมาะสมกับการปลูกขาวปานกลาง (S2) 
เกษตรกรมีอาชีพทํานาปดวยวิถีดั้งเดิม ใชพันธุขาวพ้ืนเมือง ทํานาดํา และเก็บรวงมัดเปนกํา มีผลผลิตเฉลี่ย 320-
380 กิโลกรัมตอไร เม่ือราคาปุยแพงข้ึนประกอบการฝนไมตกตามฤดูกาลเกิดความเสียบหายตอผลผลิต เกษตรกรทํา
นานอยลง ปลอยใหท่ีนารกราง   

จากการทําเวทีประชาคมของชุมชน เกษตรกรยังมีความตองการทํานา และตองการฟนฟูท่ีนารกราง   
 

แนวทางพัฒนา : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต . 
 2. การลดตนทุนการผลิต 
 3. การปลูกพืชเสริมรายได  

 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว และการทําการเกษตรในรูปแบบไรนาสวนผสม 
 

การนาํไปใชประโยชน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตขาว 
 

หลักสูตร 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวภายใตกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการลดตนทุนการผลิตขาว 
  2. การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการสรางรายไดเสริม 

 

ถนนโกตา-บุดี 

ถนน รามัน-ยะลา สี่แยกไฟ
แดงโกตาบา
 

ถนน รามัน-ยะลา 

สนง.เกษตร 

 

ร.ร.โกตาบารู 

ศูนยเรียนรู

เพ่ิมฯ 
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ฐานการเรียนรู   
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหแนวคิด แนวทางในการเปนอยูอยางพอเพียง  
     แนวทางการดําเนินชีวิตประจําวันโดยลดรายจาย เพ่ิมรายได  
จากกิจกรรมเสริม  
 

ฐานการเรียนรูท่ี 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
     -เรียนรูแบบมีสวนรวมตั้งแตการเตรียมพ้ืนท่ีนาจนถึงการเก็บเก่ียว 
     -การใชปุยหมักและปุยน้ําหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต  
     -การสํารวจระบบนิเวศแปลงนา โรค แมลง  
     -การใสปุยตามระยะพืช ถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การลดตนทุนการผลิต  
     -การผลิตปุยหมักและปุยน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ และเศษวัสดุท่ีเหลือใชในแปลง 
     -การผลิตสารชีวภัณฑ  
     -การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสมุนไพร 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การบริหารจัดการน้ํา 
     -เครื่องเพ่ิมแรงดันน้ําแบบประยุกต ตนทุนต่ําน้ํา (แอเเวร) 
     -การใชน้ําระบบหมุนเวียน  
     -การใหน้ําระบบน้ําหยด 
                                                                 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การสรางรายไดเสริมดานปศุสัตว/                
          ประมง    

 -ถายทอดความรูเก่ียวกับการเลี้ยงไกไข เปดเทศ  
 -การผสมอาหารไกเอง                                                                    
 -การเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน 

 
 
 
แปลงเรียนรู แปลงนาขาว พ้ืนท่ี 3 ไร                              แปลงเกษตรผสมผสาน 3.5 ไร 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอรามัน ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  นางอารีนี มะทา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  09 8014 6738 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
สินคาหลัก  ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย  127,598 ไร  
เกษตรกรเปาหมาย  3,084 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง   บานสี่สิบ หมูท่ี 5 ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
พิกัด   Latitude 6.390311  Longitude 101.02616  
         Y 724115              X 706792   zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ  ………… 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายดํารงค รามแกว   อายุ 63 ป 
ท่ีอยู 132  หมูท่ี 5  ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
เบอรโทรศัพท  08 0705 6049 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี  - เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบาละ สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลัก  
                               - ไมมีอาชีพเสริมอ่ืน จึงประสบปญหารายไดไมพอกับรายจายเม่ือราคายางพาราตกตํ่า  

       - ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ ขาดการใสปุยท่ีถูกตองเหมาะสม    
       - เกิดปญหาโรคหนายาง ทําใหผลผลิตลดลง 

 
แนวทางการพัฒนา  - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเทคนิคการกรีดยางท่ีถูกวิธี   

- สงเสริมการปลูกพืชรวมยาง (ผักเหมียง) เพ่ือเพ่ิมรายได 
- ลดตนทุนการผลิต โดยการทําปุยหมักและปุยน้ําหมักชีวภาพ ใชรวมกับกับปุยเคมี  

 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และปลูกพืชรวมยางเสริมรายได 
 
การนําไปใชประโยชน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และปลูกพืชรวมยางเสริมรายได 
 
หลักสูตรเรียนรู  1. การกรีดยางใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
                      2. การปลกูผักเหมียงในสวนยาง 

      3. การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 

      4. การใสปุยเคมีรวมปุยอินทรีย 

      5. การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาปองกันกําจัดโรครากและหนายาง  
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ฐานการเรียนรู  

 ฐานการเรียนรูท่ี 1  เทคนิคการกรีดยาง 

     1. ยางอายุ 7 – 8 ป เสนผานศูนยกลาง 50 ซม. 

     2. เปดกรีดความสูง 150 ซม.การเปดกรีด ทํามุม 30 องศา 

     3. การกรีดท่ีถูกวิธี กรีดใหเปลือกบางท่ีสุด เทคนิคการกรีดกระตุก 

         ดวยขอมือ                                                                                                                                          

         การสลับเทาใหถูกวิธี กาวเทาซาย ตามดวยเทาขวา 

         กรีดใหหนายางเสียหายนอยท่ีสุด สามารถยืดอายุการกรีด 

  
ฐานการเรียนรูท่ี 2  การปลูกผักเหมียงเปนพืชรวมในสวนยาง  
การปลูก ใชระยะปลูก  2 x 2 ม. ขุดหลุมปลูก 20 x 20 x 20  ซม. รองกนหลุมปลูกดวย 

ปุยคอกพอประมาณ ปลูกโดยวางก่ิงตอนลงในหลุมใหเอียง จะทําใหแตกก่ิงท่ีโคนเพ่ิมข้ึน  

การดูแล  ใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอนแกง/ตน/ป (ใชรวมกับปุยคอกหรือปุยหมัก) 

การเก็บเก่ียว เริ่มเก็บเก่ียว อายุประมาณ 2 ป เก็บยอดเพสลาดจนถึงยอดออนสัปดาหละ 2-3 ครั้ง 

การจําหนาย จําหนายตลาดในหมูบานและอําเภอ 

 

    

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การลดตนทุนการผลิต 

1.การทําปุยหมักชีวภาพสูตรโบกาฉิและน้ําหมักชีวภาพ 

2.สูตรน้ําหมักปลาเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การจัดการโรคยางพาราโดยชีวภัณฑ 

1.การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาในขาวสาร  

2.การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในสวนยางพารา 
       วิธีการ  
           -ผสมน้ําฉีดพน อัตราการใชเชื้อสด 1 กก. ผสมกับน้ํา 200 ลิตร 

            ฉีดพนหนายางในขณะแดดออนหรือเวลาเย็น 

          -ใชทางดินใชเชื้อสด 1 กก. ผสมรําละเอียด 4 กก. ปุยอินทรีย 100 กก.  
           คลุกเคลาใหเขากันนําไปรองกนหลุม/หวาน/โรย 
          -ทาลําตน อัตราเชื้อสด ½ กก. ผสมน้ํา 1 ลิตร ฝุนแดง ½ กก. คนใหเขากัน ทาบนลําตนท่ีเปนโรคเปลือกแหง 

           เสนดํา หรือปองกันโรคเชื้อราท่ีระบาดในหนาฝน 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

เครือขาย  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอกาบัง และศูนยจัดการดินปุยชุมชนอําเภอกาบัง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร   นางปุณญิสา  แสงงาม  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  08 163 8856  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 
สินคาหลัก ทุเรียน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย 3,100 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย 744 ครัวเรือน 
สถานท่ีตั้ง หมู 6 บานบองอ ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 
พิกัด Latitude 6.42615  Longitude 101.2807247  
       X 752269       Y 710875 zone47 
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู นายสุชิน หองสุวรรณ 
ท่ีอยู 11/4 หมู 6 ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 
เบอรโทรศัพท 08 6288 6756 
 

สถานการณของพ้ืนท่ี เกษตรกรสวนใหญในอําเภอกรงปนังปลูกทุเรียนเปนพืชหลัก พ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกไมผล แตประสบปญหาผลผลิตคุณภาพไมไดมาตรฐานเนื่องจากขาดการจัดการสวนท่ีเหมาะสม ขาดการ
บํารุงรักษา ตนทุเรียนเสียหายจากโรครากเนาโคนเนา  
 

แนวทางการพัฒนา การลดตนทุน โดยถายทอดความรูเรื่องการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีสั่งตัด และเพ่ิมผลผลิต
ดวยการจัดการโรคและแมลงท่ีถูกตอง พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพดี เกรดเอเพ่ิมข้ึนจากรอยละ10 เปนรอย
ละ 40 
 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู การผลิตปุยหมัก และการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาลดการระบาดของโรครากเนาโคนเนา 
 

การนําไปใชประโยชน ลดตนทุนการผลิตทุเรียน 
 

หลักสูตรเรียนรู  1.การผลิตปุยอินทรีย  
                     2.การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียหรือการผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน 
                     3.การจัดการโรครากเนาโคนเนาทุเรียน 

       4.การจดัการสวนทุเรยีนตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผลิตปุยอินทรียการผลิตปุยหมักโดยใชวัสดุธรรมชาติ และสารเรง พด. 
 

 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน(การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย) โดยการตรวจสอบคุณภาพดิน 
เรียนรูเรื่องการคํานวณสูตรปุย การใชปุยสั่งตัดตามความเหมาะสมของสภาพดินแตละแปลง 
 

 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การปองกันกําจัดโรครากเนาโคนเนาโดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา 
 

 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การจัดการสวนทุเรียนตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยมีการเรียนรูรวมกันทุกข้ันตอนตามปฏิทิน 
การผลิต นับแตการเตรียมความพรอมของตน การออกดอก การจัดการดอก ผล และการเก็บเก่ียวผลผลิตและการคัดแยก
ผลผลิตท่ีถูกตอง 
 
แปลงเรียนรู  

 
เครือขาย  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา (พืชสวน)  สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดยะลา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นางวีระ  สมศิริ  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท 08-7451-9953 
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