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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 92,593 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :  3,727 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเการาง  หมูท่ี 6 ตําบลคลองหอยโขง  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 6.80543 Longitude 100.32727    X  646672   Y  752442  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดนอะซีด  บิลโสะ อายุ 46 ป 
บานเลขท่ี 14  หมูท่ี 6  ตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 080-8643428 
สถานการณของพ้ืนท่ี :   

• เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา(S1)จํานวน  24,210  ไร  
     (S2) จํานวน  32,641 ไร (S3) จํานวน  43,839 ไร (N) จํานวน 2,241  ไร   

• เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพ้ืนท่ีทําสวนในลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกยางพาราเพียงอยางเดียว   

• ปจจุบันเกษตรกรประสบปญหายางพาราตกต่ําเกษตร ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย  การใชพ้ืนท่ีสวน 
      ยางพาราใหเกิดประโยชนสูงสุด  และลดตนทุนการผลิตจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรชาวสวน 
      ยางพารา    
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมใหเกษตรกรประกอบอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชรวมพืชแซมการทําประมง และการ

เลี้ยงปศุสัตว ในสวนยางพาราลดตนทุนการผลิตโดยผลิตปุยอินทรียและผสมปุยใชเองในสวนยางพารา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต การปลูกพืชรวมพืชแซมและการเลี้ยงปศุสัตว 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต การปลูกพืชรวมพืชแซมและการเลี้ยงปศุสัตว 
หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
ฐานการเรียนรู :   
  ฐานการเรียนรู 1 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
 เนนการใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดินไดแกการสงดินตรวจหาผลการ
วิเคราะหดินตอไร และการใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง  
     
 
 
 
  

 

ที่วาการอําเภอคลองหอยโขง 

ทางไปวัดโพธิ ์

สามแยกลอยาง 

โรงเรียนบานเการาง 

ทางไปควนกบ-สะเดา 

ศูนยเรียนรูฯ 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 การทําปุยหมักสูตรพระราชทาน สงเสริมการผลิตปุยสูตรพระราชทานท่ีมีธาตุอาหารสูง 
เพ่ือเปนการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร เปนทางเลือกใหเกษตรกรปรับใชในการทําการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง 
 
 
 
 
 
 ฐานการเรียนรูท่ี 3 โรครากขาวยางพารา การใชวิธีเขตกรรมและใชสารเคมี หลักการปองกันกําจัดท่ีสําคัญ 
คือ       การปองกันการแพรกระจายจากตนท่ีเปนโรคไปยังตนปกติ ควรทําในระยะแรก ๆ หรือเม่ือตนยางพาราอายุ
ประมาณ 1 ป    และทําอยางตอเนื่อง ถาโรคนี้ปรากฏควรกําจัดตนท่ีเปนโรคท้ิง กําจัดเศษซากไมใหหมด จากพ้ืนท่ี
กอนปลูกยางพารา    เพ่ือลดแหลงเชื้อสาเหตุโรค ในแหลงท่ีมีการระบาด ภายหลังจากท่ีเตรียมดินปลูกแลวควรปลูก
พืชตระกูลถ่ัวเพ่ือปรับสภาพดินใหเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรียท่ีมีประโยชนตอพืช หลังปลูก
ยางพาราแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 ฐานการเรียนรูท่ี 4 การสรางรายไดในสวนยางพารา สงเสริมใหเกษตรกรประกอบอาชีพเสริมโดยการ
ปลูกพืชรวมพืชแซม และการเลี้ยงปศุสัตว ในสวนยางพาราทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย : สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
              ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา  สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหอยโขง 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายชญาณนนท คงวารี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท : 074-501104 083-1840722  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทาประดู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

สินคาหลัก : มังคุด 

สถานท่ีตั้ง : บานดังหมูใต  หมูท่ี 3 ตําบลทาประดู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   

พิกัด : x 0687745  y 0741868 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู:  

 

ไปตลาดคลองแงะ อ.สะเดา 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางสุพรรณี  จันทรติ  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 19/1 หมูท่ี 3 ตําบลทาประดู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   

เบอรโทรศัพท : 082-7302504 

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาประดูสวนใหญปลูกยางพารารอยละ 90 และปลูกไมผลควบคูกันในพ้ืนท่ี
บริเวณบาน พ้ืนท่ีปลูกยางพาราเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับยางพารา (s1) รอยละ70 และพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมกับการ
ปลูกไมผลเชนมังคุด เนื่องจากสถานการณในปจจุบันเกษตรกรประสบกับปญหาราคายางพาราตกต่ํามังคุดเปนไมผล
เศรษฐกิจท่ีสําคัญพืชหนึ่ง ท่ีสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี เนื่องจากสามารถท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดและมีลูทางการตลาดท่ีแจมใส เนื่องจากตําบลทาประดู       
มีพ้ืนท่ีอยูใกลกับดานชายแดนประกอบ – มาเลเซีย เหมาะแกการขนสงและการขยายตลาดผลผลิตมังคุดสามารถ
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาไดอีกทางหนึ่งดวย 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดใหไดคุณภาพ โดยเพ่ิมขนาดของผลมังคุดจากขนาด  

10 ผล/กก.เปน 6-7 ผล/กก.และคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐานเพ่ือการสงออก  

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตมังคุดใหไดคุณภาพ 
หลักสูตรการเรียนรู  : 1. การจัดการสวนมังคุดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการผลิต 

            2. การดูแลรักษา (การปรับปรุงบํารุงดินการใสปุยและการใหน้ํา) 

            3. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

            4. วิทยาการหลังเก็บเก่ียว 

 

ไปอ.จะนะ 

ไปจ.ปัตตานี 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ไป ต.ประกอบ 

ท่ีว่าการอําเภอ 

ถนนเพชรเกษม 
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ฐานการเรียนรู :   

1. เตรียมความพรอมสวนออกดอก 

 

 

 

2. ระบบการใหน้ําสวนมังคุด 

 

 

 

 

3. การดูแลรักษาสวนมังคุด 

 

 

 

4. การเก็บเก่ียวมังคุด 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 สงขลา ศูนยคัดแยกไมผลชุมชนอําเภอนาทวี 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายถาวร  คงฉิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท : 087-8366461 
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  ไป อ.หาดใหญ ไป อ.สะเดา 

ศูนยเรียนรู

 

ไป จ.

ปตตานี 

สีแยกคลองหวะ 

ไป บานพรุหลุมพี 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

สินคาหลัก : ยางพารา 

สถานท่ีตั้ง : บานโคกพยอม หมูท่ี 5  ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

พิกัด : X 705926 Y 762588 

        Latitude 6.89540 Longitude 100.86368 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายโกศล จันทรจิตร  อายุ 69 ป                                
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 2 หมูท่ี 5 ต.เกาะสะบา อ.เทพา จ.สงขลา 
เบอรโทรศัพท : 091-4628100 
สถานการณของพ้ืนท่ี : อําเภอเทพามีพ้ืนท่ีท้ังหมด 661,250 ไร  พ้ืนท่ีทําการเกษตร 272,887 ไร พืชเศรษฐกิจหลักคือ
ยางพารามีพ้ืนท่ีปลูก 341,546 ไร เกษตรกรประกอบอาชีพทําสวนยางพารา 10,995 ครัวเรือน จากขอมูลโซนนิ่งมีพ้ืนท่ี
เหมาะสมสูงสําหรับปลูกยางพารา (S1) จํานวน 122,974 ไร เหมาะสมปานกลาง (S2) จํานวน 88,084 ไร เหมาะสม
เล็กนอย(S3) จํานวน 67,263 ไร และ ไมเหมาะสม(N) จํานวน 91,399 ไร  จากสถานการณราคายางพาราตกต่ํา ตนทุน
การผลิตสูง การจัดการดูแลรักษาสวนยางพารามามีประสิทธิภาพ สํานักงานเกษตรอําเภอเทพาไดรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการลดตนทุนการผลิต โดยการใชปุยอินทรียรวมกับ
ปุยเคมีในแปลงยางเปดกรีด สูตร 30-5-18 การปลูกพืชรวมยางเพ่ือสรางรายไดเสริม และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา
ควบคุมโรครากขาวในยางพารา  
 

แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิต โดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในแปลงยางเปดกรีด สูตร 30-5-18 
การปลูกพืชรวมยางเพ่ือสรางรายไดเสริม                                
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพารา ,การปลูกพืชรวมยางเพ่ือสรางรายไดเสริมและ 
การทําเกษตรแบบผสมผสาน 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในแปลงยางเปดกรีด สูตร 30-5-18 
                       2. การปลกูพืชรวมยาง  

   3. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรครากขาวในยางพารา 

ไป จ. 

พทัลงุ 

มสัยิด 
ตลาดเขาน้อย 

ทาง

หลวง

หมาย 

เลข 

43 
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ฐานการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต โดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในแปลงยางเปดกรดี 

การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  โดยการใชปุยผสม 

สูตร 30-5-18 ใสปุยใหแกตนยางท่ีเปดกรีดแลว อัตรา 1 กิโลกรัมตอ

ตนตอป แบงใส 2 ครั้ง ๆ ละ 500 กรัมตอตน  

ครั้งท่ี 1  ใสในตนฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบ ประมาณปลาย

เดือนเมษายน - พฤษภาคม  

ครั้งท่ี 2  ใสปุย ประมาณเดือนสิงหาคม -กันยายน  

โดยหวานปุยในบริเวณหางจากโคนตนยางประมาณ 3 เมตร หรือ

บริเวณก่ึงกลางระหวางแถวยางคราดกลบใหปุยอยูใตผิวดินท่ีระดับความ

ลึกประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร 

 

2. การเพ่ิมรายได โดยการปลูกพืชรวมยาง (ผักเหลียง) 

    การปลูกพืชรวมยางเพ่ือเสริมรายไดและใชพ้ืนท่ีวางใหเกิดประโยชนในระหวางแถวยางพาราโดยการปลูกพืชชนิดตางๆ  

     

3. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุม 
                         โรครากขาว ในยางพารา ซ่ึงมักพบการระบาดชวงฤดูฝน 
                         ในสภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูง 
  
 

4. ดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และดานประมง เปนการเสริมรายไดลดรายจายอีกทางหนึ่ง เชน  การปลูกผักโดยไมใช 
    สารเคมี การเลี้ยงไกไข  การเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงปลาดุก เปนตน 
 
5. การผลิตปุยไวใชเอง การผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรียใชเอง ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 

แปลงเรียนรู : 

                

               
เครือขาย : -    สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 

- สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัดสงขลา 
- กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา) 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : น.ส.วรรณา ลิ่มพัฒนพิทักษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 083-0342467 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 208,434 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 9,519 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานระไมล  หมูท่ี ๔ ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
พิกัด : Latitude 6.65452 Longitude 101.02638  X 0724023   Y  0736017  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายชวย ขุนดํา อายุ 66 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 76 หมูท่ี ๔ ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท           :  088-3889617        
สถานการณของพ้ืนท่ี  :  ตําบลเปยนเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนยางพารามากกวารอยละ 90 เนื่องจาก
สภาพอากาศและสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม เกษตรกรขายน้ํายางสดใหกับพอคาในหมูบาน ประกอบกับราคายางพารา
ตกต่ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราหันมาประกอบอาชีพเสริม เชน การปลูกพืชแซมยาง การปลูก
พืชผักในแปลงยาง และการเลี้ยงสัตว ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา   :   -การจัดทําแผนการผลิต  

-การจัดทําบัญชีครัวเรือน  
-การจัดทําหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับปญหาและความตองการของชุมชน   
-การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของชุมชน 

เทคโนโลยีเดนของศูนย : เปนแปลงเกษตรทฤษฎใีหม 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู  :  - การลดตนทุนการผลิต 
              - การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 
              - การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 
 

 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
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ฐานการเรียนรูท่ี ๑  :   การลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยหมัก ปุยน้ําหมักชีวภาพและปลูกพืชรวมยางพารา  
                             พืชแซมยางพาราเพ่ือสรางรายไดเสริมในสวนยางพารา 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒  :   การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 
ฐานการเรียนรูท่ี ๓  :   การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู : 
เครือขาย  : สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๘   

ศูนยคัดแยกไมผลชุมชนอําเภอสะบายอย  
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางธนสิตา  ชางนรินทร   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  :   084-7487526 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 203,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,336 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานประจาใต  หมูท่ี  6  ตําบลนาหวา  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 6.86518  Longitude 100.66666 x  0684163 y  0759166  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเพลิ่ม  ศรีสุข  

ท่ีอยู : 34/1  หมูท่ี  6  ตําบลนาหวา อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพท : 08 9974 3943 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลนาหวามีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 45,731 ไร  

มีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 39,430 ไร คิดเปนรอยละ 86.22 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  

ประสบปญหา 

-สถานการณราคาผลผลิตยางพาราตกต่ํา  

-ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา  

-รายไดของเกษตรกรลดลง  

-ปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมรายไดเพ่ิมในสวนยางพารา โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 2,500 บาท/ไร/ป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และการเพ่ิมรายไดเพ่ิมในสวนยางพารา 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตยางพารา 

หลักสูตรการเรียนรู :  

1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 2. การเสริมรายไดในสวนยางพารา 

  - การเลี้ยงแพะลูกผสมในสวนยางพารา 

  - การปลูกสละอินโดนีเซียในสวนยางพารา  

3. การปองกันกําจัดโรครากแดง  และรากขาว 

 

วัดประจ่า 

ศูนย์

เรียนรู้ 

ถนนสายประจา่-หว้าหลงั 

ถนนสายจะนะ-นาทวี 
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ฐานเรียนรู : 

แปลงเรียนรู 

 1. ยางพารา จํานวน 64 ไร ใหผลผลิตท้ังหมด 

 2. การเลี้ยงแพะลูกผสมพ้ืนเมือง จํานวน 35 ตัว 

                                     
 

 

                              
 

เครือขาย 

  1. โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา  กรมชลประทาน 

  2. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

  3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา  กรมปศุสัตว 

  4. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

  5. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา 

  6. เครือขายภาคประชาชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  : นายจําเริญ  จันศรีคง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท : 08 5893 6391 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 384,531 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 10,543 ราย 

สถานท่ีตั้ง:  หมูท่ี 3 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 100.466328 Longitude 6.627537   x 662100 y 732814  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมศักดิ์  หมัดสะแหละ   
ท่ีอยู    30/6  หมูท่ี 3 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 098-0137-739 
สถานการณของพ้ืนท่ี  

- เกษตรกรตําบลสํานักแตว สวนมากประกอบอาชีพทําการเกษตร 
ซ่ึงเปนอาชีพหลัก 

- การทําสวนยางพารา ปจจุบันผลผลิตไดนอย  
- ราคาผลผลิตตกต่ํา  
- จําเปนตองใหเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยผสมสูตรสงู ลด

รายจายในการซ้ือปจจัยการผลิต  
แนวทางการพัฒนา : 
          1. ใหเกษตรกรไดใชปุยอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

2. เพ่ิมปริมาณผลผลิตยางพาราใหมีคุณภาพ 
3. ลดคาใชจายในการผลิต 
4. เพ่ิมรายไดใหเกษตรกร 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิต 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู  
           1  การผสมปุยผสมสูตรสูง 25-5-20 
      2  โรคยางพารา 
  3  การปลูกพืชรวมยาง 
 
 
 

โรงเรียนบานน้ําลัด 

อบต สํานัก
 

ถนนสะเดา – บานมวง 

ศูนย ต.สํานัก
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ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรียนรูท่ี 1 วิธีการผสมปุยผสมสูตรสูง 25-5-20 
 ใหเกษตรกรรูจักการผสมปุยผสมท่ีถูกวิธี   
และการใชปุยท่ีถูกตอง วิธีการใชปุยผสมสูตรสูง 25-5-20 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การปลูกพืชรวมยาง (ผักเหมียง) 
ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 6 ตําบลสํานักแตว เกษตรกรตําบลสํานัก
แตวทําอาชีพทําสวนยางพาราอยางเดียวไมมีอาชีพเสริมจึง
ไดสงเสริมใหปลูกผักเหมียงรวมยางเพ่ือเปนอาชีพเสริม 
เพราะผักเหมียงมีราคาดีและตลาดตองการสูง 
 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 โรคยางพารา 
       ตําบลสํานักแตวจะพบปญหาโรคยางพาราเปนอยางมากจึงไดใหความรูเรื่องโรคของยางพารา การทําเชื้อ 

ไตโคเดอมาเพ่ือปองกันโรครากขาว และโรคราสีน้ําตาล 

  
แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย: ศูนยดินปุยตําบลเขามีเกียรติ หมูท่ี 1 ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสุธิดา  ตระกูลกองโต 
เบอรโทรศัพท : 081-3448-773 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา   
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 23,164 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,453 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานยางงาม หมูท่ี 10 ตําบล ทาชาง  อําเภอ บางกล่ํา  จังหวัด สงขลา 
พิกัด : Latitude 7.06587  Longitude 100.35621  X 0649788  Y 0781249 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
 
                                  รร.บานยางงาม 
 
 
          ศูนยเรียนรูฯ 
 
 
 
               
   ไป อ.หาดใหญ                                                                 ไปแยกคูหา 

 
                     ไป อ.บางกล่ํา 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวิชาญ  ขวัญชวย อายุ 51 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 9 หมูท่ี 10 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา  จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 089-9782179 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทาชางปลูกยางพาราซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เกษตรกรสวนใหญ 
ในพ้ืนท่ีประสบปญหา 

-ราคายางพาราตกต่ํา   
-ตนทุนการผลิตสูง  
-การจัดการดูแลรักษาสวนยางพารายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิต โดยการตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปุยสั่งตัด  
และการผลิตปุยอินทรียใชเอง  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : การตรวจวิเคราะหดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปุยสั่งตัด การผลิตปุยอินทรีย 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรการเรียนรู :   1. การตรวจวิเคราะหดิน  

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  ปุยสั่งตัด  
3. การผลิตปุยอินทรีย  
4. การผลิตไตรโคเดอมาควบคุมโรครากขาวยางพารา 
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ฐานการเรียนรูในแตละฐาน 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การเก็บตัวอยางดิน การตรวจวิเคราะหดิน  

         
 

ฐานเรียนรูท่ี 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน / ปุยส่ังตัด  

         
 

ฐานเรียนรูท่ี 3 การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

         
 

ฐานเรียนรูท่ี 4 การผลิตไตรโคเดอมาควบคุมโรครากขาวยางพารา 

           
 
แปลงเรียนรู             

       
 
 
เครือขาย : ศูนยจัดการดินปุยชุมชนทาชาง ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลแมทอม 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุรินทร  ยี่สุนทรง  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 087-2934849 
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ท่ีวา่การอําเภอรัตภมู ิ

 

ไป

พทัลงุ 

ไป

หาดใหญ่ 

ศนูย์เรียนรู้ วดัคหูานอก 

ไปสตลู ไปควน

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร 
ช่ือ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 11,788 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,047 ราย 
สถานท่ีตั้ง :  บานคูหาใน หมูท่ี ๓ ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
พิกัด :  Latitude 7150778  Longitude 100289296  X 642367 Y 790616 zone 47  
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นางปราณี  ทองรักษ  อายุ ๕๒ ป    
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๑๙๒/๒    หมูท่ี ๓ ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท  087-8993851 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลคูหาใตเปนตําบลท่ีมีความเหมาะสมในการทํานา (S1) รอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ี ปจจุบัน
พ้ืนท่ีไดเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปาลมน้ํามันและยางพารามากข้ึน สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญสูงอายุ ตองการ
ปลูกพืชท่ีไมตองดิ้นรนมากนัก ดังนั้นการทํานาขาวจึงเปนกิจกรรมท่ีตองอนุรักษไวใหคงอยู และทําอยางไรใหลดตนทุน
และเพ่ิมมูลคาผลผลิต ขณะท่ีทุกคนตองการมีสุขภาพท่ีดีปลอดภัยจากสารเคมี จึงไดดําเนินการศูนยเรียนรูการผลิต
ขาวปลอดสารพิษ 
แนวทางพัฒนา : สงเสริมใหคนรุนหลังรักหวงแหนแผนดิน และอนุรักษอาชีพการทํานาท่ีปลอดสารเคมี  เพ่ือความ
ม่ันคงทางดานอาหาร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :- 
ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี ๑ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ มีการนําปอเทืองหมักน้ํา และปุยหมักแหงใชใน
นาขาว การใชปุยการหวานปอเทืองอัตรากิโลกรัม/ไร ไถกลบเม่ือปอเทืองอายุ ๔๕ วัน 
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ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 

     
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๓ การใชพันธุดี การปลูกขาว เดิมใชเมล็ดพันธุขาวอัตรา ๒๐ กิโลกรัมตอไร ปจจุบันลดลง

เหลือ 12 กิโลกรัม/ไร เปนการลดคาใชจาย และสอนใหเยาวชนไดเรียนรูการปลูกขาว 
 

    
 

    
 
ฐานการเรียนรูท่ี ๔ การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได ศูนยไดรับสนับสนุนอุปกรณ โรงสีขาวขนาดเล็ก  

เครื่องสี เครื่องซีลถุงบรรจุขาว ดําเนินการแปรรูปจําหนายผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูผูบริโภคทุกชนชั้น 
 

       
 
แปลงเรียนรู    
 

       
 
เครือขาย : ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานกันมันศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวปตตานี กรมการขาว 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางพัทธนันท  แกวสุริยันต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๐ – ๘๗๐๔๖๔๗ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ช่ือ : ศูนยการเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 214,265 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 11,580 ราย 

สถานท่ีตั้ง  : หมูท่ี  7  ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

พิกัด : Latitude 6.9486019  Longitude 100.2662048    

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายนิวัฒน  เนตรทองคํา   

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  3-9204-005577-72-6 

ท่ีอยู :  89/2 หมู 7 ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพท : 087-3907426  

 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีดําเนินการจํานวน 13 ไร  แบงออกเปน  3  โซน   

   โซนท่ี 1 พ้ืนท่ี 7 ไร  ปลูกยางพาราพันธุ  RRIM  600 รวมดวยลองกอง  

   โซนท่ี 2 เนื้อท่ี 5  ไร ปลูกกลวยไข กลวยเล็บมือนาง และผักกูด 

   โซนท่ี 3 เนื้อท่ี 1 ไร พืชสวนครัว ชะอม  มะนาวในทอซีเมนต  ผักหวาน ผักกูด 

แนวทางการพัฒนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สรางรายไดเพ่ิมและลดตนทุนการผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  สรางรายไดเพ่ิมและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตยางพารา 

ท่ีตัง้ศนูย์ 89/2 ม.7 

ต.ทุง่ตําเสา 

รร. รักเมืองไทย 

ทางไปนํา้ตกโตนงานช้าง สามแยกหแูร่ 

4 แยกควนลัง 
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หลักสูตรการเรียนรู :  

1. ฐานเรียนรูเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 
-  การจัดการดูแลสวนยางพารา 

- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- การใชปุยหมัก 

- การผลิตปุยหมักเติมอากาศ 

- การใชสารชีวภัณฑปองกันการกําจัดโรคและแมลง 
 

2. ฐานเรียนรูเรื่อง การเพ่ิมรายไดในการผลิต 

- การปลูกกลวยไข กลวยเล็บมือนาง กลวยหอมทอง 

- การปลูกผักกูดแซมยาง 
- การปลูกลองกองรวมยาง 

- การขยายพันธุพืชเพ่ือจําหนาย 
 

3. ฐานเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
- การปลูกมะนาวในทอซีเมนต 

- การปลูกชะอม 

- การปลูกผักหวาน 

- การปลูกไผหวาน 
- การเลี้ยงปลา 

- การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 

- การเลี้ยงหมูหลุม 
 

ฐานการเรียนรู : 

1. ฐานเรียนรูเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และลดตนทุนการผลิตยางพารา 

2. ฐานเรียนรูเรื่องการเพ่ิมรายได 
ในการผลิต 

3. ฐานเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  เครือขาย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลควนลัง (นายรอเหม มูเก็ม)   

               ศูนยเรียนรูการปลูกสมโอหอมควนลัง (นายสุเทพ  ธรรมโชโต) 
      ศูนยเรียนรูการปลูกยางระยะชิด และการปลูกมะนาวในทอซีเมนต (นายประเสริฐ  ศรีระสันต) 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายเอกนรินทร  หลินเภอ ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 086-9585850 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 29,015 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,492 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานทาหินเหนือ หมูท่ี 6  ตําบลทาหิน  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  90190 
พิกัด : Latitude 07.40006  Longitude 100.43609   X=0656761  Y=0818290  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางปราณี  ชวยมณี  อายุ 56 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 15  บานมิไร  หมูท่ี 7  ตําบลทาหิน  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  90190 
เบอรโทรศัพท : 087-289 7068 

       
 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลทาหินมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมและมีความเหมาะสมกับการปลูกขาวมาก (S1) เกษตรกร
สวนใหญจึงทํานาเปนอาชีพหลัก โดยปลูกขาวเพ่ือจําหนายและเก็บไวบริโภคในครัวเรือนบางสวน แตประสบปญหา 

- ตนทุนการผลิตสูง  
- ราคาผลผลิตขาวต่ํา ไมคุมกับการลงทุน  
- พ้ืนท่ีทํานาและเกษตรกรท่ีทํานาลดลงเรื่อย ๆ แตมีนารางเพ่ิมข้ึนทุกป 

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 2,315 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 200-300 บาท 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวโดยการใชปุยสั่งตัด 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว (การลดตนทุน) 
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ฐานการเรียนรูท่ี 1 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ 

     
 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะห 

     

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การวิเคราะหตัวอยางดินดวยเครื่องมือ Soil Test Kit 

     

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ 

      

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี , สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวจริยา  สุวรรณรตัน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  098-280 7616 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก :  ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  
เกษตรกรเปาหมาย :  
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี  137/1  หมูท่ี 2  ต.บางเขียด  อ.สงิหนคร   จ.สงขลา 
พิกัด : Zone  47 N    X=659571    Y= 811477  : latitude 7.33895   longitude 100.44564 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:  นางนิรัตน   เสียงออน 
ท่ีอยู : 143  หมูท่ี 2  ตําบลบางเขียด  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท: 0869578066 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  อําเภอสิงหนครมีพ้ืนท่ี ต้ังอยูบนคาบสมุทรสทิงพระเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
142,500 ไร พ้ืนท่ีทําการเกษตร 64,662 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกขาว 23,954 ไร พ้ืนท่ีประกอบดวย พ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมสูง (S1) จํานวน 38,940 ไร พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) 16,305 ไร พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย 
(S3)  8,871 ไร พ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม 3,681 ไร 
 ปจจุบันเกษตรกร ในอําเภอสิงหนครประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง มีการใชปุยเคมีมากเกินความจําเปน 
และใชเมล็ดพันธุในอัตราท่ีสูง ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการทํานา จึงไดนําเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมมาใช
โดยคัดเลือกศูนยขาวชุมชนบานหนองเสือเหนือ ม.2 ต.บางเขียด เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร และใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรและศูนยจัดการดินปุยชุมชน ถายทอดความรูการจัดการดินปุยเพ่ือลด
ตนทุนการผลิตขาว การจัดการแปลง การจัดการศัตรูขาว การจัดการผลิตหลังการเก็บเก่ียวและการผลิตเมล็ดพันธุ 
เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูท่ีไดรับการถายทอดไปปฏิบัติและสามารถลดตนทุนการผลิตได 
แนวทางการพัฒนา :   1) สงเสริมเกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน ลดตนทุนเพ่ิมผลผลิต  ใชปุยลดตนทุนการผลิต 
   2) สงเสริมเกษตรกรผลิตขาวปลอดสารพิษ  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:เปนศูนยขาวชุมชนดีเดนระดับเขต  ป ๒๕๕๖,  ศูนยจัดการดินปุยชุมชนนํารองของ
จังหวัดสงขลา โดย มีการนําเทคโนโลยีการใชปุยลดตนทุนการผลิตมาใชในกลุมตั้งแตป  ๒๕๕๕ผลผลิตกลุม คือ  เมล็ด
พันธุ    ขาวปลอดสารพิษ (แบบบรรจุถุง และขาวเปลือก) 
การนําไปใชประโยชน : การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
 
 
 

ส่ีแยกม่วงงาม ศนูย์ข้าวชมุชนบ้านหนองเสือเหนือ 

ถนนสงขลา-ระโนด ระยะทาง 5  

 

N 

วดับางเขียด 
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หลักสูตรเรียนรู 1.การจัดการดินและปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว 
2.การจัดการดูแลแปลงนาขาวแตละระยะการเจริญเติบโต 
3. การจัดการศัตรูขาวแบบผสมผสาน 
4.การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  

ฐานการเรียนรู:  
ฐานการเรียนรูท่ี 1การจัดการดินและปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว    เกษตรกรจะไดเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดิน การ
วิเคราะหธาตุอาหารในดิน  และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

       
ฐานการเรียนรูท่ี  2การจัดการดูแลแปลงนาขาวแตละระยะการเจริญเติบโต 

    
ฐานการเรียนรูท่ี3การจัดการศัตรูขาวแบบผสมผสานเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู ศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ  การปองกัน
และการจัดการ 

    
ฐานการเรียนรูท่ี  4การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
เกษตรกรเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุ และการผลิตขาวปลอดสารพิษบรรจุถุง 

       
แปลงเรียนรู 

       
เครือขาย : ศูนยขาวชุมชนบานปากชอง  ต.ชะแล 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวกัญญา  สุวรรณโณ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท : 0892984277,  0982807627 

23



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร                                                                                  
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 44,534 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 5,034 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานเกาะยวน 92 หมูท่ี 11  ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
พิกัด :   Latitude 7.148126 Longitude 100.336647  x  0647601  พิกัด Y 0790317  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวิชาญ  สุวรรณชาตรี อายุ 47 ป    
ท่ีอยู : บานเกาะยวน 92  หมูท่ี 11 ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท :   084- 9642538 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลรัตภูมิ มีประชากรจํานวน 2,410 ราย พ้ืนท่ีทําการเกษตร จํานวน 25,808 ไร และ
เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 84 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและเปนลักษณะการ
ปลูกพืชเชิงเดียวเกษตรกรจึงมีรายไดจากสวนยางพาราเพียงอยางเดียว ประสบปญหา 

- ความแปรปรวนของราคายางพารา ราคายางพารามีแนวโนมลดลง   
- ปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยเคมีแพง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิตยางพารา ซ่ีงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตยางพารา เฉลี่ยไรละ 271,985    
บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 985 บาท   
                         :  อาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตยางพารา 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตยางพารา 
หลักสูตรเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

2. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การลดตนทุนการผลิตยางพารา การตรวจวิเคราะหดิน การคิดคํานวณสูตรปุยตามคาวิเคราะห   
การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะห การทําปุยอินทรียชีวภาพท้ังแบบแหง และแบบน้ํา  
การปองกันกําจัดศัตรูพืชโรคตางของยางพารา 
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ฐานการเรียนรูท่ี 2 อาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา การเลี้ยงสุกรขุน การเลี้ยงไกไข การผลิตอาหารสัตวใช
เองเพ่ือลดตนทุน การผลิตโดยใชเศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือนและสมุนไพร ในพ้ืนท่ีนํามาผสมเพ่ือผลิตอาหารสัตว 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเพ่ือการบริโภคในครอบครัวกอนถามีเหลือจึงจําหนายเปนรายได  
เพ่ือเปนการประหยัดรายจายในครอบครัว และเปนผลดีตอสุขภาพ การทําผักสวนครัวรั้วกินได แมไมมีพ้ืนท่ีก็สามารถ
ปลูกได เชน การปลูกผักในกระถาง,ปลูกในภาชนะแขวนพืชท่ีปลูกก็เปนพืชท่ีใชเปนประจํา ทําน้ํายาลางจาน สระผม  
สบูไวใชในครัวเรือน  

 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 การทําแกสชีวภาพจากมูลสัตวการทําแกส

ชีวภาพจากมูลสัตวไวใชในครัวเรือน 

อุปกรณ ถุงดําขนาดใหญ, ทอ PVC สายยาง,หัววาวปดเปด  

ปุยคอก ๑,๐๐๐  กิโลกรัม น้ํา ในการผลิตครั้งแรกใสน้ําครึ่งถุง 

และใสมูลสตัว ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ท้ิงไวประมาณ ๑๐-๑๕  

ก็จะไดแกสสําหรับใชในครัวเรือนเปนการลดรายจายในครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การแปรรูปเครื่องแกงเพ่ือจําหนาย 
ขบวนการผลิตเครื่องแกงทุกข้ันตอน (เครื่องแกงเผ็ด แกงกะทิ แกงสม)  

ผลิตภัณฑไดรับเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง อย. ป ๒๕๕๘ 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา ม. 3 ต.บางกล่ํา จ.สงขลา  กลุม ศกย. ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นางนันทพร ฉิมพลี  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท  :  083-6589111 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 17,613 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,335 ราย 

สถานท่ีตั้ง : ม.3 ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา  
พิกัด : Latitude 7.6328  Longitude 100.3288  x 646568 : y 843928     zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายปญญา แกวทอง 
ท่ีอยู  : ม.3 ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
เบอรโทรศัพท : 081-4796552 
สถานการณของพ้ืนท่ี:  

• เปนพ้ืนท่ีราบลุมทะเลสาบ  

• เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรคือ ทํานา  

• เกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลติสูง คือใชเมล็ดพันธุตอไรสูง เมลด็พันธุในพ้ืนท่ีมีนอย ทําใหราคา

เมล็ดพันธุในพ้ืนท่ีสูงและตองพ่ึงพาปจจัยการผลิตภายนอก  อีกท้ังความไมแนนอนของราคาพืชผลทางการเกษตร  

จึงทําใหเกษตรกรขาดทุนหรือไดกําไรไมเทาท่ีควร   

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลีย่ไรละ 4,552.64 บาท โดยมี
เปาหมายลดตนทุนไรละ 390 บาทการผลิตขาวใหไดคุณภาพดี เพ่ิมผลผลิต 700 กก. ตอไร 
เทคโนโลยีเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
การนําไปใชประโยชน :  การลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู :  

1 การทําสารชีวภัณฑ ไดแก การทําเชื้อไตรโคเดอรมา  
 2 การเก็บตัวอยางดิน การวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 3 การแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ 
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ฐานการเรียนรู : 
           ฐานการเรียนรู 1 การทําสารชีวภัณฑ ไดแก การทําเชื้อไตรโคเดอมา 

 

 

 
 
 
 ฐานการเรียนรู 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การเก็บตัวอยางดิน การวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคา
วิเคราะหดินการใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ไดแก การสงดินตรวจหาผล 
การวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง 
 
 

 

 

 

 ฐานการเรียนรูท่ี 3 การแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : - 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวราตรี ดวงดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 09 8280 7632 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ขาว 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 91,424 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,187 ราย 
สถานท่ีตั้ง :  บานหัวปา  หมูท่ี 1  ตําบลบานขาว  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
พิกัด : Latitude  7.81322  Longitude 100.2425  X   =     636995  Y  =  863852  zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
  

 

 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมปอง  ฉิมดํา  อายุ 41 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี  31 หมู 1 ต. บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
เบอรโทรศัพท :  089-4624755  
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรตําบลบานขาวสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมดานการทํานารอยละ  90  และพ้ืนท่ี
ปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (S1) รอยละ 98.0 โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตขายกับโรงสีและผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แต
ประสบปญหา 
 -การผลิตเมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ  
                           -การใชปจจัยการผลิตสูง ปุยและสารเคมีราคาแพง 
                           -ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
                           -โรคแมลงศัตรูพืชระบาด   
                           -ตนทุนในการผลิตขาวสูง 
แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 4,500 บาท  
                            โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ  450  บาท 
 - การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
 - การผลิตขาวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู  :  1.  การลดตนทุนในการผลิตขาว/พันธุขาวท่ีเหมาะสม 
     2.  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/การทําปุยอินทรียไวใชเอง 

     3.  การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูขาว) 

 

สํานักงานเกษตร
อําเภอระโนด 

วัดศาลา
 

ธกส.ตะเครี
 

ศูนยเรียนรูฯ 

ส่ีแยกหัว
 

ทางไปพัทลุง 

ทางไป
อําเภอ
หัวไทร 
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ฐานเรียนรู : 1. การลดตนทุนในการผลิตขาว/ 

พันธุขาวท่ีเหมาะสม การดูแลรักษาตั้งแตการเตรียมดิน- 

การเก็บเก่ียวและขนสง การไถกลบสลายตอซักการใชขาวพันธุดี  

ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใชอัตราท่ีเหมาะสมกําหนด 

ตราการใชตามวิธีการปลูก 

 

ฐานเรียนรูท่ี : 2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ 

การทําปุยอินทรีย การใชปุยใหถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา  

การสงดินตรวจหา ผลการวิเคราะหดิน  

ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชปุยตาม 

คาวิเคราะหดินตอแปลง การทําปุยอินทรียไวใชเอง  

เพ่ือลดตนทุนในการซ้ือปุยเคมีจากทองตลาด 

 

ฐานเรียนรูท่ี : 3. การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูขาว) 

การทําสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง การทําเชื้อราไตรโครเดอรมา 

และการทําฮอรโมนไขเพ่ือเรงการออกดอก เรงผล  

การทําน้ําหมักจากผลไม เนนการสาธิตวัสดุท่ีใช  

วิธีทํา การนํามาผลิตใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี,สถานีพัฒนาท่ีดิน ศูนยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาววิสุณี  อยูวัฒนา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
เบอรโทรศัพท :  088-4996181 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 25,388 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 3,025 ราย 
สถานท่ีตั้ง :   บานทรายขาว  หมูท่ี 7 ตําบลทุงหวัง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
พิกัด :  Latitude 7.02719 Longitude 100.62288  x 679262  y 777066 zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย :  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   
  
  

อบต.ทุงหวัง                                   ทางไปอําเภอจะนะ             บานทรายขาว 
ทางไปอําเภอจะนะ          

 

                                                                                            ทางไปอําเภอหาดใหญ 

 

 

ทางไปอําเภอ 

เมืองสงขลา 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :   นายเมน  เหมอารัญ 

ท่ีอยู :   บานเลขท่ี 54  หมูท่ี 7  ตําบลทุงหวัง  อําเภอเมือง   จังหวัดสงขลา  90000 

เบอรโทรศัพท :  086 – 9604365 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  พ้ืนท่ีตําบลทุงหวังสวนใหญ ทําสวนยางพารา รอยละ 80 ซ่ึงเหมาะกับทําสวนยางพารา 

(S1) รอยละ 92  ซ่ึงในปจจุบันยางพารามีปญหาดานราคา 

แนวทางการพัฒนา :  เนนการเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา โดยการปลูกพืชรวมยางพาราและลดจายในสวน             

โดยการใชปุยอินทรียและผสมปุยใชเองในสวนยาง และติดตามเฝาระวังการเกิดโรคระบาด 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมรายไดโดยการปลูกผักเหมียงรวมกับยางพารา 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมรายได 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การปลูกผักเหมียงรวมยางพารา 

                     2. การใชปุยอินทรีย/การผสมปุยใชเอง 

                     3. การเฝาระวังและพยากรณการระบาดศัตรูพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย

เรียนรู
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ฐานการเรียนรู 
 ฐานการเรียนรูท่ี 1 การปลูกผักเหมียงรวมยางพารา 
 

 

 

 

 

 

    

        ฐานการเรียนรูท่ี 2. การใชปุยอินทรีย/การผสมปุยใชเอง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การเฝาระวังและพยากรณการระบาดศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  กลุมผูปลูกผักเหลียงรวมยางตําบลทุงหวัง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายอนันต  คูบูรณ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :   098 – 2807645  ,  081 – 5434611 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
สินคาหลัก : ยางพารา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 41,058 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,733 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานเนินพิจิตร หมูท่ี 1 ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 
พิกัด : Latitude  6.99608  Longitude  100.58290   X = 674857 Y = 773610 zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมนตรี ธรรมโร 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 1/8 หมู 1 ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพท : 082-8255797 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลพิจิตรมีประชากรจํานวน 1,355 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12,774 ไร และเปนพ้ืนท่ี
ทําการเกษตร คิดเปนรอยละ 96 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและเปนลักษณะการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ประสบปญหาและมีความตองการ ดังนี้ 

      - ราคายางพาราตกต่ํา ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  
                           - การประชุมประชาคมหมูบานพบวาเกษตรกรมีความสนใจปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เพ่ือ
เปนการเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครอบครัว  
                           - การสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ีในสวนยางพารา อาทิเชน  การปลูกพืชรวม/แซม
ยางพารา การทําปศุสัตว เปนตน 
แนวทางการพัฒนา : - การสรางรายไดเพ่ิมในสวนยางพารา 

- การลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยอินทรียชีวภาพ   

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การสรางรายไดเพ่ิมในสวนยางพารา  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยอินทรียชีวภาพ   
 
หลักสูตรเรียนรู :   1.การปลูกพืชรวมยาง 

 2.การปลูกพืชแซมยาง 
 3.การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

ท่ีวาการอําเภอ 
นาหมอม 

รพ.นาหมอม 
ศูนยเรียนรู
 วัดเนินพิจิตร 

ถนนเอเชียสาย 

หาดใหญ-จะนะ 
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ฐานการเรียนรู :   
ฐานการเรียนรูท่ี 1 การปลูกพืชรวมยาง  

                            

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การปลูกพืชแซมยาง 

      
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
ประกอบดวยขอมูลการวิเคราะหดิน การเก็บตัวอยางดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการผลิตปุย

อินทรียชีวภาพ 

 

    
 

แปลงเรียนรู 

    
 

เครือขาย : สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา องคการบริหารสวนตําบลพิจิตร 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายมานิต  แกวพิบูลย 

เบอรโทรศัพท : 098-2807636 

 

    ประกอบดวยขอมูลการปลูกพืชรวมยาง การเลือกชนิดพืช

รวมยางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และตัวอยางการการปลูกพืชรวมยาง 

เชน ผักเหมียง สละอินโด เปนตน 

ประกอบดวยขอมูลการปลูกพืชแซมยาง การเลือกชนิดพืช

แซมยางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และตัวอยางการการปลูกพืชแซมยาง 

เชน สับปะรด กลวย ขาวโพด เปนตน 
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