
 

 

 

 

ภูเก็ต 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

สินคาหลัก ไกพ้ืนเมือง 

สถานทีต้ั่ง: บานบางหวาน หมูที่ 5 ตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

พิกัด :X : 422272  Y: 878549 47N  พ้ืนที ่2 ไร 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : 

แผนทีศู่นยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :เจาของแปลง นายณัฐพงศ  สาริยา  โทรศัพท 08-2281-2937 

ที่อยู 64/52 หมูที่ 5 ตําบลกมลา  อําเภอกะทู  จังหวัดภูเก็ต 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกมลาสวนใหญประกอบอาชีพการปลูกยางพารา ซึ่งมักจะเปนการทํา

เกษตรแบบเชิงเด่ียว ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติราคายางพาราตกตํ่าในปจจุบัน ทาํใหเกษตรกรมรีายไดลดลงเปนอยางมาก 

เน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว การปลูกพืชชนิดอ่ืนผสมผสานใหถูกตองตามความเหมาะสมของพ้ืนที่จะชวยเพ่ิมรายไดแก

เกษตรกร และมรีายไดที่มั่นคงย่ิงขึ้น ลดความเสี่ยงดานราคาผลผลิตที่ตกตํ่า จากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

แนวทางการพฒันา :-  เพ่ิมชองทางการผลิตพืชชนิดอ่ืนเพ่ือเสริมรายได 

      - องคความรูในการจัดการทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

      - การลดตนทุนดวยการใชปุยอยางเหมาะสม 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: - การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง                                                                                                    

                   - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 

                  - การจัดการพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับการปลูกพืช เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมผลผลิตจากการทําเกษตรแบบผสมผสาน  
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หลักสูตรเรียนรู:  

   1. การใชปุยที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

2. การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

3. การทําปุยหมักและดินผสม 

ฐานการเรียนรู: 

  1.การจัดการดิน 

  2.การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ใหความรูเรื่องหลักการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

  3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 

ใหความรูเกี่ยวกับการผลิตลองกอง การดูแลสวนลองกอง การใชปุยชนิดตางๆ ความรูเกี่ยวกับการใชอยางถูกตอง  

การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการ 

  4.การทําบัญชี 

  5.ประมง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

                                                     

                      

 

แปลงเรียนรู: 

 

 
 

 

 

การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง การทําบัญชี 
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เครือขาย: สํานักงานปศุสัตวอําเภอกะทู สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สํานักงานประมง

อําเภอกะทู ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลกมลา และตําบลกะทู  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายรัฐกรณ ธรรมปรีชา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 095-0390030 
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การจัดทําศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สินคาหลัก : มะพราว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 15,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,170 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานปาคลอก  หมูที่ 2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

พิกัด : X = 433889 Y = 0885313 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายเสรี อุดมลาภ  

บานเลขที่ 79/7 หมูที่ 2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

เบอรโทรศัพท : 081-979-3658 

สถานการณของพื้นที่ :  

 อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ประมาณ 252.0 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 94,012 คน 

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสินคาหลัก คือ ยางพารา สับปะรดภูเก็ต มะพราว และไมผล

ผสมผสานสับปะรดภูเก็ต อยางไรก็ตามหลักปฏิบัติในการผลิตของเกษตรกรมีความแตกตางกัน สงผลให

คุณภาพและปริมาณผลผลิตแตกตางกันดวย  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมมูลคา 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู: การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การขยายพันธุพืช และ 
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                   การเช่ือมโยงตลาด 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลิต / ลดตนทุน / พัฒนาคุณภาพ 

 

 

หลักสูตรเรียนรู :  

  1. การลดตนทุนการผลิต โดยใชเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย 

การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

  2. การเพ่ิมผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยอินทรีย การ

ปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ฮอรโมนไข                 

  3. การพัฒนาคุณภาพ การผลิตตามมาตรฐาน GAP  

  4. เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน / เกษตรทฤษฎีใหม 

ฐานเรียนรู ไดแก  

  1. การขยายพันธุพืช 

  2. การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

3. การประมง 

  4. การปศุสัตว 

  5. การจัดทําบัญชีครัวเรือน / บัญชีฟารม 
  

    
 

   
 

แปลงเรียนรู: 

   

ฐานการเรียนรูตางๆภายในศพก. 
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เครือขาย: ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต เทศบาล

ตําบลปาคลอก สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต                     

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายภักดี ทิพยไกรลาศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท: 096-6955573 
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การจัดทําศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สินคาหลัก : ผกัเหมียง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 232 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : เกษตรกรและผูสนใจในพ้ืนที่อ.เมอืงภูเก็ต จํานวน 100 ราย  ราย 

สถานทีต้ั่ง : ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

พิกัด : longitude 98.33763 latitude 7.87548  

(X 426983 Y 870589 zone 47) 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู: 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสัญญา หริัญวดี  

ที่อยู หมู 5 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เบอรโทรศัพท : 089-8684144 

สถานการณของพื้นที่ : จังหวัดภูเก็ตเปนสังคมแหงการบริโภค คาครองชีพคอนขางสูง สินคาเกษตรมีความสําคัญ 

ในชีวิตประจําวัน จึงตองการเนนการผลิตพืชผักที่ใชเปนอาหาร เพ่ือแกปญหาดังน้ี 

   - คุณภาพของผลผลิต 

   - ลดรายจายและลดตนทุนการผลิต 

   - เกษตรกรขาดความรูดานการผลิตพืชตามระบบGAP 
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แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพใหไดรับมาตรฐาน GAP เพ่ือตอบสนองความตองการตลาดผูบริโภค            

ที่มีกําลังซื้อ และตองการความปลอดภัยตอสุขภาพ 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยตีามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

การนําไปใชประโยชน : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดรับมาตรฐาน GAP 

 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การปรบัปรุงบํารุงดิน 

    2. การเพาะเห็ด 

   3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

   4. การลดตนทุน 

    5. การผลิตตามมาตรฐาน GAP 

ฐานเรียนรู ไดแก  

  1. เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. การผลิตปุยอินทรีย 

  3. การเพาะเห็ด 

  4. ประมง (ปลา,กบ) 

  5. ปศุสัตว (ไกพ้ืนเมือง,หาน) 

  7. บัญชีครัวเรอืน 

  8. สหกรณ 
  

    
 

   

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูตางๆภายในศพก. 
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แปลงเรียนรู: 

                    

เครือขาย: สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร        

ภูเก็ต, สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต, เทศบาลตําบลฉลอง สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดภูเก็ต, สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต, ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวศรัณยู  จึงดํารงกิจ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการเบอร

โทรศัพท: 081-1543639 
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