
 

 

 

 

ระนอง 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

 (ปาลมนํ้ามัน) 

สถานทีต้ั่ง : บานหวยปลิง  หมูที่ 7  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

พิกัด : : Latitude 9.695046  Longitude 98.568976 X = 452717.90  Y =  1071725.96 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  ดาบตํารวจสมนึก  โมราศิลป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8501 00144 49 4 

บานเลขที่ 1/9  หมูที่ 7  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท :  087-4853981 

สถานการณของพื้นที่  :  เกษตรกรตําบลราชกรูด และพ้ืนที่ใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองระนอง ปลูกปาลมนํ้ามัน รอยละ 

80 ของพ้ืนที่ตําบล โดยมีพ้ืนที่ปลูก 22,839 ไร ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะสมกับปลูกปาลมนํ้ามนั S1 รอยละ 60 

ปญหาที่พบ  

 -การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันไมถูกหลักวิชาการ 

 -ปจจัยการผลติราคาสูง 

 -ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

แนวทางการพฒันา 

1) การจัดการสวนปาลมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

2) การลดตนทุนการผลิต 

3) การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนํ้ามัน การปลูกผักเหลียงแซมในสวนปาลม  

การปลูกพริกไทยพุม การเลีย้งผึ้งโพรงไทย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน การลดตนทุนการผลิต  

การปลูกพืชเสริมรายได การเลี้ยงผึ้ง  

ฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การใสปุยอยางถูกตองและเหมาะสม 

การใหนํ้า การกําจัดวัชพืช การตัดแตงทางใบ และการเก็บเกี่ยวปาลมสุกคุณภาพดี 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 การทําปุยหมักจากทลายปาลมน้ํามัน 

 เปนการลดตนทุนจากการใชปุยเคมีอยางเดียวมาใชปุยหมัก 150 ตันตอป 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 และฐานการเรียนรูที่ 4 การปลกูผักเหลียงและการขยายพันธผกัเหลียงแซมในสวนปาลมน้าํมัน 

          ปลูกผกัเหลียง 3,000 กอ เก็บยอด 3,000 กําๆละ 10 บาท เปนเงิน 30,000 บาท/เดือน  

ขยายพันธุโดยการตอน 17,000 ก่ิง ขายก่ิงละ 15 บาท เปนเงิน 225,000 บาท/ป  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การปลกูพริกไทยพุมแซมในสวนปาลมน้าํมัน  

การสรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน โดยการปลูกพริกไทยในสวนปาลมนํ้ามัน ซึ่ง

พันธุที่แนะนําสงเสริม ไดแก พริกไทยพันธุซาราวัค และพันธุซีลอน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาลมน้าํมัน 

         เน้ือที่ 1 ไร เลีย้งผึ้งได 20-30 รัง ไดนํ้าผึ้ง 3-5 กิโลกรมั/รัง มูลคา 1,000 – 1,700 บาท/รัง/ครั้ง 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 7 การใชรถไถขนาดเล็กตัดหญา  

  ลดคาใชจาย 109,950 บาท (คาแรงงานคน 400 บาท/ไร ปละ 3 ครั้ง เปนเงิน 120,000 บาท  

แตใชรถตัดหญา จายเพียง 10,050 บาท นอกจากน้ี รถไถยังใชในการใสปุยเปนการลดตนทุนอีกทางดวย) 
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แปลงเรียนรู : สวนปาลมนํ้ามัน 120 ไร ปลูกแซมดวยผักเหลียง 3,000 ตน มีฐานการเรียนรู 6 ฐาน 

 

 

 

 

 

เครือขาย : แปลงใหญปาลมนํ้ามัน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกรีฑา  ทิพยจันทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 087-4853981 

3



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

สินคาหลัก : มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 9,083 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2542 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบางนา หมูที่ 9  ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

พิกัด Latitude 10.331603  Longitude 98.807921  X= 1142082.38  Y=  1142082.38 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุริยา  ศิริวงษ เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8504 00200 43 8 

บานเลขที่ 8 หมูที่ 9 ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท : 077-810883,081-3964192 

สถานการณของพื้นที ่:  มังคุด เปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สาํคัญอีกชนิดหน่ึงของตําบลลําเลียง มีพ้ืนทีป่ลูก จํานวน 1,178 

ไร เกษตรกร จาํนวน 520 ครวัเรือน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ตันตอป แตเน่ืองจากการประสบปญหาดังน้ี 

                 - ผลผลิตยังไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการและผลผลิตมังคุดคุณภาพเกรดสงออกมีนอย 

                 - ปญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด 

                  - ปญหาดานการตลาด ทําใหเกษตรกรมีรายไดตกตํ่าจากการขายผลผลิต 

แนวทางในการพัฒนา :  - การผลิตมังคุดคุณภาพดี ตรงตามความตองการของตลาด โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาผลผลิต

คุณภาพสงออกใหมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

   - การพัฒนาการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ การสรางตลาดชุมชน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  การผลิตมังคุดคณุภาพดี การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา และการเช่ือมโยงการตลาด 

ฐานการเรียนรู  

 ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลติมังคุดคณุภาพดี การดูแลรกัษาต้ังแต

ระยะหลังการเก็บเกี่ยว ระยะแตกยอดออน ระยะติดดอก และ ระยะเก็บเกี่ยว  

4



การคัดแยกคุณภาพผลผลิต และการตลาด โดยการพัฒนาการคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพความตองการของตลาด การ

แปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุด เปนการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร จากภาวะราคาตกตํ่า หรือผลผลิตไมมีคณุภาพ ตกเกรด  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การเลี้ยงโคเนื้อ  

การเลี้ยงโคเน้ือเปนอาชีพที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากในทุกภาคของประเทศไทย 

ในพ้ืนที่ ศพก.มังคุด จะเลี้ยงโคเน้ือรวมกับการประกอบอาชีพทําสวนมังคุด และ

สามารถนําเอามูลโคไปทําปุยคอกไวใสตนมงัคุด ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงไกไขในสวนมังคุด 

การเลี้ยงไกไขในประเทศไทย มีการเลี้ยงตามบานเล็กๆ นอยๆ เพ่ือกินเน้ือกินไข 

คือ การเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติใหไกอาศัยตามใตถุนบาน ชายคา โรงนา 

และในสวนไมผล  ในประเทศไทย มีการเลี้ยงไกไขมากขึ้น กลายเปนอาชีพที่

สําคัญของคนไทยในปจจุบัน 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การทําน้ําหมักชีวภาพ และจุลนิทรยีสังเคราะหแสง 

การทํานํ้าหมักชีวภาพ และจุลินทรียสังเคราะหแสง เพ่ือใชเปนปจจัยการผลิต ทดแทน

ปุยเคมีหรือปุยวิทยาศาสตร 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงไสเดือนดิน 

มูลไสเดือน ใชไดกับพืชและตนไมไดทุกชนิด มูลไสเดือนชวยเพ่ิมผลผลิตใหเกษตรกร 

ทั้งยังมีสวนใหผลไมรสชาติดีขึ้น ไมดอกมสีสีันสวยงาม  และยังชวยฟนฟูสภาพดินที่

เสื่อมใหดีขึ้น 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงปลาน้ําจืด 

การเลี้ยงปลานํ้าจืด สามารถทาํเปนอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหน่ึง  
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพ่ือการสงออกลําเลียง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวศรีนัดดา บําเพ็ญผล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-3430583 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

สถานทีต้ั่ง : บานคอกชาง ม.10 ต.กะเปอร  อ.กะเปอร   จ.ระนอง 

พิกัด : Latitude 9.614199  Longitude 98.651403   X= 9.614199  Y= 98.651403   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายบรรจบ ขนอม เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3 8501 00231 84 1 

บานเลขที่ 10/120  หมูที่ 10 ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง  

เบอรโทรศัพท :  096-2581125 

สถานการณของพื้นที่ :  อําเภอกะเปอร มีเกษตรกรปลูกปาลมนํ้ามัน 25,154  ไร โดยปญหาที่พบในพ้ืนที่คือ ปาลมนํ้ามัน

ใหผลผลิตตํ่ากวามาตรฐาน และมีหนูกัดกินผลปาลมนํ้ามนัสรางความเสียหายเปนอยางมาก 

แนวทางการพฒันา 

1) การจัดการสวนปาลม ตามหลักวิชาการ 

2) ลดตนทุนการผลิต  -วิเคราะหดิน/ใหปุยตามคาการวิเคราะห  

    -การทําปุยหมกั ลดตนทุน 

 3)  เลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมนํ้ามัน 

 4) การปลกูพืชแซมในสวนปาลมนํ้ามัน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

การเลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมนํ้ามนั 

การนําไปใชประโยชน : การเลี้ยงนกแสกกาํจัดหนูในสวนปาลมนํ้ามัน  

การจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางมีประสิทธิภาพ 
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ฐานการเรียนรู    

ฐานการเรียนรูที่ 1 การจัดการสวนปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หากทําได สิ่งที่ไดรับคือ ชวยลดคาใชจายจากการใส

ปุยเคมีที่มีราคาแพงลงได ลดการสูญเสียผลผลิตปาลม และประหยัดคาใชจาย ชวยลดตนทุนการผลิต ทําใหการใสปุยมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การเลี้ยงปลาในสวนปาลมน้ํามัน การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม เพราะเลี้ยง

งาย และโตไว 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเลี้ยงนกแสกเพื่อกําจัดหนูในสวนปาลมน้าํมัน 

 การนํานกแสกควบคุมหนูซึ่งเปนศัตรูพืชในสวนปาลมนํ้ามัน เกษตรกรสามารถลดคาใชจายในการซื้อสารเคมี

กําจัดหนูและผลผลิตปาลมนํ้ามันมีคุณภาพดีขึ้นในอนาคตทัง้ยังปลอดจากสารเคม ี

  

 

 
 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การจัดการดินปุย การทําปุยหมัก, และนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือการลดตนทุนการผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การเลีย้งสัตวน้าํ 

การจัดการพืน้ที่ในสวนปาลม ตรงกลางระหวางแถว โดยการเลี้ยงกบ เลี้ยงตะพาบนํ้า และกุงกามกราม 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลกะเปอร , : ศนูยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลกะเปอร   

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมาลีรัตน โสะอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9682778 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

สินคาหลัก : มงัคุด 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 13 หมูที่ 3 ตําบลในวงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

พิกัด : Latitude 10.039878  Longitude 98.880929  

X= 486951.94  Y= 1109823.91 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

     

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมัฤทธ์ิ เข็มสม เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8015 00076 86 1 

บานเลขที่ ๑๓   หมูที่ ๓   ตําบลในวงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๐- ๖๙๘ ๑๐๘๒ 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลในวงเหนือและตําบลในวงใตมเีกษตรกรผูปลูกมังคุดที่เปนสมาชิกแปลงใหญ จํานวน 267 

ราย พ้ืนที่ปลูกมังคุด 1,910.25 ไร ผลผลิตจาํหนายไดราคาดี แตยังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : - ลดตนทุนการผลิต 

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

   - เพ่ิมมลูคาการผลิต 

- เช่ือมโยงเครือขายเพ่ิมชองทางการตลาด 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลคาการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลคาการผลิต 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ ๑ ดานการลดตนทุนการผลิต 

 การผลิตปุยหมกัจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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ฐานการเรียนรูที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

        
       การเตรียมความพรอมของตนมังคุดหลังระยะเก็บเกี่ยว การตัดแตงกิ่งมังคุด การดูแลมังคุดระยะติดดอก - ออกผล  

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดอยางมีคุณภาพ การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การจัดการศัตรพูืชโดยใชเชื้อจุลนิทรียในการยับย้ังการระบาดศตัรพูืช โดยมีศนูยจัดการศัตรูพืช

ชุมชน ซึ่งเปนเครือขาย ศพก. รวมถายทอดความรู เรื่องการผลิตขยายเช้ือไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกันโรคราในพืช การ

ผลิตขยายเช้ือเมธาไรเซียม เพ่ือปองกันโรค หนอน และแมลงศัตรูพืช เปนการลดตนทุนการผลิตและลดการใชสารเคม ี

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเลี้ยงปลาในกระชงับก 

 มีการใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลาในการชังบกซึ่งเปนการเลี้ยงที่สามารถดําเนินการในพ้ืนที่วางของสวนไดโดยไม

ตองขุดบอ สามารถดูแลจัดการไดงาย 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงไกไขและไกพื้นเมือง 

 มีการใหความรูเรื่องการเลี้ยงไกไขและไกพ้ืนเมือง การดูแลจัดการและการปองกันโรค 

 

 

 

 
 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย : ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานบุรีรัมย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางศิริทพิย แกวกระจาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 098-0175349 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

สถานทีต้ั่ง : 33 หมูที่ 7 บานไรใน ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

พิกัด : Latitude 9.371479  Longitude 98.458912 X= 440587.93 Y= 1035967.96 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายวินัย  ทองพรอม เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8503 00089 52 7 

บานเลขที่ 33 หมูที่ 7 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 

เบอรโทรศัพท : 089-2899447 

สถานการณของพื้นที่ : ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เกษตรกรสวนใหญปลูกยางพารา และปาลมนํ้ามนั 

แตเน่ืองจากสภาวการณปจจุบันที่ราคายางพาราตกตํ่าอยางมาก ทําใหเกษตรกรสวนใหญหันมาปลูกปาลมนํ้ามันแทนสวน

ยางพารา ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยนายวินัย ทองพรอม ประธานศูนยฯ ไดมองถึงปญหา

และความตองการของเกษตรกร จึงสงเสริมและชวยแกปญหาดานการจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ รวมทั้งเปนแนวทางในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตของปาลมนํ้ามันในปจจุบันดวย 

แนวทางการพฒันา : ๑) เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน การลดตนทุนการผลิต 

                          ๒) การลดตนทุนการผลิต โดยการการผสมปุยเคมีใชเองตามคาวิเคราะหดิน  

                          3) เพ่ิมผลผลิต โดยการใชหมวกคลุมยาง เพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดตอปใหมากขึ้น 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การใชหมวกคลุมยางเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดยาง 

การนําไปใชประโยชน : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน การลดตนทุนการผลิตและการใชหมวก

คลุมยางเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดยาง 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การใสปุยอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใหนํ้า การกําจดัวัชพืช การตัดแตงทางใบ และการเก็บเกี่ยวปาลมสุกคุณภาพดีฐานการเรียนรูที่  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําหมวกยาง  

หมวกยาง เปนอุปกรณกันฝนหรือกันนํ้าไหลบา ลงในถวยนํ้ายางหรือหนายางทําใหนํ้ายางเสียหายทําไดโดยใช

โครงลวดคลุมดวยพลาสติก UV หนาผูกติดเหนือรอยกรีด กันนํ้าฝนทําใหกรีดยางไดในวันฝนตก เพ่ิมวันกรีดเพ่ิมรายไดแก

เกษตรกร จากปกติกรีดได ๑๒๐ – ๑๓๐  วันตอปเทาน้ัน มาเปนจํานวน  ๒๐๐ วันตอป (ระบบกรีด  ๒  วัน  เวน  ๑  วัน  

กรีดหน่ึงในสามของลําตน) 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ฐานการวิเคราะหดิน  

เนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแกการเก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะหหาธาตุอาหารที่ขาดและที่มีอยู

เพียงพอแลวในดิน เมื่อไดผลวิเคราะหแลวจะทําการผสมปุยใชเองจากแมปุยเพ่ือลดตนทุนในการซื้อปุยสําเร็จและไดปุยที่

เหมาะแกชวงอายุของพืช และธาตุอาหารที่ขาดในดิน 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยคุณวินัย ทองพรอม มีแนวคิดที่วา“ไมมีความยากจน ในหมูคนขยัน” จึงทําใหมีการประกอบอาชีพที่

หลากหลาย เชน ปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามนั สมเขียวหวาน มังคุด ลองกอง ปลูกผัก เลีย้งสัตว โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือเสริมสราง สขุภาพ และเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 

 

 

  

 

แปลงเรียนรู : 

                              

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลนาคา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธนกฤต ศรีอําไพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  094-3639614 
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