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โรงเรียนบานทักปริก 

ศูนยเรียนรูฯ 

สหกรณการเกษตรจังหวัดกระบ่ี 
โรงเรียนเมืองกระบ่ี 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบ่ี 

สามแยกตลาดเกา สามแยกปากทางวัดถํ้าเสือ 

ไป
นํ้า
ตก
หวย
โต 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สินคาหลัก : ปาลมน้ำมัน   

สินคาเสริม  : การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลมน้ํามัน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย  : 72,980 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  : 2,117 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานทักปริก หมูท่ี 5 ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
พิกัด : X 0486425   Y 0904604  Zone 47 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายชัยวุฒิ เหมทานนท  อายุ  ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 85 หมูท่ี 5 ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เบอรโทรศัพท : 084-1889993 

สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทับปริก สวนใหญทําอาชีพเกษตรกร โดยเปนเกษตรกรปลูกปาลม
น้ํามันรอยละ 75 ของพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามันรอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 
โดยปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ แตเนื่องจากประสบปญหาท่ีราคาของปาลมน้ํามันตกต่ําและ
ปจจัยการผลิตปาลมน้ํามันมีราคาสูง  
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนในการผลิตปาลมน้ํามัน เฉลี่ยไร      
ละ 4,000 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 2,500 บาท 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การอนุรักษดินและการผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน 

2. การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุน (ผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา)
3. การทํากิจกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การเก็บตัวอยางดิน  ใบปาลมน้ํามัน และการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน
5. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน(การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม)
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1 การอนุรักษดินและการผลิตปุยอินทรียเพ่ือ

ลดตนทุน - การใชน้ํามูลสุกรมาใสในแปลงปาลมน้ํามัน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตของปาลมน้ํามัน ไดนําน้ํามูลสุกร

มารดระหวางรองสวนปาลมน้ํามันในชวงฤดูแลง  ทําใหผลผลิต

ภายในสวนปาลมน้ํามันเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดวาปาลมน้ํามันใหผลดก  ผลใหญ  น้ําหนักดี ไมขัดผลผลิต และไดผลผลิต

เพ่ิมข้ึนเทาตัว  จากท่ีไดผลผลิตเฉลี่ย 2.3 ตันตอไรตอป ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 4.2 ตันตอไรตอป เปนการลดตนทุน

การผลิตและรักษาหนาดินไวดวย โดยจะบรรยายไดเกษตรกรผูเขารวมอบรมฟง 

ฐานการเรียนรู 2 การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุน (ผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา) เปนการใชเชื้อ

ราไตรโคเดอรมาแทนการใชสารเคมีในการในทองตลาด และไม

เปนพิษตอเกษตรกร และเปนการใชธรรมชาติรักษาธรรมชาติ

ดวยกันเอง โดยมีการสาธิตในการทําใหผูเขาอบรมทุกครั้ง 

ฐานการเรียนรู 3 การทํากิจกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแปลง

เรียนรูยังมีการทํากิจกรรมการเกษตร โดยเนนการทําเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีการเลี้ยงไก ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา

น้ําจืด และการปลูกไมผลรอบบริเวณ ทําใหลดรายจายในครัวเรือนไดมาก 

ฐานการเรียนรู 4 การเก็บตัวอยางดิน  ใบปาลมน้ํามัน และการ

ใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน เปนการใชปุยถูกชนิด 

ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงจะสง

ดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไร 

และใชตามคาวิเคราะหดินตอแปลง เพ่ือลดตนทุนในการผลิต

ปาลมน้ํามันไดมาก  

 ฐานการเรียนรู 5 การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน เปนการ

เพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน โดยการใชทะลายปาลมน้ํามัน 

เปนวัสดุในการปลูกเห็นฟางในระหวางรองตนปาลมน้ํามัน ทํา

ใหมีการไดเสริมจากการปลุกปาลมน้ํามันเพ่ิมอีกทางหนึ่งดวย 

แปลงเรียนรู : 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวชนัญชิดา  คิดรอบ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 080-5299948 
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บานราหมาด

เซเวน ไปทาเรือ

ศูนยเรียนรูฯไป 

หัว

หิน

บรี 

สะพาน           

ไปทาเรือ

โรงเรียนบานราปู

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  
สินคาหลัก  ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย   14,901    ไร  
เกษตรกรเปาหมาย 926  ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานราปู หมูท่ี 1  ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 
พิกัด : X 510113.15  Y 853071.15   Zone 47 : Latitude 7.71752 Longitude 99.09170  
ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายคํารณ  หมาดเส็ม  อายุ 46 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 61/1 หมูท่ี 1 ต.ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 
เบอรโทรศัพท : 089-0456675 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะลันตา สวนใหญปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันรอยละ 66.30 
ของพ้ืนท่ีทําการเกษตร และพ้ืนท่ีปลูกความอุดมสมบูรณต่ํา ราคาปุยและสารเคมีแพง เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการ
ปลูกยางพารา (S1) รอยละ 22.58 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามัน (S1) รอยละ 30.00 
โดยเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตสูง ดินมีและโรคแมลงระบาด และพ้ืนท่ีทางกายภาพไมเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา :   การเพ่ิมรายไดในสวนยางพาราและปาลมน้ํามัน 

 การผลิตลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยอินทรีย
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 
การนําไปใชประโยชน :  การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู :  (1)การเรียนรูลดตนทุนการการผลิต เพ่ิมผลผลิต กิจกรรม การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง  การกอง
ทางใบในสวนปาลม  การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหาร 

        (2) การเรียนรูการเพ่ิมรายไดในสวนปาลม กิจกรรม การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยง
ปลาดุกในบอพลาสติก 

   (3) การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมไมยืนตนโตเร็ว  ผักสวนครัว 
ฐานการเรียนรู 
1. ฐานเรียนรูลดตนทุนการการผลิต เพ่ิมผลผลิต กิจกรรม การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง  การกองทางใบในสวน
ปาลม  การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหาร 

1.2 การกองทางใบในสวนปาลม 
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1.3 การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง 
 
 
 
 
 
2. ฐานเรียนรูการเพ่ิมรายไดในสวนปาลม กิจกรรม การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงปลาดุกในบอ
พลาสติก 

 

 

 

  
 

3. ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมไมยืนตนโตเร็ว  ผักสวนครัว 

   

 

 

แปลงเรียนรู  ตั้งอยูท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

  

  

 
 

 

เครือขาย  ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันกระบี่ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสุรชัย  สภุาพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท:  088-7683493 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  
สินคาหลัก :   ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย :  194,508  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,404  ราย 
สถานท่ีตั้ง:  หมูท่ี 7 บานคลองแรด ตําบลคลองพน  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่ 

พิกัด : X 471365 , Y= 933540  โซน 47  Latitude 7.80872 Longitude 99.20114 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประภาส  กาเยาว 
ท่ีอยู :  ม.7 ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่  

เบอรโทรศัพท:   - 
 
สถานการณของพ้ืนท่ี :   เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลคลองพน  มีอาชีพหลักคือเปนเกษตรกร  ปลูกปาลมน้ํามันรอยละ 
70  และปลูกในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามัน (S1)รอยละ 63   ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ํา ปจจัยการผลิตราคาสูง  
 
แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน  
    เพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามัน  500 กิโลกรัมตอไร 
 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  :  การจัดการสวนปาลมน้ํามัน  
 
การนําไปใชประโยชน : การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 
 
หลักสูตรเรียนรู:  1.  การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 
   2.  การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
   3. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมนมัน 
 
 
 

ศนูย์เรียนรู้ฯ ต.คลองพน 

ไป
จ.

ตรั
ง 

ไป
 อ

.เห
นือ

คล
อง

 จ
.ก

ระ
บี่ 

ป๊ัมนํา้มนั ปตท. 

ตลาดเทศบาล ต.คลองพน 

โรงเรียนคลองพน 
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ฐานการเรียนรู:   
1 การจัดการสวนปาลมน้ํามัน  ไดแก การเตรียมดิน การคัดเลือก 
พันธุปาลมน้าํมันท่ีใหผลผลิตดี และกําหนดระยะการปลูก  การเก็บ
ตัวอยางดิน  ใบปาลมน้ํามัน  
 
2. การลดตนทุนการผลิต – เปนการ ใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
โดยเนนการใชปุยตามคา วิเคราะหดิน ซ่ึงจะสงดินตรวจหาผลการ
วิเคราะหดิน ใชปุย ตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชตามคาวิเคราะหดินตอแปลง เพ่ือลดตนทุนในการผลิตปาลม
น้ํามันไดมาก เก็บตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามันเพ่ือนําไปวิเคราะหและใสปุยตามคําแนะนํา  และมีการผลิตปุย
หมัก/ปุยอินทรียเพ่ือใชรวมกับปุยเคมี  นอกจากนี้ยังมีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกันกําจัดโรคพืช 
 

3. การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน  มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน  

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

            
 

เครือขาย:  ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันจังหวัดกระบี่  
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสงวน  สทานสัตย 

เบอรโทรศัพท : 0817489625 
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อ.ลาํทบั อ.ทุง่ใหญ่ 

ศนูย์เรียนรู้ฯ 

อ.เหนือคลอง อ.ชยับรีุ 

ท่ีวา่การ อ.เขาพนม 

ถ.เขาพนม-ทุง่ใหญ่ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร  อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 186,451    ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,319  ราย 
สถานท่ีตั้ง: บานบางนุย หมูท่ี 6 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
พิกัด : Latitude 8.290765 Longitude 99.317581  X = 534985  Y = 916510  Zone 47 
ระดับพัฒนาของศูนยฯ:  
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมณฑา คงกะพันธ  อายุ 49 ป 
ท่ีอยู : 10/2 หมูท่ี6 ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
เบอรโทรศัพท: 082-8007185 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 

- จังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 992,842 ไร เกษตรกรผูปลูก 25,065 ครัวเรือน เปน
พ้ืนท่ี 
ใหผลผลิตแลว 864,256 ไร คิดเปนรอยละ 87.05 กระจายอยูพ้ืนท่ีปลูกใน 8 อําเภอ 
           - อําเภอเขาพนมเกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเชิงเดีย่ว ไดแก ปาลมน้ํามัน  ยางพารา โดยมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
ประมาณ 186,451 ไร เกษตรกรผูปลูก 2,319 ครัวเรือน เปนพ้ืนท่ีใหผลผลิตแลว 173,519 ไร คิดเปนรอยละ 93.06 
กระจายอยูในพ้ืนท่ีปลูก 6 ตําบล ในสวนของตําบลสนิปุน มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 33,422 ไร คิดเปนรอยละ 
17.93 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมดในอําเภอเขาพนม และพ้ืนท่ีสวนใหญในตําบลสินปุนเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาลม
น้ํามันมาก (S1) ประมาณ 55 % พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) ประมาณ 20 % (ขอมูลประมาณจาก QGIS Zoning 
palm)  
            - เกษตรกรประสบปญหาปจจัยการผลติสูง โดยเฉพาะตนทุนดานปุยเคมี และยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการสวนใหใดผลผลิตในระดบัท่ีเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การผสมแมปุยเคมีใชเอง  การใชปุยอินทรียปรับปรุงบํารุงดิน  เศรษฐกิจพอเพียง  
การนําไปใชประโยชน: ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน  และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 
หลักสูตรเรียนรู:  

1.การอนุรักษดินและการผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน 
2.การผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุน (เชื้อราไตรโคเดอรมา) 
3.การทํากิจกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การเก็บตัวอยางดิน ใบปาลมน้ํามัน และการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน 
5.การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 

 
ฐานการเรียนรู:  
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ฐานการเรียนรูท่ี ๑ การทํากิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีกิจกรรมปลูกผัก พันธุพืชหลายชนิดโดยจัดการพ้ืนท่ีเหมาะสม  เลี้ยงปลาดุกบอปูนซีเมนต บอพลาสติกเลี้ยงกบใน
บอปูนซีเมนต  เลี้ยงไกไข  และเพาะเห็ด  
 
 
 
 
 

 
ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การจัดการดิน และ การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
      มีการใชประโยชนจากมูลสัตวท่ีเลี้ยง ไกไข  โค  หมูหลุม ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจากมูลสัตวมีจํานวนหลายตันตอป 
สามารถนําไปใชในสวนปาลมน้ํามัน และปลูกพืชท่ัวไปไดเพียงพอ ยังเปนการปรับปรุงบํารุงดินดวย 

 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรูท่ี ๓ การเก็บตัวอยางดิน ใบปาลมน้ํามันและการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
    การผสมปุยเคมีใชเอง มีการใชปุยตามคาวิเคราะหใบปาลมน้ํามัน  มีโรงผสมปุยบริการสมาชิกและสามารถให
ความรูการเก็บตัวอยางดิน และใบปาลมน้ํามัน เกษตรกรผูท่ีสนใจ 
 

ฐานการเรียนรูท่ี๔ การเรียนรูการเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 

 

 

       
 
 
 
มีการจัดการพ้ืนท่ีระหวางรองปาลม  และการจัดการตนปาลมน้ํามันท่ีไมสมบูรณ  สวนพ้ืนท่ีวางเปลาในสวนปาลมมี
การใชใหเกิดประโยชนเชน การเลี้ยงโค  การปลูกพืชอาหารสัตว  การปลูกพืชผัก และขุดสระน้ําเพ่ือไวใชชวง
หนาแลง และเลี้ยงปลาเครือขาย 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.เขาดิน  2. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทพพนม
ฟารม ต.เขาพนม 3. กลุมเลี้ยงแพะตําบลสินปุน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  นายอนุชาติ เดชสถิตย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-9637254  ,  075-689251  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 174,429 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 4,270  ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานน้ําซํ่าหมู 11 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ 
พิกัด: Latitude 8.53554 Longitude 98.90246 X 0484128 Y 0946492  Zone 47 
ระดับพัฒนาของศูนยฯ: 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายจรุง  ศรีศรัทธา 
ท่ีอยู: 86 หมู 11 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
เบอรโทรศัพท : 081-7379277 

สถานการณของพ้ืนท่ี : 
- เกษตรกรในอําเภอปลายพระยาสวนใหญปลูกปาลมน้ํามัน 

และพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามัน 
- เกษตรกรประสบปญหาในเรื่องของตนทุนท่ีสูง เนื่องจาก 

ราคาปุยแพงเพราะปาลมน้ํามันเปนพืชท่ีตองใสปุยจึงจะออกผล 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาการจัดการสวนปาลมใหมีประสิทธิภาพ  
คุมตนทุนใหต่ํา ใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีไดอยางเต็มท่ี  
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู: การจัดการสวนปาลมท่ีมีประสิทธิภาพ 
การนําไปใชประโยชน :การจัดการสวนปาลมท่ีมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรเรียนรู 

1. การจัดการสวนปาลมท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

2. การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามันเพ่ือสงวิเคราะห 

 

ฐานการเรียนรู 
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1 การจัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไดแก การเตรียมดิน 
การคัดเลือกพันธุปาลมน้าํมันท่ีใหผลผลิตดี และกําหนดระยะการปลูก  การใช
ปุยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุน– เปนการ ใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
โดยเนนการใชปุยตามคา วิเคราะหดิน ซ่ึงจะสงดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใช
ปุย ตามคาวิเคราะหดินตอไร และใชตามคาวิเคราะหดินตอแปลง เพ่ือลดตนทุนใน
การผลิตปาลมน้ํามันไดมาก เก็บตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามันเพ่ือนําไปวิเคราะห

และใสปุยตามคําแนะนํา  และมีการผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรียเพ่ือใชรวมกับปุยเคมี  นอกจากนี้ยังมีการใชเชื้อราไตรโค
เดอรมาเพ่ือปองกันกําจัดโรคพืช 
 
2. การเก็บตัวอยางดิน ตัวอยางใบปาลม และการวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบธาตุอาหารอยางงาย 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 
 
 
 
 
เครือขาย:  

1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ปลายพระยา 
2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.เขาตอ 
3. กลุมผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ ต.ปลายพระยา 
4. วิสาหกิจชุมชนจอมพลปาลม ต.ปลายพระยา 
5. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายยอยผูผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนปลายพระยายูนิวานิช ต.ปลายพระยา 
6. ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี 

  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร:  นางสาวสวิชญา  สมบุญโสด 
เบอรโทรศัพท: 0935740636 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
ชื่อ  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี 
สินค้าหลกั  ปาล์มนํ้ามัน 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย   193,100    ไร่  
เกษตรกรเปา้หมาย 5,210  ราย 
สถานทีต่ัง้  บ้านหินดาน ม.5 ต.เขาใหญ ่อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 

พกิดั X = 471365,  Y= 933540  Zone 47  : Latitude 8.445331   Longitude 98.73986 
ระดบัพฒันาของศูนย์ฯ: A 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู ้
                                                         อ.ปลายพระยา 

                             

จ.พังงา                   6 กม                   สี่แยกอ่าวลึกเหนือ                    จ.กระบี่ 

 

                                                            ต.แหลมสัก 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นายพันศักด์ิ  จิตรรัตน์ 

ที่อยู่ : 33/2  ม. 5 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 

เบอร์โทรศพัท ์: 08 1978 4642 

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเขาใหญ่ ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มนํ้ามันร้อยละ 70 และเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมในการปลูกปาล์ม (S1) แต่ประสบปัญหาการคัดเลือกพันธ์ุ  ต้นทุนการผลิตสูง การจัดการสวน ราคาปุ๋ยแพง 

แนวทางการพัฒนา : การคัดเลือกพันธ์ุปาล์ม การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  เฉลี่ยไร่ละ 4 ตัน/ไร่/ปี 

เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามัน  

การนําไปใชป้ระโยชน์ : การลดต้นทุนการผลิตปาล์มนํ้ามนั 

หลกัสตูรเรียนรู้ : 1. การทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร 

 2. การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันคุณภาพ 

 3. การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุน 

 4. การสร้างอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ํามัน 

ฐานการเรียนรู ้:  
    1. การทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร แนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทําบัญชีเบ้ืองต้นได้ รู้รายรับ
รายจ่ายเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการเกษตร         

 

 

       

 

 

ศนูย์เรียนรู้ 
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2. การจัดการสวนปาล์มนํ้ามนัคุณภาพ มีการถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนในช่วงอายุที่ต่างกัน             
พร้อมทั้งการจัดการสวนแบบครบวงจร 

                   

 

 

 

 

 
3. การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุน            

 

 

        

 

 

4. การสร้างอาชีพเสริมในสวนปาล์มนํ้ามัน  

                                                       

 

                    

 

 

 

แปลงเรียนรูป้าล์มน้าํมัน 

 

                          
 

 
  
เครือข่าย : สถานีพัฒนาดินจังหวัดกระบ่ี / กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตําบลอ่าวลึกเหนือ / ศนูย์พืชสวนจังหวัดกระบ่ี / 

ปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี / ประมงจังหวัดกระบ่ี / ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกระบ่ี / อบต.เขาใหญ ่อําเภออ่าวลึก /              

กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายนพพล  ราบบําเพิง   
เบอร์โทรศพัท ์:  08 4841 1002  
สํานักงานเกษตรอําเภออ่าวลึก : 075 681509  
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่    
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 49,263 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย :1,657 ราย 
สถานท่ีตั้ง : 261  หมูท่ี 3  บานทุงทับควาย  ตําบลทุงไทรทอง  อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่ 
พิกัด : Latitude 8.03937 Longitude 99.28965    X 0532186 Y 0889210  Zone 47 
ระดับพัฒนาของศูนยฯ: 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสมหวิง  หนูศิริ 
ท่ีอยู: 261  หมูท่ี 3  บานทุงทับควาย  ตําบลทุงไทรทอง  อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่ 
เบอรโทรศัพท: 0872793557 
สถานการณของพ้ืนท่ี : 
         -เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลทุงไทรทองมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันรอยละ 55 และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
กับการปลูกปาลมน้ํามัน (S1)รอยละ 59  
         - แตประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ปจจัยการผลิตราคาสูง  
แนวทางการพัฒนา : - การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน  

- เพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามันจาก 3100 กก./ไร เปน 3575 กก./ไร 
   - ปลูกพืชแซมเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนการผลิต/เกษตรผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน :การลดตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู: 1. การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
  2. การเพ่ิมรายได ในสวนปาลมน้ํามัน 
 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การใสปุยตาม คาวิเคราะหดินเก็บตัวอยางดินและ
ใบปาลมน้ํามันเพ่ือนําไปวิเคราะห และใสปุยตามคําแนะนํา  โดยมีการ

ไป อ.ลําทับ 

ท่ีตัง้ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ลําทับ 

โรงพยาบาลลําทับ 

อ.ลําทับ 
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ผลิตปุยหมักปุยอินทรียเพ่ือใชรวมกับปุยเคมี นอกจากนี้ยังมีการใชเชื้อราไตรโคเดอมาเพ่ือปองกันกําจัดโรคพืช 

 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเพ่ิม
รายไดในสวนปาลมน้ํามัน  มีการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพ่ือเสริมรายได 
ไดแก การผลิตผักสวนครัวการเลี้ยง
สุกรการเลี้ยงโค  การเลี้ยงปลาดุก  
การเลี้ยงกบ  การเลี้ยงแพะ  และการ ผลิตแกสชีวภาพ 

 
แปลงเรียนรู : 

 

เครือขาย:  ศูนยเครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดินแดง อําเภอลําทับ 
จังหวัดกระบี่ 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางจินตนา  ใจกวาง 
เบอรโทรศัพท : 0935740662 
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ร.ร.ราขประชานุเคราะห 2 
วัดบางผึ้ง 

ไป จ.ตรัง ไป จ.กระบ่ี 

ศูนยเรียนรูฯ 

ถ.เพชรเกษม 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  
สินคาหลัก  ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย  92,209  ไร 
เกษตรกรเปาหมาย  2,176  ราย 
สถานท่ีตั้ง:บานบางผึ้ง  หมูท่ี 5  ตําบลโคกยาง  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 
พิกัด :X=508878.53   Y= 889973.86 Zone 47  : Latitude 7.99999   Longitude 99.00000 
ระดับพัฒนาของศูนยฯ: 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :นายวารินทร  ใจเกลี้ยง  อายุ 65 ป 
ท่ีอยู:    บานเลขท่ี 101 หมูท่ี 5 ต.โคกยาง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 
เบอรโทรศัพท: 086-5936563 
สถานการณของพ้ืนท่ี : ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและ
จังหวัดกระบี่ ท้ังนี้เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชชนิดเดียวท่ีใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพ้ืนท่ีมากกวาพืชน้ํามันอ่ืน ๆ ซ่ึง
จังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามัน  992,842  ไร เกษตรกรผูปลูก 25,065 ครัวเรือน เปนพ้ืนท่ีใหผลผลิต
แลว  864,256 ไร คิดเปนรอยละ 87.05 ปริมาณผลผลิตรวม  2,867  ตัน ซ่ึงกระจายพ้ืนท่ีปลูกใน 8 อําเภอ
หลักของจังหวัดกระบี่  อําเภอเหนือคลอง เปนอําเภอหนึ่งท่ีมีเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันเปนพ้ืนท่ี 70,041 ไร เปน
พ้ืนท่ีใหผลผลิต  65,277   ไร  เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน  3,680  ครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญกวารอยละ 96  เปน
เกษตรรายยอยท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกนอยกวา 50 ไร  เกษตรกรขาดความรูเก่ียวกับพันธุปาลมน้ํามันและเทคโนโลยีในการ
ผลิตการปฏิบัติและการเก็บเก่ียวท่ีถูกตอง จึงเปนผลทําใหเกษตรกรสามารถผลิตปาลมน้ํามันไดผลผลิตในเกณฑท่ีต่ํา 
เฉลี่ย 3,350 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตของวิทยากรปาลมน้ํามันท่ีผลิตได 5,500 – 6,000  
กิโลกรัมตอไร  

แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน  
   เพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามัน 4,500 – 6,000 กิโลกรัมตอไร 
   ปลูกพืชแซมเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู:การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
หลักสูตรเรียนรู: 1. การปลูกปาลมน้ํามันแบบหลุมใหญ 
  2. การวิเคราะหตัวอยางดิน 
  3. การผสมปุยใชเอง/การทําปุยหมักจากข้ีเคกปาลมน้ํามัน 
  4. การปลูกผักเหมียงเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน   

ฐานการเรียนรู: 1. การปลูกปาลมน้ํามันแบบหลุมใหญ  
–สามารถเก็บน้ําไวในบริเวณหลุมเพ่ิมระดับความชื้นใตดินใน 
บริเวณหลุม เม่ือฝนแลงติดตอกัน 3 เดือนจะไมกระทบกับปาลมน้ํามัน 

N 
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มากนัก – เปนการจัดการในระยะยาวตลอดอายุปาลมน้ํามันสามารถ 
เก็บน้ําอินทรียวัตถุจากตนปาลมไวในบริเวณหลุมใหเกิดประโยชน 
กับปาลมน้ํามันเพ่ิมมากข้ึน 
- ปองกันการชะลางหนาดิน ชะลางปุยอินทรียและ 
ปุยเคมี ใหสูญเสียนอยลง เปนประโยชนกับปาลมน้ํามัน 
เพ่ิมข้ึนเปนการอนุรักษดินและน้ํา -ตนปาลมน้ํามันสูงชา  
โดยเฉลี่ย 25-30 เซนติเมตร/ป โดยปกติจะสูง 40-50 เซนติเมตร/ป  
ปาลมน้ํามันท่ีปลูกในหลุมใหญ ความสูงจะอยูในหลุมประมาณ 2 ป  
เม่ือเปรียบเทียบกับกรปลกูแบบปกติ 
2. การวิเคราะหตัวอยางดิน 

 

 

 

 

 
3. การผสมปุยใชเอง/การทําปุยหมักจากข้ีเคก, ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน 
เนื่องจากการทําสวนปาลมน้ํามันมีความจําเปนตองใชปุยเคมีในการบํารุง 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอยางตอเนื่อง บางครั้งอาจมีผล ทําใหคุณภาพดินเสื่อมลงบาง 
จึงไดทําปุยอินทรียใชเองควบคูกับการใชปุยเคมีในสวน เพ่ือเปนการชวยฟนฟู 
และรักษาสภาพดินไวไมใหดินเสื่อมคุณภาพไดในระยะยาว ปุยอินทรียท่ีทําเอง 
นั้น ใชวัสดุเหลือใชจากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมของโรงงาน คือ ข้ีเคก  
และทําลายปาลมเปลาท่ียอยแลวผสมกับมูลสัตว 
4. การปลูกผักเหมียงเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้าํมัน   
จังหวัดกระบี่เปนเมืองทองเท่ียวและเกษตรท่ีเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด  
มีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในจังหวัดกระบี่มากกวา 2 ลานคนตอป  
และมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกป ถือเปนตลาดขนาดใหญท่ีจะรองรับ 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเปนสินคาประเภทอาหาร โดยเฉพาะ ผัก  
ซ่ึงปจจุบันนําเขามาจากแหลงผลิตในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีราคาสูง  
และไมสามารถควบคุมดานคุณภาพและความปลอดภัยจากแหลงผลิตตนทางได  
และการปลูกผักในสวนปาลมน้ํามันเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอเหนือคลอง  
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: นางสาวมณฑิรา  ผลบุญ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการการ 
เบอรโทรศัพท:080-1485402 
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