
 

 

 

 

ชุมพร 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

(ทุเรียน) 

สินคาหลัก :  ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย  :  ๘๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  ๕๐  ราย 

สถานทีต้ั่ง 50 หมูที ่5 ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

พิกัด : โซน 47    X 528714   Y 1185217 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:   นายวีรวัฒน  จีรวงศ อายุ  63  ป 

ที่อยู:  50 หมูที่  5  ตําบลทะเลทรัพย   อําเภอปะทิว    จังหวัด

ชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 089-8991310 

สถานการณของพื้นที่ :   ในเขตพ้ืนที่ตําบลทะเลทรัพย ดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการปลูกไมผล 

โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 800 ไร  

-  ปญหาที่สําคัญ คือ สภาพแวดลอมที่แปรปรวน เน่ืองจากฝนอาจตกไมตรงตามฤดูกาล หรือ

ฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ทําใหทุเรียน ใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร และปญหาเกี่ยวกับปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี / 

สารเคมี มรีาคาแพง 

แนวทางการพฒันา :  พัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนใหผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด 

และพัฒนาใหสมาชิกทุกคนผลิตทุเรียนใหไดมาตรฐาน GAP พืช 

กทม. 
รพ.สต.ทะเลทรพัย ์ รร.ชมุชนบา้นทะเลทรพัย ์

อ.ทาแซะ 

อ.ปะทิว 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 

ชุมพร 
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จุดเดนของศนูยเรียนรู:   พ้ืนที่ในเขตตําบลทะเลทรัพย เปนพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกทุเรยีนและ

มีตลาดที่แนนอน ราคาผลผลิตเปนที่พอใจของเกษตรกร   

การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรสามารผลิตทุเรียนทีม่คีุณภาพตรงตามความตองการของตลาด เพ่ิมขึ้น 10 

% 

หลักสูตรเรียนรู  :   - การผลติทุเรียนใหไดคณุภาพ (ต้ังแตกอนออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต) 

   - การลดตนทุนการผลิตทุเรยีน 

ฐานการเรียนรู 

 - ฐานการเรยีนรูที่ ๑  การผลิตทุเรียนคุณภาพ เปนฐานการเรียนรูที่อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตทุเรียน 

ใหมีคุณภาพเปนที่ตองการของผูบริโภค เริ่มต้ังแตกระบวนการเตรียมความพรอมของตนทุเรียน จนถึง

กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลติทุเรียน  

การคัดคุณภาพทุเรียนกอนสงจําหนาย การผลิตใหไดมาตรฐานตามระบบ GAP 

     
 - ฐานการเรยีนรูที่ 2  การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา เปนฐานเรียนรู ขั้นตอนกระบวนการผลิตเช้ือรา

ไตรโคเดอรมาและการใชไตรโคเดอรมาในการปองกันกําจัดโรคทุเรียน 

     
- ฐานการเรยีนรูที่ 3  ปศุสัตว ไดแก การเลีย้งไกไข เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีอาหารโปรตีน

ไวบริโภคในครัวเรือน และสวนที่เหลือสามารถจําหนายเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรได 
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- ฐานการเรยีนรูที่ ๔  เศรษฐกิจพอเพียง เปนฐานเรียนรูที่ประกอบดวยกิจกรรมทางการเกษตรหลาย

กิจกรรม เชนกจิกรรมการเพาะปลูกพืชมีทั้งพืชผักหรือพืชฤดูเดียวซึ่งปลูกสับเปลี่ยนหมนุเวียนไปเรื่อยๆ มี

กิจกรรมการเลีย้งปลาในบอ ซึ่งเปนฐานเรียนรูที่เกษตรกรหรือผูเขาเย่ียมชมสามารถนําไปเปนตัวอยางหรือ

นําไปปรับใชกับกิจกรรมของตนเองได เพ่ือเปนการลดรายจายเพ่ิมรายไดเสริมใหกับครวัเรือน 

     
เครือขาย : สมาคมไมผลจังหวัดชุมพร  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายไพฑูรย สินเสวตร    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท:   0 93574 0602 

3



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : พื้นที่ตําบลทาแซะและตําบลใกลเคียง 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขาวง หมูที่ 12 ตําบลทาแซะ  อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

พิกัด : Latitude =10.67671, Longitude =99.15669 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสุรินทร  จันทรพุม 

ที่อยู : 53 หมู 12 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 088-450-1306 

สถานการณของพื้นที ่            

- เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทาแซะ สวนใหญรอยละ 70 มีการปลูกปาลมนํ้ามัน เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมปีระมาณรอยละ 

20  

- ปญหาชาวสวนทุเรียนสวนใหญ คือ โรคและแมลงศัตรูพืช การใชปจจัยการผลิตที่สูง ราคาปุยและสารเคมีแพง แตดินที่

ปลูกมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียน 

แนวทางการพฒันา : 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน 

        2. การเพ่ิมคุณภาพการผลิตทุเรียน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : การปองกนัและกําจัดศัตรูพืช 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมคณุภาพทุเรียน 

หลักสูตรการเรียนรู - การวิเคราะหสถานการณการระบาดศัตรูพืช 

     - การใชสารชีวภัณฑในการปองกันโรคและแมลง การผลิตสารชีวภัณฑ 

                         - การผลิตปุยหมักและในครัวเรือน/สูตรปุยหมักและนํ้าหมัก  

            - ระบบการใหนํ้า การใชนํ้าในสวนทุเรียน 

   - การตรวจวิเคราะหดิน  การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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 ฐานการเรียนรู    ฐานการเรียนรูที่ 1 ฐานผลิตทุเรียนคุณภาพ  

             

 

 

  

ฐานการเรียนรูที่2 ฐานลดตนทุนการผลิต  

   

 

 

  

  ฐานการเรยีนรูที่ 3 ฐานการใชน้ํา 

   

 

 

 

  ฐานการเรยีนรูที่ 4 ฐานการใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ศูนยเครือขายตําบลทาแซะ 

1.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ศูนยเครือขายตําบลนากระตาม 

2.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเครือขายทําสวนหินแกว 

3.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเครือขายตําบลหงสเจริญ 

4.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานศูนยเครือขายตําบลทาขาม 

5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานศูนยเครือขายตําบลรับรอ 

6.ศูนยเรียนรูพืชผักศูนยเครือขายตําบลทรัพยอนันต 

7.ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตรศูนยเครือขายตําบลคุริง 

8.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสานศูนยเครือขายตําบลสองพ่ีนอง 

9.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)ศูนยเครือขายตําบลสลุย 

10.ศูนยเรียนรูดานหมอนไหมวิสาหกิจชุมชนกลุมมลัเบอรรี่เขาชองคีรีวงศตําบลทาขาม 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวณัทฐิมา สุขเสวียด ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 082-2314-913 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 420 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 30 ราย 

สถานทีต้ั่ง บานเขาวง หมู 11 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

พิกัด  : Latitude 10.46551 Longitude 99.08529   X: 0509334  Y: 1156884  Zone 47P 

 

      ประธานศูนยเรียนรู                                                  แผนที่ต้ังศนูยเรยีนรู 

 

 

กท
ม.

    

 

  
                                                            สี่แยกปฐมพร                     

 

สุร
าษ

ฎร
ฯ  

                                                                

                
 

  

 

 

หมายเหตุ:  จากสี่แยกปฐมพรถึงปากทางเขาขุนกระทิง – ถ้ําสิงห ระยะทาง 4 กม. ยเูทิรนที่ 3  จากปากทางถ้ําสิงห  

ถึงสถานที่จัดงาน ระยะทาง 5.6 กม. 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดํารงศักด์ิ  สินศกัด์ิ อายุ ๕๑ ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน  3-8601-00582-72-6  

บานเลขที่ ๗๙  หมูที่ ๑๑ ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 095-4288945 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนาสวนใหญปลูกไมผล  รอยละ75  และเปนพ้ืนทีท่ี่เหมาะกับการ

ปลูกไมผลรอยละ 65 โดยปลกูไมผลเพ่ือจําหนายโดยเฉพาะทุเรียน เพราะเปนพืชที่ใหผลตอบแทนดานรายไดสูงกวา

พืชอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถผลิตทเุรียนใหออกนอกฤดูการผลิตไดเกษตรกรจะสามารถมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก 

ในฤดูกาล 3- 5 เทา 

 

 

สถานที่จัดงาน 

บานนายดํารงศักด์ิ  สินศักด์ิ 
สวนนิลเขียว 

 

ระนอง เมืองชุมพร 

5.6 กม. 

7



แนวทางการพัฒนา: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู ซึ่งเกษตรกรจะมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น เฉลี่ยไรละ 

250,000 บาท โดยมีเปาหมายเพ่ิมรายได 520 ไร 

ลดตนทุนการผลิต โดยปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักชีวภาพ  ลดตนทุนการผลิต ทุเรียนนอกฤดูจาก 23,000 บาท/ไร 

เหลือ 21,000 บาท/ไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : -เทคโนโลยีการผลติทุเรียนนอกฤดู  - การผลิตทุเรียนคุณภาพ 

                       
 

หลักสูตรการผลิตทุเรียนนอกฤดูศูนยเรียนรูการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคญั (ทุเรียน) 

หมู 11 ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

1) การจัดการเพ่ือเตรียมสภาพ    

    ตนใหพรอมที่จะออกดอก 

    - กรณีตนสมบูรณคอนขาง 

      พรอม 

    - กรณีตนคอนขางโทรมและ 

      ตนเปนโรค 

   - จัดการทางดิน 

   - จัดการทางใบ 

   - ตัดแตงกิ่ง 

   - จัดการทางนํ้า 

   - ติดตามสถานการณโรคแมลง 

     ศัตรูพืช 

   - การควบคมุวัชพืช 

  

2) การจัดการเพ่ือชักนําการ

ออกดอกของทุเรียน 

   - การฉีดพนสาร 

     พาโคลบิวทราโซล 

 การจัดการเสริมในระยะ 

    สะสมอาหารกอนออกดอก 

   - จัดการทางใบ 

   - การเกี่ยวแขนง 

   - การจัดการโคนตน 

การจัดการระยะชักนําให 

   ออกดอก 

   - ทางใบ/ใตทองกิ่ง 

   - การแกปญหาดอกระยะ 

    ไขปลาชะงัก 

 การจัดการชักนําเพ่ือชวย   

ใหตนทุเรียนออกดอก 

 การยืดขั้วดอก 

  

3) การจัดการกระตุน

พัฒนาการของตาดอก 

4) การจัดการเพ่ือเพ่ิมการติด

ผล 

- การจัดการนํ้า 

- การตัดแตงดอก 

- การใหปุยเสรมิทางใบ 

- การติดตามสถานการณโรค/ 

  แมลงศัตรูพืช 

- การชวยผสมเกสร 

- การจดบันทกึวันดอกบาน 

  

5) การจัดการเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 

    และคุณภาพของผลผลิต 

- การตัดแตงผล 

- การจัดการปุยทางใบและ 

  ทางผล 

- การจัดการปุยทางดิน 

- การยับย้ังการแตกใบออน 

- การจัดการนํ้า 

- การโยงผลทุเรียน 

- การติดตามสถานการณโรค/ 

  แมลงศัตรูพืช 

 

  

 

    

  

  

  

  

  

1. ระยะหลังเก็บเก่ียว 

และเตรยีมสภาพตน 

ม.ค. – ก.พ. 

 

2. ระยะสะสมอาหาร 

มี.ค. – เม.ย. 

3. ระะออกดอก ถึง 

ระยะดอกบาน 

พ.ค. – มิ.ย. 

4. ระยะผลออน ถึง 

ระยะผลแก 

ก.ค. – ก.ย.   
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ฐานการเรียนรู: 

ฐานการเรียนรูที่ ๑ การผลติทุเรียนคณุภาพ  

  การปฏิบัติการตามหลกัพืชอาหารปลอดภัย (Good Agriculture Practices : GAP ) 

      
 

วิทยากรประจําฐาน : นายดํารงคศักด์ิ   สนิศักด์ิ 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การลดตนทุนการผลติ 

การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสงู เปนปุยอินทรียที่ไดจากการนําวัสดุอินทรียธรรมชาติทางการเกษตร  

ที่มีธาตุอาหารสูงมาผานการหมักจนสลายตัวสมบูรณ  

          
 

วิทยากรประจําฐาน : นายทวีศักด์ิ   ปฐมเศวตตระกูล 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓  เศรษฐกิจพอเพียง 

  การทําผลิตภัณฑใชเองเพ่ือลดรายจาย ไปพรอมกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม  การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

สรางรายไดเพ่ิมในครัวเรือน 

          
 

วิทยากรประจําฐาน :  นางรวีวรรณ สุบรรณรัตน 
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ฐานการเรียนรูที่ ๔  การใชน้ําอยางรูคุณคา  

การวางระบบนํ้าอยางถูกตองตามความตองการของพืช เพ่ือการใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

 

    
 

วิทยากรประจําฐาน : นายจรีศักด์ิ  เยาวเลศิ 

ฐานเรียนรูที่ ๕   การเสริมรากทุเรยีน 

การเสริมรากทเุรียน  เพ่ือใหรากมีระบบแข็งแรง เพ่ือชวยค้ํายันตนพันธุเอาไวเปนการชวยใหตน

แข็งแรง  ไมลมเมื่อปะทะกับลมแรง  และชวยใหรากเสริมหาอาหารอยางอิสระมาเลี้ยงตนพันธุ ทําใหตนทุเรียนมีการ

เจริญเติบโตที่ใหผลเร็ว  

             
วิทยากรประจําฐาน : นายดํารงคศักด์ิ   สนิศักด์ิ 

 

แปลงเรียนรู  

      
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:  นางนันทนีย  สินทรัพย  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 081 728 5194 
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ศูนยเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :ตําบลเขาคายและพ้ืนที่ใกลเคียง 

เกษตรกรเปาหมาย :  50 ราย 

สถานที่อยูต้ัง: บานเลขที่ 13 หมูที ่1 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

พิกัด: Latitude 10.14692 Longitude 98.93286 X 0492646 Y 1121658 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายดวง เรืองโรจน 

บานเลขที่ 13 หมูที่ 1 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เบอรติดตอ: 086-9504806 094-2423515 

สถานการณของพื้นที่:  

           - ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ต้ังอยูที่ ต.เขาคาย อ.สวี จ.ชุมพร 

           - มีความพรอมในดานตางๆ ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณดังกลาวมีการปลูกไมผล โดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง  

เปนจํานวนมาก  

           - ในชวงปที่ผานมามีการแขงขันและมีจุดรับซื้อทุเรียนมากขึ้นทําใหราคาผลผลิตทุเรียนสูงเปนที่พอใจของ

เกษตรกรจึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูก และเกษตรกรเองก็มีความสนใจในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาไมผลอยางตอเน่ือง 
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แนวทางการพัฒนา: ลดตนทุนการผลิตไมผล (ทุเรียน) ลงรอยละ 5 (จาก 13,000 บาท/ไร) โดยการใหปุยอินทรีย และ

เช้ือโตรโคเดอมาสงเสริมการเรียนรู การทําบันทึกรายรับ-รายจาย ทางดานการเกษตรและการจัดการสวนแบบมืออาชีพ 

เทคโนโลยเีดนของศนูยฯ : การผลิตทุเรียน และไมผลคุณภาพการลดตนทุนการผลิต 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตทุเรียน 

ฐานการเรียนรู/หลักสูตรการเรียนรู     

ฐานการเรียนรูที่ 1 เศรษฐกิจพอเพยีง 

 - การปลูกผักในทอซิเมนต 

 - การเลี้ยงปลาหมอชุมพรในบอลอย 

 - การเลี้ยงไกไขแบบปลอยลาน (ไกอารมณดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การลดตนทุนการผลติ 

 - การตรวจวิเคราะหดิน/การผลิตปุยหมัก- ปุยอินทรีย 

 - การใชสารชีวภัณฑปองกัน-กําจัดโรคและแมลง 
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ฐานการเรียนรูที่ 3 การทําอาชีพเสริม 

 - การปลูกกลวยไขแซมในสวนทุเรียน 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การใชน้ําอยางรูคณุคา 

 - การวางระบบนํ้าในสวนทุเรียน / บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอและเหมาะสมกับการผลิตทุเรียนคุณภาพตาม

หลัก  GAP 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5  การผลติทุเรียนคณุภาพ 

 - การผลิตทุเรยีนคุณภาพตามมาตรฐาน  GAP 

 - การดูแล-การบํารุงรักษา-การปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยการใชสารชีวภัณฑ 

 - การใชเช้ือไตรโคเดอรมา ปองกันโรครากเนาโคนเนาและบํารุงรักษาดิน 
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เครือขาย 21  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายปรญิญา บญุเทศ 

เบอรโทรศัพท: 077-531256   089-588-7000 
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                           ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร  

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 111 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหวยคลา  หมูที่ 12 ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 

พิกัด : Latitude =10.05871,Longitude =99.00184 X 511439 Y 1111552 Zone 47 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายสวิุทย ฐิตะฐาน อายุ 58 ป เลขบัตรประชาชน 3-8608-00163-19-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 84 ม.12 ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 0869539057 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการแพรระบาด

ของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า จึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปญหาหน้ีสิน

และไมสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอทุงตะโก ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตรที่มีตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีปริมาณ

และคุณภาพมากย่ิงขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แนวทางการพัฒนา : เพ่ือลดตนทุนปจจัยการผลิตทุเรียนนอกฤดู จาก 24,000 บาท/ไร เหลือ 

20,000 บาท/ไร 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การผลิตทุเรียนคุณภาพ 

   2.การลดตนทนุการผลิต 

 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่ ๑ การผลิตทเุรียนคณุภาพ 

  การผลิตทุเรียนคุณภาพ มีการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนทุเรียนอยางเปนระบบ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการบริหารจัดการสวนทุเรียนในแตละชวง และใหความสําคัญกับการจัดการสวนทุเรียนต้ังแตแรกปลูก เนน

การใชตนพันธุที่ดี แข็งแรง ทนทานตอโรค โดยมีการถายทอดองคความรูดานเทคนิคการขยายพันธุทุเรียนดวยการเสียบ

ยอด ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีความรู ทักษะ และสามารถผลิตตนพันธุที่มีความแข็งแรง มีเปอรเซ็นตรอดสูง และมีความ

ตานทานตอโรคไดดวยตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๒ การลดตนทนุการผลิต 

ผลิตปุยอินทรยีคุณภาพสูง ซึง่ไดจากการนําวัสดุอินทรียและหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตร ที่มีธาตุ

อาหารสูงมาผานการหมักจนสลายตัวสมบูรณ หรือการนําปุยอินทรียที่ผานการสลายตัวสมบูรณแลวผสมกับวัสดุ

อินทรียและหรอือนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง เพ่ือใชในสวนทุเรียนรวมกับการใชปุยเคมี เพ่ือ

เปนการลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียง 

  ยึดหลักการพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 
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ผลจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี เปนแนวทางในการพัฒนาที่

นําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเก่ียวกับความผันแปรของ

ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกัน

ที่ดี มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี 

ฐานเรียนรูที่ 4 การใชน้ําอยางรูคณุคา 

 การบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนการใชนํ้าอยางรู

คุณคาสําหรับการปลูกพืช คือ รูจักที่จะเลือกวิธีการใหนํ้าที่เหมาะสมกับชนิดพืช ปริมาณที่จําเปนจริงๆ ที่จะตองใช 

โดยเนนหลักการใชเทาน้ันที่จําเปน ประหยัด คุมคา แตไดประโยชนสูงสุด โดยเกษตรกรสามารถนําความรูไปปรับใช

ในแปลงของตนเอง เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และใชนํ้าทุกหยดอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

ฐานเรียนรูที่ 5 การเลี้ยงแพะ 

การเลี้ยงแพะ  ดวยการเสริมทางปาลมนํ้ามันสดใหแพะกิน  รวมกับ

อาหารหลักของแพะ  ชวยประหยัดตนทุน และแพะสามารถเจริญเติบโตไดดี  

โดยการพาดทางปาลมนํ้ามันใหแพะกิน วิธีน้ีแพะจะชอบกินกวาการโยนให

บนพ้ืน และสามารถกินใบปาลมไดจนหมด ไมเกิดปญหาเรื่องแพะเหยียบยํ่า

และขับถายของเสียใส และยังชวยลดปญหาเรื่องพยาธิที่จะติดมากับ

ความช้ืนที่ทางปาลมนํ้ามันไดอีกดวย 

ฐานเรียนรูที่ 6 การเลี้ยงปลาหมอชุมพร 

 เลี้ยงปลาหมอ ในบอดิน ซึ่งเปนปลาที่เลี้ยงและดูแลงาย รสชาติที่มี

ความหอม เน้ือรสหวานและกลมกลอม  และยังเปนที่ตองการของตลาดสูง 

แปลงเรียนรู : 
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เครือขาย :  

ที่ ช่ือศูนยเครือขาย ประเภท/กิจกรรมของศูนย ตําบล  

1 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทอนอม 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 
ชองไมแกว 

 

2 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตะโก  

3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ทุงตะไคร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ทุงตะไคร  

4 
ศูนยจัดการความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช 

ต.ตะโก 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตะโก 

 

5 กลุมเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ตะโก  

6 กลมผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานหวยมุด ศูนยเรียนรูดานการจัดการดิน ทุงตะไคร  

7 
กลมผลิตกอนเช้ือและเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา

บานเนินทอง 
ศูนยเรียนรูพืชผัก ตะโก 

 

8 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานเขาขวาง 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 
ชองไมแกว 

 

9 กลมเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนบานคลองโชน ศูนยเรียนรูพืชผัก ชองไมแกว  

10 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.ชองไมแกว ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ชองไมแกว  

11 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ชองไมแกว ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ชองไมแกว  

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส. ศิวพร ปนแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-6418248 
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ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก : มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : พ้ืนที่อําเภอหลังสวน 

เกษตรกรเปาหมาย : 146 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเขาเงิน  หมูที่ 7  ตําบลทามะพลา  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

พิกัด : Latitude 9.94457 Longitude 99.05182 , X=505681  Y = 1099285    

ระดับการพัฒนาของศนูย :  A 

 

แผนที่ต้ังศูนยการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสิทธิพงษ อรุณรักษ 

ที่อยู :  บานเลขที่ 44 หมูที ่7 ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท: 087-6270071 

สถานการณของพื้นที่:  

          - เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทามะพลา สวนใหญปลูกมังคุดรอยละ 80 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูก

มังคุด (S2)  

          - ตนทนุการผลิตสูงทาํใหเกษตรกรรายยอยประสบปญหาในการผลิต และจําหนายสินคาเกษตรเพราะเกษตรกร

ตางคนตางผลิตทําใหยากตอการจัดการผลผลิตใหมีประสทิธิภาพ และไดผลผลิตทีม่ีคณุภาพสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

แนวทางพฒันา   -   การผลติมังคุดใหมีคณุภาพตรงกับความตองการของตลาด 

                      -   การลดตนทุนการผลิตมังคุด 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ  

การนําไปใชประโยชน : การผลิตมังคุดคุณภาพ 

หลักสูตรการเรียนรู : 

หลักสูตรที่ 1  พักตัวหลังเก็บเกี่ยว เชน การตัดแตงกิ่ง การทําความสะอาดแปลงการจัดการดิน นํ้าฯ 

หลักสูตรที่ 2  แตกใบออน - เติบโตทางใบ เชน การตัดแตงกิ่ง การจัดการปุย – นํ้า การกระตุนใหแตกใบออนฯ 

หลักสูตรที่ 3  กอนออกดอก เชน การเตรียมความพรอมสาํหรับการออกดอกการชักนําใหออกดอก ฯ 

หลักสูตรที่ 4  ออกดอก เชน การควบคุมปริมาณดอกใหเหมาะสมการจัดการนํ้า การจัดการศัตรูพืช  

หลักสูตรที่ 5  ผลออน - ผลแก เชน การควบคุมปริมาณผลการจัดการนํ้า ปุย การดูแลผลแก ฯ  

หลักสูตรที่ 6  เก็บเกี่ยว เชน การพิจารณาเก็บเกี่ยว ผลทีสุ่กการทําความสะอาดผลการคัดขนาดการแยกเกรดฯ 

ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่องการผลติมังคุดคณุภาพ (เริ่มต้ังแตระยะการเจริญเติบโตและขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลมังคุด) 

 ระยะฟกตัวหลังการเก็บเก่ียวไดแกการตัดแตงกิ่ง การทําความสะอาดแปลง การจัดการดินและนํ้า การใชปุย

อินทรียรอยละ 60 พรอมทั้งใสปุยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 , 18-18-18 19-19-19 ตัวใดตัวหน่ึงอีกรอยละ 40 โดยเนน

การใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลงตอไร 

 ระยะแตกใบออน-เติบโตทางใบ เฝาระวังศัตรูทําลาย คือหนอนกัดกินและเพลี้ยไฟเขาทําลายยอดออนของมังคุด 

 ระยะกอนออกดอก ชวงชักนําใหออกดอกใบมังคุดเริ่มโตขึ้นและคลี่กางออกรับแสงแดดเปนชวงที่ใบชุดน้ีเริ่ม

สะสมอาหารไวเพ่ือผลิตตาดอกสูรุนตอไปโดยใสปุยสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในชวงที่ใบมังคุดเริ่มกางออก อัตรา 2-3 

กิโลกรัมตอตน 

 ระยะออกดอก ควบคุมการออกดอก มังคุดตองกระทบอากาศแลงแหงติดตอกันประมาณ 30 – 50 วันและการสะสม

อาหารเพียงพอในชุดน้ีมังคุดจะออกดอกหลังจากน้ันตองควบคุมปริมาณดอกตอตนใหไดรอยละ 35 – 50 ของยอดทั้งหมด 

 ระยะผลออน ผลออนระยะน้ีเปนชวงที่มังคุดเริ่มพัฒนาผลและเริ่มสรางเน้ือใน การใชสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ย

ไฟที่ทําลายผลออนตองใชอยางระมัดระวัง เมื่อผิวมังคุดเริ่มแข็งขึ้น เพลีย้ไฟจะเขาทําลายไมได ชวงน้ีมังคุดเริ่มสราง

เน้ือเยื่อตองเพ่ิมปุยเคมีทางดินพรอมกับการใหนํ้าอยางสม่ําเสมอดวยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 ตนละ 1-2 

กิโลกรัม/ตน ไมตองใหในปรมิาณที่มากจนเกินไปจะทําใหมังคุดสลัดผลออนทิ้งมากไปตองใหในปริมาณที่พอดี และพน

สารเคมอีีไทออน 50 % ในอัตรา 300 ซซีีตอนํ้า 200 ลิตร ฉดีใหทั่วทั้งในและนอกพุมเปนครั้งสุดทายเพ่ือปองกันไรแดงเพลี้ย

ออนเพลี้ยแปงเพลี้ยหอย 1 ครั้งกอนการเก็บเกี่ยวหรือระยะผลแก 

 ระยะการเก็บเก่ียว หลังจากมังคุดออกดอกถึงเก็บเกี่ยว ใชเวลาในการพัฒนาผล 120 วัน จึงเริ่มเก็บผลที่มสีีหรือ

จุดสายเลือดที่มองเห็นชัดเจนไมมีลูกดิบ แตก ตกดินหลังจากน้ันมาทําความ สะอาดผล คัดเกรด ขนาดผล ใหเปนไปตาม

มาตรฐานของกลุมฯ 
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ฐานเรียนรูที่ 2 เรื่องการผลิตปุยหมัก  

 

    -การผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน 

     -การผลิตปุยหมักคุณภาพสูง 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 เรื่องการคัดเกรดมังคุดดังน้ี 

 เกรดที่ 1 คือ นํ้าหนัก 90 กรมัขึ้นไป ผิวมัน 90% และหูเขยีว หูครบสมบูรณ 

 เกรดที่ 2 คือ นํ้าหนัก 90 กรมัขึ้นไป ผิวมัน 70% หูเขียว มี 3 หู ผิวลายได 30% 

 เกรดที่ 3 คือ นํ้าหนัก 56 – 89 กรัม ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ 

 เกรดที่ 4 คือ มังคุดที่มีนํ้าหนักต้ังแต 56 กรัมขึ้นไป ผิวมนัลาย หูแดง หูหัก ขั้วหัก ฯลฯ(ทุกผลที่เขาไปอยูในเกรด 

123 ไมได ยกเวนเบอรดอก-ดํา) 

 เกรดที่ 5 คือ เบอรดอกขนาดต้ังแต 55 กรัมลงมาแตไมดํา ไมดิบ ไมตกดินและมีเน้ือกินได 

 เกรดที่ 6 คือ เบอรดํา ทุกผลที่มีสีคล้ําจนถึงดํา หามแตก บุบสลาย ตกดินหรือชํ้ามากอน 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 เรื่องการใชน้ําอยางรูคณุคา 

 แนะนําการวางแผนการใหน้าํมังคุด  

 ชวงชักนาํใหออกดอก ระยะมังคุดออกยอด ตองใหนํ้าทุกวันจนกวาใบมังคุดจะเริ่มแกหรือเพสลาด ใหหยุดนํ้า

ทันที  

 ชวงการควบคมุการออกดอก มังคุดตองนับจากการออกยอด นับต้ังแตแตกตาใบครั้งแรก จนถึงขั้นตอนของการ

ออกดอกไดของยอดมังคุดชุดน้ี ตองใชเวลาสะสมอาหารนานถึง 150 วัน และตองกระทบกับอากาศแลงติดตอกัน 40 - 

45 วัน และการสะสมอาหารพอในใบชุดน้ีดวย ถาอายุของใบมังคุดครบ 150 วันแลว อากาศยังไมแลงหรือปริมาณนํ้าฝน

มากในปน้ันอาจจะเกิดภาวะความเสี่ยงที่มังคุดจะไมออกดอกสูงมาก แตถากระทบแลง พอ 40 - 45 วัน และกานใบเริ่มมี

อาการเหี่ยวเฉาใหเห็นจะทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจไดเลยวาปน้ันมังคุดออกแนนอน แตถากานใบเปนรองจนถึงขอที่สอง

ยังไมออกดอก ตอนน้ีเราตองชวยกระตุนนํ้าเพ่ือใหชักนําในการออกดอกโดยใหนํ้าลงที่โคนตน ปริมาณตนละ 200 ลิตร 
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และก็ตองหยุดการใหนํ้า เฝาสังเกตการณประมาณ 7 วัน มังคุดจะเริ่มแตกตาดอกออกมาใหเห็น หลังจากน้ันตองควบคุม

ปริมาณดอกมังคุดใหพอดีกับตนมังคุด ปริมาณ 30 - 35 %ของตนก็พอเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 ชวงที่มังคุดเริม่พัฒนาผล และเริ่มสรางเนือ้ใน ตองใหนํ้าสม่ําเสมอ เพ่ือใหมังคุดมีผลขนาดใหญ และไมแตก 

เพราะถามังคุดขาดนํ้านาน ๆ เมื่อไดรับนํ้ามากจะทําใหผลมงัคุดแตก 

 ใหนํ้าโดยใชระบบการใหนํ้าแบบระบบสปริงเกอร 

ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่องการลดตนทุนการผลติ 

- การผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- การทําบัญชีครวัเรือน 

ฐานเรียนรูที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปรชัญาของเศรษกิจพอเพียง 

- แนวทางการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- การทําการเกษตรตามทฤษฎีใหม 

เครือขาย : 1. กลุมสตรีศรีขันเงิน ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร 

     2. กลุมแปลงใหญผึ้งโพรงศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ 

     3. วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมคุณภาพมงัคุดเพ่ือการสงออกตําบลวังตะกอ ศูนยเรียนรูดานชลประทาน/การ

ใชนํ้าอยางรูคุณคา 

     4. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานควนศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 

     5. ศูนยจัดการพืชชุมชนบานควนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

     6. วิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุดคุณภาพสันติสุขศูนยเรียนรูดานไมผล 

     7. หมูบานเกษตรทฤษฎีใหมบานพอแดง  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

     8. กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมืองศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 

     9.  วิสาหกิจชุมชนหาดยาย  ศูนยเรียนรูดานบัญชี  

     10. สหกรณชุมชนรวมใจ  ศูนยเรียนรูดานสหกรณ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวอังคณา พุมขจร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 084-0806964 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ  :  ศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

สินคาหลัก  :  มังคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย  : ตําบลพะโตะ  1,100  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :    50  ราย 

สถานทีต้ั่ง  : ม.16 ตําบลพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

พิกัด :  47p X: 482410  Y: 1088593  ลองติจูด (E)98.8395749943  ลองติจูด (N) 9.84783607690 

ระดับการพัฒนาของศนูย  : A 

แผนที่แปลงเรยีนรู: 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ  :  นายสมหมาย  อบแพทย 

ที่อยู  :  เลขที ่10    ม.16  ตําบลพะโตะ   อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร  เบอรโทรศัพท  08 4878 7288 

 

 

      

 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการพัฒนาการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีตรงความตองการของตลาด 

แนวทางการพฒันา  : ลดตนทุนการผลิต  และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู  :  การรวบรวมกลุมประมูลมังคุดและผลิตมังคุดคุณภาพ 

การนําไปใชประโยชน  :  ตนทุนการผลิตลดลง 

หลักสูตรการเรียนรู: 1)  การใชนํ้าอยางรูคุณคา  4)  เศรษฐกิจพอเพียง 

   2)  การจัดการสวนมังคุด   5)  การทองเทีย่วเชิงเกษตร 

   3)  การลดตนทุนการผลิต  

ฐานเรียนรู:    

ฐานเรียนรูที่ 1  การใชน้าํอยารูคณุคา 

 การใชนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีหลายแบบ  โดยสปริงเกอร และมินิสปริงเกอร                  

โดยของแปลงตนแบบใหนํ้าแบบทอ pe แบบแขวน

ติดกับลําตน เพ่ือสะดวกตอการตัดหญาในแปลง  
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ทํางายตอการจัดการสวน  และทรงพุมมีความช้ืน แหลงนํ้าที่สําคัญคือ แมนํ้าพะโตะ 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การจัดการสวนมังคุด 

เริ่มดูแลรักษาต้ังแตระยะฟกตัวหลังการเก็บเกี่ยว ระยะแตกใบออน-เติบโตทางใบ  ระยะกอนออกดอก ระยะ 

ออกระยะผลออน และระยะการเก็บเกี่ยว  

 

      
 

ฐานเรียนรูที่ 3 การลดตนทนุการผลิต 

 เกษตรกรในพ้ืนที่ลดตนทุนโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และปุยใชผสมเอง 

เพ่ือลดคาใชจายในการซื้อปุยสูตร  พรอมทั้งรวมกลุมกันทําปุยหมัก เพ่ือใชใน

สวนสมาชิก และปุยคอก เพ่ือปรับปรุงสภาพดิน ทําใหเกษตรกรในกลุม

สามารถลดตนทุนได 10-15% จากไรละ 8,230 เหลือ 7,520 บาท 

ฐานเรียนรูที่ 4  เศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการรณรงคใหสมาชิกปลูกผัก  เลี้ยงสัตว  ควบคูกับการทําสวนมังคุด  เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน  โดยการ

นําเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  โดยนํารองในสมาชิก และคณะกรรมการกลุมเปนแปลงตัวอยาง และมีการจดบันทึกบัญชี

ครัวเรือน  เพ่ือแสดงใหเปนระบบรายจายในครัวเรือน  และกําลังดําเนินการขยายไปสูสมาชิกรายอ่ืนๆ  

ฐานเรียนรูที่ 5  ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 จุดเดนของอําเภอพะโตะ  ยังมีแหลงธรรมชาติที่ยังสามารถรับนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในพ้ืนที่  โดยดําเนินการ

กลุมนักทองเที่ยวเชิงเกษตร  จํานวน  10  กลุม  และมีกิจกรรมในการชม  ชิม  ชอป สวนผลไมของกลุม  ทําใหสราง

รายไดแกสมาชิกกลุมทั้ง  10  กลุม  ในอําเภอพะโตะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู:  
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เครือขาย: 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานพะโตะ ม.8 ตําบลพะโตะ 

  2. กลุมวิสาหกจิชุมชนสงเสริมคุณภาพไมผลตําบลพะโตะ ม.16  ตําบลพะโตะ 

3. กลุมวิสาหกจิชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบานปงหวาน  ม.3 ตําบลปงหวาน 

  4. กลุมวิสาหกจิชุมชนผลิตไมผลหวยวังทอง ม.2 ตําบลปากทรง 

5. กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบานเขาตะเภาทอง ม.1 ตําบลพะโตะ 

6. วิสาหกิจชุมชนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานประสานมิตร ม.18 ตําบลพะโตะ 

7. ศูนยศัตรูพืชชุมชนบานปงหวานม.1  ตําบลปงหวาน 

8. กลุมวิสาหกจิชุมชนธนาคารตนไมบานประสานมิตร  ม.18  ตําบลพะโตะ 

  9. กลุมวิสาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานหวยขอน  ม.13 ตําบลพะโตะ 

  10. กลุมวิสาหกิจชุมชนไมผลตะแบกงาม ม.7 ตําบลปากทรง 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :นางวิไลวรรณ  ยอดไหม   

เบอรโทรศัพท  08-9588-5401  093-5740633 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละแม จังหวัดชุมพร  

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :อําเภอละแม 

เกษตรกรเปาหมาย :100 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานหนองฉง หมูที่ 8 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

พิกัด : Latitude 9.81632 Longitude 99.05381 X = 505901    Y = 1085105 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นางเฉลา แพสวุรรณอายุ 60 ป 

บานเลขที่ 159 หมูที่ 8 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เบอรโทรศัพท : 089 8734796 

สถานการณของพื้นที่ : 

           - พ้ืนที่ในตําบลทุงหลวงเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนปาลมนํ้ามัน 

โดยคิดเปนรอยละ 45ของการปลูกพืชในพ้ืนที่  

           - เกษตรกรยังเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุนการผลิตสูง พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้ง 

การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตทีไ่ดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญ จึงประสบ

กับภาวะขาดทุน มีปญหาหน้ีสินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองเรงหาหนทางใหความ

ชวยเหลือแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปรมิาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามันเพ่ือลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 
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เทคโนโลยีเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรการเรียนรู :  

1. หลักสูตรการลดตนทุนการผลิต 

2. การผลิตสารชีวภัณฑ 

 

 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่1การผลิตสารชีวภัณฑโดยเกษตรกรไดเรียนรูการผลิตสารชีวภัณฑ 

เพ่ือนําไปใชในสวนปาลมนํ้ามนั หลีกเลี่ยงการใช

สารเคม ี

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่2 การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันการเก็บตัวอยางใบปาลมนํ้ามันและดินในแปลงปาลมนํ้ามันและการ

วิเคราะหธาตุอาหารพืช เพ่ือมุงเนนใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่3 การลดตนทุนการผลิต  การใชแมปุยผสมเองตามคาวิเคราะหดินและใบปาลมนํ้ามนั รวมถึงการใสปุย

อินทรีย 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การใชน้าํอยางรูคุณคาการวางระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลม

นํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  ปาลมน้าํมัน  

 

 

 

 

 

เครือขาย: ศูนยเรียนรูดานหมอนไหม  กรมหมอนไหม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางจุฑาทิพย  ไชยสอน  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทรศัพท 089-4676913 
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