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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สินคาหลัก : มะพราว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 18,401 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,730 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบน หมูที่ 2 ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พิกัด : Latitude 12.06222 Longitude 99.85826 X 593411 Y 1333580 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพศิน พัฒนปณชัย อายุ 56 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3610500166004 

ที่อยู : บานเลขที่ ............ บานบน หมูที่ 2 ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เบอรโทรศัพท : 0811963457 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรผูปลูกมะพราวประสบปญหาแมลงศัตรูพืชระบาด เกษตรกรขาดการดูแลรักษา

สวนมะพราวเปนระยะเวลานาน หรือมีการดูแลอยางไมถูกวิธี ทําใหประสบปญหาผลผลิตมะพราวตกตํ่า ตน

มะพราวในสวนเสื่อมโทรมเกดิแมลงศัตรูพืชระบาด เกษตรกรขาดรายไดที่มั่นคง 

แนวทางการพฒันา : 1. ถายทอดความรูการดูแลรักษาและการปองกันกันกําจัดศัตรูมะพราว ใหสามารถเพ่ิม 

ผลผลิตได มากกวาไรละ 980 ลูก/ไร/ป 

        2. สงเสรมิการปลูกพืชชนิดอ่ืน แซมในสวนมะพราวเพ่ือเปนรายไดเสริมทีม่ั่นคง 

        3. สงเสรมิการแปรรูปผลผลิตมะพราวเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การบริหารจัดการสวนและปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะพราวที่ดีทําใหสามารถเพ่ิม 

   ผลผลิตตอไรได 

           2. ปลกูพืชแซมในสวนมะพราว ชวยเสริมสรางรายไดในชวงแมลงศัตรูมะพราวระบาด 

   และราคาผลผลิตตกตํ่า 
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           3. แปรรูปนํ้ามันมะพราวเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการดินและปุย ใหความรูเรื่องการทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ การทําปุยอินทรียแบบไมกลับ 

กองจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการสวนมะพราว ใหความรูการใสปุยมะพราว การดูแลรักษาสวน  

และแนวทางการปลูกพืชแซมในสวนมะพราว 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

     
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การแปรรูปเพ่ิมมูลคามะพราว สาธิตและบรรยายการทํานํ้ามันมะพราวสกัดเย็น 
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แปลงเรียนรู : มีการบริหารจดัการสวน จัดการศัตรูมะพราวโดยวิธีผสมผสาน 

      
 

เครือขาย : 16 ศูนย (ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสมพงษ  ไกแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 092-5063993 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ..ทับสะแก...  จังหวัด..ประจวบคีรีขันธ..... 

สินคาหลัก : …มะพราว… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : …136,459…. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……7,313…. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานนาตาปะขาว.. หมูที่ ..2.... ตําบล ..เขาลาน.... อําเภอ ..ทับสะแก... จงัหวัด ประจวบคีรีขันธ... 

พิกัด : Latitude 11.52384 Longitude 99.58444  X …056377.. Y …1273926.. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : คณุกนัตา…คนขยัน… อายุ ..61...ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน.3770300343106... 

ที่อยู : บานเลขที่ ..71/3.. บานมะเด่ือทอง..หมูที่ .5.. ตําบลเขาลาน...อําเภอทับสะแก...จังหวัด .ประจวบคีรีขันธ. 

เบอรโทรศัพท : …0828664704…………………… 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมีสวนมะพราวที่มีอายุมากกวา 50 ป ผลผลิตที่ไดคอนขางนอย 

เนนขาย ผลผลิตใหแกพอคาคนกลาง และไมไดมีการรวมกลุมจึงไมสามารถตอรองราคาได เกิดปญหาผลผลิต

ตกตํ่าตนทุนการผลิตสูงการปลูกมะพราวเปนพืชเชิงเด่ียว ขาดการบํารุง ดูแลรักษา เกิดปญหาการระบาดของแมลง

ศัตรูมะพราว ดานการรวมกลุม เกษตรกรผูปลูกมะพราวที่ยังคอนขางนอยและขาดการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ของ

สวนมะพราว 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิต 

        2. เพ่ิมพืชแซมหรือพืชทางเลือกในแปลงมะพราว. 

        3. เพ่ิมการแปรรูป 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น… 

           2. การผลิตมะพราวอินทรีย 

           3. การใชพ้ืนที่การเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด. 

ธกส. 

อ.เมือง อบต.เขาลาน 

วดัหว้ยเจรญิ 

ถ.เพชรเกษม 

ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. ฐานการผลิตนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น   เปนการแปรรูปผลผลิตมะพราว เพ่ือเพ่ิมมูลคา และให 

ทราบถึงคุณประโยชนของนํ้ามันมะพราว 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปลกูพืชแซมในสวนมะพราว  ปจจุบันมีพืชทางเลือกอีกหลายชนิดที่สามารถปลูกรวมใน

สวนมะพราว และสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติและใชปุยอินทรียทดแทนการใชปุยเคมี  เปนการลดตนทุน อีกทั้งปุยอินทรียชวยใน

การบํารุงปรับปรุงดินไมมีสารตกคางในดิน 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติมะพราวอินทรีย  เปนอีกทางเลือกของการผลิตแบบปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการคัดแยกขยะ  เน่ืองจากปจจุบันปญหาขยะเปน 

ปญหาที่สําคญัอีกปญหาหน่ึง ที่ควรแกไข 
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แปลงเรียนรู : มะพราว  การเรียนรูเรื่องพืชมะพราว ต้ังแตกระบวนการคัดเลือกพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การ

แปรรูปผลผลิต  ตลอดจนการปลูกพืชแซม การจัดการเศษวัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  1.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน   

 2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานยุบหวาย  

 4.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทุงกลาง 

 5.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานหนองหอย 

 6.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานประชาราษฎร 

 7.ศูนยเรียนรูการเลี้ยงโคเน้ือ 

 8.ศูนยเครือขายหลักแปลงเรยีนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 9.ศูนยเครือขายรองแปลงเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า(เขาลาน) 

 10.ศูนยเครือขายรองแปลงเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า(อางทอง) 

 11.ศูนยเครือขายรองแปลงเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า(อางทอง) 

 12.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.4 ต.แสงอรุณ 

 13.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.10 ต.เขาลาน 

 14.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.3 ต.อางทอง 

 15.แปลงใหญมะพราวแสงอรุณ 

 16.แปลงใหญมะพราวฝงตะวันตก 

 17.แปลงใหญมะพราวฝงตะวันออก 

 18.แปลงใหญมะพราวหนองกลางดง 

 19.แปลงใหญมะพราวบานทุงกลาง 

 20.แปลงใหญมะพราวเขาสิบแสน 

 21.แปลงใหญมะพราวเขาลาน 
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 22.แปลงใหญมะพราวบานประชาราษฎร 

 23.แปลงใหญมะพราวตําบลทับสะแก 

 24.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.5 ต.ทับสะแก 

 25.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.4 ต.หวยยาง 

 (ปรับปรุงลาสุด 13/08/2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเกียรติศักด์ิ…จันทเวช...ตําแหนง .นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ. 

เบอรโทรศัพท : …0954282246…… 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สินค้าหลกั : ข้าว 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย : 42,888 ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 1,665 ราย 

สถานท่ีต้ัง : หมู่ 4  ตําบลรอ่นทอง  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พิกัด : X 547494     Y 1243385 

แผนท่ีต้ังศูนย์เรียนรู ้: 

 

ชื่อประธานศูนย์ : นายประเสริฐ  ยุวกาฬกุล อายุ 53 ปี 

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 16 หมู่ 4  ตําบลรอ่นทอง  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เบอรโ์ทรศัพท ์: 084-3188844 

สถานการณ์ของพื้นที่ : การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมาก

ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านลบการขยายตัวของรัฐเข้า

ไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ท้ังการพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลาง ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรท่ีเคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคยใช้แก้ปัญหาและส่ังสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและ

เริ่ม สูญหายไป สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นเง่ือนไขพื้นฐานที่ทําให้คนไทยสามารถ

พึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปได้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ให้ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ รวมถึงการ

พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น จนเกิดความย่ังยืน คําว่า พอเพียง คือ การดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสําคัญ

สามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในภาคการเกษตร การทําการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา ได้แก่ที่ดินและนํ้า             

เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการประกอบอาชีพ และทําให้เกิด

ความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต นําไปสู่ชุมชนและสังคมท่ีน่าอยู่                                               
แนวทางการพฒันา : 1. ส่งเสริมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม ่

2. ลดต้นทุนการผลิตพืช 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู ้: 1. ศนูย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมต่อเน่ือง 
             2. สามารถนําไปปรับใชใ้นแปลงได้ง่าย 

                    3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ 

                    4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพใช้เอง 

                    5. การผลิตข้าวครบวงจร 
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เทคโนโลยีเด่นศูนย์เรียนรู ้: การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนําไปใช้ประโยชน์ : การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม ่

หลกัสูตรการเรียนรู ้: 1. การผลิตข้าวครบวงจร    2. การเลี้ยงไก่ไข่     3. การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง 
                          4. การผลติและใช้ปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพ               5. การเลี้ยงผึ้งโพรง 

ฐานการเรียนรู้ :  
 ฐานที่ 1 การผลติข้าวครบวงจร    
 

 

 

ฐานท่ี 2 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ด ี

 

 

ฐานท่ี 3 การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

    

 
 
ฐานท่ี 4 การผลิตและใช้ปุ๋ยอนิทรีย์-ชีวภาพ 
 
 
 
       

 ฐานที่ 5 การเลี้ยงผึ้งโพรง 

 

 

แปลงเรียนรู้ :  

 

 

 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุทาทิพย์ ชมอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 095-1419454 , 098-2549807 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางสะพานนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 47,129 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,883 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบอไพ หมูที่ 6 ตําบล ทรายทอง อําเภอ บางสะพานนอย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

พิกัด : Latitude : 11.0231  Longitude : 99.4364  X : 547670 Y : 1218567 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายถนอม หอมช่ืน  อายุ  65 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 5770500008129 

ที่อยู : บานเลขที่  33 หมูที่ 6  ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย  

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เบอรโทรศัพท : 081-9445271. 

สถานการณของพื้นที่ : ราคาผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจากเกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น ทําใหผลผลิตโดยรวมมี 

                             จํานวนมาก 

แนวทางการพัฒนา :  

1. เพ่ือพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหเปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชน ในการผลิต

สินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในการสรางความรูความเขาใจและเกิดจิตสํานึกในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  โดยการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

 

วดัดอนอารยี ์
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จุดเดนของศูนยเรียนรู: 

1. มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรู, ศึกษาดูงานและถายทอดความรู

ใหกับเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เกษตรกรตนแบบ (นายสุวชล ครองทรัพย) สามารถถายทอดความรูดานการผลิตปาลมน้ํามันใหกับเกษตรกรตรง

ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 

3. เกษตรกรในพ้ืนท่ียอมรับ/ เห็นประโยชนจากการเขามารเรียนรูภายในศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ปาลมน้ํามัน 

4. เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาตอยอดองคความรูจากศูนยเรียนรูฯ และนําความรูไปพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ฐานการเรียนรูที่ 1. สภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ปาลมนํ้ามันตองการปริมาณนํ้าฝน 1,800 – 

2,000 มลิลิเมตรตอป แสงแดดจัด ความช้ืนสูง ดินรวนเหนียว องคความรูจัดทําเปนปายเพ่ือใหเกษตรกรศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การคัดเลือกพนัธุปาลมน้ํามัน เลือกสายพันธุใหถกูตองพันธุลูกผสมเทเนอรา แหลงผลิตตองมี

ประวัติพันธุชัดเจนและมใีบรบัรองมาตรฐานแหลงผลิต แปลงเพาะตองมีมาตรฐานและตนกลาตองมีความสมบูรณ 

องคความรูจัดทําเปนปายเพ่ือใหเกษตรกรศึกษา มีแปลงสาธิตการเจริญเติบโตของสายพันธุปาลม 5 สายพันธุ 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการสวนปาลมน้ํามัน การจดัการสวนปาลมนํ้ามันมีปจจยัประกอบดังน้ี การเตรียม

พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามัน, การวางผังปลูกปาลมนํ้ามัน, วิธีการปลูกปาลมนํ้ามัน, การใหปุยปาลมนํ้ามัน ซึง่สงผลตอ

การเจริญเติบโตและการใหผลผลิต องคความรูจัดทําเปนปายเพ่ือใหเกษตรกรศึกษา แปลงสาธิตบริเวณศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูที่ 4. การใชปุยในสวนปาลม ใชใหถูกชวงอายุ ถูกฤดูกาล ใชทั้งปุยอินทรีย และปุยเคมี องคความรู

จัดทําเปนปายเพ่ือใหเกษตรกรศึกษา มีจุดสาธิตการทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ  

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การเก็บเก่ียวและการขนยาย ตัดทะลายปาลมระยะสุกพอดี ผลปาลมรวงตองเก็บใหหมด 

กานทะลายตองสั้นและผลไมชํ้า องคความรูจัดทําเปนปายเพ่ือใหเกษตรกรศึกษา จัดสาธิตอยูบริเวณศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูม ี2 แปลง 1.แปลงปาลมอายุมากกวา 10 ป เพ่ือเปนจุดสาธิตการจัดการแปลงทั้ง 5 

ฐาน 2.แปลงปาลมอายุนอยกวา 3 ป เพ่ือใหเกษตรกรเปรียบเทียบการเจริญเติบโต การใหผลผลิต  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 13 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสุรศกัด์ิ เกงตรง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 098 254 9806 
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แบบฟอรมจัดทําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี    

สินคาหลัก :  มะพราว           

พื้นทีเ่ปาหมาย : 7,401 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,277 ไร 

สถานทีต้ั่ง : บานตลาดบน หมูที่ 6 ตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ    

พิกัด :  Latitude  12.376604  Longitude  99.921390     

          X = 600164   Y = 1368370  Zone 47N 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุรพล  เฟองสุวรรณ     

ที่อยู  :  บานเลขที่ 381 หมูที่ 6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ       

เบอรโทรศัพท :  082–7220269          

สถานการณของพื้นที่ :  การผลิตสินคาเกษตรที่เปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในตําบลปราณบุรี ไดแก มะพราว สับปะรด  

ขาว  

     - ในปจจุบันประสบปญหาทางดานราคา ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งปญหาการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะ  

       หนอนหัวดํามะพราว จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม  

     - โดยมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มะพราว) เปนแหลงศึกษาและเรียนรูของเกษตรกรและ 

       ประชาชนที่สนใจดานการเกษตร      

แนวทางการพฒันา :  ลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลติ สงเสริมการใชปุยอินทรีย การเพ่ิมผลผลติ     

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  การผลิตแตนเบียนบราคอน การผลิตสารชีวภัณฑ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกจิ  

การนําไปใชประโยชน :  ลดตนทุนการผลิตมะพราว ลดปญหาการระบาดของศัตรูพืช 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (ผลิตแตนเบียนบราคอน, โกนิโอซัส)   

    2. การลดตนทุนการผลิตมะพราว         

 3. การจัดทําแปลงวนเกษตร         

 4. การใชนํ้าอยางรูคุณคา          
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ฐานการเรียนรู :  

1. การผลิตปุยหมกั   

 

 

 

   

   

 

2. การผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

    

 

 

 

 

 

3. การใชปุยเคมีสตูร 16-16-16,  13-13-21 

 

  

 

 

 

 

4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช    
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  จาํนวน 18 ศูนย  (อัพเดทวันที ่13 ส.ค. 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายไชยยุทธ  เทพสูตร ตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน  

เบอรโทรศัพท : 081–2906046    
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สินคาหลัก : สบัปะรด พื้นทีเ่ปาหมาย : 75,685 ไร เกษตรกรเปาหมาย : 2,162 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานวังมะเด่ือ หมูที่ 10 ตําบล อาวนอย อําเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

พิกัด : Latitude 11.93439 Longitude 99.75361 X = 582059 Y = 1319410 Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิสูตร  วิทยานันท อายุ 62 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3770100597392 

ที่อยู : บานเลขที่ 1099 หมูที่ 10 บานวังมะเด่ือ ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เบอรโทรศัพท : 0817368630 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ มีพ้ืนที่ทางการเกษตร จํานวน 172,803 ไร มีพ้ืนที่ปลูก

สับปะรด 75,685 ไร คิดเปนรอยละ 43.79 ของพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด จากสถานการณดานราคาสับปะรด

ลดลงต้ังแต พฤษภาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 สงผลใหเกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกสับปะรดโรงงานและ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชอ่ืน จนสงผลใหปริมาณผลผลิตในป 2562 ลดลง ราคาผลผลติเพ่ิมขึ้น ดังน้ันการลดความ

เสี่ยงจากการผลิตสับปะรดเพ่ือสงเขาอุตสาหกรรมเพียงทางเดียว โดยการสงเสริมการผลิตสับปะรดผลสดโดยใช

พันธุปตตาเวีย และ MD2 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทนุการผลิตสบัปะรด จาก กิโลกรัมละ 5.50 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 1.10 บาท ให

คงเหลือ 4.40 บาท 

        2. พัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรดตามมาตรฐาน GAP 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตสับปะรดผลสด 

           2. การลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

ถน
นเ

พช
รเ

กษ
ม 

ศพก. 

อบต. 

อาวนอย 

 

แยก กม.5 แยก กม.3 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติสับปะรดผลสด เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดและลดความเสี่ยงจากการ

ภาคอุตสาหกรรม 

  

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลติน้ําหมักชีวภาพ โดยเนนการใชทรัพยากรหรือเศษผลผลติจากแปลง 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. ดานปศสุัตว เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวปกในพ้ืนที่การเกษตร 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ดานสหกรณ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกตัวเกษตรกร ในนาม 

“กลุมเกษตรกรทําสวนอาวนอย”  
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แปลงเรียนรู :  

  แปลงเรียนรูการผลิตสับปะรดผลสดพันธุ MD2 ของนายวิสูตร  วิทยานันท เพ่ือพัฒนาสายพันธุรองรับ

ตามความตองการของตลาดผลสด และ แปลงเรียนรูการผลิตสับปะรดพันธุปตตาเวีย ของ นางลัดดา  ซอหะซัน เนน

การลดตนทุนการผลิตและการผลิตสับปะรดคุณภาพ 

  

  

 

 

 

 

เครือขาย :  1) ศูนยถายทอดการพัฒนาดิน ประธานนางนันทพร แชแหง ที่ต้ัง หมู 11 ตําบลเกาะหลัก 

  2) ศูนยถายทอดการพัฒนาดิน ประธานนายสุเทพ นอยชอ ที่ต้ัง หมู 7 ตําบลหวยทราย 

  3) ศูนยเรียนรูการผลิตสับปะรดคุณภาพ ประธานนางสาวมะลิ  ปานนก ที่ต้ัง หมู 8 ตําบลเกาะหลัก 

  4) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ประธานนางกัญญา วิระมุก ที่ต้ัง หมู 9 ตําบลคลองวาฬ 

  5) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิบานหนองนํ้าขาว ประธานนางลํายอง  

  เกิดทอง ที่ต้ัง หมู 9 ตําบลคลองวาฬ     

  6) ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน ประธานนายปราโมทย เดชประสาท ที่ต้ัง หมู 9 ตําบลบอนอก 

  7) ศูนยเรียนรูการผลิตสับปะรดคุณภาพ ประธานนายสุวรรณ หุนเกา ทีต้ั่ง หมู 11 ตําบลบอนอก 

  8) ศูนยเรียนรูการผลิตสับปะรดคุณภาพ ประธานนายจีรวัฒน ลวนศรีมงคล ที่ต้ัง หมู 12 ตําบลหวยทราย 

 9) ศูนยเรียนรูการผลิตมะมวงคุณภาพ ประธานนายสมจิตร  อยูพิทักษ ที่ต้ัง หมู 12 ตําบลอาวนอย 

  10) ศูนยเรียนรูการผลิตยางแผนคุณภาพ ประธานนายสมจิตร  งุยไก ที่ต้ัง หมู 9 ตําบลอาวนอย 

  11) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประธานพันตํารวจโทธํารงค สิงหแกว ที่ต้ัง หมู 6 ตําบลเกาะหลัก 

  12) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประธานนายอราม  โพธ์ิทอง ที่ต้ัง หมู 11 ตําบลเกาะหลัก 

  13) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประธาน ส.อ.สุเทพ  ชัยณราที่ต้ัง หมู 2 ตําบลคลองวาฬ 

  14) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประธานนายสุรพล  เช้ือนิล ที่ต้ัง หมู 8 ตําบลบอนอก 

  15) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง(ดานประมง) ประธานนายศิวานัย  เจริญศรี ที่ต้ัง หมู 10 ตําบลอาวนอย 

  16) สหกรณโคนมไทย-เดนมารค อาวนอย จํากัด ประธานนายไชยวัฒน วงควรรณ ที่ต้ัง หมู 15 ตําบลอาว

นอย 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกัลยา  พวงเจริญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-8564156 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สินคาหลัก : มะมวง 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 40,533  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,491  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานหนองไพรวัลย  หมูที่ 6 ตําบล ....ศาลาลัย อําเภอ สามรอยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ....... 

พิกัด :  พิกัด : latitude 99.83569 X 590883 / คาพิกัด longitude 12.27376 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพิธี  ทองสวัสด์ิ  อายุ 73 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน   3770600487456 

ที่อยู : บานเลขที่ 7  บานหนองไพรวัลย หมูที่ 6 ตําบล ศาลาลัย อําเภอ สามรอยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

เบอรโทรศัพท : 0899126045 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1.สงเสริมใหเกษตรกรทําระบบการผลิตตามกระบวนการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม                                                                          

             2. การดูแลรักษามะมวง 

                         3. การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูมะมวงอยางถูกตองและเหมาะสม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การใชเทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตมะมวง  
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการดินปุย 

-การปรับปรุงบํารุงดิน  การทําปุยคอก การทํานํ้าหมักชีวภาพ การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

       
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. ระบบการผลิตตามระบวนการเกษตรดีที่เหมาะสม 

                              - การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

 

       
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การพัฒนาระบบนํ้า 

                                  - พัฒนาระบบการใหน้ํา โดยใชระบบสปงเกอร 

 

                   
ฐานการเรียนรูที่ 4. การบริหารจัดการสวน 

                                - การจัดการสวนใหสะอาด ควบคุมวัชพืชใหโลงเตียน ทําใหลดการระบาดของโรคและแมลง 
                                - การกระจาย การผลิตโดยการทยอยตัดแตงมะมวง   
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

                                - การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เชน การใชสารลอแมลงวันทองผลไม การหอผลมะมวง 

เพ่ือปองกันแมลงและทําใหผิวมะมวงมีสีเหลืองนวลเปนท่ีตองการของตลาด 

        
 

แปลงเรียนรู : พ้ืนท่ีปลูก 20 ไร ปลูกมะมวง พันธุน้ําดอกไมสีทอง สับปะรด กลวย พืชผักสวนครัว  

 

    
 

เครือขาย : … 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวพนิดา  ปงลังกา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 095-9526966 

 
ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภท/กจิกรรมหลกัของศูนย์เครือข่าย ประเภท/กจิกรรมหลกัของศูนย์เครือข่าย หมู่ ตําบล 

1 การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ดา้นไมผ้ล 4 ศิลาลอย 
2 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 3 ไร่ใหม่ 
3 ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) 6 ไร่เก่า 
4 ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) 3 สามร้อยยอด 
5 การผลิตสบัปะรดผลสด ศูนยเ์รียนรู้ดา้นพืชไร่ 4 ไร่ใหม่ 
6 การเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ดา้นปศุสตัว ์ 7 ศิลาลอย 
7 การเล้ียงโคนม ศูนยเ์รียนรู้ดา้นปศุสตัว ์ 8 ศิลาลอย 
8 การเล้ียงกุง้ขาว ศูนยเ์รียนรู้ดา้นประมง 5 ไร่ใหม่ 
9 กลุ่มปลูกปาลม์นํ้ามนั ศูนยเ์รียนรู้ดา้นไมย้นืตน้ 5 ศาลาลยั 
10 กล่◌ุมผูป้ลูกสบัปะรดแฟร์เทรด ศูนยเ์รียนรู้ดา้นพืชไร่ 5 ศาลาลยั 
11 ศูนยรี้ยนรู้การผลิตแพะเน้ือ ศูนยเ์รียนรู้ดา้นปศุสตัว ์ 4 ไร่เก่า 
12 สหกรณ์ชาวไร่สบัปะรดสามร้อยยอด จาํกดั ศูนยเ์รียนรู้ดา้นสหกรณ์ 5 ศาลาลยั 

22



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหัวหิน     จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สินคาหลัก :   สับปะรด    

พื้นทีเ่ปาหมาย :   97,495       ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :        2,785             ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 136  บานตอเกตุ   หมูที่   11   ตําบลหินเหล็กไฟ   อําเภอ หัวหิน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ   

พิกัด : Latitude 12.5958499969146   Longitude  99.835099999993 

          47 P X   590706.6023    Y 1392587.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายรุงเรือง  ไลรักษา    อายุ  62   ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3770700097137 

ที่อยู : บานเลขที่  91   บานทุงกระทิง  หมูที่ 10   ตําบลบึงนคร  อําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ. 

เบอรโทรศัพท  0852996701 

สถานการณของพื้นที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

         สภาพการผลิตสับปะรด สวนใหญเกษตรกรปลูกสบัปะรดพันธุปตตาเวียเพ่ือสงโรงงาน คิดเปนรอยละ 90 ของ

ผลผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือจําหนายเปนผลสด โดยมีการปลูกแบบไวหนอไวตอ 3 ปตองใชปุยเคมีและสารเคมีสูง  ตนทุน

การผลิตสูง ผลผลิตตอไรตํ่า เน่ืองจากการปลูกเปนเวลานานทําให ดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดแคลนแหลงนํ้า  อีกทั้งยัง

ประสบปญหาดานราคาที่ไมแนนอน  เน่ืองจากโรงงานเปนผูกําหนดราคา 

แนวทางการพฒันา :  1. สงเสริมการผลิตสบัปะรด ในรูปแบบแปลงใหญ  

         2. สงเสรมิการผลิตสับปะรดผลสดตามระบบคุณภาพ GAP  

         3. ลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคณุภาพสับปะรด 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1 เปนที่รวบรวมและกระจายผลผลิตสับปะรดผลสด 

                              2. สามารถเช่ือมโยงตลาดและเครือขายผูผลิตสับปะรดผลสด 

           3. เกษตรกรตนแบบมีองคความรูในการผลิตแบบมีคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิต 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู  :   
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ฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนรูที่ 1. เรื่องดินและการปรับปรุงบํารุงดิน  เปนฐานเรียนรูในเรื่องของดินและการปรับปรุงบํารุงดินและ

กิจกรรมเกี่ยวกับการใชปุยหมักและปุยเคม ี รวมทั้งการผสมปุยใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

 

             
 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

                          
 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 .เกษตรทฤษฏีใหมและวัฒนธรรมทองถิ่น  โครงการอาชีวะพัฒนาคานิยมไทย  โดยวิทยาลัยการ

อาชีพวังไกลกังวลไดเผยแพรความรูหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสูชุมชน  

โดยการประดิษฐเครื่องหยอดแกสสับปะรด 

ฐานการเรียนรูที่ 3  เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของตลาด  

โดยการใหปุยอยางถูกตอง 
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แปลงเรียนรู : การปรับปรุงดินโดยการไถกลบตอสับปะรด และเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยการใชขี้ไกแกลบและรําขาว 

เพ่ือลดการเผา 

 

       
 

 

ศูนยเรียนรูเครือขาย :  จํานวน   14  ศูนย (ขอในระบบ http//alc.doae.go.th )  ณ วันที่  13  สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :   นางสาวจิฬาภรณ  สขุกล่ํา   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0818233121 
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