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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อศูนย์ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง     

สินค้าหลัก : พืชผัก 
ประเภทศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม ่

สถานทีต่ั้ง : 10 ม.5 ต นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  

พิกัด : X 576118    Y 837932 

แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู ้: 

 
ชื่อประธานศนูย์ : นายประกิจ จิตใจภักด์ิ 

เลขที่ 10 ม.5 ตําบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 

เบอร์โทรศัพท ์: 081-0993651 

สถานการณ์ของพื้นที่ : อําเภอนาโยงมีพ้ืนที่เหมาะกับการปลูกพืชผัก อีกทั้งทําเลท่ีต้ังใกล้กับตัวเมือง จึงมีตลาด    

ในการจําหน่ายสินค้าประเภทพืชผักจํานวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทําสวนยางพารา ยังขาด

องค์ความรู้ในการผลิตพืชผักเพ่ือเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหน่ึงและการทําการเกษตรแบบผสมผสานก็เป็นอีก

กิจกรรมหน่ึงที่เกษตรกรมีความจําเป็นต้องนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ศพก. หลักของอําเภอนาโยง จะเป็นส่วน

สําคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืชผักและการเกษตรผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพฒันา :  1. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผัก 

   2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะกับชุมชน 

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเด่นของศนูย์เรียนรู้ : การจัดการพืชครบวงจร รูปแบบการจัดการแบบไร่นาสวนผสม  

การนําไปใช้ประโยชน ์: เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู ้:  1. การปลูกพืชผัก/พืชผสมผสาน 

   2. การทําประมง 

   3. การเลี้ยงสัตว์ 

   4. การผลิตปุ๋ยหมัก/การอนุรักษ์ดิน 
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ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลกูพืชอินทรีย ์          ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การขยายพันธ์ุพืช 

 
  
  
 
 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การทําปุ๋ยหมัก/การอนุรักษ์ดิน           

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ : 

 

 

 

 

 

ชื่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร : นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 089-9715310 

 

3



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 10,000 ไร (หมายถึงพ้ืนที่ปลูกปาลมอําเภอกันตัง) 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานนาบอ หมูที่ 1 ตําบลบอนํ้ารอน     อําเภอกันตัง     จงัหวัด ตรัง 

พิกัด : Latitude 7.446509 Longitude 99.496468  X 554779  Y 823145 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

             
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดะอา  หวังโสะ  อายุ 64 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9202-00031-98-4 

ที่อยู :บานเลขที่ 103  บานนาบอ หมูที่ 1  ตําบลบอนํ้ารอน  อําเภอ กันตัง จังหวัดตรัง  

เบอรโทรศัพท : 084-3068101 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอกันตังมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันมากขึ้นจากที่เกษตรกรลดพ้ืนที่การปลูก

ยางพาราเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไมดีราคายางพาราตกตํ่าและนโยบายการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่นารางที่มีการปลูกปาลมเพ่ิมขึ้นทําใหเกษตรกรรายใหมยังไมมีองคความรูในการผลิตปาลม

นํ้ามันและจึงมคีวามจําเปนที่จะตองมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สินคาหลัก ปาลม

นํ้ามัน ใหเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเขามาศึกษาเรียนรูเพ่ือนําไปปรับใชในกิจกรรมของตนเองได 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน รอยละ 10  

        2.เพ่ิมผลผลิต รอยละ 10  

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. ลดตนทุนการผลติปาลมนํ้ามัน 

          2. เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

          3.เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การคัดเลือกพันธุปาลมนํ้ามัน  องคความรูเรื่องการคัดเลือกพันธุ ลักษณะที่ดีและไมดีของ

ปาลมนํ้ามัน ประกอบการตัดสินใจการเลือกซื้อพันธุปาลมนํ้ามัน 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดินและปุย การใหความรูการจัดการดิน การเก็บตัวอยางดิน การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การใชปุยสั่งตัด การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมักนํ้าชีวภาพ 

      
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การปองกันกําจัดศัตรูปาลมนํ้ามัน การใหความรูเรือ่งศัตรูปาลมนํ้ามัน การปองกันกําจัดศัตรู

ปาลมนํ้ามัน การใชเช้ือราเมตตาไรเซียม เปนตน 

 

      
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4.การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน การใหความรูเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวปาลมสุก เทคนิคการเก็บเกี่ยวปาลม  

 

   
 

 

แปลงเรียนรู :แปลงเรียนรู 
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เครือขาย : 20 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางบุญญาพร  กายเพ็ชร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 091-0466682 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปะเหลียน. จังหวัด  ตรัง 

สินคาหลัก : …ยางพารา………………… 

พื้นทีเ่ปาหมาย : …223,592… ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : …1,000……ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานปากอ..... หมูที่ ....5.... ตําบล ...ปะเหลียน... อําเภอ ...ปะเหลียน.... จังหวัด ...ตรัง.................. 

พิกัด : Latitude 7.3249127 Longitude 99.816623 X 0590136 Y 0809749…………………….. 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมนตรี  จั่นจตุรพันธ อายุ 63 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3920300505597 

ที่อยู : บานเลขที่ 103 บาน ปากอ หมูที่ 5 ตําบล ปะเหลียน อําเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง 

เบอรโทรศัพท : 0622426923 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในอําเภอปะเหลียนมีอาชีพหลัก คือ การทําสวยยาง เน่ืองจากสถานการณการ

ผลิตยางพารามีราคาตกตํ่า ดานตนทุนการผลิตสูงทําใหเกษตรกรขาดรายได ซึ่งการที่จะเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร

คือการลดตนทุนการผลิตโดยการสงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในสวนของปุยเคมีก็ใชตามผลการ

วิเคราะหดิน และการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู 1. ลดตนทุนการผลิต 10 % 

          2. โรคยางพาราและการปองกันกําจัด 

          3. การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

 

 

 

 

แผ

 

 

รูปภาพปะธาน ศพก. 

 

ศพก.ตาํบลปะเหลียน 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การกรีดยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวระบบกรีดยาง การลับ

มีดกรีดยาง วิธีการกรีดยางที่ถูกตอง และการใชสารเคมีเรงนํ้ายางกอนโคนอยางถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการปุยยางพาราและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับ

หลักการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และการผสมปุยใชเอง 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการโรคที่สําคญัของยางพารา เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวโรคที่สําคัญของยางพารา 

ตัวอยางและการใชสารชีวภัณฑ และการผลิตสารชีวภัณฑใชเอง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. อาชีพเสริมรายดีในสวนยางพารา เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการทําปศุสัตวในสวน

ยางพารา เชน การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโค การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เชน ผึง้ ชันโรง เพ่ือเปนรายไดเสริมอีกทางเลือก

หน่ึง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรกรรวมกันผลิตยาง

แผนรมควันคุณภาพสูง และสามารถขายสนิคาตรงตอโรงงานแปรรูปยางพารา ทําใหไดราคาที่สูงกวาตลาด โดยนํา

หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยาง GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมเลี้ยงแพะบานลําปลอก กลุมผึ้งโพรงไทย กลุมผลิตปุยอินทรีย กลุมเพาะพันธุพริกไทยพันธุปะ

เหลียน กลุมเกษตรผสมผสาน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางประภา  วองทั่ง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0845547174 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก :ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :160,000ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :1,000ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานเลขที่ 90 หมูที่ 6 ตําบลหนองตรุด อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.61386632  Longitude  99.4884784 7  X 553880 Y 841641 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

                                                     
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายชัยวัฒน  เพชรเล็ก อายุ 44 ปเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3920100975387 

ที่อยู :บานเลขที่ 90 บานสันตัง  หมูที่ 6  ตําบลหนองตรุด อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท :061-8673975 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 192,569 ไร มีครัวเรือนเกษตรกร 13,190 ครัวเรือน 

โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลัก คือ สวนยางพารา จํานวน 9,504 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 72 ของ

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร และมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราถึง 160,933 ไร คิดเปนรอยละ 84 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 

และเปนพ้ืนที่ชุดดินที่เหมาะสม (S1, S2) ในการปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามัน เกษตรกรกรสวนใหญมีรายไดหลัก

จากการประกอบอาชีพยางพารา เมื่อราคายางพาราตกตํ่าทําใหกระทบความเปนอยูของเกษตรกรอําเภอเมืองตรัง

โดยตรง ทําใหมีความจําเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการผลิตยางพาราใหมีคุณภาพ ลด

ตนทุนการผลิต และสรางรายไดเสริมแกเกษตรกรโดยใชพ้ืนที่สวนยางพาราอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกษตรกร

สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

แนวทางการพฒันา :1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ลดตนทุน/เพ่ิมผลผลติ อยางนอยรอยละ 10  

        2. การสรางอาชีพเสริมทางเลือกใหเกษตรกร เพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. การปลูกพืชรวมยางพาราเสริมรายได (ผักเหมียง/สละอินโด) 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเปดกรีดยางพาราที่ถูกตองเหมาะสม 

                               
ฐานการเรียนรูที่ 2. การปองกันกําจัดโรคยางพารา (การผลิตและใชเช้ือราไตรโคเดอรมาปองกันโรครากขาว) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย (การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการแปรรูปนํ้าผึ้ง) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 4. การปลกูพืชรวม/แซมในสวนยางพารา (การปลูกผกัเหมียงและสละอินโดรวมยางพารา) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําประมงในสวนยางพารา (การเลี้ยงปลา/กบในบอซีเมนต) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 6. การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา (การเก็บวิเคราะหดิน การผลิตปุยอินทรยี/ปุยนํ้าหมัก) 

                              
ฐานการเรียนรูที่ 7. การเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา (การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง/ไกไข/หมูหลมุ) 

                                
ฐานการเรียนรูที่ 8. แปรรูปผลผลิตจากยางพารา/การจัดทําบัญชี 
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แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

                              
เครือขาย :จํานวน 15 ศูนย  (22 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสาววรรณธิดา เบญจกุล ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :093-5741366 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานพรุนายชาง เลขที่ 61/2 หมูที่ 6 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.41553576828504 Longitude 99.7101471552157 

X 578367 Y 819748 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจาํเริญ ศรีเพ็ชร อายุ 59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9203-00100-16-3 

ที่อยู :บานเลขที่ 61/2 บานพรุนายชาง หมูที่ 6 ตําบลหนองบอ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท : 085-7965200 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอยานตาขาว เปนอําเภอที่มีพ้ืนที่ชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราเปนสวนใหญ 

โดยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จํานวน 85,957 ไร เกษตรกรสวนใหญในอําเภอยานตาขาวเพาะปลูกยางพารา และ

ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ ในปจจุบันราคายางพาราตกตํ่าลงเกษตรกรผูปลูกยางพาราไดรับ

ผลกระทบจากสาเหตุดังกลาว ดังน้ันจําจําเปนตองมีการสรางความรูใหมใหแกเกษตรกรผูปลูกยางพาราในเรื่องของ

การลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และสรางอาชีพเสริม เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิตยางพารา   รอยละ 10  

        2. เพ่ิมผลผลิตยางพารา    รอยละ 20 

        3. สรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยาง     รอยละ 20 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ลดตนทุนการผลติยางพารา 

           2. เพ่ิมผลผลิตยางพารา 

           3. เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การดูแลสวนยางพาราฤดูกาลเปดกรีดใหม การจดัการดูแลรักษาสวนยางพารา การใสปุย 

การกรีด การจัดการโรคและวัชพืชตางๆ  

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปองกันกําจัดโรคยางพารา ฐานการเรียนรูเรื่องโรคที่เกิดกับตนยางพาราและวิธีการ

ปองกัน รักษาตนยางพาราที่เปนโรค 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา ฐานการเรียนรูเรื่องการลดตนทุนจากคาปุยโดยเนน

เรื่องการผลิตปุยใชเองและการใชปุยตามคาวิเคราะห 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปลกูพืชรวมยางพาราเพื่อเสรมิรายได ฐานการเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกพืชรวมยางพารา

ที่สามารถเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรไดภายในสวนยางพารา ชวยเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรอีกทางหน่ึง 

 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําประมง + ปศสุัตวเพื่อเพิ่มรายได ฐานการเรียนรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวนํ้าและการทํา

ปศุสัตวเพ่ือเสริมสรางรายไดในครัวเรือน 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรู  

   
 

เครือขาย : จํานวน 11 ศูนย (22 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธีรภัทร บุญฤทธ์ิ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 094-0355219 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 31,225 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,666 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 16 หมูที่ 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.95424  Longitude 99.62240  X 568598 Y 879291  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

                
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมหมาย ธรรมกิจ อายุ  59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3920600634279 

ที่อยู : บานเลขที่ 16 บานคลองขามเหนือ หมูที่ 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท : 083-1731902 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอรัษฎา เปนอําเภอที่มีพ้ืนทีเ่หมาะสมกับการปลูกยางพารา ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ซึ่งในปจจุบันราคายางพาราตกตํ่า อีกทั้งปจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความ

แปรปรวน ทําใหเกิดการระบาดของโรค แมลงศัตรูยางพารา ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลง เกษตรกรสวนใหญจึง

จําเปนจะตองปรับตัวในการผลิตยางพาราเพ่ือใหไดยางพาราที่มีคุณภาพ และสามารถสรางรายไดเสริมจากการ

ปลูกยางพาราเพียงอยางเดียว ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัษฎา จึงเปนสถานที่

หน่ึงที่สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ในการผลิตยางพาราทีม่ีคุณภาพ และการสรางอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน รอยละ 10 , เพ่ิมผลผลิต รอยละ 10 

        2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

        3. การสรางอาชีพเสริม เพ่ิมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. มทีําเล-ที่ต้ัง ทีส่ะดวกในการเขาศึกษา ดูงาน เสนทางคมนาคมสะดวก 

            2. สถานที่กวางขวาง สามารถรองรบัเกษตรกรผูทีส่นใจไดเปนจํานวนมาก และมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกครบครัน 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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            3. มีฐานเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับสถานการณโลกในปจจุบัน ผูที่สนใจสามารถ

นําไปเปนตัวอยางในการปฎิบัติในสวนของตัวเองได  

 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติยางแผนดิบคุณภาพดี : ใหความรูเกี่ยวกับการผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี การลับมีด

กรีดยาง ระบบการกรีดยางที่เหมาะสม  

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การปองกันกําจัดโรคยางพารา : ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันกําจัดโรคของยางพารา 

      
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการดินและปุยในสวนยางพารา : ใหความรูเกี่ยวกับ การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห

ธาตุอาหาร การผลิตปุยอินทรยี การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ และการผสมปุยเคมีใชเอง  

                
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การสรางอาชพีเสริมเพิ่มรายได : ใหความรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเพ่ือสรางอาชีพเสริมเพ่ิม

รายได เชน การเลี้ยงไก การเลี้ยงกบ การเลีย้งปลา การปลูกพืชแบบผสมผสาน และการปลูกพืชแซมในสวน

ยางพารา 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูเปนแปลงยางพารา มีที่ต้ังอยูหมูที่ 15 ตําบลควนเมา เปนแหลงเรียนรูในการปลูก

ยางพาราที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนจุดเรียนรูในการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เพ่ือสรางอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได 

    
เครือขาย :  จํานวน 10 ศูนย  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางเพ็ญศรี กุญชรินทร ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 099 – 4792828 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 64,360 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,000ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานควนเปลว หมูที่ 4 ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

พิกัด : Latitude 7.660020 Longitude 99.478072 X 552726 Y 846742 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นาย จิรวัฒน ดวงนุย อายุ 59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9207-00205-20-5   

ที่อยู :บานเลขที่ 194 บานควนเปลว หมูที่ 4 ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

เบอรโทรศัพท : 087-8378951 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอวังวิเศษ สวนใหญเกษตรกรประกอบอาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา ทํา

ใหเกษตรกรกรสวนใหญมีรายไดหลักจากการประกอบอาชีพยางพารา เมื่อราคายางพาราตกตํ่าทําใหกระทบตอ

ความเปนอยูของเกษตรกร  

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิต อยางนอย รอยละ 10 (ครัวเรือนเกษตรกร) 

                           2. สรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในสวนยาง รอยละ 10 (ครัวเรือนเกษตรกร) 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ศนูยฯ มีอาคารฝกอบรมสามารถรองรับผูเขารับการฝกอบรมไดประมาณ 80 คน 

           2. การปลูกทุกอยางที่กินได 

           3. มีฐานการเรียนรูภายในศูนยฯ โดยมีวิทยากร จํานวน 3 คน 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. ยางพาราพันธุดีและการดูแลรักษาสวนยางพารา  

   ลักษณะพันธุยางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก และการเตรียมพ้ืนที่ ปจจัยที่ตองพิจารณาใน

การเลือกพันธุยางสําหรับปลูก การเลือกพ้ืนที่ปลูก แลผลเสียการปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม  และการลับมีด

และการการกรีดยางที่ถูกตอง) 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน และปุยในสวนยางพารา  

   การเก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะห และการผสมปุยใชเองและการใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง ในสวนยางพารา 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดโรค และศัตรูยางพารา 
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แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 9 ศูนย  (23 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสัญชาติ คงบัน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 083-1075250 
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ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

สินค้าหลกั : ปาล์มนํ้ามัน 

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย : 50,009  ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย : 3,342  ครัวเรือน 

สถานท่ีต้ัง : หมู่ท่ี 2 ตําบลนาเมืองเพชร  อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

พิกัด : X 550533   Y 837739 

แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู ้: 

                           
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :นายเกรียงศักดิ์  นุ้ยส ี 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 095-4253718 

สถานการณ์ของพื้นท่ี : พื้นท่ีอําเภอสิเกามพีื้นที่ปลูกปาลม์นํ้ามันมากขึน้ เป็นผลจากการที่เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูก

ยางพารา เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไมด่ี ราคายางพาราตกต่ําและนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

นอกจากน้ียังมพ้ืีนที่นาร้างที่มีการปลุกปาล์มนํ้ามันเพิ่มข้ึนทาํให้เกษตรกรรายใหม่ยังไม่มอีงค์ความรู้ในการผลิต

ปาล์มนํ้ามัน จึงมีความจําเป็นตอ้งมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร สินค้าหลักปาล์มนํ้ามัน 

ให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือนําไปรับใช้ในกิจกรรมของตนเองได ้

แนวทางการพฒันา : 1. ลดต้นทุนรอ้ยละ 10 

        2. เพ่ิมผลผลิตรอ้ยละ 10 

เทคโนโลยีเด่น : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน 

การนําไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และกิจกรรมเสริมรายได ้

หลกัสูตรการเรียนรู ้: การจัดการสวนปาล์มนํ้ามันทีด่ ี

ฐานเรียนรู้ : 
ฐานเรียนรู้ท่ี 1 ด้านการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน 

ฐานเรียนรู้ท่ี 2 อาชีพเสริมรายได้ด้านปศุสัตว์(โคเนื้อ) 

ฐานเรียนรู้ท่ี 3 อาชีพเสริมรายได้ด้านประมง 

ฐานเรียนรู้ท่ี 4 ด้านแมลงเศรษฐกิจ (การเลีย้งผึ้ง) 

ชื่อเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร : นางจิราณี จันทรแ์ก้ว  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 081-6937299 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก :ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :15,000ไร(หมายถึงพ้ืนที่ปลูกปาลมอําเภอหวยยอด) 

เกษตรกรเปาหมาย :1,250ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 6  ตําบลเขาปูนอําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

พิกัด :X 571205    Y 862230 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายฉตัรชัย  รัตวิวัฒนาพงศอายุ 51ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1006-00645-91-0 ที่อยู :

บานเลขที่ 57 หมูที่ 6   ตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

เบอรโทรศัพท :081 – 9784589 

สถานการณของพื้นที่ : ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่กําลังไดรับความสนใจจากเกษตรกรรายใหมในตําบลเขาปูนและ

ตําบลใกลเคียง ที่กําลังมองหาพืชเศรษฐกิจมาปลูกทดแทนยางพาราเน่ืองจากภาวะราคายางตกตํ่าและตนทุนการผลติสูง 

คาแรงสูงเมื่อเทียบกับคาแรงการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน อีกทั้งเปนการลดภาระในการตรวจดูแลสวน  ทั้งน้ีเกษตรกรสวน

ใหญยังขาดประสบการณและประสบปญหาการจัดการสวนใหไดผลผลิตที่ดี จําเปนตองมีศูนยเรียนรูเพ่ือเปนเพ่ือเปนที่

ศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชในสวนของตนเอง เพ่ือใหตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมี

ปริมาณและคณุภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แนวทางการพฒันา  :1. ลดตนทุน รอยละ 20 

    2.เพ่ิมผลผลิต รอยละ 20 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  :1. ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

    2. เพ่ิมผลผลติปาลมนํ้ามัน 

   3.เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. พันธุและการเลือกซื้อพันธุปาลมนํ้ามันความสําคญัของการคัดเลือกพันธุปาลมการเลือกซื้อ 

พันธุปาลมจากแหลงที่เช่ือถือได 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน-และปุยการนําตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะหหลักในการใชปุยการผสมปุยใชเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูปาลมนํ้ามันโรคและแมลงทีส่ําคัญของปาลมนํ้ามันวิธีการใชสารชีวภัณฑ 

การผลิตสารชีวภัณฑใชเองการทํากองลอ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4.การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันที่ถูกตองและเหมาะสมความสําคัญของการตัดปาลมสุก 
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ฐานการเรียนรูที่ 5.อาชีพเสริมรายได การเลี้ยงผึ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :จํานวน 14ศูนย  (22 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :วาที่ ร.ต.วิทพงศ  ขําวิชา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :081-5692036 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 33,505 ไร      

เกษตรกรเปาหมาย : 3,127 ราย 

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นายชม ชุมสกลุ 

สถานทีต้ั่ง : บานบาหวี  หมูที่ 4 ตําบลบาหวี    อําเภอหาดสําราญ     จังหวัด ตรัง 

พิกัด :  47 N   X 0565851 Y 0802770 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่อําเภอหาดสําราญ มีอาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา และรองลงมาคือ การทํา

สวนปาลมนํ้ามนั แตในสถานการณปจจุบันน้ี ผลผลิตยางพารามีราคาตกตํ่า และมีตนทุนในการผลิตสูง ทําให

เกษตรกร ขาดรายไดหรือไดรายไดที่ลดลงจากเมื่อกอน ซึ่งการที่จะเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพารา คือ 

การลดตนทุนการผลิตโดยการ สงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี และมีการวิเคราะหดินไวสําหรับ การใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน และการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได อาทิ เชน การเลี้ยงปลานํ้าจืด และ

การเลี้ยงไก 

แนวทางการพฒันา  : ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู  1. ลดตนทุนการผลติ 10 % 

          2. โรคยางพาราและการปองกันกําจัด 

          3. การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1.การเลี้ยงปลาเสริมรายไดในสวนยางพารา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดินและปุยการใหความรูการจัดการดิน การเก็บตัวอยางดิน การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน การใชปุยสั่งตัด การผลิตปุยอินทรีย ปุยหมักนํ้าชีวภาพ  

  
 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การปลกูพืชรวมในสวนยางพารา 

  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดโรคยางพารา การใหความรูเรื่องโรคยางพารา การปองกันกําจัดศัตรูบาง

พารา การใชเช้ือราไตรโคเดอรมา เปนตน 
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ฐานการเรียนรูที่ 5การเลี้ยงไกเสริมรายไดในสวนยางพารา 

 
แปลงเรียนรู :แปลงเรียนรู 

 
 

 

เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย     23 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสุณี  ศุภกีรติโรจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :093-5741395 
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