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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 20,690 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,217 คน 

สถานทีต้ั่ง : บานนาคลอง หมูที่ 10 ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : X =0593432 Y = 1013164 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดํารงค  สุนแดง  อายุ ๖3 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3801500029901 

      บานเลขที่ 9 หมูที่ 10 ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 089-8221035 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรอําเภอขนอม มีอาชีพปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน และมะพราว เกษตรกรปลูกปาลม

นํ้ามันเพ่ิมขึ้น ซึ่งพ้ืนที่การปลกูปาลมนํ้ามันมากที่สุดอยูในพ้ืนที่ตําบลควนทอง ,ตําบลขนอม และตําบลทองเนียน ตามลําดับ 

โดยมีพ้ืนที่เหมาะสมมาก (S1) มากกวารอยละ 80 และมีลานเทปาลมนํ้ามันในบริเวณใกลเคียง จํานวน 3 ลานเท แต

เกษตรกรขาดความรูในการจดัการสวนปาลมนํ้ามันที่ถูกตอง ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตตอไรตํ่า  

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันไรละ 1,000 บาท/ป 

เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามันจาก 2.8 ตัน/ไร/ป เปนอยางนอย 3.2 ตัน/ไร/ป 

ทําใหปาลมนํ้ามันที่สงขายบรษิัทมีเปอรเซ็นตนํ้ามันดิบ (CPO) ไมตํ่ากวา 17 เปอรเซ็นต 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีลดตนทุน - เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

การนําไปใชประโยชน : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

   2. การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

   3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. การประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดในชุมชน (การเลีย้งโคขุน / ไกพ้ืนเมือง/ ปลานิล /กบ) 

   5. การวิเคราะหดินและการผลิตปุยอินทรยี 
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ฐานการเรียนรู : 5 ฐาน 

ฐานเรียนรูที่ 1 การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

ฐานเรียนรูที่ 2 การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

ฐานเรียนรูที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานเรียนรูที่ 4 การประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดในชุมชน (การเลี้ยงโคขุน / ไกพ้ืนเมือง/ ปลานิล/กบ ) 

ฐานเรียนรูที่ 5 การวิเคราะหดินและการผลติปุยอินทรีย 

 

แปลงเรียนรู 

      
 

      
 

       
 

เครือขาย : 12 ศูนย  

หมายเหตุ วันที่อัพเดท 15 สิงหาคม 2562 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายชัยวัฒน บุญพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 081-0807645 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 4,758 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 568 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานสมควร หมูที่ 4 ตําบลควนหนองควา อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude : 8.099224 Longitude : 99.924959   X : 601909 Y: 895383 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเสนอ ไชยสุวรรณ อายุ 69 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3801300355163 

ที่อยู : บานเลขที่ 86 บานสมควร หมูที่ 4 ตําบลควนหนองควา อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 0800725504 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรขาดความรูในการจัดการสวนปาลมนํ้ามันที่ถูกตอง ทําใหไดผลผลติตอไรตํ่า 

และประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า    

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลิต 

        2. เพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

        3. พัฒนาคุณภาพผลผลติใหไดมาตรฐาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีลดตนทุนการผลิต 

           2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

           3. เพ่ิมรายไดจากอาชีพเสริม 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. เศรษฐกิจพอพียง 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย 12 ศูนย (ปรับปรุงขอมูล ส.ค.62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวรวิทย คงเรือง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0935741299 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรม ลดตนทุนการผลิตมังคุด 

สินคาหลัก มังคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย  : 300 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  : 131 ราย  

พิกัดที่ต้ังแปลง : คา X 565774     คา Y 935679  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางวาสนา จงจิตร   อายุ 53 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8004 00153103 

ที่อยู : 118/2 หมูที่ 2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  

สถานการณของพื้นที่ : ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไมผล มีเกษตรกรทีป่ลูก

หมายผลเปนจาํนวนมาก แตจะติดปญหาราคาผลผลิตที่ไมแนนอน จึงมีความจําเปนตองมีการใหความรูและมีกิจกรรมใน

การลดตนทุนการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดที่ไมแนนอนได และการแปรรูปผลผลิตมังคุดทีต่กเกรด หรือชวง

ราคาตกตํ่า ไดแก การผลิตมงัคุดกวน, การทําสบูมังคุด เปนตน เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมการแปรรปูผลผลิตจากมงัคุดเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางรายได ไดแก มังคุดกวน, สบูมังคุด 

        2. การขยายผลการผลิตมังคุดคุณภาพของสมาชิกเกษตรกรผูผลิตมงัคุดภายใตแปลงใหญมังคุด 

และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอฉวาง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพภายใตมาตรฐาน GAP 

           2. การทําการเกษตรผสมผสาน 

           3. การลดตนทุนการผลิตมังคุด 

ฐานการเรียนรู : 1. การคัดเลอืกพ้ืนที่ 

   2. การจัดการดินปุย 

   3. การจัดการศัตรูพืช 

   4. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (มังคดุ) 

   5. เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใชนํ้าจัดการนํ้าอยางรูคุณคา 
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ฐานการเรียนรูที่ 1  : การคัดเลือกพ้ืนที่ การเตรียมดิน การปลูก 

 
ฐานการเรียนรูที่ 2 : การจัดการดินปุย เปนการชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณ และชวยเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุ

อาหารพืชดวยวิธีการตางๆ ไดแก การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย (ปุยหมักและปุยคอก)  การปรับปรุงบํารุงดินดวย

ปุยชีวภาพ เปนตน 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 : การจัดการศัตรูพืช การจัดทําปฏิทินการปองกันและกําจัดศัตรูมังคุดตามรอบฤดูกาลผลิตมังคดุ เนน

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM)  

    
ฐานการเรียนรูที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (มงัคุด) พัฒนาผลผลิตมังคุดใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผานการ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

   
ฐานการเรียนรูที่ 5 : เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใชนํ้าจัดการนํ้าอยางรูคุณคา  

 
  

แปลงเรียนรู :  
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ศูนยเครือขาย :  1.   กลุมปุยอินทรียชีวภาพคุณภาพสูงบานนาสัญญา ตําบลหวยปริก  

 2.   ศูนยดินปุยชุมชนบานคลองรอ ตําบลนากะชะ  

             3.   ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร ตําบลไมเรียง  

             4.   ศูนยเรียนรูไรนาสวนผสม ตําบลนากะชะ  

             5.   วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร ตําบลละอาย  

             6.   ศูนยเรียนรูการผลิตมังคดุคุณภาพ ตําบลละอาย  

    7.   กลุมแมบานเกษตรกรเศลาใตพัฒนา ตําบลละอาย  

 8.   ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน ตําบลละอาย  

 9.   ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ตําบลละอาย  

 10. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลละอาย  

 11. สหกรณกองทุนสวนยางจันดี จํากัด ตําบลจันดี  

 12. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 1 ตําบลนาแว  

 13. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 10 ตําบลนาแว  

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพิมลศักด์ิ  วงศเทพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 081 5397995  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
ชื่อ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สินค้าหลัก  :  ปาล์มนํ้ามัน 
พ้ืนที่เป้าหมาย : 11,236.50 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  :  903  ราย 
สถานที่ต้ัง  :  เลขที่ 109  หมู่ที่ 2  ตําบลทางพูน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิกัด :  X 0610814       Y 0908928 
ระดับการพัฒนาของศูนย์  : 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสนัติชัย แป้นแสง 
อายุ 38 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3801300794531 

บ้านเลขท่ี 109 หมู่ที ่2 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เบอร์โทร : 099-1044644 
 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพการเกษตร รายได้หลักของเกษตรกร คือ ปาล์มนํ้ามัน แต่
เกษตรกรยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน จึงทําใหผ้ลผลิตต่อไร่ตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง และ
คุณภาพตํ่า 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เรยีนรู้ : มีกิจกรรมรว่มในสวนปาลม์นํ้ามัน เช่นการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด
ฟางจากทะลายปาล์มนํ้ามัน การทําปุ๋ยหมัก 
การนําไปใชป้ระโยชน์ :  การเพ่ิมรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การลดตน้ทุนการผลติปาล์มน้ํามัน 
  -  การเก็บตัวอย่างใบปาล์มนํ้ามันเพ่ือวิเคาระห์ 
  -  การใช้แม่ปุ๋ย/การผสมปุ๋ยใช้เอง 
  -  การรวมกลุม่เกษตรกร 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เพิ่มผลผลติ 
  -  การจัดการดินในสวนปาล์มนํ้ามัน 
  -  การตัดแต่งทางใบปาล์ม 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การพฒันาคณุภาพปาล์มน้ํามัน 
  -  เก็บเก่ียวปาล์มสุก 
  -  ไมม่ีสิ่งเจือปน 
  -  ส่งโรงงานภายใน 24 ช่ัวโมง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเสริมรายไดใ้นสวนปาล์มน้าํมัน 
                    - การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มนํ้ามนั 
                    - การเลี้ยงปลาในร่องปาล์มนํ้ามัน 
                    - การเลี้ยงแพะ 
 
แปลงเรียนรู ้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย : ศูนย์เครือข่ายจํานวน 10 ศูนย์ 
1. วิสาหกิจชุมชนข้าวบ้านยางยวน ม.5 ต.ดอนตรอ 2.กลุ่มปลูกผักปลอกสารพิษ ม.6 ต.สวนหลวง 
3. วิสาหกิจชุมชนหัถกรรมกะลามะพร้าว ม.9 ต.เชียรเขา4.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.3 ต.ดอนตรอ 
5.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.2 ต.ทางพูน 6.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ดอนตรอ 
7.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.12 ต.เชียรเขา 8.กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทํานาตําบลดอนตรอ ม.3 ต.ดอนตรอ 
9.กลุ่มเกษตรก้าวหน้า ม.6 ต.เชียรเขา 10. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 
 
ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร : นายภาณุวัตร เพชรที่วัง  ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
เบอร์โทรศพัท ์: 086-9591192    
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พื้นทีเ่ปาหมาย :    2,072   ไร 

เกษตรกรพืน้ที่เปาหมาย :    458   ราย  

สถานทีต้ั่ง :บานนํ้าดํา หมูที่5  ตําบลทาเสม็ด  อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด :  โซน 47N       X 608644        Y 876318 

ระดับการพัฒนาของศนูย : 

แผนที่ไปศูนย : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิโรจน บุญวงศ อายุ 67 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3800700768561       

ที่อยู :   60 หมูที ่5 ตําบลทาเสม็ด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรโทรศัพท : 089 491 9498 

สถานการณของพื้นที่ : มังคุดเปนไมผลเศรษฐกจิที่นิยมบริโภคกันอยางกวางขวาง ทั้งภายในและตางประเทศเน่ืองจากเปนผลไมคุณภาพ 

และมีโภชนาการสูง ราคาดี ทําใหตลาดมังคุดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอําเภอหน่ึงที่มีเกษตรกรปลูกมังคุดกันมากเน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

เหมาะสม จากการวิเคราะหขอมูลรวมกับเกษตรกรในพ้ืนทีพ่บวาผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพเกษตรกรไดราคาสูงมากกวามังคุดทั่วไป 2- 4 เทา 

เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ยังผลิตมังคุดคุณภาพไดเพียงรอยละ50 ของผลผลิตมังคุดทัง้หมด 

แนวทางการพฒันา : สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวดไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มังคดุ) เพ่ือ

ตองการยกระดับคุณภาพการผลิตมังคุดของเกษตรกรใหไดคุณภาพ สงผลใหไดราคาทีสู่งขึ้น โดยไดดําเนินการจัดต้ัง ศพก. ที่ตําบลทาเสม็ด 

ซึ่งที่ศูนยดังกลาวมีเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการผลิตมงัคุด ทั้งในและนอกฤดู และสามารถถายทอดเทคโนโลยี สูเกษตรกร

ในพ้ืนที่และบุคคลทั่วไปได   

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เปนแปลงตนแบบในการผลิตมังคุด การจัดการสวน การใหนํ้า การจัดการศัตรูพืช การปลูกพืชผสมผสาน 

และการดําเนินชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การนํามาใชประโยชน : การเพ่ิมผลผลติและผลผลิตมคีุณภาพ 

สถ

รถ  
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หลักสูตรศูนยเรียนรู : 1.การผลิตมังคุดคุณภาพ 2.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 3.การพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงดิน 4.การจัดการศัตรูพืช

โดยชีววิธี 5.การแปรรูปผลผลติและผลิตภัณฑ 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่1 การผลิตมังคุดคุณภาพ เนนการจัดการสวน        

การใหนํ้าการจัดการศัตรูพืชการตัดแตงก่ิงการบังคับออกนอกฤดูการและเก็บเก่ียว                                                        

 

 

 

                   

ฐานเรียนรูที่2 การใชนํ้าอยางรูคุณคา เนนการใหนํ้าในสวนผลไม ระบบการใหนํ้าวิธีตางๆ ระบบเครื่องยนต ระบบทอ และสรางจิตสํานึกใน

การใชนํ้าอยางประหยัด 

                       

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่3 การพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงดิน เนนการตรวจวิเคราะหดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การผลติปุยหมัก และนํ้าหมัก

ชีวภาพ 

 
ฐานเรียนรูที่ 4 การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี เนนการใหความรู การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  การผลิตเช้ือจุลินทรียควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูพืช 

 
ฐานเรียนรูที่5 การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ เนนการแปรรูปผลไมทีร่าคาตกตํ่า ทําใหมีมลูคาเพ่ิมขึ้น และผลิตภัณฑจากมังคุด เชน 

มังคุดกวน นํ้ามังคุดเขมขน สบูจากเปลือกมังคุด ยาสระผม  
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เครือขาย : จํานวน 13 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูยฯ : นายศุภชัย หมื่นหนู ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

เบอรโทร 080-002210 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย :๔๓๘ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 112 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานคลองปกเหนือ  หมูที ่6  ตําบลสวนขัน  อําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด: X = 8.4150  Y= 99.5955  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 
 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายเฉลิม  ศรีแฉลม 

บานเลขที่  ๑๐๗/๑  หมูที ่6  ตําบลสวนขนั  อําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:  0862668635 

สถานการณของพื้นที่ : 

- เกษตรกรสวนใหญทําสวนยางพารา และปลูกมังคุดรอยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ไมผลทั้งตําบล 

 - สภาพพ้ืนที่เปนที่ดอน  ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า เน่ืองจากโรคเน้ือแกวยางไหล ปุยเคม ีสารเคมรีาคาสูง 

- สงเสรมิใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ และเช้ือไตรโคเดอรมาใชเองเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตมังคดุ  

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน   การทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เช้ือราไตรโคเดอรมา 

ดานปศุสัตว    ดานประมง  ดานพัฒนาที่ดิน   กลุมวิสาหกิจชุมชน  

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ฐานการเรียนรู:    

ฐานการเรียนรูที่1 การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา 

 เพ่ือปองกันโรคเช้ือราในมังคุด 
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ฐานการเรียนรูที่2 การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 

ลดการใชปุยเคมี 

ฐานการเรียนรูที่3 การทําปุยหมัก 

ลดการใชปุยเคมี  เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 

ฐานการเรียนรูที่4 การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  เพ่ือเกษตรกรทําเปนการเสริม เพ่ิมรายได และยังมีการเลี้ยงปลาเพ่ิมเติมอีก

ดวย 

ฐานการเรียนรูที่๕ การดูแลรักษาสวนมังคุด ในรอบ 1 ป เปนฐานเรียนรูที่สรุปการปฏิบัติดูแลรักษาสวนมังคุดใน

รอบ ๑๒ เดือน ของเกษตรกรเจาของศูนยฯ 

ฐานการเรียนรูที่๖ การใชน้าํอยางรูคุณคาในการปลูกมังคุด เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน

ฐานการใหนํ้าดวยวิธีตางๆในสวนไมผล 

ฐานการเรียนรูที่7 เศรษฐกิจพอเพยีง เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเนนความ

พอเพียง 

ฐานการเรียนรูที่8 การเลี้ยงปลาในบอดิน เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการเลีย้งปลาดุก ปลานิล และกบ เพ่ือเปนโปรตีนไว

บริโภคในครัวเรือนและเปนรายไดเสริม 

ฐานการเรียนรูที่ 9 การเลี้ยงไกพื้นเมือง เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการเลีย้งไกพ้ืนเมืองเพ่ือเปนการลดรายจายเพ่ิม

รายไดในครัวเรือน 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

     

 

       

 

 

  

 

  

เครือขาย : 14 ศูนย  

หมายเหตุ วันที่อัพเดท 15 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางนทาภรณ  สุขอนันต ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรอําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 086-2838520 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ……6,431…. ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ……307…………. ราย 

สถานทีต้ั่ง : บาน  51 หมูที่ 6  ตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 7.58194  Longitude 99.55622 X 624557 Y 907550 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสาคร  ทองปาน  อายุ 54 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3800600174864 

ที่อยู : บานเลขที่ 51 บานหวาใหญ หมูที่ 6  ตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราชเบอร

โทรศัพท : 083-6918656 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในตําบลไสหมากมีอาชีพสวนใหญปลกูขาว  ปาลมนํ้ามัน  โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว  

643  ไร  835  แปลง  เปนพ้ืนที่เหมาะสมการปลูกขาว (S1)  ทั้งหมด  เกษตรกรประสบปญหาเกี่ยวกับราคา

ผลผลิตตกตํ่า  ทําใหเกษตรกรที่ทํานาตองปรับตัวตามสถานการณเพ่ือความอยูรอด  ดังน้ันจําเปนตองปรับ

กระบวนการผลิตใหไดตนทุนการผลิตลดลง  โดยการใชอัตราเมล็ดพันธุ  การใชปุย  การใชสารเคมี  ทีถู่กตองและ

เหมาะสม  รวมทั้งการตรวจวิเคราะหดินกอนการเพาะปลูก  จะไดวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีปรับตัว

ในภาวะตนทุนการผลิตสูงโดยการทําเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา: การลดตนทุนการผลิต การใชปุยอินทรียชีวภาพ, การเพ่ิมผลผลิตสินคาและผลผลิตมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับ,การรวมกลุมจําหนายสินคา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู:1.การลดตนทุนการผลิตขาว การใชปุยชีวภาพ ,การทําการเกษตรแบบผสมผสาน,การ

คัดเลือกเมล็ดพันธุดีในการปลูก 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลิต  โดยการปรับปรุงดิน  การใชปุยอินทรีย  การใชเมล็ดพันธุขาว  การ

วิเคราะหดิน  การเตรียมดิน  การดูแลรักษา  ระบบโรงเรียนเกษตรกร 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การแปรรูปผลผลิต ขาวและผลผลิตในศูนย 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ พืชผกัสวนครัว 

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบฐานเรียนรู 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : …1.ศูนยศัตรูพืชชุมชนไสหมากศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)ไสหมาก ,2.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.),3.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ,4.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

ต.เชียรใหญ ,5.ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน ต.ทองลําเจียก ,6.ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ต.ไสหมาก 7.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

มะนาวนบอ ,8.ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน ต.เขาพระบาท9.ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกจิ จิ้งหรีด ต.

เขาพระบาท ,10.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ต.ทาขนาน ,11.ศูนย

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ต.บานเนิน,12.ศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ต.การะเกด 

13.ศูนยเรียนรูดานสหกรณ สหกรณการเกษตรเชียรใหญ จาํกัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอาริยา  นาคแกว ตําแหนง .นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0813682943 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 53,332 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,576 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทุงจูด หมูที ่1 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.44186 Longitude 99.44200 x 548653 y 933164 zone 47 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

  
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมุิตร ศรีวิสุทธ์ิ อายุ 49 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8004-00563-99-9 

ที่อยู : บานเลขที่ 63 หมูที ่1 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 095-4229106 

สถานการณของพื้นที่ : 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95 ปลูกยางพารา ปลูกปาลมนํ้ามัน ไมผล รอยละ5 

- สภาพพ้ืนที่ เหมาะสมกับการปลูกยางพารา แตผลผลิตมยีางมีคุณภาพตํ่า ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต 

        2. เพ่ิมประสิทธิภาพ 

        3. เปนแหลงเรียนรู 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพารารวมกับไมยืนตน 

           2. ตรวจวิเคราะหดินและผสมปุยใชเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน และผลิตปุยหมัก   

                                  ใชเองเพ่ือปรับสภาพดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 

           3. ผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันและกําจัดโรคยาง 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปลกูยางพารา 

 ผังการปลูก วิธีปลูก 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การกรีดและดูแลรักษายางพารา 

 วิธีกรีดยางพาราที่ใหผลผลิตสูง การดูแลรักษา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. โรคและศัตรูยางพารา 

 การปองกันและกําจัดโรคและศัตรูยางพารา การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

  
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การใสปุยยางพารา 

 การวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเอง การผลติปุยอินทรีย 
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แปลงเรียนรู :  

   
แปลงเรียนรู ยางพารา ระยะเริ่มปลูก ระยะกอนกรีด ระยะกรีด 

 

เครือขาย : 11 ศูนยเครือขาย (ปรับปรุงขอมลู ส.ค.62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางกนกอร ตรีไวย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 086-9699227 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 9,284 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,485 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานปลักปลา หมูที่ 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด:   X 08.77182, Y  99.85412  zone 47 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายพงศพัฒน เทพทอง อายุ 50 ป   เลขบัตร 5-1005-00087-12-1  

บานเลขที่  61/2 บานปลักปลา หมูที่ 2 ตําบลตล่ิงชัน อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:  0848515842 

 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรผูปลูกทุเรียนนอกฤดูตําบลตล่ิงชัน ผลิตทุเรียนนอกฤดู ปการผลิต 2561 เกษตรกร 119 

ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนนอกฤดูทั้งหมด 1,100 ไร ผลผลิตประมาณ 3,000 ตัน จากพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 6,132 ไร ปจจุบัน

เกษตรกรตําบลตล่ิงชัน ไดขอปรับเปล่ียนพื้นที่จากการปลูกยางพาราเปนการปลูกทุเรียนหมอนทองเพิ่มขึ้นทุกป ดวยภูมิ

ประเทศที่ลาดเชิงเขาลุมน้ํากลาย  ลักษณะดินรวนอุดมสมบูรณลาดเทระบายน้ําดี จากคุณลักษณะเฉพาะ ดินดี น้ําดี อากาศดี  

ทําใหตนทุเรียนสมบูรณแข็งแรง เกษตรกรใหความ สําคัญกับการจัดการระบบน้ํา การตัดแตงกิ่ง การกําจัดโรค-แมลง การใชน้ํา

หมักผลไมเพิ่มฮอรโมน น้ําหมักยากลายกําจัดแมลง เมื่อตนสมบูรณเต็มที่จะเรงใหออกดอก ตัดแตงดอก ตัดแตงผลใหปริมาณ

พอดีกับตน ขนาดผลโตรูปทรงสวย น้ําหนักประมาณ 3-6 กิโลกรัม เปลือกบาง เนื้อหนาแหง รสชาติหวานมัน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีดานการจัดการสวนเพือ่บังคับผลผลิตทเุรียนหมอนทองออกนอกฤดู จัดการ

ระบบน้ํา ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพิ่มปริมาณการใชปุยและน้ําหมักชีวภาพ การผลิตสารไลแมลงศัตรูพืชน้ําหมักยากลาย 

การปองกันโรคในทุเรียนโดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา  

แนวทางการพฒันา : ลดตนทนุการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิตมีและคุณภาพผลผลิต รวบกลุมจําหนายผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู: การผลิตทุเรยีนหมอนทองนอกฤดู การลดตนทุนการผลิตทุเรยีน การบริหารจัดการศัตรูพืช  
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การบริหารจัดการแปลงทุเรียน การจัดการระบบใหน้ําในสวนทุเรียน 

ฐานการเรียนรู:   

การผลิตทเุรียนนอกฤดู   การเตรียมตนทุเรียน การแตงดอกทเุรียน การแตงผลทุเรียน การเกบ็เกี่ยวทุเรียน 

การลดตนทุนการผลิต    การผลิตปุยน้ําหมักผลไมเพื่อลดการใชปุยเคมี การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน    

การบริหารจัดการศัตรูพืช  การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา การทําน้ําหมักยากลาย ในการปองกนักําจัดศัตรูพืช 

การบริหารจัดการแปลง  การจดัการฟารมตามมาตรฐานGAP 

การใชน้ําอยางรูคุณคา  ระบบน้ําที่เหมาะสมกับไมผล 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : 1.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.สระแกว 2.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.หัวตะพาน 3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิ

พอเพียงบานโคกตะเคียน ต.สระแกว 4. ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงปราชญเกษตรลงุเลื่อน พรหมวี ต.สระแกว  

5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานจันทรหวัน 6.สวนเรียนรูสวนสมรม บาวพริกไทย ต.ดอนตะโก 7.เรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงเมืองทาหลา ต.ทาศาลา 8.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ตลิ่งชัน 9.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.ตลิ่งชัน 

10.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทาขึ้น นายสมบูรณ ศรีแกว 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายณัฐวัตร นวลรอด ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0994844419 

 

                              กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา 

                                                     จังหวัดนครศรีธรรมราช                           
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 122,496 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 14,340 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานเขาตาว ม.7 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : latitude: 8.20883 longitude: 99.50471    x: 555590 y: 907419    Zone 47  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวีระ ศิริรัตน อายุ 74 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3800900204891 

บานเลขที่ 62 หมู 7 ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 093-7725571 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเขาขาว มีอาชีพหลักในการทําสวนยางพารา โดยมี่พ้ืนที่ปลูก

ยางพาราทั้งหมด 27,170 ไร จากพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งมด 31,668 ไร แตเน่ืองดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าใน

ปจจุบัน สงผลใหราคายางพาราตกตํ่าลงเชนกัน ทําใหเกษตรกรของตําบลเขาขาว ซึ่งมรีายไดหลักมาจากการ

ทําสวนยางพารามีรายไดนอยลง และประสบปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เกษตรกรจึงหันมาสนใจใน

เรื่องการลดตนทุนการผลิตยางพารา และการประกอบอาชีพเสริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยการสงเสริมการใชปุยอินทรีย การใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน และผสมปุยเคมใีชเอง อีกดานหน่ึงก็สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงควบคูไปดวย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การทําสวนยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม การลดตนทุนการผลิตยางพารา 

และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการเรียนรู : การเรียนรูเรื่องการทําสวนยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม การลดตนทุนการผลิต

ยางพารา และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรู : 1. ฐานเรียนรูเรื่อง พันธุยางพารา ใหความรูเรื่องพันธุยางพารา การคัดเลือกพันธุปลูกที่ 

ถูกตองเหมาะสม ลักษณะเดน/ดอยของแตละพันธุ 

 

 

 

2. ฐานเรียนรูเรื่อง การใชปุยในสวนยางพารา ใหความรูเรือ่งการใชปุยที่ถูกตองเหมาะสม 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเอง และการผลิตปุยอินทรยี 

 

 

 

3. ฐานเรียนรูเรื่อง ระบบการกรีดยางพารา ใหความรูเรื่องระบบการกรีดยางที่ถูกตองและ

เหมาะสม 

 

 

 

4. ฐานเรียนรูเรื่อง โรคยางพารา ใหความรูเรื่องโรค การปองกันและกําจัดโรคที่สําคัญทีเ่กิด

กับยางพารา 

 

 

 

5. ฐานเรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ใหความรูเรื่องประกอบอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเพาะเห็ด การ

ปลูกพืชผักสวนครัว เปนตน 
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แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 15 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62)  

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : น.ส.สุธิษา จันทรปรุง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทร : 087-2761879 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 31,562 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,463 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานควนอวดพัน  หมูที่ 8 ตําบล ปริก อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.282271 Longitude 99.393764 X 543362 Y 915525  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสทุันยา  ชูมณ ีอายุ 54 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8011-00384-27-5 

ที่อยู : บานเลขที่ 428 บานควนอวดพัน หมูที่ 8 ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรโทรศัพท : 094-5606507 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอทุงใหญสวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพารา และสวนปาลมนํ้ามนั 

แตประสบปญหาราคาผลผลติตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูง และรัฐบาลสนับสนุนใหปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  เกษตรกรจงึ

หันมาทําเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงดานราคาผลผลิตที่ไมแนนอน  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบปาลม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตปุยหมัก ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

        2. การตรวจวิเคราะหดินและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้าํมัน ต้ังแตการเลือกและเตรียมพ้ืนที่ การเลือกซื้อพันธุปาลมนํ้ามันการ

ปลูกและดูแลรกัษา การตัดแตงทางใบ การใสปุย การใหนํ้า และการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การตรวจวิเคราะหดิน และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือเลือกใสปุยที่จําเปนตามความตองการ

ของพืชและเติมเติมในสวนทีข่าดเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติปุยหมัก ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การจัดการโรคและศตัรูปาลมน้ํามัน การผลิตสารชีวภัณฑ เชน เช้ือราไตรโคเดอรมา ในการ

ปองกันกําจัดโรคพืช 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การเสริมสรางอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในศูนยเรียนรูมีการเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก

บาน เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกมะนาวในบอซีเมนต ปลูกมัลเบอรรี่ และปลูกพืชแซมในสวน

ปาลมนํ้ามันทีย่ังไมใหผลผลติ  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

ศูนยเรียนรูเครอืขายในพ้ืนที่ ไดแก 

1) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ทุงใหญ 

2) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ปริก 

3) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

4) ไรเกษมสุข 

5) ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงสวนลุงปรีชา  

6) ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.กุแหระ 

7) วิสาหกิจชุมชนพ่ึงพิงอิงยาง 

8) ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานทุงกรวด 

9) สหกรณกองทนุสวนยางบานเสม็ดจวนพัฒนา จํากัด 

10)  ศูนยเรียนรูหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 3 

11) ศูนยการเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทุงสัง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวโสเพ็ญ  เสริมผล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-7949408 

29



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลกรุงชิง  

            อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ทเุรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 1,560 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 9  ตําบลกรุงชิง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : N 8.809869° , E 99.620312° 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  

นายประพันธ  แดงพรม อายุ 47 ป เลขบัตรประชาชน 3800800882501 

บานเลขที่ 39   หมูที่ 9   ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 082-2724267 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรตําบลกรุงชิง  มีพ้ืนที่ทีป่รับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราเพียงอยางเดียว  มา

เปนการปลูกไมผลมากขึ้น เชน กลวยไข กลวยหอม โดยเฉพาะพ้ืนที่การปลูกทุเรียน  มพ้ืีนที่เพ่ิมมากขึน้ซึ่ง

ปจจุบันอําเภอนบพิตํา มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนอยูที่  5,282  ไร  ในสวนน้ีเปนพ้ืนที่ใหผลผลิต 4,859 ไร  คงเหลือ

พ้ืนที่ที่ยังไมใหผลผลิต 426 ไร  โดยพ้ืนที่ปลูกทุเรียน รอยละ 70 อยูในเขตพ้ืนที่ที่มีการจัดช้ันลักษณะของดิน

ระดับที่เหมาะสม ( S1 , S2 )  อีกรอยละ 30 อยูในพ้ืนทีท่ีม่ีความเหมาะสมคอนขางนอย ตองอาศัยการดูแล

บํารุงรักษาเปนพิเศษ ทั้งน้ีการผลิตทุเรียนในพ้ืนที่ตําบลกรุงชิง ปจจุบันทั้งรายเดิมและเกษตรกรผูปลูกทุเรียนราย

ใหมยังขาดความรู ทักษะ และเทคโนโลยีในการผลิตทุเรยีนในบางเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องโรคและแมลงศัตรู

ทุเรียน 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตทุเรียน   และการเพ่ิมผลผลิตจากผลผลิตเฉลีย่ ณ ปจจุบัน ซึ่งอยูที่ 

1,200 –  1,800 กิโลกรัม/ไร/ป  เปน 3,000 กิโลกรัม/ไร/ป 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตทุเรียนนอกฤดู 
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การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การเตรียมตนทุเรียนใหมคีวามพรอมสําหรบัการผลิตทุเรยีนนอกฤดู 

2. การใชสารพาโคลบิลทราโซลในการชักนําใหทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดูกาล   

3. การเปดตาดอกและการบํารุงรักษาดอกใหพรอมในการติดผล 

4. การจัดการผลผลิตทุเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับทุเรียนเพ่ือการสงออก 

5. ฐานเสริม การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู : 

1. การเตรียมตนทุเรียนใหมคีวามพรอมสําหรบัการผลิตทุเรยีนนอกฤดู 

    ประเด็นในการถายทอดความรู 

- เรื่องการจัดการบํารุงตน การทําใบ เพ่ือใหมคีวามพรอมสําหรับ 

การผลิตทุเรียนนอกฤดู การตัดแตงกิ่ง การใชปุยทางดิน ทางใบ  

และการอารักขาพืชใหปลอดจากโรคและ 

แมลงศัตรูพืช 

2. การใชสารพาโคลบิลทราโซลในการชักนําใหทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดูกาล   

ประเด็นในการถายทอดความรู 

- แนะนําใหเกษตรกรรูจักกระบวนการทํางานของ สารพาโคลบิวทาโซน  

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการลงสาร ตลอดจนความพรอมของ 

ตนทุเรียนที่สามารถลงสารพาโคลบิวทาโซนเพ่ือการชักนําใหเกิดการ 

ออกดอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การเปดตาดอกและการบํารุงรักษาดอกใหพรอมในการติดผล 

    ประเด็นในการถายทอดความรู 

- แนะนําขั้นตอนการดูแลรักษาดอกทุเรียนในระยะตางๆ และการแตง 

ดอก การผสมเกสร ตลอดจนการอารักขาดอกทุเรียนใหปลอด 

จากโรคและแมลงทําลาย เพ่ือการติดผลที่สมบูรณของทุเรยีน 

4. การจัดการผลผลิตทุเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับทุเรียนเพ่ือการสงออก 

ประเด็นในการถายทอดความรู 

- แนะนําการดูแลรักษา ผลทุเรยีนในระยะตางๆ การบํารุงตน 

เพ่ือใหสามารถเลีย้งผลได การตัดแตงผลที่ไมมีคุณภาพทิ้ง  

การใชปุยสําหรับขึ้นพูของผลทุเรียน การเขาสี และการเกบ็เกี่ยว 

ผลทุเรียนแกสาํหรับการสงออกตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 

5. ฐานเสริม การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ประเด็นในการถายทอดความรู 

- เนนการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในการผลิตทุเรียนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และชวยลด

ตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร และเนนการใชปุยถูกสูตร ถูกตองตามความตองการของพืช  

ถูกชวงเวลา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

  

 

เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพงษพัฒน  พิมเสน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 เบอรโทรศัพท : 095-0241559 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนาบอน (ยางพารา)  

สถานทีต้ั่ง :  เลขที่ 58/2 หมูที่ 9 (บานนาชุมเห็ด) ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก :  ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  72,394 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  4,380 ราย 

พิกัด :  Latitude = 8.252074   Longitude =99.586229 (คา X….564640…..,Y……909715….) 

แผนที่ไปศูนย : 

             ประธาน ศพก. 

 

 

 

 

 

 

 

                           แผนที่ตังศูนย 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :   นายเจรียง สุขอนันต    อายุ :  67 ป   

เลขบัตรประชาชน :   3-8010-00014-68-9   บานเลขที่   58/2 หมูที ่9 (บานนาชุมเห็ด) ตําบลนาบอน 

อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   เบอรโทรศัพท : 086-594-6801    

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรในอําเภอนาบอนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา 72,394 ไร คิดเปน

รอยละ 82 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ซึ่งยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของอําเภอและภาคใต

ของประเทศไทย ซึ่งเกษตรกรผูปลูกยางพารายังคบประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตที่นอย และราคาตกตํ่า

ทําใหตนทุนการผลิตของยางพาราเปนปญหาหลักในกิจกรรมการผลิตยางพาราของเกษตรกรอําเภอนาบอน 

แนวทางการพัฒนา :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มุงที่จะเปนศูนยเรียนรูในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอําเภอนาบอน เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเรียนรู และยังคงเปนศูนยฯ ที่

มุงในการพัฒนาการทําการเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  เทคโนโลยกีารลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยการวิเคราะหดิน และการใชปุยเคมี

รวมกับปุยอินทรียตามคาการวิเคราะหดิน 

การนําไปใชประโยชน :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการใชเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 
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หลักสูตรการเรียนรู จํานวน  4 หลักสูตร ประกอบดวย 

1. การผสมปุยใชเอง 

2. การใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 

3. การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

4. การเปดกรีดที่ถูกตองเหมาะสม 

 

ฐานการเรียนรู: 

1. ฐานที่  1  โรคและศัตรูยางพารา และการปลกูพืชแซม 

2. ฐานที่  2  ผึ้งโพรง 

3. ฐานที่ 3 การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง โคขุน แพะ 

4. ฐานที่ 4 เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 

5. ฐานที่ 5 การผสมปุยใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

6. ฐานที่ 6 การแปรรูปผลิตภัณฑ (สบู แชมพู หมอนยาง ลูกประคบ) 

7. ฐานที่ 7 การเผาถาน (นํ้าสมควันไม ถานอัดแทน) 

แปลงเรียนรู: 

   

   

เครือขาย :   1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนาบอน 

       2. ศูนยเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานนาชุมเห็ด  

      3. กลุมวิสาหกจิชุมชนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  

      4. กลุมวิสาหกจิชุมชนเพาะเห็ด  

                 5. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานผลิตเครื่องแกงบานหนองตาม 

                 6. สวนผักคณุครู 

  7. แหลงเรียนรูเกษตรแบบผสมผสาน 
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  8. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอนาบอน 

  9. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย 

  10. ฟารมเห็ดพัชรศักด์ิ 

  11. กลุมผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 

  12. ศูนยเรียนรูประมง 

  13. ศูนยเรียนรูไมยืนตนธนาคารตนไม 

  14. กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย 

  15. สหกรณการเกษตรนาบอน จํากัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางสาวสมฤทัย  ใจกลา  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  085-3561546 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 182,861.67  ไร 

เกษตรกาเปาหมาย : 8,843  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทุงอินทนิน หมูที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.066683   Longitude 99.548938 

 X = 560483.5460839351  Y = 891710.4306650704 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายประวิทย  เดชารัตน 

บานเลขที่ 113 หมูที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ  48 ป 

 เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3800900972880 

เบอรโทรศัพท : 093 – 6834380 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังหิน สวนใหญยึดอาชีพการทําสวนยางพารามาต้ังแตอดีต ซึ่ง

มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 80%   ของพ้ืนที่ทั้งหมด แตในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกยางพารา ไดประสบกับ

ปญหาตนทุนการผลิตที่มีราคาแพง และราคาผลผลิตที่ตกตํ่าลง ทําใหไดรบัผลตอบแทนนอย ประกอบกับ

เกษตรกรยังขาดความรูความเช่ียวชาญในดานการจัดการสวนยางพารา และการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต สรางรายไดเสริม 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เปนตนแบบในการเรียนรูของชุมชนในการลดตนทุนในการทําสวนยางพารา โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับบริบทของชุมชน  

ฐานการเรียนรู : 

ฐานที่ 1 การจัดการดินและปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต  ใหความรูในดานการเก็บตัวอยางดิน การตรวจ

วิเคราะหธาตุอาหารในดิน และการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน/การผสมปุยเคมีใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

และการเพ่ิมคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืช 
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ฐานเรียนรูที่ 2 การกรีดยางพารา  ใหความรูในดานการเปดกรีดยางพารา และการเปดกรีดยางพาราที่

เหมาะสม เพ่ือใหไดนํ้ายางที่มีคุณภาพและสามารถยืดระยะเวลาการกรีดไดยาวนานขึ้น 

         
ฐานเรียนรูที่ 3 โรคยางพาราและการปองกันกําจัด  ใหความรูในดานการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน 

และการใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี เชน ไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เมธาไรเซียม BT และ BS  

     
ฐานเรียนรูที่ 4 การสรางรายไดเสริมในสวนยางพารา  เปนการใหความรูในการทําอาชีพเสริมในสวน

ยางพารา ไดแก การปลูกไผตงลืมแลง/ผักเขรียงแซมในสวนยางพารา การเลี้ยงเปด/ไก ในสวนยางพารา และ

การเลี้ยงกบดวยบอลอยในรองยาง 

         
ฐานเรียนรูที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ํา  เปนการดําเนินชีวิตที่ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก เพ่ือใชบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจาย เหลือจากบริโภคในครัวเรือน

ก็แจกจายเพ่ือนบาน และจําหนายในชุมชน เปนการเพ่ิมรายได และเปนการสรางภูมิคุมกันตอตนเองและ

ครอบครัว ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ราคาผลผลิตตกตํ่า และการบริหารจัดการนํ้า การใชนํ้าอยางรูคุณคาให

เกิดประโยชนสูงสุด 
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แปลงเรียนรู : เปนแปลงยางพาราเน้ือที่จํานวน 3 ไร  

    
เครือขาย : จํานวน 10 ศูนย (20 สิงหาคม 2562) 

ชื่อเจาหนาที่รบัผิดชอบศนูยฯ : นางสาวเพชรรัตน  แสงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093 – 574-1327 สํานักงานเกษตรอําเภอบางขัน 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : สมโอ  

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๒,๕๐๐ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๒๕๐ ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : บานแสงวิมาน หมูที่ ๑๓ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.390498 Longitude 100.095822 X 620648 Y 927636 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอิมรอน แสงวิมาน อายุ ๕๖ ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3-8099-00174-95-7 

บานเลขที่ ๑๖๕ หมูที ่๑๓ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๓-๑๐๓๐๘๓๑ 

 

สถานการณของพื้นที่ : - เกษตรกรสวนใหญรอยละ ๖๐ ปลูกปาลมนํ้ามัน นาขาวรอยละ ๒๐ พืชผักรอยละ ๑๐ 

และสมโอรอยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ 

- สภาพพ้ืนที่ของอําเภอปากพนัง มีความเหมาะสมในการปลูกสมโอพันธุขาวทองดีและทับทิมสยาม 

ซึ่งมีรสชาติโดดเดนเปนที่นิยมของผูบริโภคและขายไดราคาดีเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน สมโอพันธุทบัทิมสยาม การขยายเช้ือจุลินทรียเพ่ือ

นํามาใชในการปองกันกําจัดโรคพืช ระบบการใหนํ้าแกพืช ดานประมง ดานพัฒนาที่ดิน การทําบัญชีรายรับ

รายจาย  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

 

 

 
 

นายอิมรอน แสงวิมาน 

ประธาน ศพก. แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
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ฐานการเรียนรูที่ ๑ การเตรยีมพื้นที่ปลูก 

การขุดยกรอง ความกวาง ความยาว ความสูง ที่เหมาะสม เพ่ือปองกันนํ้าทวม ลดความเสียหายของตนสมโอ 

ในฤดูมรสมุและการติดต้ังระบบการใหนํ้า 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การคัดเลือกตนพนัธุ 

คัดเลือกตนพันธุที่มีความสมบูรณ ปราศจากโรคพืช และแมลงศัตรูพืชเพ่ือนํามาปลูกในแปลง วิธีการขยายพันธุที่

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การใสปุยและดูแลรักษา 

การใสปุย ใหนํ้า ตามชวงอายุที่เหมาะสม ถายทอดและสาธิตการผสมแมปุยเพ่ือใชเอง การผลิตสารจับใบ การผลิต

สารแคลเซียมโบรอน สงเสริมการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา เช้ือบีที เพ่ือปองกันการเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔ การเก็บเก่ียว 

การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม สงเสรมิการติดเครื่องหมายเพ่ือนับอายุหลังดอกบานเพ่ือลดการเก็บสมโอออน

หรือเกินกําหนด  

 

 

 

 

 

เครือขาย : จํานวน 14 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายกรวิชญ  เชาวลิต ตําแหนง เกษตรอําเภอปากพนัง 

เบอรโทรศัพท: ๐๘๔-3987914 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 14,105 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 3,376 ครัวเรือน  

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 113  หมูที่ 5  ตําบลบานเกาะ  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด: Latitude 8.529491  Longitude 99.860514 zone 47 x 594487 y 943560   

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 
 

 อ.ทาศาลา    สีแ่ยกนํ้าแคบ เบญจมฯ              

 

    รร.บานเกาะวทิยา  

 

 

อบต.บานเกาะ 

 

 

ไปวัดเขาขุนพนม  

 

 

 อ.นบพิตาํ      สีแ่ยกนอกทา                  นครศรธีรรมราช  

   

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางพรศรี  โชติพันธ  อายุ :  58 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-8002-00081-38-9  

ที่อยู : บานเลขที่  113  หมูที่ 5  ตําบลบานเกาะ  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:  0846258422 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญมีพ้ืนที่ปลูกไมผลเชิงผสมผสาน ไดแก มังคดุ ลองกอง เงาะและทุเรียน โดย

อําเภอพรหมคีรีมีพ้ืนที่ปลูกมงัคุด 14,105 ไร  แตเกษตรกรสวนใหญพบปญหาราคาผลผลิตมังคุดตกตํ่า เน่ืองจาก

ประสบปญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช เชน เพลี้ยไฟ ไรแดง ในระยะออกดอก ระยะผลออน ทําใหผลผลิตมังคดุมี

ลักษณะผิวลาย ซึ่งไมตรงตามความตองการของตลาดสงออก เกษตรกรสวนใหญไมไดปฏิบัติดูรักษาสวนมังคุดตาม

หลักวิชาการตามมาตรฐาน GAP 

แนวทางการพฒันา :  สงเสรมิใหเกษตรกรผลิตมังคุดใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการสงออก 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : มีแปลงเรียนรูครอบคลุมทุกประเภทของการผลิตมังคุด จํานวน 4 แปลง 1.แปลงมังคดุ

เชิงเด่ียว 2.แปลงผสมผสาน (มังคุด เงาะ ลองกอง ทุเรียน) 3.แปลงมังคุดนอกฤดู 4.แปลงมังคุดอินทรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 N S 

ท่ีวา่การอาํเภอพรหมคีร ี
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่  1   การผลิตมังคุดคุณภาพ ตามหลักวิชาการซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  2   การจัดการนํ้าในสวนมังคุด  มีจุดสาธิตการใหนํ้าบนทรงพุมเพ่ือลดปญหาการระบาดของศัตรูพืช ลด

ปริมาณการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  3   การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ใชสารชีวภัณฑ ใชแมลงศตัรูธรรมชาติ รวมกับการใช

สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  ๔   การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน มีการตรวจวิเคราะหดินเบ้ืองตน เก็บตัวอยางดิน

สงวิเคราะหสถานีพัฒนาที่ดิน  และแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ตามความตองการของพืช เปนการลดตนทุน

การผลิตอีกชองทาง 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  ๕   อาชีพเสริม(ประมง,ปศุสตัว) เลี้ยงสัตว,เลี้ยงปลาเพื่อเปนรายไดเสรมิของครัวเรือน 
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ฐานเรียนรูที่  ๖   เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตนํ้าหมักปุยหมักไวใชเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

           
 

 

เครือขาย : 1.วสช.ไมผลม.7 แปลงใหญต.พรหมโลก 2.วสช.ไมผลเชิงเขา ม.7 3.ศจช 4.วสช.กลุมคัดคณุภาพมังคุด
บานศาลาใหม แปลงใหญต.นาเรียง  5.ศดปช. 6.กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 7.วสช.ไมผลบานโปน 8.วสช.กลุมแมบาน
เกษตรกรสวนจันทรศรี 9.วสช.ไมผลบานทาขาม 10.เกษตรทฤษฎีใหม 11.สหกรณการเกษตรพรหมคีรี 12.กลุมพัฒนา
คุณภาพผลผลติต.ทอนหงส 13.ศูนยเครือขายดานประมง 14.ศูนยเครือขายดานประมง(ปลานํ้าจืด) 15.ศูนยเรียนรูการ
เลี้ยงสัตว(ไกพ้ืนเมือง) 16.ศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตว(ไกพ้ืนเมืองลูกผสม) 

แปลงเรียนรู : จํานวน 4 แปลง 1.แปลงมังคุดเชงิเด่ียว 2.แปลงผสมผสาน (มังคดุ เงาะ ลองกอง ทุเรียน)       3.

แปลงมังคุดนอกฤดู 4.แปลงมังคุดอินทรยี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นางภัคศจี  ดํากิ่ง    ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0801453889 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : มงัคุด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 4,911 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,450 ราย 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 11 ตําบลทายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : N 8.30068° , E 99.88108° หรือ  X 597025 , Y 917647 

ระดับการพัฒนาศนูย :  

แผนทีศู่นยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายธรรมนูญ โกกิฬะ อายุ ......51......ป 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8001-01872-12-4  

บานเลขที่ 62  หมูที ่11 ตําบลทายสําเภา อําเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท : 087-897649 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรตําบลทายสําเภามีอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกไมยืนตน 8,266 ไร รอยละ 54.56 

ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ซึ่งมังคุดเปนพืชที่มีความสําคญัทางดานเศรษฐกิจ เกษตรกรผูปลูกมังคุดยังตองพัฒนา

คุณภาพผลผลติเพ่ิมเติม เพ่ือใหมังคุดอําเภอพระพรหมเปนที่ตองการของตลาดและชวยใหเกษตรกรมีรายไดที่มาก

ขึ้น 

 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตมังคุด โดยการพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ และลดตนทุนการใชปุย 

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมังคุด โดยการตัดแตงทรงพุมเพ่ืองายในการ

จัดการแปลง ปุย นํ้า และการเก็บเกี่ยว 

การนําไปใชประโยชน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด โยการใชเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 

 

ศพก. 

มหาลยัรามคาํแหง 

ตลาดเสาธง 

เวชการเกษตร 

ทางไปโรงเรยีนบา้นไสใหญ่ 

วดัเชิงแตะ 
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หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การจัดหลังการเก็บเกี่ยวมังคุด   

2. การตัดแตงกิ่ง 

3. การผลิตปุยหมกั, การใสปุย   

4. การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห 

5. การเตรียมความพรอมกอนออกดอก   

6. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 

7. การดูแลรักษามังคุดชวงออกดอก ติดผล 

และกอนการเก็บเกี่ยว 

8. การเก็บเกี่ยวและการคัดแยกมังคุด 
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานที่ 1  การตัดแตงกิ่งมังคุดอยางมีประสิทธิภาพ  

ฐานที่ 2  การปองกันและกําจัดโรค ศัตรูพืชของมังคุด  

ฐานที่ 3 การใหนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  

ฐานที่ 4 การจดัการปุย และทําปุยหมักในสวนมังคุด 

ฐานที่ 5 การเก็บเกี่ยวผลผลติมังคุด  

ฐานที่ 6 การคดัแยกผลผลิตมังคุด 

ฐานที่ 7 รวมพลังสรางมูลคาจากไรนาสูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

เครือขาย : 13 ศูนยเครือขาย อัพเดต ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวชญาณพิมพพรหมจันทร  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สินคาหลัก : มงัคุด  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 174 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 57 ครวัเรือน  

สถานทีต้ั่ง : 71/1 หมูที ่3 บานในใส ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พิกัด : X 0565800, Y 0944450 Zone 47  

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ : ระดับ B  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางนันทา ศักยโกสทิธ์ิ อายุ ๕5 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3800500204401 

บานเลขที่ 71/1 หมูที่ 3 บานในใส ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรโทรศัพท : 08-1270-0295  

สถานการณของพื้นที ่:  

 - เกษตรกรรอยละ 95 ปลูกยางพารา และมีการผลิตไมผลเปนอาชีพเสริม เชน มังคุด ฯลฯ  

 - สงเสรมิการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู : การผลิตปุยหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต  

หลักสูตรการเรียนรู :  

 - การผลิตนาหมักชีวภาพ  

 - การผลิตปุยหมัก, ผสมปุยใชเอง  
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 - การคัดแยกคุณภาพผลผลิต  

 - การผลิตสารชีวภัณฑ  

 - การตัดแตงกิ่ง, การดูแลหลงัการเก็บเกี่ยว 

 

 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การปรับปรุงบํารุงดิน สงเสริมการผลิตปุยหมักชีวภาพ เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

ฐานการเรียนรูที่ 2 การใชสารชีวภัณฑเพ่ือทดแทนสารเคมี สงเสรมิการผลิตสารชีวภัณฑใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

ฐานการเรียนรูที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหมกีารปลกูผัก เลี้ยงปศุสตัว เปนการเสริมรายไดลดรายจาย  

เชน การปลูกผกัสวนครัว การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  

ฐานการเรียนรูที่ 4 การเก็บตัวอยางดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน สงเสริมใหมกีารใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน  

แปลงเรียนรู : พ้ืนที่ 3 ไร 

 

เครือขาย : จํานวน 15 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันที่ 1 ส.ค. 62) 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางสุพัตรา รัตนะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทรศัพท : 09-3574-1270 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 23,735 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 1,580 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานบางพุทรา หมูที่ 5 ตําบลทาไร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด:   x 612429 y 928984 zone 47 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

                                                                                                        N          

                                                                           
                                                                                                                                                                

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจรัญ บุญวิก อายุ 49 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3-8001-01347-48-8 

บานเลขที่ : 100  หมูที่ 5  ตําบลทาไร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   

เบอรโทรศัพท : 0896481704 

สถานการณของพื้นที่ : 

- เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว 256 ครัวเรือน คิดเปนพ้ืนที่ 3,409 ไร 

- สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมดินเหนียว 

- สงเสรมิใหเกษตรกรใชพันธุขาวพันธุดี ลดการใชสารเคม ีการปลูกขาวอินทรีย 

- การผลิตปุยหมักไวใชงานเอง 

- การทําไรนาสวนผสม ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม 

- การปลูกพืชเสริมรายได 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การลดใชสารเคมี การใชเมล็ดพันธุขาวในอัตราที่

เหมาะสม และใชวิธีการทําการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม ดานปศสุัตว ดานประมง ดานพืชดานพัฒนาที่ดิน   

กลุมวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรกร 

 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต และเสริมรายได 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิต 
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ฐานการเรียนรู:    

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผลิตขาวอินทรีย เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมและลดการใชสารเคม ี

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ไรนาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3 การปลูกผัก เปนฐานการเรียนรูการปลกูผักที่ลดการใชสารเคมี  

 

  
ฐานการเรียนรูที่ 4 การทําปุยอินทรีย เปนฐานการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิตและชวยบํารุงดิน 

 

  
ฐานการเรียนรูที่ 5 การทําปศุสัตว การเลี้ยงสุกร จัดทําฐานการเรียนรูในพ้ืนที่ ต.บางจาก ปศุสัตวอําเภอ รับผิดชอบ 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การจัดทําบัญชีครัวเรือน เปนการทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทนุในการประกอบอาชีพเพ่ือได

ทราบรายรับ – รายจาย ของครัวเรือนและการประกอบอาชีพ 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูและทดสอบการใชสารชีวภัณฑในชุมชน และ แปลงเรียนรูการปลูกขาวอินทรียเพ่ือบริโภค  

 

         
 

เครือขาย : 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ต.ทาเรือ , 2. ศูนยเครือขาย ศพก. วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตรบาน

ดอนทะเล     (และเปนศูนย ศจช. ของอําเภอเมือง) ต.ปากพูน, 3. ศูนยเครือขาย ศพก. วิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุด

คุณภาพ แปลงใหญบานสวนพล  ต.กําแพงเซา , 4. ศูนยเครือขาย ศพก. ศูนยการผลิตขาวครบวงจร (วิสาหกิจชุมชน

กลุมทํานาบานปาไหม) , 5. ศูนยขยายเครือขาย ศพก.ดานปศุสัตว ม.8 ต.บางจาก , 6. ศูนยขยายเครือขาย ศพก. 

ดานการประมง ม.1 ต.ทาเรือ , 7. ศูนยขยายเครือขาย ศพก.     ดานการประมง ม.7 ต.ทาซัก ,  8.  ศู น ย ข ย า ย

เครือขาย ศพก. ดานการประมง ม.7 ต.บางจาก , 9. ศูนยขยายเครือขาย ศพก.       ดานการประมง ม.8 ต.บางจาก 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายธีรพงศ จันทรเรือง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-8880464 

............................................................................. 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก  :  ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย  :  6,000 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย  :  900 ราย 

สถานทีต้ั่ง  :  บานทุงคอ เลขที่ 320 หมูที่ 2 ตําบลควนพัง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด  :  Latitude  8.15949  Longtitude  99.95577 

พิกัดที่ต้ังแปลง  :  X = 603761         Y = 901618  (Zone 47P) 

ระดับการพัฒนาของศนูยเรยีนรู  :   

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู  :  นายสมโชค  บุญวงศ 

ที่อยู  :  96/1  หมูที่ 2  ตําบลควนพัง  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   อายุ 39 ป 

เบอรโทรศัพท  :  080-6900095    เลขที่บัตรประชาชน  3 8013 00285 01 7 

สถานการณของพื้นที ่ :  พ้ืนที่ตําบลควนพัง เปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการทํานา  ผลผลิตขาวมีคุณภาพ  

รสชาติดีกวาพ้ืนที่อ่ืนๆ  ในอําเภอรอนพิบูลยมีพ้ืนที่ปลูกขาวประมาณ 6,000 ไร  อยูในเขตพ้ืนที่ ต.ควนพัง  

ต.ควนชุม และ ต.ควนเกย เกษตรกรมีการผลิตขาวนาปพันธุพ้ืนเมือง คือ พันธุสังขหยดและเล็บนก  ประมาณรอย

ละ 95  ผลผลติเฉลีย่ 300-400 กก./ไร เกษตรกรมีการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในการทํานาแตละปมักเกิด

ความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและศัตรูขาวที่สําคัญไดแก หนูนาและหอยเชอรี่  จึงทําใหผลผลิตตอไรลดลง  

แนวทางการพฒันา  :   

1. การลดตนทนุการผลิต ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ ลดการใชสารกําจัดวัชพืช การปองกันกําจัดโรค-

ศัตรูพืช โดยการใชสารชีวภัณฑ ลดการใชปุยเคมี ใชปุยอินทรียและปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยพืชสด 

2. การเพ่ิมผลผลิต การใชปุยหมักและการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยว   

3. การเพ่ิมมูลคาผลผลิต มีการแปรรูปเปนขาวกลอง ขนม กาแฟ ทําใหราคาขายผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

4. การตลาด เพ่ิมชองทางการตลาด facebook, การทําบันทึกขอตกลงกับไปรษณีย 

5. การสรางรายไดเสริมหลังฤดูกาลทํานา เชน การปลูกพืชฤดูแลง การเลีย้งสัตว 
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เทคโนโลยีเดนของศูนย  :   

1. การลดตนทนุ  โดยการใชปุยหมักเพ่ือลดการใชปุยเคมี 2. การแปรรูปและการบรรจภัุณฑ 

3. การปองกันกําจัดโรค-ศัตรูพืช โดยการใชสารชีวภัณฑ 4. การปลูกพืชหมุนเวียน พืชหลังนา 

การนําไปใชประโยชน  :  เกษตรกรที่ไดรับการเรียนรูจากฐานการเรียนรูและแปลงเรียนรูแลว  จะสามารถนําไป

ปฏิบัติ  เพ่ือปรับปรุงวิธีการผลิตขาวคุณภาพปลอดสารพิษ  และลดตนทุนในการผลิตขาว   

หลักสูตรการเรียนรู 

1. การเก็บตัวอยางดินและการตรวจวิเคราะหดิน 2. การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา 

3. การลดตนทนุการผลิต (การผลิตปุยหมัก)  4. การแปรรูปขาวและบรรจภัุณฑ 

5. การปลูกพืชฤดูแลง พืชหลงันา   6. การทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการประกอบอาชีพ 

 

ฐานการเรียนรู 

ฐานที่ 1 การเก็บตัวอยางดินและการตรวจวิเคราะหดิน ฐานที่ 2 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาได

อบรมการทําสารชีวภัณฑตาง ๆ เชน เช้ือรา 

ไตรโคเดอรมา เช้ือราบิวเวอเรีย 

 

 

 

 

 

 ฐานที่ 3 การลดตนทุนการผลติ (การผลิตปุยหมัก)  ฐานที่ 4 การแปรรูปขาวและบรรจุภัณฑ 

ผลิตปุยหมัก นํ้าหมัก ปุยพืชสด     แปรรูปเปนขาวกลอง เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

   
 

ฐานที่ 5 การปลูกพืชฤดูแลง/ พืชหลังนา   ฐานที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานที่ 7 การทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการประกอบอาชีพ ฐานที่ 8 ดานประมง (การเลี้ยงกบในบอซีเมนต) 

  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

   

 

  

 

เครือขาย  :   ขอมูลในระบบ จํานวน 16 เครือขาย ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  :  นางสาววรรณา  สุทธิพิทักษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท  :  086-0423475 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก : มงัคุด พื้นทีเ่ปาหมาย : 20,879  ไร เกษตรกรเปาหมาย : 3,847  ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเจดีย หมูที่ 1 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด : Latitude 8.3259077  Longitude 99.7823257 X 586144 Y 920412 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 
 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวิเชียรรัตน มัชฌิกะ อายุ 67 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8003 00047654 

ที่อยู : บานเลขที่ 127/2 บานเจดีย หมูที่ 1 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศพัท : 087 273 7455 

สถานการณของพื้นที่ : อําเภอลานสกาเปนแหลงผลิตมังคุดที่สําคญัของจังหวัดนครศรธีรรมราช มีพ้ืนที่เพาะปลูก

ทั้งสิ้น 20,879 ไร เน้ือทีใ่หผลผลิตแลว 17,989  ไร ผลผลิต 9,115 ตันตอป คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 300 

ลานบาทตอป ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ป 2561 สัดสวนทางการผลิตและการตลาด เกษตรกรโดยเฉลี่ยสามารถ

ผลิตมังคุดคุณภาพเพ่ือการสงออก ไดรอยละ 60 อีกรอยละ 40 เปนมังคุดดอยคุณภาพ เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ ซึ่งมังคุดคณุภาพสงออกในฤดูกาลปกติ สามารถจําหนายไดในราคา 50-70 บาท/กก. และผลผลิตดอย

คุณภาพ สามารถจําหนายไดในราคา 10-30 บาท/กก. สงผลใหเกษตรกรสญูเสยีรายไดจํานวนมาก 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมังคุด 

        2. สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเช่ือมโยงการจําหนายผลผลติและผลิตภัณฑแปรรูป 

        3. มุงเนนไปที่การจัดการผลผลิตมังคุดดอยคุณภาพ 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. มคีวามครบถวนของกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

           2. สามารถศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการกลุมได 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การผลติมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP วิทยากร นายวิเชียรรัตน มัชฌิกะ ฐานเรียนรูดาน

การทําคุณภาพมังคุด ใหมีมาตรฐานสงออก โดยใชมาตรฐาน GAP ในกระบวนการผลิต 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

รูปภาพประธาน ศพก. 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน วิทยากร นายประทิ่น แรกจํานงค 

ฐานเรียนรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ตลอดจนการใชปุยเคมีรวมปุยอินทรีย 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน วิทยากร นายธวัชชัย มัชฌิกะ ฐานเรียนรูดานการควบคุม 

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยใชแปลงพยากรณการระบาดศัตรูพืช ของ ศจช.ลานสกา เปนแปลงเรียนรู 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การบริหารจัดการผลผลิต (รวบรวมผลผลิต คัดแยกคุณภาพ การประมูลราคา และกากระจาย

ผลผลิตมังคุด) วิทยากร นายภานุรัตน มัชฌิกะ ฐานการเรียนรูการบริหารจัดการผลผลติมังคุด 

   
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การแปรรูปผลผลิต วิทยากร นางธนาทิพย มัชฌิกะ ฐานการเรียนรูดานการแปรรูปผลผลิต

มังคุด อาทิ มังคุดกวน ไวนมังคุด ถานมังคุด  

   
ฐานการเรียนรูที่ 6. การผลติมังคุดนอกฤดูกาล วิทยากร นายบุญเติม ศริิวรรณ  
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรู ศพก.ลานสกา ที่ต้ัง หมู 4 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา เจาของแปลง นายธวัชชัย 

มัชฌิกะ แปลงเรียนรูดานการจัดการสวน พัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุด การควบคุมกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

   
เครือขาย : จํานวน 24 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายไชยพงค ทะนันชัย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 826 0370 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อศูนย: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 70,780ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 5,658ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานเขาตาสัก หมูที่ 4 ตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด: 47p 0596349  UTM 1000942 

ระดับการพัฒนาของศนูยฯ :  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายทรงยศ ดานวิริยะกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-8099-00344-27-9  วันเกิด 21 ธันวาคม 2533 

บานเลขที่  77หมูที่ 4 ตําบลทุงใส อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบอรโทรศัพท:081-0772683 

สถานการณของพื้นที่ :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน เปนการพัฒนาปาลมนํ้ามันทั้งระบบ ต้ังแตการผลิต

ปาลมนํ้ามันของเกษตรกรใหมีปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของโรงงาน ชวยลดตนทุนการผลิต 

และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีที่เกิดขึ้น 

สนับสนุนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลมและปาลมนํ้ามัน จากการวิเคราะหสถานการณของเกษตรกรผูปลกู

ปาลมนํ้ามันในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในดานการจัดการสวน

ปาลมนํ้ามัน การบริหารจัดการสวนปาลมนํ้ามัน ขาดความรูดานการใชปุย และเก็บเกีย่วผลผลิตไมไดมาตรฐาน ทาํให

เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง และราคาผลผลิตตกตํ่าดังน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ปาลมนํ้ามันและเปนการเตรียมความพรอมและรองรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรีอาเซียน ใหกบัเกษตรกรผูปลูก

ปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหเกิดการพัฒนาปาลมนํ้ามันทั้งระบบ ซึ่งชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเอง มีความยั่งยืน และสามารถตอสู แขงขัน กับประเทศอ่ืนในอนาคตตอไป 
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เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :การผลิตพืชเศรษฐกิจ(ปาลมนํ้ามัน)ไดเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ตามเขตความ

เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช(ปาลมนํ้ามัน) ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต จาก 7,913 บาท/ไร เหลอื 6,341 บาท/

ไรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากผลผลิต 4,401 กก./ไร เปน 6,000 กก./ไร และพัฒนาคุณภาพการผลิต เพ่ิม% นํ้ามัน

ปาลมดิบ จาก 18% เปน 20% 

 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรการเรียนรู: ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรู:   

ฐานที่ 1 เรื่องการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

ฐานที่ 2 เรื่องการใชนํ้าหมักชีวภาพ 

ฐานที่ 3 เรื่องการใชทะลายเปลาคลุมโคนปาลมนํ้ามัน  

ฐานที่ 4 เรื่องการเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามันที่ถูกตองและเหมาะสม 

ฐานที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเรียนรู: 
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เครือขาย : จํานวน 31 ศูนย (อัพเดทขอมูลในระบบ https://learningpoint.doae.go.th วันท่ี 1 ส.ค. 62) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :วาที่รอยตรีจตุรงค พนาศรม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท :081-891830 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย: 20,528 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย: 2,124 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานทะเลปง หมูที่ 2 ตําบลหวัไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด:  Latitude 8.006985 Longitude 100.277551  

 X 643385  Y 885195  Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู: 

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายจําเนียร  พรหมเรือง อายุ 70 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8016-00412-46-4 

ที่อยู: บานเลขที่ 12 หมูที่ 2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช 

เบอรโทรศัพท: 085-0685305 

สถานการณของพื้นที่:  

อําเภอหัวไทรอยูในเขตลุมแมนํ้าปากพนัง เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกขาว ปาลมนํ้ามัน พืชผักและทํา

การประมง พ้ืนที่สําหรับปลกูขาวของอําเภอหัวไทรกําลังลดนอยลง เน่ืองจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูก

ปาลมนํ้ามัน 

ปญหาการขาดแคลนแหลงนํ้าจืด และระบบชลประทานสําหรับทําการเกษตร เปนปญหาหลักของพ้ืนที่

ประกอบกับความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกเพ่ือขายใหไดราคา

สูงๆ ทําไดยาก อีกทั้งประสบปญหาภัยธรรมชาติอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะอุทกภัย และภัยแลง 
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แนวทางการพัฒนา: การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: การผลิตขาวปลอดภัยแบบครบวงจร 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1 การเตรยีมพื้นที่ปลูกและเมล็ดพนัธุ 

 ผลิตจากแปลงผลิตพันธุขาวที่ไดรับการดูแลอยางดี 

 สะอาด ปราศจากโรค แมลงและเมล็ดวัชพืชสมบูรณ เปอรเซ็นตการงอกสูง งอกไดเร็วและแข็งแรง 

การเตรียมดินสรางสภาพพ้ืนที่ใหเหมาะสมตอการปลูกและการเจริญเติบโตของขาว ชวยควบคุมวัชพืช โรค แมลง 

และศัตรูขาว 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การจัดการศัตรขูาว 

 ควบคุมวัชพืชและปองกันกําจัดโรค แมลง ศัตรูขาว 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน 

 ไถกลบตอซังปลูกพืชคลุมดิน ปองกันการชะลางหนาดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว 

 วิเคราะหดินนาทุกป (ความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมประมาณ 5.5-6.5) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การแปรรูปและการจัดจําหนาย 

 เก็บเกี่ยวขาวระยะพลับพลึง (หลังขาวออกดอก ประมาณ 30 วัน) 

 ความช้ืนขาวหลังตาก ไมเกินรอยละ 14 เหมาะตอการแปรรูป และการเก็บรักษาคุณภาพ 

แปลงเรียนรู

เครือขาย: 

1.ศูนยเรียนรูสวนนอมเกลาอําเภอหัวไทร,2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง,3.การผลิตเมลอน,4.โรงเรียนขาวและ

ชาวนา,5.การผลิตไมผล,6.การปลูกผัก,7.ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ขยาย),8.ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (แปลง
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ใหญ),9.ศูนยจัดการดินปุยชุมชน,10.โรงสีขาวชุมชน,11.สวนเกษตรอินทรีย,12.การเลี้ยงโคขุน,13.การเลี้ยงปูดํา

,14.สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายธนกฤต  พรหมทอง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 081-0968789 
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