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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

สินคาหลัก : ทเุรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 344 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : หมู 6 บานบองอ ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.42615 Longitude  101.2807247  47 N  X : 750671 , Y: 711238 

แผนที่ไปทีศู่นยเรียนรู :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสชิุน หองสุวรรณ 

ที่อยู : 11/4 หมู 6 ตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา  

เบอรโทรศัพท : 08 6288 6756 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรในอําเภอกรงปนัง สวนใหญปลูกทุเรียนเปนผลไมหลกั และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่

เหมาะสมกับการปลูกไมผล 16,623.50 ไร แตยังมีปญหาดานการจัดการคุณภาพผลผลิตสวนใหญไมไดมาตรฐาน

ตามที่ตลาดตองการ และมีภาวะโรครากเนาโคนเนาระบาด แตเกษตรกรไมรูจักวิธีการจัดการกับภาวะโรค ทําให

เกิดการระบาดเปนพ้ืนที่กวางขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึน้  

แนวทางการพฒันา : 1.การลดตนทุน โดยถายทอดความรูเรื่องการใชปุยอินทรียรวมกบัปุยเคมีสั่งตัด และเพ่ิม

ผลผลิตดวยการจัดการโรคและแมลงที่ถูกตอง  

                           2.พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพดี เกรดเอเพ่ิมขึ้นจากรอยละ10 เปน รอยละ 40 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. การผลิตปุยหมกั และการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาลดการระบาดของโรครากเนาโคน

เนา 

                               2. แปลงตนแบบดานการตัดแตงก่ิงและตัดแตงผลทุเรียน 
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ฐานการรียนรูมี 9  ฐาน  

ฐานที่ 1 เทคนิคการใชปุยปรับปรุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยากร โดย นายสมศักด์ิ ยาชะรัด นวก.และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา บรรยาย

และสาธิตการทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานที่ 2 เทคนิคการขยายพันธุทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยากร โดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยะลา (พืชสวน) ปุโรง  บรรยายและ

สาธิตการขยายพันธุทุเรียนโดยการเสียบยอดและการติดตา 

 

ฐานที่ 3 เทคนิคการจัดทําบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

           วิทยากร โดย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา  บรรยายเทคนิคการจดัทําบัญชีครัวเรือน 
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ฐานที่ 4 เทคนิคการบริหารจัดการกลุมและสงเสริมสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             วิทยากร โดย นางยูไรดา  เซ็งยี  สหกรณอําเภอกรงปนังพรอมคณะ บรรยายในเรื่องการ

รวมกลุมจัดต้ังสถาบันเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ 

ฐานที่ 5 การคดัแยกคุณภาพทุเรียน และการวัดความสุก 

 

 
  วิทยากร  โดย นายฆอรอเฮง ดอฆอ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณตําบลปุโรงและนายซุลกีฟล ี

สะกะแย อาสาสมัครโครงการทุเรียนคุณภาพ มูลนิธิปดทองหลังพระฯ บรรยายในเรื่องการดูแลทุเรียนระยะตางๆ 

การคัดแยกคณุภาพทุเรียน และวิธีการเก็บเกี่ยว 

 

ฐานที่ 6 เทคนิคการทําปุยเติมอากาศและการใชชีวภัณฑ 

 
   วิทยากร โดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา บรรยายและสาธิตการทํา

ทําปุยเติมอากาศและการใชชีวภัณฑ 
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ฐานที่ 7 การจัดการโรครากเนาและหนอนเจาะเมล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยากร โดย นายดือราเซะ ดือราเซะ และคณะกรรมการ ศจช.อําเภอกรงปนัง 

 

ฐานที่ 8 การจดัการทุเรียนคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยากร โดย นายยูโซะ ดอเลาะบองอ เกษตรกรตนแบบทุเรียนแปลงใหญตําบลสะเอะ 

 

ฐานที่ 9 การจดัการนํ้าในสวนทุเรียน 

 

 

  

 

 

 

 

            วิทยากร โดย ทีมชลประทานยะลา  สาธิตและบรรยายในเรื่องนวัตกรรมอุปกรณเพ่ิมแรงดันนํ้า 

ประหยัดพลังงาน แอรแว  

 

เครือขาย : ศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา (พืชสวน) ,สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายอาลี  วายูอิง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 9732 3334 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ยางพารา    พื้นที่เปาหมาย :  60,776 ไร   เกษตรกรเปาหมาย : 1,500 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานสี่สิบ  หมูที่ 5  ตําบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  พิกัด : X 0724116  Y0706792  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

  

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายดํารงค  รามแกว   อายุ 63 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9501-00109-29-9 

ที่อยู  :  132  หมูที่ 5  ตําบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  เบอรโทรศัพท : 08 0705 6049 

สถานการณของพื้นที่ :   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบาละ  สวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก  และมีรายไดจาก

การทําสวนยางพาราเพียงอยางเดียว  ขาดการประกอบอาชีพเสริม  เพ่ือทดแทนในชวงภาวะราคายางพาราตกตํ่า  ประกอบกับ

ประสบปญหาในการทําสวนยางเปนระยะเวลานาน  ขาดการบํารุงดูแลรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  ทําใหดินเสื่อมขาด

ความอุดมสมบูรณ และปญหาโรคหนายาง  ทาํใหผลผลิตลดลง 

แนวทางการพัฒนา :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเทคนิคการกรีดยางที่ถูกวิธี เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้ายางและยืด

อายุการกรีดยาง   2. ลดตนทุนการผลิต  โดยการทําปุยหมักและปุยนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต   

3. สงเสริมการปลูกพืชรวมยาง (ผักเหรียง) เพ่ือเพ่ิมรายไดในชวงภาวะราคายางพาราตกตํ่า   

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรู : ฐานเรยีนรูที ่1  การปลกูพชืรวมในสวนยาง 

การปลูกผักเหรียง ใชระยะปลูก  2 x 2 เมตร ขุดหลุมปลูก 20 x 20 x 20  ซม. รองกนหลุมปลูก ดวยปุยคอก 

พอประมาณ มีการใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอนแกง ตน/ป(ใชรวมกับปุยคอกหรือปุยหมัก) เริ่มเก็บเกี่ยว 

อายุประมาณ 2 ป เก็บเกี่ยว  7  วัน/ครั้ง  โดยการเก็บเก่ียวยอดเพสลาดจนถึงยอดออน 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 2  เทคนคิการกรีดยาง 

วิธีการกรีดยางที่ถูกวิธี  (1.) ยางอายุ 7 – 8 ป   เสนผาศูนยกลาง  50 ซม. (2.) เปดกรีดความสูง  150 ซม. 

การเปดกรีด ทํามุม 30 องศา (3.) การกรีดที่ถูกวิธี โดยกรีดใหเปลือกบางที่สุด ,กรีดกระตุกดวยขอมือ , การสลับเทาให

ถูกวิธี กาวเทาซาย ตามดวยเทาขวา ,กรีดใหหนาเสียหายนอยที่สุด สามารถยืดอายุการกรีด 

 

 

ท่ีวาการอําเภอกาบัง  

ท่ีวาการอําเภอกาบัง  ศูนยเรียนรูฯ  

บ.สี่สิบ  

บาโหย  

ยือนัง  

       สะบายอย 

  ประธาน ศพก. กาบัง  
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ฐานเรียนรูที่ 3 การลดตนทนุการผลิต 

โดยการทําปุยหมักชีวภาพสูตรโบกาฉิ  

และนํ้าหมัก สตูรนํ้าหมักปลาเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
 

ฐานเรียนรูที่ 4 การจัดการโรคยางพารา 

วิธีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือปองกันกําจัดโรครากขาวและโรคเสนดําในยางพารา โดยการใชทางดิน เช้ือ

สด 1 กก. ผสมรําละเอียด 4 กก. ปุยอินทรีย 100 กก. คลุกเคลาใหเขากันนําไปรองกนหลุม/หวาน/โรย และทาลําตน  

อัตราเช้ือสด ½ กก. ผสมนํ้า 1 ลิตร ฝุนแดง ½ กก. คนใหเขากัน ทาบนลําตนที่เปนโรค ซึ่งไดถากเปลือกไวแลว 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : 1 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล ม.2 ต.กาบัง 

 2 ศูนยเรียนรูดานประมง ม.3 ต.บาละ 

 3 ศูนยการเรียนรูดานสหกรณ ม.10 ต.บาละ 

 4 ศูนยเรียนรูดานการจัดการนํ้า ม.5 ต.บาละ 

 5 ศูนยปฏิรูปที่ดินอําเภอกาบัง ม.5 ต.บาละ 

 6 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคบานนิบง ม.2 ต.กาบัง 

 7 ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินและปุย ม.5 ต.บาละ 

 8 ศูนยเรียนรูดานบัญชี ม.5 ต.บาละ 

 9 ศูนยจัดการดินปยชุมชน ม.2 ต.กาบัง 

 10 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือขายตําบลบาละ ม.5 ต.บาละ 

 11 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.กาบัง 

 12 แปลงเรียนรู อกม ตนแบบ ม.9 ต.บาละ 

 13 ศูนยเครือขาย ศพก. ดานปศุสัตว ม.2 ต.กาบัง 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกัลยา ราชบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 09 5896 2148  
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ทเุรียน   พื้นทีเ่ปาหมาย : 17,067ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,408 ครัวเรือน สถานที่ต้ัง : บานบันนังกระแจะ หมู 5 ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.094011  Longitude 101.112549  

  x 742396   Y 681512 Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

                        

 

 

 

           

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายจรัส ชุมนุมมณี อายุ 57 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9410-00608-45-6 

บานเลขที่ 36/1 ม.5 บานบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เบอรโทรศพัท : 08 6285 9938 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรมีอาชีพหลักในการปลูกพืชทุเรียน ในพ้ืนที่อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ปลูกทุเรียนคิด

เปนรอยละ 9.80 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา : การสรางรายไดการปลูกพืชทุเรียนซึง่เปนพืชเศรษฐกิจของอําเภอธารโต รอยละ 82.50  ของ

ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด และการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายได  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : กระบวนการผลิตและการตลาด  

สถานเีรียนรู : 

สถานเีรียนรูที ่1 ตนทุนการปลูกทุเรียน 

 

 

 

 

สถานเีรียนรูที ่2 การเลี้ยงปลากินพืช 

 

 

 

 

สถานเีรียนรูที ่3 การใชนํ้าอยางรูคุณคา ลดการใชนํ้าในภาคการเกษตร ระบบนํ้าหยด การสูบนํ้าแบบแอรแว 
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สถานีเรียนรูที่ 4 การรวมกลุมสหกรณ รวมกลุมเพ่ือผลิตและจัดการการผลผลิต ตามความตองการของสมาชิก

 
 สถานีเรียนรูที ่5 เทคนิคการขยายพันธุทุเรียน 

  
สถานเีรียนรูที ่6 การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุน การตรวจวิเคราะหดิน ผสมปุยใชเอง และการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

   

 

 

 

สถานเีรียนรูที ่7 เศรษฐกจิพอเพียง       

  
สถานเีรียนรูที ่8 การปองกันและการจัดการโรคยางพารา  การปลูกพืชแซมยาง 

   
สถานเีรียนรูที9่ การเลี้ยงแพะและสัตวปก  

  
แปลงเรียนรู : แปลงปลูกทุเรียน การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงแพะนม แปลงปลูกดาวเรือง การเลี้ยงสัตวปก 

 

 

  

    

 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 17 ศูนย ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเกษสุดา หนอทอง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 08 6956 3123 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สินคา

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 191,855 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 8,670 

สถานทีต้ั่ง : บานปาหวัง หมูที่ 1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.289 Longitude 101.281  

พิกัดที่ต้ังแปลง :  X 0751440  Y 0696662  

แผนที่ไปศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู :  นายมะยูนุ เตาะสาตู  อายุ 48 ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ 153 หมูที่ 1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

เบอรโทรศัพท : 08 4855 8802 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรของตําบลบันนังสตาสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร และมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา

รอยละ 80 โดยจะทําเปนอาชีพหลัก แตเน่ืองจากราคายางพาราตกตํ่า ราคาปุยและสารเคมีราคาสูง ทําใหมีรายไดลดลง

มาก มีแมนํ้าไหลผาน   

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และพัฒนาคุณภาพผลผลิต    

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู: การพัฒนาคุณภาพผลผลติ (การทํายางกอนถวย) 

การนําไปใชประโยชน:  

หลักสูตรเรียนรู :  

1. การใชปุยอินทรีย (หมัก, นํ้า) 

2. การใชปุยผสมตามคาวิเคราะหดิน 

3. เทคนิคการกรีดยาง 

4. การปองกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา 

5. การทํายางกอนถวย 

ฐานการเรียนรู :  

1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา โดยเนนใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชแทนปุยเคมี (ปุยหมัก, นํ้า) และ

การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิต 

ถนนสาย 410 ยะลา-เบตง 

รร. บา้นป่าหวงั 

ศูนยเรียนฯ 
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2. การเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดินของแตละแปลง เทคนิคการกรดียาง

ที่ถูกวิธี ไดนํ้ายางปริมาณมากและรักษาสภาพตนยางใหกรีดไดนาน การปองกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา    

         
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลติยางพารา วิธีการทํายางกอนถวยที่มีคุณภาพ จะสามารถขายไดราคาสูง 

                              
 

5. การเลี้ยงปลา เสริมรายได ลดรายจายในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

6.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 
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แปลงเรียนรู 

        
 

เครือขาย : การยางแหงประเทศไทย สํานักงานประมง สํานักงานปศุสัตว สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานชลประทาน 
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวปวีณา ฉัตรเทียนชัย ตําแหนง: นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 06 1180 0354 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ทเุรียน          พื้นทีเ่ปาหมาย :  17,029 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,919 ครัวเรือน   สถานที่ต้ัง : บานวังใหม หมู 5 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 5.948177  Longitude 101.157235  

  X 738818  Y 657942  Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

           
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายประคอง หอมรส อายุ 75 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9502-00126-90-0 

ที่อยู : บานเลขที่ 7 บานวังใหม หมู 5 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 

เบอรโทรศัพท : 08 6287 5753 

สถานการณของพื้นที่ : ทุเรียน เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของอําเภอเบตง โดยทุเรียนพันธุหมอนทองมี

ปริมาณการผลิตและมูลคามากที่สุด เมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุอ่ืนๆ พ้ืนที่การปลูกทุเรียนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองมาจาก

ราคายางพาราตกตํ่า ประกอบกับในระยะ 5 ปที่ผานมา ราคาผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นมาโดยตลอด  ทําใหเกษตรกรบางสวน

โคนยางพารา เพ่ือปรับเปลี่ยนมาทําสวนทุเรียน 

แนวทางการพัฒนา 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน ลง 10 เปอรเซ็นต มี โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

                          2. การผลิตทุเรียนใหไดคุณภาพ ผลผลิตมีทรงผลและนํ้าหนักผลตรงตามที่มาตรฐานกําหนด 

ปราศจากโรคและแมลงเขาทําลาย  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 

           2. การรักษาโรครากเนาโคนเนาทุเรียน โดยใชวิธีผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1 การปลูกและการดูแลรักษาทุเรียน 

                                   
ฐานการเรียนรูที่ 2 การปองกันและกําจัดโรคทุเรียน 
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ฐานการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการนํ้า และการใชนํ้าอยางรูคุณคา 

                                         

ฐานการเรียนรูที่ 4 การจัดการดินและปุย 

                                 
ฐานการเรียนรูที่ 5 การลดตนทุนการผลิต 

                                 
ฐานการเรียนรูที่ 6 การประมง 

                                  
ฐานการเรียนรูที่ 7 การกรีดและการเพ่ิมผลผลิตยางพารา 

                                
ฐานการเรียนรูที่ 8 การเลี้ยงไก 

                                     
ฐานการเรียนรูที่ 9 การทําบัญชีครัวเรือน 
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แปลงเรียนรู :  

                                     
เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 15 ศูนย ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสมชาย ทองพูล  ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 08 1609 5825 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  3,503 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  634  ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานลําพะยา  หมูที่ 2  ตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.68187   Longitude  101.069921     X 0728825  Y0739062 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายธัญญา  แกวเจริญ   อายุ 43 ป   

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9501-00397-15-4 

ที่อยู  :  10/1  หมูที ่3  ตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

เบอรโทรศัพท : 09 8045 4766 

สถานการณของพื้นที่ :   เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลลําพะยา  สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบล 

สวนใหญเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา (S1)  โดยปลูกเพ่ือจําหนายในรูปของยางกอนถวยเปนสวนใหญ  ซึ่งใน

พ้ืนที่ไมนิยมทําเปนยางแผนดิบ  เพราะคอนขางใชเวลามากกวา  ทั้งน้ีเกษตรกรมีการทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียว โดยปลูก

ยางพาราแคชนิดเดียว  เมื่อราคายางตกตํ่าทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการกรีดยางไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต อีกทั้ง

เกษตรกรบางสวนยังขาดความรูในการผลิตยางพาราใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของยางพาราใหสูงขึ้น 

แนวทางการพฒันา :  -    ลดตนทุนในการผลิตยางพารา 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราใหมีประสิทธิภาพ 

- การทําการเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพารา  เพ่ือเสริมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิต  ทํากิจกรรมการเกษตรเสริมรายไดในสวนยาง 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่ 1  การจัดการโรคยางพารา 

 โรคและศัตรูยางพารา และวิธีการปองกันกําจัด

 ประโยชน และวิธีการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา

สา
มแ

ยก
บา

นเ
นีย

ง 

ศูนยเรียนรูฯ 

 เซเวน ต.ลําใหม 

วัดลําพะยา 

หาดใหญ 

ฐานเรียนรูที่ 2 บัญชรีับจายครัวเรือน 

 การทําบัญชีรายรับ-รายจายครัวเรือน

 บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
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ฐานเรียนรูที่ 3 สหกรณ (การรวมกลุม) 

 นิทรรศการวิชาการ เรื่องสหกรณ

และการรวมกลุม 

ฐานเรียนรูที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานปศสุตัว 

 ระบบการเลี้ยงสัตวปกแบบปองกันโรค

และการเลี้ยงสตัวที่เหมาะสม 

ฐานเรียนรูที่ 7 การเพาะขยายพนัธุพชื 

 การเพาะขยายพันธุ วิธีตางๆ

 ฐานเรียนรูที่ 9 การเกษตรผสมผสานในสวนยาง 

 การเกษตรแบบผสมผสานในสวน

ยางพาราสามารถสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 20 ศูนย 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวปุณญิสา  เซงซิ้ว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9638856

ฐานเรียนรูที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติดานประมง 

 การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน

 การทําอาหารปลาจากวัตถุดิบในทองถิ่น

ฐานเรียนรูที่ 6 การใชน้าํอยางรูคณุคา 

 การทําระบบนํ้าแบบแอรเวย การบริหาร

จัดการนํ้าใหเกิดประโยชนสงสด

ฐานเรียนรูที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติยางพารา 

 เทคนิคการกรดียางพารา

 การผลิตยางกอนถวยใหมีคณุภาพ

ฐานเรียนรูที่ 10 การลดตนทนุการผลิต 

 การลดตนทุนการผลิต โดยการการผลิตนํ้าหมัก

ชีวภาพ  การผลิตปุยหมักชีวภาพใชเอง
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  

สินคาหลัก : ยางพารา   พื้นทีเ่ปาหมาย : 188,686 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,796 ครัวเรือน สถานทีต้ั่ง : บานบาโย หมู 8 ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

พิกัด : Latitude 6.46547  Longitude 101.12644 

  x 0735178   Y 0715151  Zone 47N 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายดอเลาะ สะตือบา อายุ 53 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-9505-00127-75-8 

บานเลขที่ 101 หมู 8 ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา     เบอรโทรศพัท : 08 1096 9047 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ปลูกยางพาราเปนหลักรอยละ 88.64 เกษตรกร

มักมีเวลาวางภายหลังจากกรีดยางพารา ราคายางพาราตกตํ่า ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 

แนวทางการพัฒนา : การสรางรายไดเสริมจากแปลงยางพาราดวยวิธีเกษตรผสมผสานทั้งดานพืช สัตวและประมง รอย

ละ 70 ของพ้ืนที่ และการลดตนทุนการผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การปลูกสละอินโดเพ่ือเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา และเกษตรผสมผสาน 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรู 1 การปองกันและการจัดการโรคยางพารา พืชเสริมรายไดในสวนยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การรวมกลุมสหกรณ รวมกลุมเพ่ือผลติและจัดการการผลผลิต ตามความตองการของสมาชิก 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเพ่ิมปริมาณและคณุภาพผลผลิต การปลูกพืชรวมยางพารา และการทําเกษตรผสมผสาน 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 การผลิตปุยเพ่ือลดตนทุน การตรวจวิเคราะหดิน ผสมปุยใชเอง และการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การทําบัญชีรับจาย / ครัวเรือน เพ่ือควบคุมรายรับ/รายจายในครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูที่ 6 การใชนํ้าอยางรูคุณคา ลดการใชนํ้าในภาคการเกษตร ระบบนํ้าหยด การสูบนํ้าแบบแอรแว 

ฐานการเรียนรูที่ 7 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเสริมรายได และการผลิตพืชอาหารสัตว 

ฐานการเรียนรูที่ 8 เทคนิคการเลี้ยงปลานํ้าจืด และการแปรรูปอาหารจากปลานํ้าจืด 

แปลงเรียนรู : 

เครือขาย : ศนูยเครือขาย จาํนวน 18 ศูนย ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวกามีละห  หะมะ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 08 9872 8980 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเนินงาม  
สินค้าหลัก  การผลิตข้าวนาปี 
พื้นที่เป้าหมาย  34,826 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย  5,583 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง  บ้านโต๊ะน๊ะ  หมู่ที่ 1  ต าบลเนินงาม  อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พิกัด X  =  0759362      Y  =   0718287 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

               

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  นายวาหะ  ดอเลาะเจ๊ะแต อายุ 52 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 34/1  หมู่ที่ 1  ต าบลบาโงย  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
เบอร์โทรศัพท์ 086 - 3583409 
สถานการณ์ของพื้นที่  

พ้ืนที่ต าบลเนินงามส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวปานกลาง (S2)  
เกษตรกรมีอาชีพท านาปีด้วยวิถีดั้งเดิม ใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง ท านาด า และเก็บรวงมัดเป็นก า มีผลผลิตเฉลี่ย 
320-380 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อราคาปุ๋ยแพงขึ้นประกอบการฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดความเสียบหายต่อผลผลิต 
เกษตรกรท านาน้อยลง ปล่อยให้ที่นารกร้าง จากการท าเวทีประชาคมของชุมชน เกษตรกรยังมีความต้องการ
ท านา และต้องการฟื้นฟูที่นารกร้าง   
แนวทางพัฒนา   1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต

2. การผลิตข้าวได้คุณภาพดี
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  1.เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การท าการเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสม

ถนนโกตา-บดุ ี

ถนน รามนั-ยะลา 
สี่แยกไฟแดง

โกตาบารู 
ถนน รามนั-ยะลา 

สนง.เกษตร 
อ.รามนั 

ร.ร.โกตาบารู 

รพ.สต.บาโงย 
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หลักสูตร 1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และการลดต้นทุน 
การผลิตข้าว 

 2. การท าการเกษตรแบบในรูปแบบไร่นาสวนผสม และการสร้างรายได้ได้เสริม 
ฐานการเรียนรู้   
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แนวคิด แนวทางในการเป็นอยู่อย่างพอเพียง แนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
จากกิจกรรมเสริม  
 
 
 
 
 

 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
     -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่นาจนถึงการเก็บเกี่ยว 
     -การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
     -การส ารวจระบบนิเวศแปลงนา โรค แมลง  
     -การใส่ปุ๋ยตามระยะพืช ถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา 
 

 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การลดต้นทุนการผลิต  
     -การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ และเศษวัสดุที่เหลือใช้ในแปลง 
     -การผลิตสารชีวภัณฑ์  
     -การผลิตน้ าหมักชีวภาพจากสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21



ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการน้ า 
     -เครื่องเพ่ิมแรงดันน้ าแบบประยุกต์ ต้นทุนต่ าน้ า  
     -การใช้น้ าระบบหมุนเวียน  
     -การให้น้ าระบบน้ าหยด 

 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างรายได้เสริมด้านปศุสัตว์/ประมง    
     - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไข่/ เป็ดเทศ/ไก่พ้ืนเมื้อง  
     - การผสมอาหารไก่เอง                                                                    
     - การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 

 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู้  
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร ขนาดแปลง ๑ ไร่ (กิจกรรมพืชคือข้าว) เพ่ือฝึกปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เกษตรกรจะส ารวจติดตามสถานการณ์ในแปลง IPM ทุกครั้งที่มี
การประชุมและร่วมกันตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยปฏิบัติ  ตามแนวทางการฝึกตามแบบฝึกหัด
เรื่องการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ที่ยึดเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ และ  มีการจัดท าแปลงศึกษาประเด็น
ต่าง ๆ ในแปลงนี้ด้วย 

 

 
 
 
 
 
เครือข่าย  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอรามัน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี สถานีพัฒนาที่ดินยะลา สนง.
ประมงอ าเภอ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ สนง.สหกรณ์จังหวัด สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด การยางแห่ งประเทศ
ไทย 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์  091-0488578 
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