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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : มะพราว     พื้นที่เปาหมาย : 5 ไร  เกษตรกรเปาหมาย : 73 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่  45/4  บานทองนาง   หมูที่ 5 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X 0615272  Y 1077561 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

                           ถนนวัดโพธ์ิ – ทองนายปาน               

 

               5oo 

            ทีท่ําการผูใหญ 

                หมูที่ ๕ 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายนพดล  เรืองจันทร  อายุ 48 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-1009-05765-61-7 

                            บานเลขที่ 45/4  บานทองนาง  หมูที่ 5 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
เบอรโทรศัพท : 0828058895 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมสีวนมะพราวอายุมากกวา 50 ป เนนขายผลผลิตใหพอคาคนกลาง ราคา

ผลผลิตตกตํ่า  ขาดการบํารุงรักษา เกิดปญหาแมลงศัตรูมะพราว  ดานการรวมกลุมเกษตรกรใหความสําคัญนอย  ทาํใหรายได

จากการทําสวนมะพราวมีนอย  เกษตรกรเลยไมมีการบรหิารจัดการสวนมะพราวใหเกิดรายได 

แนวทางการพฒันา :  1.  ลดตนทุนการผลิต   2.  เพ่ิมมูลคาผลผลิตมะพราว เชน การแปรรูป  3.  สรางอาชีพเสริม   

4.  เพ่ิมผลผลติ  5. รวมกลุมตอรองราคา     

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. ทําแปลงมะพราวเปนมะพราวอินทรีย  2.  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

หลักสูตรการเรียนรู:  1. ลดตนทุนการผลิตมะพราว 2. แปรรูปผลผลิตมะพราว 

ฐานการเรียนรู : ที่  1  การเตรียมพันธุมะพราว  การเลือกสวนพันธุ การเลือกตนพันธุ การเลือกผลพันธุ  แนะนําใหเกษตรกร

เลือกมะพราวใหญ  โดยเพาะพันธุมะพราวใหญเกาะพะงัน 

ศูนย 

ศูนย 

ศูนย 
 ถนน 

ธาร

เสรจ็ 
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ฐานการเรียนรู : ที่  2   พ้ืนที่ปลูก สภาพดิน เปนดินรวน หรือรวนปนทราย อุมนํ้าไดดี ถาเปนดินเหนียวตองมีการระบาย

นํ้าดี สภาพดินเปนกลาง หรือเปนกรดเพียงเล็กนอย pH ระหวาง 6-7 หนาดินมีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร  

 ฐานการเรียนรู : 3   การปลกูมะพราว ระยะปลูก เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่มีผลตอจํานวนผลผลิตที่จะไดรับถาปลูกถี่

เกินไปตนมะพราวจะบังรมกัน ไมสามารถจะปรุงอาหารไดอยางเต็มที่ ตนสูงชะลูด ออกผลไมดก แตถาปลูกหางกันมาก จะได

จํานวนตนนอย ผลผลิตก็นอย วิธีการปลูก ควรปลูกในฤดูฝน 

ฐานการเรียนรู : ฐานที ่ 4   การดูแลรัก

สวนมะพราว การใสปุยฤดูทีเ่หมาะที่สุดที่จะใสปุยใหมะพราว คือ ในชวง

ตนและปลายฤดูฝน ในชวงน้ีมีความช้ืน  การดูแลสวน  โดยการใชแรงคน 

ถากดวยจอบ หรือดายดวยมีด  ใชเครื่องทุนแรง 

ฐานการเรียนรู : ฐานที ่ 5   การปองกันและ

กําจัดศัตรูมะพราวโดยชีววิธี  การใชเตียนเบียนในการปองกันและควบคมุแมลงดํา

หนามและหนอนหัวดํามะพราว 

 
ฐานการเรียนรู : ฐานที ่ 6   การแปรรูปผลผลิตจากมะพราว การทํานํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  นํ้ามันมะพราวสกัดรอน  และ

การทํานํ้ากะทิ  การทําปุยหมกัจากขุยมะพราว 
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เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกาะพะงัน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสุมนรัตน  นาคมณ ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089-6483855 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : มะพราว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 75  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานบางรักษ หมูที่ 4 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด :  X : 616239 Y : 1055354 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายคณิต สมวงศ อายุ 58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3100903050831 

ที่อยู : บานเลขที่ 8 บานบางรักษ หมูที่ 4 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 089-8735989 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนทีส่วนใหญมีสวนมะพราวที่มีอายุมากกวา 60 ป สงผลใหไดรับผลผลิตตํ่า 

และมีการขายผานพอคาคนกลาง ขาดการรวมกลุม เกดิปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ซึ่งหากปลูกมะพราวเชิงเด่ียว 

ขาดการบํารุงรักษา รวมถึงมีปญหาศัตรูมะพราวทําลาย โดยเฉพาะแมลงดําหนาม หนอนหัวดํา ดวงงวงและ     

ดวงแรด จะทําใหมีผลกระทบตอรายไดในครัวเรือน จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร 

แนวทางการพฒันา : 1. สงเสริมการปลูกมะพราวพันธุดีทดแทนสวนเกา 

        2. สงเสรมิการปลูกพืชแซมในสวนมะพราวและกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายได 

        3. สงเสรมิการผลิตปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. กจิกรรมเกษตรผสมผสาน 

           2. การผลิตปุยอินทรยี 

           3. การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ประธาน ศพก. 

 

ศูนยเรียนรู 

ถนนบางรักษ 

7-11 ธนาคารกรุงไทย 

บางรักษซ์.10 

สาธารณสุขบางรกัษ 

แมน้ํา ปลายแหลม 

ส่ีแยกบ่อนไก่ 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การเกษตรผสมผสาน มีหลายกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การผลติปุยอินทรีย จากเศษวัสดุเหลือใชในแปลง สามารถลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย ใชเศษอาหารและเศษวัสดุในแปลง ไดปุยหมักนําไปใชในแปลง 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. กาบมะพราวสับเพ่ือวัสดุเพาะปลูก ลดการระบาดดวงแรด เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. โรงอบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุน สะอาด ปลอดภัย 
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แปลงเรียนรู : กิจกรรมเกษตรผสมผสานที่มีหลากหลายกิจกรรม ชวยลดความเสี่ยง และเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : สมาชิกศพก.เครือขาย และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม กรมสงเสรมิการเกษตร 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายศิริชัย อ่ิมดํา ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 083-5206899 

7



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 155,771 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 6,339 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทากระดาน หมูที ่7 ตําบล บานยาง อําเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด : Latitude 9.07935 Longitude 98.98084 X 497894  Y 1003624 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 
 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายเจษฎา  หนูสุข  อายุ  58 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8408-00277-89-6 

ที่อยู : บานเลขที่ 23/1 หมูที่ 10 ตําบลบานยาง  อําเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวัด สุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 090-8749199 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพปลูกยางพารา และปาลมนํ้ามัน เปนพืชเศรษฐกิจหลัก 

แตปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปญหาคอื ราคาผลผลติพืชทั้ง 2 ชนิด มีราคาตกตํ่าและรายไดไมเพียงพอตอ

การครองชีพ 

แนวทางการพฒันา : 1.การปองกันกําจัดโรคยาง  2.การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน  -3.การเพาะเห็ดฟางแบบ

กองเต้ีย  4.การปลูกสละอินโด  5.การเลี้ยงโคขุนในสวนยาง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1.การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน และแบบกองเต้ีย  2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

การจัดการดานการตลาด  3.การผลิตเช้ือไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันโรคยาง  4.การปลกูพืชแซมในสวนยางพารา 

เชน สละอินโด 5.การเลี้ยงโคขุนในสวนยาง 

 

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

ประธาน ศพก. 

 

อ.คีรรีฐันิคม อ.พนุพิน 

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ 
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ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปองกันกําจัดโรคยางพารา  โดยการผลิตเช้ือไตรโคเดอรมา 

   
ฐานการเรียนรูที่ 2. การปลกูพืชรวมยาง เชน การปลูกสละอินโด 

     
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การสรางอาชีพเสริมในสวนยาง เชน การเลี้ยงโคขุน การเพาะเห็ดฟาง เปนตน 

   

ฐานการเรียนรูที่ 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการตรวจวิเคราะหดิน การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน  

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. เศรษฐกิจพอเพียง 
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แปลงเรียนรู : แปลงยางพารา ที่ต้ังหมูที่ 5 ตําบลบานยาง อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

   
เครือขาย : วสช.กลุมเลี้ยงโค-กระบือบานยางพัฒนา  ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  ศูนยจัดการศัตรูพืช 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนิสิตา  เพชรา  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0847039696 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเคียนซา 

สินคาหลัก  ปาลมนํ้ามัน 

พ้ืนที่เปาหมาย  85,320 ไร 

สถานที่ต้ัง : บานคลองจัน   หมูที่ 4  ตําบลเขาตอก  อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด   X   :  528614    Y  :  980857  คา Latitude  คา Longtitude 

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเคียนซา  นายทรงชัย  พัฒนะ   

แผนที่ต้ังศูนยฯ 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

   ส่ีแยกบา้นนาเดิม                 ถนนสายบา้นนาเดิม – เคียนซา 

                                                                               
                                                                                ศูนยเ์รียนรู้          โรงเรยีนบา้นคลองจนั 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู  นายทวีศักด์ิ  พลายเมือง    

ที่อยู  61  หมูที่ 4  ตําบลเขาตอก  อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี เบอรโทรศัพท  086-274-1300 

แปลงเรียนรู 

 

      
 

สถานการณของพ้ืนที่ 

เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอเคียนซามีการทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก  รองลงมาเปนปาลมนํ้ามัน มี

พ้ืนที่ปลูกประมาณ  85,320 ไร  พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันสวนใหญเปนพ้ืนที่ช้ันความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 

รอยละ 80 ปญหาที่พบในการผลิตปาลมนํ้ามัน คือ ผลผลิตตอไรตํ่า ราคาปจจัยการผลิตสูง   

แนวทางพัฒนา 

1. การเพ่ิมผลผลิต  มีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตใหได 200 กก./ไร/ป  โดยเพ่ิมจาก 2,600 กก./ไร/ป เปน 

2,800 กก./ไร/ป 
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2. การลดตนทุนการผลิต  มีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 1,400 บาท  โดยลดจาก  6,974 บาท/

ไร เปน   5,574 บาท 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  

1. คณะทํางานศูนยเรียนรูฯ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆของศูนยเปนอยางดี 

2. มีแปลงเรียนรูและฐานเรียนรูตาง ๆ ในการใหบริการแกสมาชิกศูนยฯและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ 

3. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของมีการบูรณาการในการดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารจัดการและ

งบประมาณ 

ฐานการเรียนรู 

 ฐานเรียนรูที่ 1  พันธุปาลมนํ้ามัน 

 

       
  

ฐานเรียนรูที่ 2  การเก็บตัวอยางดินและใบปาลมนํ้ามัน 

 

        
  

ฐานเรียนรูที่ 3  การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบปาลมนํ้ามัน 
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ฐานเรียนรูที่ 4  การใหนํ้าปาลมนํ้ามัน 

 

        
  

ฐานเรียนรูที่ 5  การเก็บเกี่ยวปาลมนํ้ามัน 

 

   
  

 ฐานเรียนรูที่ 6 การทําปุยหมกัและการใชประโยชน 

 

   
 

ฐานเรียนรูที่ 7 การทํานํ้าสกดัชีวภาพและการใชประโยชน 
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ฐานเรียนรูที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

         

   
 

ฐานเรียนรูที่ 9 การจัดทําบัญชีฟารม 

 

   
 

 

ศูนยเครือขาย :  1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลเขาตอก 

  2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเขาตอก 

  3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานประชาธรรม 

  4. กลุมผูปลูกปาลมนํ้ามันบานศรีวิชัย 

  5. กลุมผูปลูกทุเรียนบานเขาสามยอด 

  6. กลุมแมบานเกษตรกรบานปลายคลอง 

  7. กลุมผูเลี้ยงผึ้งโพรงบานปลายคลอง 

  8. กลุมผูเพาะเห็ดบานมิตรประชาราษฎร 

  9. กลุมผูเลี้ยงปลาบานหวยลึก 

          10. กลุมผูปลูกผักตําบลเคียนซา 

   

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

 นายญานณรงค  หนุเจรญิกลุ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท  08-0700-1055 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สินค้าหลกั : ปาล์มนํ้ามันคุณภาพ 
สถานทีต่ัง้ : 91/1 หมูท่ี่4 ตําบลคลองน้อย อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พกิดั : x 499104 y 941202 zone 47p 
แผนทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ : 

                                              
 

ชื่อประธานศนูย์เครือขา่ย : นายสมหมาย  บัวพรหม 

เบอร์โทรศพัท ์:  087-8985572 
เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย  : การผลติปาล์มนํ้ามันคุณภาพ และการทําเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัสตูรการเรียนรู ้: 1.การผลิตปาล์มนํ้ามนัคุณภาพ 
       2.การทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
       3.การทําเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.การจัดทําบัญชีฟาร์ม 
 
ฐานการเรียนรู้  :                         
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 การผลิตปาล์มนํ้ามันคุณภาพ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การปลูกพืชไร่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล 
 

        
 
ฐานการเรียนรู้ที่  3 การทําเกษตรผสมผสาน 
 

        
 

 
 
 
แปลงเรียนรู้ : 

 
 

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมการเกษตร :  นางสาววันสงกรานต์  ศรีเผือก 
เบอร์โทรศพัท ์: 085-3824263 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไชยา จังหวัด สุราษฎรธานี 

สินคาหลัก :  ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  1,255  ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 101  ราย 

สถานทีต้ั่ง :  หมูที่ 5  ตําบล ตะกรบ  อําเภอ ไชยา  จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด :  X : 524477  Y : 1047511 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายชรินทร เช้ือบอคา อายุ  49 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 38406-00140-421 

ที่อยู :บานเลขที่ 37/1 หมูที ่4 ตําบล ตะกรบ อําเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 084-8389413 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่ชายทะเลดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและเกษตรกรขาดความรูในการจัดการดินปุย 

แนวทางการพฒันา : 1. ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน 

        2. ผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน 

        3. ผลิตปุยอินทรียใชรวมกับเคม ี

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

           2. ผลิตปุยอินทรียใชรวมกับปุยผสมตามคาวิเคราะหดิน 

           3. ศดปช. มีความเขมแข็งในการจดัการดินปุยใหกับสมาชิก ศพก./แปลงใหญ 

ฐานการเรียนรู : มีฐานเรียนรูทําความตองการของชุมชน ดังน้ี 

ฐานการเรียนรูที่ 1. ความรูทั่วไป เน้ือหาไดแก เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน แผนผลิตรายบุคคล อ่ืนๆ 

 ส่ีแยกไชยา 

  ส่ีแยกทา่โพธ์ิ 

  สามแยกบา้นตะกรบ 

  สามเครดิตยเูน่ียน 
  ศพก.อาํเภอไชยา 

  ส่ีแยกรุง่เรอืง 
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ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําปุยหมัก ไดแก ปุยหมักแบบกองเต้ีย ปุยหมักแบบเติมอากาศ ปุยหมักแบบกระสอบ 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การทํานํ้าหมักชีวภาพ ไดแก นํ้าหมักจากปลา นํ้าหมักจากเศษพืช นํ้าหมักฮอรโมนพืช 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การจัดการดิน ไดแก การเก็บตัวอยางดิน การตรวจวิเคราะหดิน การอนุรักษดินและนํ้า 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การผสมปุยใชเอง ไดแก การผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน การจัดการดานอ่ืนๆ ในการใชปุย 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูไดแก แปลงของ ศพก. /แปลงใหญ/ ศดปช. 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย :  ม ี3 ศพก.เครือขาย ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนเวียง วช.ไมผลบานเขาหลัก วช.บานหนองผักหนาม 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเธียรชัย พิชัยรัตน ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 093-5825250, 093-5841613 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 70 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 77 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานเหนียก หมูที่ 2 ตําบล ปากแพรก อําเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด : X 573039 Y 1016739 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายปญญา ชูแกว อายุ 48 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  384030007845 

ที่อยู :บานเลขที่ 21/2 บานเหนียก หมูที ่2 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสรุาษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 081-6767276 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1.ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมใน ศพก.เปนที่สาธารณะ 

     2. แปลงเกษตรกรตนแบบที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนควรดําเนินการแยกสวนใหชัดเจน 

     3. ฐานเรียนรูควรมีการปรับปรุงใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

     4. ควรมีงบประมาณในการกอสราง/ปรับปรุงอาคารประชุม 

     5. ปรับปรุงถนนภายใน ศพก.โดยประสานงานองคการบริหารสวนตําบล     

จุดเดนของศนูยเรียนรู :1. ศพก.มีพ้ืนที่ 70 ไร ปลูกปาลมนํ้ามัน 50 ไร สามารถพัฒนาตอยอดได 

           2. มีแหลงนํ้าขนาดใหญ จํานวน 15 ไร 

           3. มีการบูรณาการและงบประมาณของแตละหนวยงานในการขับเคลื่อนฐานเรียนรู 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต 

    

           

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรูที่ 3. อาชีพเสริม/รายไดเสริม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ไมโตเร็ว/พืชสมุนไพร 

 

 
 

 
22



 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

 

       
 

แปลงเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของแปลงเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกิน 3 ภาพ 

            แปลงเรียนรู 

 

  1.ระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวางทางใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การผสมปุยเคมีใชเอง 
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เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอดอนสัก (ปาลมนํ้ามัน) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายเดชา เกิดแกว ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-0277891 

24



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาฉาง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 56,431 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,391 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเชียร หมูที่ 5  ตําบลคลองไทร  อําเภอทาฉาง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : Latitude 9.184121 Longitude 99.158814  X 517931 Y 1015589 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายยศฐศักด์ิ  เย่ียงกุลเชาว อายุ 50 ป  

        เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8099 00219 04 7 

ที่อยู : บานเลขที่ 123/3 บานนาลึก หมูที ่8  ตําบลคลองไทร อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 083 – 3883026 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลคลองไทร สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันรอยละ 40 รองจากยางพารา 

และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามัน (S1)แตประสบปญหาผลผลติตํ่าตนทุนการผลิตสูงจาก

ราคาปุยเคมแีละการใชในปรมิาณทีม่ากเกินความตองการของพืช  

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน เฉลี่ยกิโลกรมั

ละ 3 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหเหลอืกิโลกรัมละ 2.80 บาท 
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั 

    

 
 

 

 −̄¤ฃ¤ฐþ¤¤̄ ¤ญີ̨ý−−ฅญ∙ ີ 41 ̨ ณ̄½¤ີ

ศนูย์เรียนรู้

 

จ×Ý.̄ πจ̊ปÞ¤ີ

จ.½ณ−½ฏ−ີ-  จ.ป̨∙ญ 

จฤญท¾จÞƠญ̋ญີ̊

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

เกษตรกรตนแบบ 
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ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน แนะนําใหเกษตรกรมกีารเลือกพ้ืนที่ปลูก การใชพันธุดีและการ

ดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันอยางถูกตอง 

 

               
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน/ปุยตามคาวิเคราะหดิน แนะนําองคความรูดานการจัดการดิน/ปุยตามคา

วิเคราะหดิน  การจัดการดิน/ปุยในสวนปาลมนํ้ามันและวิธีการเก็บดินที่ถูกตองเพ่ือการวิเคราะห 

 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ ประกอบดวยองคความรูดานการผลิตปุยหมักและนํ้า

หมักชีวภาพ ทั้งการหมักแบบใชออกซิเจนและการหมักแบบไมใชออกซิเจน 

 

               
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การปองกันกําจัดโรค แมลงและสัตวศัตรูปาลมนํ้ามนั ประกอบดวยองคความรูดานการ

ปองกันกําจัดโรคที่สําคญัของปาลมนํ้ามัน  แมลงและสัตวศัตรูปาลมนํ้ามนั และวัชพืชในสวนปาลมนํ้ามันพรอม

วิธีการควบคุม 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. การทําบัญชีฟารม ประกอบดวยวิธีการจัดทําบัญชีพรอมประโยชนในการจัดทําบัญชีฟารม 

 

                     
 

ฐานการเรียนรูที่ 6. อาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน องคความรูดานอาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

การเลี้ยงปลาหมอชุมพร การเตรียมบอเลี้ยง การปลอยปลาน้ิว อาหารและการใหอาหาร การเปลี่ยนถายนํ้า  

การเลี้ยงกบ  การใหอาหารกบรุนหรือกบเน้ือ  การเจริญเติบโต  การจัดการและการดูแลรักษา 

 

                   
 

แปลงเรียนรู : แปลงปาลมนํ้ามัน จํานวน 20 ไร ที่ต้ังหมูที ่5 ตําบลคลองไทร อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี  

  

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยวิจัยและพัฒนาปาลมนํ้ามันสุราษฎรธานี, สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมลฤดี  สวัสดี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 093 - 5741402 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 94,267 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 4,427 ราย 

สถานทีต้ั่ง : เลขที่ 111 หมูที่ 7 ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี  84170 

พิกัด :Longitude 98.947523   Latitude 9.663457 

 

ระดับการพัฒนาของศนูย ฯ : 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู:นายปรีชา  มะลทิิพยอายุ 54 ป  

บานเลขที่ 111 หมูที่ 7 ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท: 0833885532 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพ้ืนที่ หมูที่ 7 ตําบลคลองพา สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามัน โดยจําหนายผลผลิตแก 

ลานเทปาลมนํ้ามันที่ในพ้ืนที่ แตประสบปญหา คือ  

 - ราคาผลผลิตตกตํ่า 

- ตนทุนการผลิตสูง คาจางตัดปาลม การใสปุยขาดหรือเกินความจําเปน 
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 - คุณภาพผลผลิตตํ่า (ตัดปาลมดิบ) 

- การรวมกลุมยังไมเขมแข็ง 

แนวทางการพฒันา: พัฒนาสมาชิกศูนยเรียนรูฯ และกลุม ทํากิจกรรมลดตนทุนการผลติและเพ่ิมคุณภาพปาลมนํ้ามัน 

โดยมีแนวทางดังน้ี 

   - ผลิตปุยอินทรียใชเอง เพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี 

   - ต้ังกองทุนปุย สรางอาคารและผสมปุยเคมีใชเอง และใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

   - รวมกลุมทาํกิจกรรม อบรม สรางเครือขายปาลมนํ้ามันคุณภาพคูกับโรงงานและลานเท 

เปาหมายในการดําเนินงาน 

  เพ่ิมผลผลิตปาลมนํามนัของแปลงเรียนรู จาก 3,150 เปน 3,250 กิโลกรัม/ไร/ป 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตปุยอินทรีย การผสมปุยเคมี 

การนําไปใชประโยชน: ขยายผลการผลิตปุยอินทรีย และการผสมปุยเคมีหรือใชปุยผสม ตามคาวิเคราะหดิน 

 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลติปุยอินทรีย / ผสมปุยเคม ี

   2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน  

ฐานการเรียนรู : 5 ฐานหลกั และฐานเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเสริมตางๆ ใน ศพก. และเครือขาย 

ฐานการเรียนรูที่ 1 ผสมปุยเคมี (วสช.ปาลมนํ้ามันบานทาไทบน  สาธิตการผสมปุยในงาน Field day) 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ผลิตปุยอินทรีย (ลานหมักปุย อบต.คลองพา สนับสนุน มีการหมักปุยอยางตอเน่ือง) 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การวิเคราะหดิน (ต้ังโตะใหบริการ โดยทีมงาน ศดปช.) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 การขยายเช้ือไตรโคเดอรมา (ต้ังโตะใหบริการ โดยทีงาน ศจช.) 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การเพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามัน (แปลงเรียนรูปาลมนํ้ามัน : โครงการยุทธศาสตรสินคา) 

ฐานการเรียนรูที่ 6 กิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงใน ศพก. 
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แผนที่ต้ังภายในศูนยเรียนรู (แปลงเรียนรูปาลมน้ํามัน)        

     นํ้าหมักชีวภาพ          

     ปุยพระราชทาน           

     ผสมปุยเคมี           

     สวนปาลมนํ้ามัน          

     ทีท่ําการผูใหญบาน           

      หมูหลมุ           

     บอไสเดือน           

    บอบาดาล           

     ผกัในลอรถยนต 

     ปลาดุกในบอพลาสติก   

    สถานที่สรางศาลาเรียนรู ศพก.       

              

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายชํานาญวิทย  ทินวงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 0935740967 , 077381206 

บา้น 

สระ 

ลาน

หมกั

ปุ๋ ย 

30



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน 
พื้นที่เป้าหมาย : 182,750 ไร่ (พ้ืนที่ท าการเกษตรของอ าเภอบ้านนาสาร) 
เกษตรกรเป้าหมาย : 6,850 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 394/1 หมู่ที่ 1 ต าบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
พิกัด : Latitude: 8.7087968 Longitude 99.35372358 x: 538910 y : 962676  Zone: 47 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : ให้แสดงแผนที่ตั้งพอสังเขป 

      
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสินชัย วงศ์จินดา อายุ 57 ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3841200361536  
ที่อยู่ : เลขที่ 394/1 หมู่ที่ 1 ต าบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8718821 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 1.เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความต้องการได้รับองค์ความรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร 
            2. เกษตรกรขาดอาชีพเสริม มีรายได้จากอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว 
แนวทางการพัฒนา : 1. ด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
        2. มีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
        3. เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้และตัวกลางในการประสานงานด้านการเกษตร 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. ความต่อเนื่องของกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ 
           2. ฐานเรียนรู้และกิจกรรมมีความหลากหลาย 
           3. ประธานศูนย์ มีจิตสาธารณะ อีกท้ังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. พืชผักสวนครัวและการลดโรค  
- มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริโภค และจ าหน่าย 

   
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียยางพารา 
- ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียยางพาราที่เกิดจากกระบวนการท ายางแผ่นรมควันของวิสาหกิจชุมชนยางพาราพรุพี 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเลี้ยงวัว 
- สาธิตการเลี้ยงวัวที่ศาลาประชาคมวัว ต าบลพรุพี อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากมูลวัว 

  
 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ า,การเลี้ยงไส้เดือนดิน และสารชีวภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคแมลง 
-สาธิตการท าและการใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ า,การเลี้ยงไส้เดือนดิน และสารชีวภัณฑ์ ป้องกันรักษาโรคแมลง 

    
แปลงเรียนรู้ : มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริโภค และจ าหน่าย 

  
เครือข่าย :   
 ศพก.เครือข่าย 
  ศพก.เครือข่ายต าบลทุ่งเตา     ศพก.เครือข่ายต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ศพก.เครือข่ายต าบลควนศรี           
  ศพก.เครือข่ายต าบลนาสาร ศพก.เครือข่ายต าบลทุ่งเตาใหม่  ศพก.เครือข่ายต าบลท่าชี  

       แปลงใหญ่ 

  แปลงใหญ่กล้วยหอม แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลท่าชี แปลงใหญ่ยางพาราต าบลควนศรี 
 หน่วยงานภาครัฐ 
         ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านนาสาร สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี 
  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร   สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร 
  ส านักงานประมงอ าเภอบ้านนาสาร  ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร  ส านักงานเทศบาลต าบลพรุพี 
  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาบ้านนาสาร โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลพรุพี 
  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านนาสาร 
 เครือข่ายอ่ืนๆ 
  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอบ้านนาสาร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอบ้านนาสาร   
  กลุ่มอสม.ต าบลพรุพี สภาองค์กรชุมชน  อาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสา 
  กลุ่มสตรีต าบลพรุพี วิสาหกิจชุมชนยางพาราพรุพี 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอิสริยะ เศรษฐวัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4499782 32



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก  ลองกอง 

สถานทีต้ั่ง  หมูที่   1  ตําบลเขาวง  อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X =489599            Y=992107    zone  47 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 
ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพิศาล  พิทักษแทน  อายุ  49  ป 

รหัสบัตรประชาชน : 3841700541665  เบอรโทรศัพท :  0908671037 

ที่อยู : 95/1 หมู 1 ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
สถานการณของพื้นที ่ :  เกษตรกรในพ้ืนทีส่วนใหญมีสวนลองกองอายุมากกวา  15  ป  ผลผลิตที่ได

คอนขางสูง เนนการขายผลผลิตแกพอคาคนกลาง  กลุมไมไดมีการรวบรวมผลผลิตเองเน่ืองจากลองกอง

จะออกสูตลาดในระยะเวลาประมาณ  1  เดือน  และออกในปริมาณมาก  ดังน้ันเจาของสวนจึงตองมีเวลา
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ในการบริหารจัดการใหสามารถขายลองกองไดทันตอเวลา  ซึ่งหากขายผลผลิตลาชาก็จะเกิดความเสียหาย

จํานวนมาก  ในดานการบริหารจัดการสวนเจาของสวนมีการดูแลอยางดี  ต้ังแตขั้นรดนํ้าเรงตาดอก  การ

ตัดแตงชอดอก  การตัดแตงกิ่ง  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  และการใสปุย  จึงทําใหผลผลิตที่ออกสู

ตลาดมีคุณภาพ  แตสิ่งที่กลุมยังขาดก็คือ  การรวบรวมผลผลิตสงตลาดที่สูงขึ้น   

แนวทางการพฒันา : มีเปาหมายของการพัฒนา  คือ  

   1.การเพ่ิมผลผลิต  เปน 1,000  กก./ไร 

   2.การลดตนทุนการผลิต  เปน  11,000 บาท/ไร 

   3.การรวบรวมผลผลิตสงตลาดที่สูงขึ้น 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การจัดทําแปลงสาธิตลองกอง  การวางระบบนํ้าแบบเทปสายนํ้าพุง  และ

ความสามารถในการถายทอดความรูของเกษตรกรตนแบบ 

หลักสูตรเรียนรู : 1.การลดตนทุนการผลิตลองกอง  2.การทําแปลงสาธิตระบบเทปสายนํ้าพุง 

ฐานเรียนรู : 1 การผลิตลองกองคุณภาพ 

        
ฐานเรียนรู : 2  การบริหารจัดการศัตรูพืช 

 

         
 

ฐานเรียนรู : 3  การการลดตนทุนการผลิต 

        
ฐานเรียนรู : 4  การตลาด 
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ฐานเรียนรู : 5   การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

       
ฐานเรียนรู : 6  เศรษฐกิจพอเพียง 

       
แปลงเรียนรู  

     
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวยุพเรศ  เชาววิทยา   

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  0806491767 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 88 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง :บานทาเรือเหนือ หมูที ่2  ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X 527973 Y 988552 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นางสมคิด  กุลเพ็ง อายุ 64 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 8413 00112 210 

ที่อยู :บานเลขที่ 59 บานทาเรือใต  หมูที่ 2 ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 080-6956205 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1. มกีารพัฒนาแปลงเรียนรูผลผลติปาลมนํ้ามนัจาก 2,800 กิโลกรมั/ไร/ป เปน 3,200 

กิโลกรัม/ ไร/ป     

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1.  ศพก.มีพ้ืนที่ 88 ไร ปลูกปาลมนํ้ามัน 80 ไร สามารถพัฒนาตอยอดได 

           2.  มีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

3. คณะทํางานศูนยเรียนรูฯ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆของศูนยเปน

อยางดี 

4. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของมีการบูรณาการในการดําเนินงาน ทั้งดานการบริหาร

จัดการและงบประมาณ 
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ฐานการเรียนรู :ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 

    
           

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การจัดการดิน 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. บัญชี 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. ประมง 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6. ปศุสัตว 

 

       

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  7. การใชน้ําอยารูคณุคา 
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ศูนยเครือขาย :  

ที่ 

 
ชื่อศูนยเครือขาย ที่อยู 

พิกัด 

โซน x y 

1 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบานนา หมูท่ี 4 ต.บานนา 47 536380 981874 

2 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลทาเรือ หมูท่ี 2 ต.ทาเรือ 47 527973 988552 

3 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลทรัพยทวี หมูท่ี 3 ต.ทรัพยทว ี 47 526507 985291 

4 แปลงเรียนรูโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 2560 ปาลมน้ํามัน หมูท่ี 2 ต.ทาเรือ 47 528966 6077948 

5 แปลงเรียนรูโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 2560 มังคุด หมูท่ี 3 ต.นาใต 47 534521 982738 

6 กลุมไมผลตําบลบานนา หมูท่ี 4 ต.บานนา 47 536380 981874 

7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 6 ต.ทาเรือ 47 529777 988507 

8 แปลงเรียนรูการทําการเกษตรแบบผสมผสานโครงการ 9101 บานทาเรือใต หมูท่ี 3 ต.ทาเรือ 47 528771 990488 

9 กลุมไมผลตําบลนาใต หมูท่ี 3 ต.นาใต 47 535728 983662 

10 วสช.เพ่ือนชาวสวนพัฒนา หมูท่ี 6 ต.นาใต 47 534057 987742 

11 ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 1 ต.บานนา 47 536123 979395 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวนันทวัน  วัฒนา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 083 - 6397788 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 70 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 50 ราย 

สถานทีต้ั่ง : 3  หมูที่ 13 ตําบล พนม อําเภอ พนม จังหวัด สุราษฎรธานี 

พิกัด : X  478736.9832         Y 974227.4703 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

     
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายสุนัน  นิตยรัตน อายุ 50 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-8408-00126-294- 

ที่อยู : บานเลขที่ 3  หมูที่ 13 ตําบลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 087-882-4596 

สถานการณของพื้นที่ :ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา : 1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมในดานคุรุภัณฑที่จําเปนของ ศพก.  

      2. แปลงเกษตรกรตนแบบที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนควรดําเนินการแยกสวนใหชัดเจน 

      3. ฐานเรียนรูควรมีการปรับปรุงใหพรอมบริการใหแกเกษตรกรไดตลอดเวลา 

      4. ควรมีงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพ่ิมเติม         

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. ศพก. เปนจุดศูนยกลางของอําเภอ 

           2. ใกลมีแหลงนํ้า  

           3. มีการบูรณาการและงบประมาณของแตละหนวยงานในการขับเคลื่อนฐานเรียนรู 

         4. พ้ืนที่กวางขวาง การคมนาคมสะดวก 

         5. เกษตรกรใหความรวมมือดี 
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ฐานการเรียนรูที่ 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันครบวงจร 

            
ฐานการเรียนรูที่ 2. การทําบัญชคีรัวเรอืน/ตนทุนอาชพี 

 

 
ฐานการเรียนรูที่ 3. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

    

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การใชปุยหมักลดตนทุน 

ฐานการเรียนรูที่ 5. ประมง 
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ฐานเรียนรูเรื่อง 6.การเลี้ยงผึ้ง 

            
  แปลงเรียนรู 

1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 

         
 

เครือขาย : ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพนม (ปาลมนํ้ามัน) 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววิชุดา  พิมลศร ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 084-616-6598 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระแสง  จังหวัดสรุาษฎรธานี 

สถานทีต้ั่ง : บานปลายคลอง หมูที ่6  ตําบลสินปุน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : X = 526179 Y = 938148 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายบุญนํา พนารักษ อายุ 57 ป  

ที่อยู : บานเลขที่ 35 บานปลายคลอง หมูที่ 6 ตําบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทร : 0862797681 
 

 
 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสินปุน สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสม

กับการปลูกปาลมนํ้ามนั (S1) ในพ้ืนที่ตําบลสนิปุนมีโรงงานรบัซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามนั จํานวน 2 โรง เกษตรกรสวน

ใหญมคีวามรูเกี่ยวกับการจัดการบรหิารสวนปาลมนํ้ามัน เน่ืองจากเขารวมระบบ RSPO และระบบแปลงใหญ แต

ประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูงจากราคาปุยเคม ี 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลติปาลมน้ํามันซึ่งเกษตรกรใชตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน เฉลี่ยกิโลกรมั

ละ 3 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนใหเหลอืกิโลกรัมละ 2.80 บาท 
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      : การเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน จากผลผลติเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร/ป เปน 4,000 กิโลกรัม/

ไร/ป 

      : การมีอาชีพเสริมภายในสวนปาลมน้าํมัน  
 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั 

           2. หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

           3. อาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน  

 

               
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรูที่ 3. ระบบนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน 

     

               

ฐานการเรียนรูที่ 4. การลดตนทุนการผลิต 
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ฐานการเรียนรูที่ 5. อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ดานปศุสัตว 
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ฐานการเรียนรูที่ 6. การปลกูพืชแซมในสวนปาลมน้าํมัน 

                   

 

                
 

ฐานการเรียนรูที่ 7. อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ดานประมง 
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ฐานเรียนรูที่ 8 อาชีพเสริมเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ดานเตาเผาถาน 

 

      

 

 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระแสง เปนแปลง

ปาลมนํ้ามัน ซึง่เปนพืชหลักของ ศพก. แหงน้ี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 35 ไร ปาลมนํ้ามัน อายุ 14 ป ระยะปลูก 11x11

เมตร อยูในเขต Zoning ความเหมาะสมเลก็นอย แตประธาน ศพก. ก็มกีารปรับใหเปนความเหมาะสมสูง โดยการ

มีระบบนํ้าในแปลงปาลมนํ้ามัน, ใชปุยหมักที่ผลิตเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และ

ปฏิบัติตามหลัก RSPO จนปจจุบัน แปลงเรยีนรูน้ี มีผลผลติปาลมนํ้ามันเฉลี่ยประมาณ 6,000 กิโลกรมั/ไร/ป ไดรับ

คัดเลือกใหเปนแปลงตนแบบของสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการ

ประกวดแปลงเรียนรูปาลมนํ้ามันตนแบบ ดีเดน ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพปาลมนํ้ามัน นํา

รอง ประจําป 2556 

  

เครือขาย : กรมวิชาการเกษตร, สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวเรวดี  อินทรเมอืง ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 090 - 7044543 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 38,400 ไร   

เกษตรกรเปาหมาย : 5,568 ราย 

สถานทีต้ั่ง :  บานควนไทร หมูที่ 5  ตําบลทาโรงชาง  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด :  zone  47  P  X: 518780   Y: 995630   

ระดับการพัฒนาของศนูย ฯ : A 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสมพร  ใจช่ืน อาย ุ52  ปี 

บานเลขที่ 2 หมูที่ 5  ตําบลนํ้ารอบ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : o๘7-4658626 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทาโรงชาง โดยสวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งเปน

พ้ืนที่ที่เหมาะสม (S1) ในการปลูกปาลมนํ้ามัน โดยมีพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันทั้งหมด 158,310 ไร  จากจํานวนพ้ืนที่ของ

ตําบลทั้งหมด 9,579 ไร แตในกระบวนการผลิตปาลมนํ้ามันพบวามีปญหา ดังน้ี 

     - มีปจจัยการผลิตสูง โดยเฉพาะตนทุนดานปุยเคมี  

     - เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการสวนใหไดผลผลิตในระดับที่เหมาะสม 

แนวทางการพฒันา  :  - การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามนั  

                             - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

เทคโนโลยีเดนของศนูยเรยีนรู : ๑. การผสมแมปุยเคมใีชเอง ๒. การใชปุยหมักรวมกับปุยเคมี  

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การลดตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน  

                     ๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตปาลมนํ้ามัน 
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ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ ๑ ดานการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการปลูกพืชผสมผสานในแปลงของเกษตรกร เชน ตนกลวย ชะอม มะพราว ในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 ดานการใชน้าํอยางคุมคา 

มีการบริหารจดัการการใชน้ําในพ้ืนที่ โดยใชระบบน้ําแปลงพ้ืนที่ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 ดานการเพิ่มประสทิธภิาพปาลมน้าํมัน 

ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพปาลมนํ้ามัน โดยการบริหารการจัดการในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 ดานการลดตนทนุในการผลิต(ผสมปูยเคมีใชเอง) 

ดําเนินการผสมปุยเคมี ใชเอง ตามความตองการของเกษตรกร 

สูตร  14-10-30  ราคา  770  บาท       

สูตร  14-7-35    ราคา  790  บาท 

สูตร  9-24-24    ราคา  880  บาท 

สูตร  12-4-24    ราคา  750  บาท 

สูตร  14-11-32  ราคา  770  บาท 

(ราคา ณ เดือนมิถุนายน ป ๒๕61) 
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ฐานการเรียนรูที่ 5 ดานตนแบบเกษตรกรผสมผสาน 

การปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่  ใหเกิดประโยนชสูงที่สุดในพ้ืนที่ของตนเอง 

 
 

เครือขาย : สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏรธานี, ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช  

จังหวัดสุราษฏรธานี, ศูนยวิจัยปาลมนํ้ามันสรุาษฏรธานี, สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสรุาษฏรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายธเนศ  ถิ่นชาญ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : o๘๒-2669610 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคาหลัก : ปาลมนํ้ามัน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 47 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 100 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 77/1 หมูที ่9 ตําบลคลองนอย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด : Latitude : 9.145734 Longitude : 99.266233  X : 0529251  Y : 1010975 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 
           นายสุมาตร  อินทรมณี                                                  แผนท่ีต้ัง ศพก. อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมุาตร  อินทรมณี อายุ 48 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3841100109436 

ที่อยู : บานเลขที่ 77/1 บานคอลาง หมูที่ 9 ตําบลคลองนอย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 089-7282810 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญปลูกปาลมนํ้ามันเปนพืชหลัก เกษตรกรยังขาดความรูความชํานาญใน

การทําสวนปาลมนํ้ามันอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนพืชชนิดใหมของพ้ืนที่ในตําบลคลองนอย และตําบลใกลเคียง 

จึงทําใหการปลูก การบํารุงรักษา และการผลิตปาลมนํ้ามันทั้งระบบยังขาดประสิทธิภาพ ตนทุนการผลิตยังสูง อีกทั้ง

สภาพดินในพ้ืนที่มีสภาพความเปนกรดสูง  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ปาลมนํ้ามัน) จึงเปน

สถานที่ที่ใหเกษตรกรไดมาศึกษาเรียนรูจากสถานที่จริง แลวสามารถนําไปปรับใชกับแปลงของตัวเองไดอยางเหมาะสม 

แนวทางการพฒันา  : 1. เพ่ิมผลผลติ เปน 5,000 กิโลกรัม/ไร  

           2. ลดตนทุนการผลิต เปน 1.50 บาท/กิโลกรัม 

     3. ปรับสภาพความกรด-ดางของดิน เปน pH 5.5-6.5 
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จุดเดนของศนูยเรียนรู  : 1. การลดตนทุนการผลิต 

              2. การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมนํ้ามนัที่ไดคุณภาพ 

              3. การเพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1 การผสมปุยใชเอง 

ใหความรูเก่ียวกับเรื่องการผสมปุยใชเองแกสมาชิก เกษตรกร และผูที่สนใจ เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

รวมถึงไดดําเนินการจัดใหมีบริการผสมปุยแกสมาชิก และเกษตรกร ไดใชปุยที่ผสมเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 การผลติปุยอินทรีย 

การผลิตปุยหมกัจากทะลายปาลมนํ้ามัน มีการผลิตปุยหมักจากกากทะลายปาลมนํ้ามัน ซึ่งเปนการนําเศษซาก

เหลือใชจากโรงงานรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามนัมาใชใหเกิดประโยชน เปนการลดทุนทุนการผลิต และเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแก

แปลงปาลมนํ้ามันไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมน้ํามันคณุภาพ 

มีการสงเสริม แนะนําใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมนํ้ามันที่ไดระยะเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ ไมเก็บเกี่ยวผลผลิต

ปาลมนํ้ามันออนขาย ซึ่งจะสงผลกระทบถงึคุณภาพนํ้ามันปาลมและราคารับซื้อปาลมนํ้ามันของโรงงานตอไปในอนาคต 
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ฐานการเรียนรูที่ 4 การปองกันและกําจัดโรคในปาลมน้าํมัน   

การปองกันกําจัดโรคลําตนเนาจากเช้ือรากาโนเดอรมาเช้ือราการโนเดอรมา (Ganoderma) เปนเห็ดชนิดหน่ึง 

ทําใหเกิดการเนาแหงของเน้ือเย่ือที่โคนลําตน และตายในที่สุด ถาไมมกีารปองกันกําจัด และการจดัการสวนปาลมนํ้ามันที่ 

ดีทั้งกอนและหลังปลกู 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 5 การจัดการดินและการใชน้าํอยางรูคุณคา 

ใชทฤษฎีการแกลงดินในการปรับสภาพดินที่เปนกรดรุนแรงใหสามารถเพาะปลูกได รวมถึงการจัดการวัชพืชโดย

ชีววิธี และการบริหารจัดการพ้ืนทีใ่หเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากปลูกปาลมนํ้ามันแลวยังมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ในสวนปาลม

เชน เลี้ยงผึ้งในสวนปาลมนํ้ามัน ปลูกเตยหอมริมรองสวน เลี้ยงปลาและหอยขมในรองสวน  

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 เศรษฐกิจพอเพยีง 

 ปลูกผักในภาชนะ เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงกบ และเลี้ยงปลานํ้าจืด เปนอาชีพเสริมสรางรายได 
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แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูการปองกันกําจัดโรคการโนเดอรมาในปาลมนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมวิสาหกิจชุมชนปาลมนํ้ามันแปลงใหญตําบลคลองนอย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอรอุมา  คงเลิศ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 099-4141699 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 

สินคา : ปาลมนํ้ามัน 

พ้ืนที่เปาหมาย :  11 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  30 ราย 

สถานที่ต้ัง  บานเลขที่ 68  หมูที่  2  ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พิกัด Latitude………….Longitude………..X492522    Y1018398 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : ใหแสดงแผนที่ต้ังพอสังเขป 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                         

 

 

 

 

             

 

         ภาพประธาน ศพก.                                 ภาพแผนที่ต้ังศูนยเรียนรู          

                                                                                                                   

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางสาวสนทยา คงวุน  อายุ 45 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8408 00241 46 8  

ที่อยู : บานเลขที่ 68  บาน เช้ียวเฟอง  หมทูี่ 2 ตําบลตะกุกเหนือ  อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรโทรศัพท : 084 757 1845 

สถานการณของพ้ืนที่ : ใหบรรยายถึงสภาพปญหาที่มใีนพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา :  1. ผลผลิตออกนอยไมเหมาะสมกับพ้ืนที ่

   2. การใชพ้ืนทีไ่มถึง 100% 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. การใหนํ้าสวนปาลมนํ้ามัน 

   2. การทําอาชีพเสริมในสวนปาลมนํ้ามัน 

ฐานการเรียนรู : ใหบอกรายละเอียดของฐานเรียนรูพรอมรูปภาพประกอบไมเกินฐานเรียนรูละ 3 ภาพ 

ฐานการเรียนรูที่  1. การจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 
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1. ตนพันธุและแนวปลูก 

2. การใหปุย 

3. การใชทางใบแทนปุยหมัก 

ฐานการเรียนรูที่ 2  การจัดการดินปุยเพ่ือลดตนทุน 

1. การเก็บเกี่ยวตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารของพืช 

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

      

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

1. การใชนํ้าในสวนปาลมนํ้ามัน 

2. วิธีการใหนํ้าแกพืช 

                                      

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การจัดทาํบัญชีฟารม   บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรูที่ 5  เศรษฐกจิพอเพียง 

1. การพืช    

2. การประมง 

3. การปศุสัตว 

                                                   

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู : การจัดการสวนปาลมนํ้ามันแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมสงเสริมการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

ช่ือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายปราโมทย  คงวุน 

เบอรโทรศัพท : 064 9524916 
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ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน (พืช ปศุสตัว)์ 
พื้นที่เป้าหมาย : 15 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 50 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านนํ้ารอบ หมู่ที่ 11 ตําบล ทุ่งหลวง อําเภอ เวียงสระ จังหวัด สรุาษฎร์ธานี 
พิกัด : Zone 47P   X 530981   Y 954147  
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ :  นายศักดิช์าย ใหมน่้อย อายุ 50 ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3841500444607 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 128 บ้านนํ้ารอบ หมู่ท่ี 11 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เบอร์โทรศัพท ์: 098- 6701797 
สถานการณ์ของพื้นที่ : สภาพพ้ืนที่โดยรอบเป็นสวนยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน ติดแม่น้ําตาปี ซึ่งทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้  
ในการทําการเกษตรตลอดปี  แต่มักประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก เน่ืองจากมีพื้นที่ริมตลิ่ง เกษตรกรประกอบอาชีพชาวสวน
ยางพารา และสวนปาล์มนํ้ามัน แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เกษตรกรบางรายจึงมี        
การปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทําเกษตรแบบผสมผสาน ดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม           
แบบผสมผสาน ได้แก่ การปลูกพืชร่วมยางพารา การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่  
แนวทางการพัฒนา :  
1.  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชร่วมยางพาราเพ่ือเสริมรายได ้  

2.   จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทําให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.  ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทําปุ๋ยไว้ใช้เอง 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. ศพก.มีพื้นท่ี 15 ไร่ ปลูกยางพารา 15 ไร่ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

           2 . พื้นที่ตดิแม่นํ้าตาปี 
           3 . มกีารบูรณาการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนฐานเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ : 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การจัดการสวนยางพารา มีการจัดการสวนยางพารา ดูแลสวนยาง ไม่ใชส้ารเคมใีนการกําจัดวชัพืช 
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ฐานการเรียนรู้ท่ี 2. การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการนําปุ๋ยคอกมาใชใ้นการปลูกพืช และผลติปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 

     
ฐานการเรียนรู้ท่ี 3. อาชพีเสริม/ปศุสัตว์ นอกจากจะเสริมรายได้จากการประกอบอาชพีเสริมและ ผลพลอยไดจ้ากการเล้ียง
สัตว ์คือ ปุ๋ยคอก สามารถนําไปใช้ในการทําการเกษตร ลดตน้ทุน  
       

ฐานการเรียนรู้ท่ี 4. พืชร่วมยางพารา เพ่ือเสริมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในสวนยางพารา 

     

ฐานการเรียนรู้ท่ี 5. การแปรรูปผลผลิต/จําหน่าย แปรรูปผลผลิตที่ได้จากฟาร์ม เป็นผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม จําหน่ายภายใน
ชุมชนและเป็นของฝากประจําจังหวัด 

    
      แปลงเรียนรู้ : 
1. การจัดการสวนยางพารา                                          2. การปลูกพืชร่วมยางพารา 

                          
3. การเลี้ยงสตัว์  

      
 
เครือข่าย : ศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเวียงสระ (เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวยุภาภรณ์ เสียงหวาน ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท ์: 081-7604827 
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