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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 3,592 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 879 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :  บานเลขที่ 5 หมูที่ 5 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  

พิกัด : Latitude 6.82845 Longitude 101.23012 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

                                               ถนนสายเอเชียสาย 402 

          

            แปลงเรียนรู ้

                                                                                                                         

                     ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 มัสยิด 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายรณฤทธ์ิ อาจหาญ อายุ 46 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3850300141391 

ที่อยู : บานเลขที่ 6/1 หมูที ่5 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

                                                                      

 

 

 

 

 

เบอรโทรศัพท :       081-8980401 
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สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

ของอําเภอเมืองปตตานี เกษตรกรสวนใหญจะทํานาเพ่ือบริโภคโดยพ้ืนที่ของตําบลปะกาฮะรังเปนพ้ืนที่เหมาะสมกับ 

การปลูกขาว ดินมีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับมีกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าดีเดนระดับประเทศ โดยที่ผานมา เกษตรกร 

ยังประสบกับปญหาผลผลิตเฉลี่ยยังไมไดเปนไปตามหลักวิชาการและประสบการภาวะอุทกภัยอยูเปนประจําและ

เกษตรกรยังขาดความรูและเทคโนโลยีในการผลิตขาว 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยของขาว ปละ 600 กิโลกรมั/ไร และลดตนทุนในการผลิตขาวใหได  

                         ไรละ 300 บาท 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : กลุมผูใชนํ้าดีเดนระดับประเทศและดินมีความอุดมสมบูรณ มีเทคโนโลยีการผลิตขาวที่ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

หลักสูตรการเรียนรู :  1 การลดตนทุนการผลิตขาว และ 2 การเพ่ิมผลผลิตขาวใหไดคุณภาพ 

ฐานการเรียนรู : 1 การเตรียมพ้ืนที่ ต้ังแตการไถ การดํา การปกดํา การเก็บตัวอยางดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  

                       ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ฐานการเรียนรู : 2 การใชเมลด็ขาวพันธุดี ใชในอัตราที่เหมาะสม โดยเนนพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง และเหมาะสมกบัพ้ืนที่ 

ฐานการเรียนรู : 3 การเก็บตัวอยางดินและใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู : 4 การปองกันและกําจัดแมลง โดยสงเสริมใหทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือลดการใชปุยเคม ี

ฐานการเรียนรู : 5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศจช. / ศดปช. / หมูบานเกษตรตนแบบ / องคกรภาคประชาชนเพ่ือสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางวราลักษณ มุกดารัตน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

             นายชัยยศ โลหภาษยั ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

เบอรโทรศัพท : 084 - 853-5658, ๐๘๑-๘๙๘๐๔๐๑   
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ:  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 69,070 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 7,107 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:  เลขที่  15/3  หมูที่ 2  ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี 

พิกัด:  Latitude 6.69179  Longitude 101.13035    

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

            ยะลา              ปตตานี 

  

                                                                    

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายอับดุลอายิบ เพ็งมูซอ อายุ 50 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3940200077062 

ที่อยู : บานเลขที่  15/3  หมูที่ 2  ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท:  089-4689512 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกร 80 เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพสวนยางพารา พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ (s1) เปนที่  

ราบสลับกับภูเขาเหมาะกับการเกษตร เกษตรกรสวนใหญทําสวนยางพาราและทํานาเน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณสูง 

แตราคายางพาราตกตํ่ามาอยาตอเน่ืองหลายป แตตนทุนการผลิตกลับไมไดลดลง 

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยของยางพาราจากปละ 246 กโิลกรัม/ไร เปน 256 กิโลกรัม/ไร และลดตนทุน

ในการผลิตยางพาราใหไดอยางนอยไรละ 1,000 บาท/ป 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การใชปุยนํ้าหมักในสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพนํ้ายางพารา 

ฐานการเรียนรูที่ 1 เรื่องไตรโคเดอรมา 

ไตรโครเดอมาเปนเช้ือราปฏิปกษที่สามารถควบคุมเช้ือราไฟทอปธอรา  

สเคลอเทียม พิเทียม ไรซ็อคโทเนีย และฟวซาเรียมที่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคราก

เนาโคนเนา และโรคเหี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเช้ือราไตรโครเดอมา 

จะเขาทําลายเสนใยเช้ือราไฟทอปธอราดวยการพันรัดหรือแทงเขาไปภายใน  

เสนใยของเช้ือราไฟทอปธอรา ทําใหเสนใยเช้ือราไฟทอปธอราเหี่ยวแฟบ     และ

สลายตัวไปในที่สุด 

 

 

 

สถานีรถไฟนาประดู 

ตลาดนาประดู 

ศูนยฯ 
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ฐานการเรียนรูที่ 2 เรื่องการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 

 ชวยใหตนยางพาราใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ปุยอินทรีย-ชีวภาพในสวนยาง  

ชวยปรับสภาพดิน ทําใหดินสามารถดูดซับธาตุอาหารจากปุยเคมีไดเต็มที่ไมสญูหาย 

และจะคอย ๆ ปลดปลอยธาตุอาหารใหตนยางพาราใชประโยชนไดทันที จะชวยให

ตนยางพาราสามารถใชปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพชวยลดการใชปุยเคมีได 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 เรื่องการปลูกพชืรวมยางพารา 

 1. เพ่ิมรายไดเน่ืองจากผลตอบแทนจากยางพาราอยางเดียวไมเพียงพอ 

 2. ลดความเสีย่งดานการตลาดในชวงราคายางพาราตกตํ่า 

 3. ใชพ้ืนที่วางระหวางแถวยางพาราใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 4. ทําใหมีรายไดในชวงวันฝนตกซึ่งไมสามารถกรีดยางพาราได 

 (พืชรวมยางพาราที่นํามาปลูกน้ันมีหลายชนิดและอยูในระหวางการศึกษาทดสอบ ไดแก ลองกอง มังคุด หวายขอ

ดํา สําหรับพืชรวมยางพาราที่สงเสริมใหปลูก คือ เหมียง ซึ่งเปนพืชผักสําหรับบริโภคใบออน) 

ฐานการเรียนรูที่ 4 เรื่องการปลูกมะนาวในทอบอ  

ฐานการเรียนรูที่ 5 เรื่องการเลี้ยงไกไข 

1. เพ่ิมรายไดเน่ืองจากผลตอบแทนจากยางพาราอยางเดียวไมเพียงพอ 

2. ลดความเสีย่งดานการตลาดในชวงราคายางพาราตกตํ่า 

ฐานการเรียนรูที่ 6 เรื่องการกรีดยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

     

๑. หนายางที่กรีดมีแผลนอยลง 

2. ไดปริมาณและคุณภาพของนํ้ายางมากขึ้น 

3. มีแรงงานในการกรีดยางเพ่ิมขึ้น (คนในครวัเรือนไดเรือนรูตอจากผูเขารวมโครงการ) 

4. เกษตรกรไมตองจางลับมีด (ลดรายจายของครัวเรือน) 

5. เกษตรกรสามารถผสมปุยใชเองได 

6. เกษตรกรมกีารผลิตหัวเช้ือไตรโครเดอมาใชเองในครัวเรือน 

เครือขาย:  ศจช./ ศดปช./ เศรษฐกิจพอเพียง/ ปศุสัตว/ แปรรูปผลผลิตเกษตร /ไมผล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวจุฑารัตน พรมจลุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท: 089 - 7348250 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอนรักอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก: ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๔,๔31 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : ๑,663 ราย 

สถานทีต้ั่ง : ๓๒/๒หมูที ่๒  ตําบลดอนรกั  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 

พิกัดที่ตั้งแปลง : X=๗๔๓๓๖๐  Y=๗๕๖๒๒๖   (Zone ๔๗N) 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางวรรณดี  ทองเกลี้ยง อายุ 55 ป เลขบัตรประชาชน 3930100919886 

ที่อยู : บานเลขที่ ๓๒/๒  หมูที่ ๒  ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  

เบอรโทรศัพท : ๐๘๗ ๒๘๕๒๐๒๙ 

สถานการณของพื้นที่ :บานทาดาน หมูที่ ๒  ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 

เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  ทําสวนมะพราวและปลูกพืชผักสวนครัว  โดยพ้ืนที่มีความเหมาะสมตอการทํานา มี

ระบบนํ้าชลประทานที่ดี ตลอดทั้งป  เกษตรกรสวนใหญจึงสามารถทํานาไดทั้งนาปและนาปรัง  เพ่ือไวบริโภค     ใน

ครัวเรือนและเพ่ือจําหนาย  เกษตรกรในพ้ืนที่จึงมีการรวมกลุมกัน  ช่ือวากลุมทํานา  เพ่ือรวมกันผลิตขาวใหมีคุณภาพตรง

ตามความตองการของตลาด  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการลดตนทุนการทํานา  เชน  การผลิตฮอรโมนที่ใชในนาขาว  การผลิต

เช้ือชีวภัณฑเพ่ือใชในการปองกันแมลงศัตรูพืช  การทํานํ้าหมักสมุนไพรไลแมลง  การทําปุยหมัก  ปุยอินทรีย  เพ่ือลดการใช

สารเคมี สรางสมดุลในระบบนิเวศของทุงนา  ทําใหผลผลิตขาวที่น่ีจําหนายไดในราคาที่สูงกวาราคาทองตลาด  นอกจากน้ียัง

มีการเก็บตัวอยางดินในนาขาวของเกษตรกรในแตละแปลงมาตรวจวิเคราะหคุณภาพ  เพ่ือสงเสริมการใชปุยเคมีตามคา

วิเคราะหดิน 

แนวทางการพฒันา : สงเสรมิการทํานาปและนาปรังอยางตอเน่ือง ปลูกขาวที่มีมูลคาสงูและตลาดมีความตองการ     การใช

เทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตขาว โดยใชควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นการศึกษาดูงานภายใน

และภายนอกพ้ืนที่เพ่ือนําขอมูลความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาอาชีพทํานาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

ศพก. 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว                  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว          

3. การผลิตขาวปลอดสารเคมีเพ่ือการคา 

การนําไปใชประโยชน :ลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

หลักสูตรเรียนรู :  ๑. เรื่องการลดตนทุนการผลติ 

 ๒. เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ 

   ๓. เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 ๔. เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู :  

ฐานเรียนรูที่ ๑. เรื่องการลดตนทุนการผลิต  ฐานเรียนรูที่ ๒. เรื่องการคัดเลือกเมล็ด

พันธุ    

ฐานเรียนรูที่ ๓. เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช  ฐานเรียนรูที่ ๔. เรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะ

ดิน  
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แปลงเรียนรู 

 

 
 

เครือขาย:  ๑. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอนรัก 

๒. ศูนยวิจัยขาวปตตานี 

  ๓. ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวปตตานี  

  ๔. ชลประทานปตตานี   

๕. ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาปตตานี   

๖. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลดอนรัก   

๗. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดอนรัก 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวไซมะ จาเราะมหาแดง  

ตําแหนง : นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 - 6535115 
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ศูนยเรียนรูเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 44,056 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 3,632 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง: บานเลขที่ 52  หมูที่ 5 ตําบลเกาะจัน  อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

พิกัด :Latitude 6.72875 Longitude 101.36783      

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายตวนมะ  ตวนกือจิ อายุ 54 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3940500348380 

ที่อยู : บานเลขที่ 52 หมูที ่5 ตําบลเกาะจนั อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 087 – 2993041 

สถานการณของพื้นที่: - อําเภอมายอมพ้ืีนที่ปลูกยางพารา รอยละ 42 ของพ้ืนที่การเกษตร  

                            - แตมีปญหาคุณภาพการผลิตและราคายางพาราตกตํ่าจึงตองมีการพัฒนาและสงเสริมการผลิต

ของเกษตรกรใหมีคุณภาพดีและมีรายไดเพ่ิมขึ้นแบบครบวงจร ทําการผลิตควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันา: ลดตนทนุการผลิต  กจิกรรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลติ

ยางกอนถวยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต   

หลักสูตรการเรียนรู: การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตยางพารากิจกรรมเสริมเพ่ิมรายไดและการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ฐานเรียนรูที่ ๑ มีดและการลับมีดลักษณะของมีดกรีดยาง สวนประกอบของมีดกรีดหลกัการลับมีดอยางถูกวิธี  

5 ล (1.ลับ2.ลาง3.ลูบ4.เลง็5.แล) ลักษณะของมีดที่ดี และลักษณะการลบัมีดอยางถูกวิธี 
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ฐานเรียนรูที่ ๒ หลักการกรดียางพารา ลักษณะทอนํ้ายาง  การแบงกรีด และการเปดกรดี 

 

 

 

           

 

ฐานเรียนรูที่ ๓ การใชแก็สเอทธิลนีเทคนิคการติดต้ังแกส็เอทธิลีน  วัสดุอุปกรณในการติดต้ัง  และวิธีการในการ

ติดต้ังรวมทั้งขอดีและขอเสียในการติดต้ัง 

 

 
 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 หลักการใสปุยยางพารา การเก็บตัวอยางดินในการวิเคราะห  การวิเคราะหดิน การผสมปุยใชเอง

และการใสปุยยางพารา  การทาํปุยอินทรีย 

  

  

 
 

ฐานเรียนรูที่ 5 การขยายเชื้อไตรเดอรมาการขยาย และวิธีการเช้ือไตรโคเดอมาในสวนยางพารา 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 6 กิจกรรมเสริมเพิ่มรายไดในสวนยางพารา การปลกูพืชแซมยาง(ผักหมยีง ไผ ยางพารา สละ)  

เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงแพะ และการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 

 
 

 

แปลงเรยีนรู:สวนยางพารา  จาํนวน 1 ไร   

 

  

 

ลกัษณะของมีดท่ีลบัผิดวิธี 

คุณคาทางอาหารสวนที่กินได

ใน 100 กรัม 

พลังงาน 91kcal 

คารโบไฮเดรต  14.9 g  

โปรตีน5.2g       

ไขมัน 1.49 g 

Ca   450 mg     

P  224.2 mg      

Fe  2.15  mg    

B1  0 .18  mg      
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เครือขาย : ศจช. / ศดปช. / ประมง / ศูนยปราชญ /ขาวแปลงใหญ /ไมยืนตน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นางวิลาวัลย  ประดูตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-8967550 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 33,731 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,428 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่งบานบาแฆะ หมู 5 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

พิกัด Latitude 6.67785 Longitude 101.46925 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายซาการียา สะตอปา 

ที่อยู : 84 หมู 5 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท :0892984931 

สถานการณของพื้นที ่: เกษตรกรในตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง สวนใหญทําสวนยางพารา รอยละ 95 และพ้ืนที่ปลูก

เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา(S1)แตมีปญหา 

- ผลผลิตยางพาราที่ไดตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  

- เกษตรกรมีรายไดนอย  

- ปจจัยการผลิตสูงปุยและสารเคมีมีราคาแพง 

- ดินมีความสมบูรณตํ่า  

- มีโรคระบาด 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราใหไดมาตรฐาน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราครบวงจร 

หลักสูตรการเรียนรู :การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราครบวงจร 

ฐานการเรียนรู:  

ฐานการเรียนรูที่ 1การกรีดยางอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

 

ศูนยเรียนรู บานบาแฆะ 

1.1 หลักการเลือกตนยางที่ 

เหมาะสมกับการเปดกรีด 

1.2 วิธีการกรดียางที่ถูกตอง 

1.3 วิธีการลับมีดกรีดยางอยาง 

ถกตอง 

ไปอําเภอมายอ ตลาด คอรมิส 

อบต. พิเทน 
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ฐานการเรียนรูที่ 2การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3การใชน้าํอยางรูคุณคา 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติเชือ้ราไตรโคเดอมาใชในการใชในการปองกันและรักษาโรคในยางพารา 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5การเพิ่มรายไดในสวนยางพารา 

5.1 การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา 

5.2 การขยายพันธพืชเพ่ือเพ่ิมรายได  

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย : ศดปช. ศจช. ปศุสัตว ประมง ไมผล และศูนยปราชญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :  นายพิพัฒน เสนาะจิตตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เบอรโทร : 081-0935477 

 

 

4.1 โรคที่เกิดกับยางพารา 

4.2 การปองกันและกําจัดโรค 

4.3 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอมา 

2.1 การเก็บตัวอยางดินสงตรวจ 

2.2 การวิเคราะหดิน 

2.3 การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน  

3.1 หลักการใหนํ้ากับพืชชนิดตางๆ 

3.2 วิธีการใหนํ้าที่ถูกตอง 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 32,428 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,204 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง :บานทุงคลา หมูที่ 1 ตําบลทุงคลา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

พิกัด : Latitude 6.73610Longitude101.53088 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

                  เขตการศึกษา 3                                                          วัดทุงคลา 

 

 ปตตานี – นราธิวาส 

 

ศูนยเรียนรู ฯ 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายพิพัฒน  ราชรักษ อายุ 51 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3949900028143 

ที่อยู : บานเลขที่ 117 หมูที่ 1 ตงทุงคลา อ.สายบุรี จ.ปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 098-6719904 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทุงคลา สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่

เหมาะสมการปลูกยางพารา (S1) รอยละ 80 ผลผลิตเปนนํ้ายาง และยางกนถวย  

แตประสบปญหา 

-ราคายางตกตํ่า  

-ปุยเคมีมีราคาแพง  

แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลติยางพารา  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตยางพารา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

หลักสูตรการเรียนรู :การลดตนทุนการผลิตยางพาราและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

ฐานการเรียนรู :1.การใชปุยในสวนยางและการผสมแมปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิตสําหรับตนยางที่เปดกรีดแลวเพ่ือรักษา

ความสมดุลของธาตุอาหารในดินสูตรปุยที่แนะนําคือ 30-5-18 ใสในอัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอปแบงใส 2 ครั้ง ครั้งละ 

500 กรัมตอตนในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนโดยใสบริเวณกึ่งกลางระหวางแถวยางแลวกลบ ในกรณีสวนยางพ้ืนที่ลาด

ชัน ควรใสเปนหลุมแลวกลบ โดยขุดหลุมลึก 5-10 ซม.ตนละ 2 หลุมเปนอยางนอย ในกรณีที่ดินขาดธาตุแมกนีเซียมก็
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สามารถใสปุยคีเซอไรทเพ่ิมในอัตรา 80 กรัมตอตนตอป หรือโดโลไมทอัตรา 100 กรัมตอตนตอปนอกจากจะชวยเพ่ิมธาตุ

แมกนีเซียมแลวยังเพ่ิมธาตุแคลเซียมใหกับตนยางอีกดวย 

2. การทําปุยนํ้าหมักชีวภาพทําใหหนายางน่ิม กรีดงายและไดปริมาณนํ้ายางสูงซึ่งมีสวนผสมดังน้ี 

1.สับปะรด  1  สวน 

2.เศษปลา 1 สวน 

3.กากนํ้าตาล 1 สวน 

4.พ.ด.2 

 

 

 

นําสวนผสมทั้งหมดผสมกันโดยใชนํ้าใหพอทวมสวนผสมทั้งหมดละลาย พ.ด.2 ใหเขากันกอนแลวจึงผสมลงไป 

ปดฝาภาชนะไมตองสนิท กวนทุกๆ 7 วันเมือ่ครบ 21 วันจงึกรองนํ้านําไปใชได เคล็ดลับของสูตรน้ีอยูที่สับปะรด 

ซึ่งอาจจะมีกรดหรือฮอรโมนที่ทําใหหนายางน่ิมได วิธีการใชทําไดโดยใชปุยนํ้าหมัก1 สวนตอนํ้า 50 สวน ฉีดพนบริเวณ

หนายาง 

3. การปลูกพืชรวมยางเพ่ือสรางรายไดเสริม แนะนําใหเกษตรกรปลูกผักเหมียง ระยะหางตน 3 เมตร ระหวาง 

แถว 2 เมตร หรือระยะระหวางตน 2.5 เมตร และระยะระหวางแถว 2.5 เมตร 

ขนาดหลุมปลูกกวาง 30 ซม. ยาว 30 ซม. ลึก 30 ซม. ขุดหลุมแยกดินบนไวขางหน่ึง 

ดินลางไวขางหน่ึง ตากหลุมไว 2 สัปดาห จากน้ันนําปุยคอกและดินช้ันบนผสมกับ

ปุยรองกนหลุมร็อคฟอสเฟต แลวจึงปลูกผักเหมยีง กลบดินบริเวณโคนใหแนน รดนํ้า

ใหชุม ใชไมหลักปกเชือกผูกใหเรียบรอย ชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือ ตนฤดู

ฝน 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

ศูนยเครือขาย : ศจช. ศดปช. ไมผล ไมยืนตน ปศุสัตว ประมง และศนูยปราชญ 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นางสาวเครือมาศ  รอดบน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 089 - 6532219 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ: ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 5,553 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 807 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง:บานดินเสมอ ม.๑  ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี  

พิกัด :Latitude 6.62191 Longitude 101.66416 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายวิน  สีนวล  อายุ 60 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3940800056422 

ที่อยู : บานเลขที่๔๑ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี 

เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๒๘๓๖๑๘๐ 

สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรตําบลตะโละไกรทองสวนใหญทําสวนยางเปนอาชีพหลักแตสภาวะปจจุบันตองเผชิญกับ

ปญหาตางๆ อาทิ  

- ราคาของผลผลิตตกตํ่า     - ตนทุนการผลิตสูง  

- พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  - การแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

- ผลผลิตที่ไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพตํ่า  - ขาดทุน มีหน้ีสินและไมสามารถพ่ึงพาตนเองได    

แนวการพัฒนา : ลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยเฉลี่ย ๕๐๐ บาท/ไร เพ่ิมปริมาณผลผลิตประมาณ รอยละ ๑๘ ตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :การลดตนทุนการเพ่ิมปริมาณพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและสรางรายไดเสริม 

 

หลักสูตรการเรียนรู/ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูที่๑ การใชสารชวีภัณฑในสวนยางพารา 

(วิทยากร นางสาวดวงเดือน  บุญอนันตสุข) 

ประเด็นการเรยีนรู 

 ๑. การใชเช้ือราเมตาไรเซียมกําจัดปลวกในสวนยาง 
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๒. การใชเช้ือราไตรโคเดอมาปองกันโรกรากขาว 

ในสวนยาง 

-เกษตรกรประสบปญหาในพ้ืนที่สวนใหญโรคของยาง 

เชน โรครากขาวและปลวกที่กัดกินเปลือกตนยางพารา 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต (วิทยากร นายวิน  สีนวล) 

ประเด็นการเรยีนรู :การทํานํ้าหมักชีวภาพ,การผลิตปุยหมกัชีวภาพอยางงาย 

ในการปรับปรุงคุณภาพดินและการผสมปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

    - การใชปุยชีวภาพในสวนยางพาราเปนการปรับปรุงคุณภาพดินให 

เหมาะสมตอตนยางที่จะนําไปใชและการใชปุยเคมีโดยนําดินมาวิเคราะห 

เปนการลดตนทุนการผลิตตนยางสามารถนําไปใชตรงกับธาตุอาหารที่ตองการ 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การดูแลสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 

(วิทยากร  นายวิน  สีนวล) 

ประเด็นการเรยีนรู :  

๑.ระบบกรีดเพ่ิมผลผลิตแบบทางเลือกใหม 

๒. การปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงยางพารา 

๓.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

การใหนํ้าเพ่ิมความช้ืนในสวนยางในชวงผลิใบเปนการเรงใหตนยาง 

ออกยอดและเพ่ิมนํ้ายาง/ชวงการกรีดระบบการกรีดสองหนาเปนทางเลือกใหม 

ของเกษตรกรเปนการลดความเสียหายกับตนยางนอยที่สุดสามารถกรีดไดนาน 

ที่สุด 20-25 ปตนยางมีเวลาพักเพ่ือสรางนํ้ายาง เพ่ือใหไดผลผลิตสูงกวา๑๘% 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔  การเพิม่รายไดในสวนยางพารา  

(วิทยากร  นางทับทิม  หนูเอียด) 

ประเด็นการเรยีนรู : การเพาะเห็ดฟาง ในสวนยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายได       

การเพาะเห็ดฟางดวยทะลายปาลมนํ้ามันในสวนยางพาราเปนการเพ่ิมรายไดในครัวเรือนในรอบการผลิตตอไรประมาณ 

๑๒,๐๐๐– ๑๕,๐๐๐ บาท และวัสดุที่เหลอืสามารถเปนปุยกับตนยางเปนการเพ่ิมความช้ืนทําใหเพ่ิมนํ้ายางสามารถลด

ตนทุนการผลิต 
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เครือขาย: : ศจช. / ศดปช. / ปศูสัตว / ประมง / ไมผล 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายสับรี   ไมบู  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑ - ๐๙๒๘๒๓๑ 

18



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๑๓,๑๒๓ ไร **** 

เกษตรกรเปาหมาย : ๒,๖๕๒ ครัวเรือน **** 

สถานทีต้ั่ง : บานปาศรี หมูที ่๓ ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

พิกัด :   Lattitude ๖.๗๗๔๖๐๔   Longtitude ๑๐๑.๓๖๑๔๗๘  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :    

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางพัชรีย โชติรัตน อายุ ๔7 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3940900143092 

ที่อยู : บานเลขที่ ๖๕ หมูที่ ๓ ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๐๙๗๘๗๘๗ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลตะโละ มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ๖,๙๓๓ ไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกขาวรอยละ ๓๑ 

และพ้ืนที่ปลูกขาวเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S๑) รอยละ ๕๒ โดยปลูกขาวเพ่ือบริโภคเปนหลักสวนที่เหลอื

จากบริโภคก็จําหนายใหแกพ้ืนที่ใกลเคียง แตประสบปญหา 

- การผลิตยังใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่าอยูที่ ๓๖๐ กิโลกรัม       

- ขาดแรงงาน 

- ขาดเทคโนโลยีการผลิตขาว 

แนวทางการพฒันา : การผลติขาวใหมีคุณภาพและผลผลติที่สูงขึ้นจาก ๓๖๐ กิโลกรัมตอไรเปน ๔๕๐ กิโลกรมัตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : มีการถายทอดความรูเรื่องการบํารุงรักษาดินหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวดวยการปลูกพืชตระกูลถั่ว 

และการไถกลบตอซังเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การเตรียมดิน      

 ๒. เมล็ดพันธุ  

 ๓. การใชปุยลดตนทุน      

 ๔. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ ๑ การเตรยีมดิน  

         เปนการสอนใหเกษตรกรไดเรียนรูเรื่องของการ

เตรียมพ้ืนที่โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตและการ

ดูแลรักษาสภาพดิน 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ เมล็ดพนัธุ ก็จะเปนการสอนการเตรียมและการ

คัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่มีความสมบูรณไปเพาะปลูกก็จะเปนการลด

ตนทุนการผลิต 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การใชปุยลดตนทุน จะเนนใหเกษตรกรใชวัสดุจากการเกษตร

มาใชประโยชนโดยการทํานํ้าหมักจุลินทรียจากหนอกลวยเพ่ือนํามาใชยอยสลาย

ตอซังขาว 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔ การปองกันกําจัดศัตรพูืช สอนวิธีการใชสารชีวินทรียและการผลติขยายเพ่ือเกษตรกรสามรถผลิตใช

เองไดอยางถูกวิธีและมีประสทิธิภาพ 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : -ศจช. / ศดปช. / ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / ไมยืนตน /พืชผัก 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวพนารัตน คงมัยลิก ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 093-5784897 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรยางพารา อําเภอยะรังจังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา  

พื้นทีเ่ปาหมาย : 54,133 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 5,328 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง : บานบือแนรียง ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี  

พิกัด :Latitude 6.70859Longitude101.29372 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางฟารีดา เจะแว อายุ 52 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3941000495953  

ที่อยู : บานเลขที่ 75/2 หมูที่ 1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี 

สถานการณของพื้นที่ 

- เกษตรกรสวนใหญรอยละ 90 ประกอบอาชีพปลูกยางพารา  

- พ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกยางพารา (S1+S2)  

- ปจจุบันยางพาราประสบปญหาดานราคาตกตํ่าเกษตรกรมีรายไดลดลง 

แนวทางการพัฒนา :  

 - การลดตนทุนการผลิต  

 -การเพ่ิมผลผลติ 

 -การปลูกพืชเสริมเพ่ิมรายได 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :  1. การลดตนทุนการผลิตยางพารา                   

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา          

3. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

หลักสูตรการเรียนรูประกอบดวย 

ฐานที่ 1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกี่ยวกับสมโอปูโก ฐานที่ 2 การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

ฐานที่ 3การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีฟารมและการทําบัญชีภายในครัวเรือน 

ฐานที่ 4 การปองกันศัตรูพืช    ฐานที่ 5 การทําปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานที่ 6 การเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

- การกรีดยางพาราอยางถูกวิธี  

N 

เสนทาง 

410 

ปตตานี  

ยะลา 

ท่ีทําการกํานัลต.เมาะมาวี 

ท่ีตัง้ศนูยฯ์ 
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- การลับมีดอยางถูกวิธี 

 

 ฐานที่ 7 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา 

- การปลูกพืชแซม  

- การทําเห็ดฟางในสวนยางพารา  

- การผลิตไสเดือนดินในทอซิเมนซ 

ฐานที่ 1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกี่ยวกับสมโอปูโก ฐานที่ 2 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 
 

ฐานที่ 3 การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีฟารมและการทําบัญชีภายในครัวเรือน 

 

 

 

 
 

ฐานที่ 4 การปองกันศัตรูพืช   ฐานที่ 5 การทําปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 
 

ฐานที่ 6 การเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตยางพารา 

 

 

 

 

ฐานที่ 7 การเพ่ิมรายไดในสวนยางพารา  

1.      

2.  

3.  
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เครือขาย: ศจช./ศดปช./ประมง/ปศุศัตว/ไมผล/ไมยืนตน 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร: นายซาการยีา อาล ีตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  

เบอรติดตอ: 091 - 4599247 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอจังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 32,321 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,439 ครัวเรือน 

สถานที่ต้ัง:บานเลขที่ 15/1 หมูที่ 7 บานเจาะกะพอใน ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 

พิกัด : Latitude 6.12693Longitude 101.20181    

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 
โรงสีขาว 

  200 ม. 

    
      ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

       มัสยิด     

หมู 7 ต.กะรุบี 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :นายแวอุเซ็ง อุแต 

บานเลขที่ 15/1 หมูที่ 7 บานเจาะกะพอใน ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 08-1275-6642 

สถานการณของพื้นที่ :เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลกะรุบี สวนใหญปลูกยางพารารอยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบล 

เกษตรกรเก็บผลิตเปนยางกอนถวยคิดเปนรอยละ 90 ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในตําบล ประสบปญหา 

- ราคาปจจัยการผลิตที่สูง  

- โรคระบาด  

- ผลผลิตขาดคุณภาพ 

- ราคาผลผลิตตกตํ่า 

แนวทางการพัฒนา : -การลดตนทุนการผลิต 

-เพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและสรางรายไดเสริม โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตไรละ 350 บาท  

-เพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้นรอยละ 10 

-รายไดเสริมหลังจากกรีดยางพารา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนและเพ่ิมรายได 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมรายได 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1.การดูแลสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 

2.การใชสารชีวภัณฑในสวนยางพารา 

3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

4.การเพ่ิมรายไดหลังกรีดยางพารา 

อาํเภอสายบุรี 

ทีว่่าการ อ.กะพอ้ 
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ฐานการเรียนรู 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๑การกรีดวิชาการยางพาราที่ถูกตอง 

ตามหลักวิชาการ 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ การผลิตและใชเช้ือราไตรโคเดอมาเพ่ือใชปองการการเกิดโรครากขาว ใ น

ยางพารา 

 

    
 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ การผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุยหมักชีวภาพเพ่ือลดการใชปุยเคมี 

    
 

ฐานการเรียนรูที่ ๔การปลูกพืชสมุนไพร และการทําเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศจช./ ศด.ปช./ไมผล/ไมยืนตน/ปศุสัตว/ประมง 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นายสาเหะซูฮารี สาเหะอาม ินักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท: 083-0377240 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี  

สินคาหลัก : ขาว 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 3,425 ไร  

เกษตรกรเปาหมาย : 537 ครัวเรือน 

สถานทีต้ั่ง : 30 หมูที่ 1 ตําบลมวงเต้ีย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

พิกัด : X 750139 Y 737514 Zone 47N 

ระดับการพัฒนาของศนูย : ปานกลาง 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายแผว  ทองชุม  อายุ ๖๓ ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3940200245011  

บานเลขที่ 30 หมูที่ 1 ตําบลมวงเต้ีย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

เบอรโทรศัพท : 084-3127247 

สถานการณของพื้นที่ : บานปลักปรือ หมูที่ 1 ตําบลมวงเต้ีย อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี เกษตรกรประกอบอาชีพทํา

สวนยางพารา และทํานา โดยพ้ืนที่นามีความเหมาะสมตอการทํานา มีระบบนํ้าชลประทานที่ดีตลอดทั้งป แตเกษตรกร

สวนใหญจะทํานาป เพียงปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหบริโภคในครวัเรือน เกษตรกรจึงรวมตัวกันเพ่ือทํานาปรัง เพ่ือเปนการเพ่ิม

รายไดใหแกครวัเรือนและชุมชน ตลอดจนการใชพ้ืนที่ใหเกดิประโยชนสูงสุด 

แนวทางการพฒันา : การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :   เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว  

   การปองกันกําจัดศัตรูพืช (หนู, หอยเชอรี)่  

   สิ่งประดิษฐเพ่ือลดการใชแรงงาน 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การเตรียมดินที่เหมาะสม 

                      2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี 

   3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

   4. การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

   5. การปลูกขาวตนเดียว 
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ฐานการเรียนรู : 1. การเตรียมดิน  

  

 

2. การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวดวยนํ้าเกลือ 3. การใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

    
 

4. การปองกันกําจัดหนูในนาขาว    5. การปลูกขาวตนเดียว 

 

แปลงเรียนรู 

 

เครือขาย: ศจช. / ศดปช. / ปศุสัตว / ประมง / ไมผล /ไมยืนตน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นายสุรวุฒ ิเสารพูล ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท:  08๑-6043512 สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน 073-356256 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

สินค้าหลัก  ข้าว 

พื้นที่เป้าหมาย   14,000  ไร่ 

เกษตรกรเป้าหมาย   2,600 ราย 

สถานที่ตั้ง   บ้านทุ่ง หมู่ที่  5  ต.ท่าข้าม  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

พิกัด   X 771211    Y  755064 

ระดับการพัฒนาของศูนย์  B                                N 
 แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้                                              อ.ปะนาเระ 
            
            
            
  
                      วัดมะปริง         
            
              
            
        ร.ร.บ้านนอก    
            
            
   ศพก.         
                   
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  น.ส.สมปอง อัดอินโหม่ง 
ที่อยู่  87 ม.4 ต. ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี    

เบอร์โทรศัพท์ 0801382889 
 
สถานการณ์ของพื้นที่  เกษตรกรต้นแบบในอ าเภอปะนาเระส่วนใหญ่ท านาข้าว มีการผลิตข้าวทั้งนาปีและนาปรัง  

พ้ืนที่เป็นทุ่งนา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท านาข้าว การผลิตข้าวที่มีผลผลิตต่ า ไม่มีเครื่องจักกลเกษตรที่

ทันสมัย มีการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงและการใช้ปุ๋ยที่ไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม มีการระบาดของโรคแมลง ผลผลิตข้าว

มีราคาตกต่ า  

แนวทางการพัฒนา 
 1. มีการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ 

 2. การใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้แม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง 

  3. การรวบรวมผลผลิตข้าวเพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบกลุ่มและสหกรณ์ การแปรรูปข้าวจ าหน่ายในรูปแบบ    

ที่หลากหลาย 

 4. การจัดการระบบการใช้และการบริหารจัดการน้ า 

 5. การแปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

ถนน

ปาลัส-

ปะนา

เระ 
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จุดเด่นของชุมชน  การพัฒนาการผลิตข้าวลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและน าทรัพยาการที่มีอยู่ในชุมชน                 

                        มาใช้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า การบริหารจัดการน้ าที่ด ี
 

หลักสูตรเรียนรู้  1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

  2. การจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ 

  3. การแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตร 

 
ฐานเรียนรู้ 1. การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด 

  2. การลดต้นทุน การใช้แม่ปุ๋ยผสมใช้เอง  

  3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  4. การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 

  5. การแปรรูปข้าวเพื่อจ าหน่าย 

  6. การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แปลงเรียนรู้   การเพ่ิมประสิทธิภาพการข้าวคุณภาพดี   
 

 

            

          

 
 
 

เครือข่าย  กลุ่มผลิตน้ าผ้ึงชันโรง,  กลุ่มผลิตน้ าตามโตนด ,กลุ่มจักสานไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว 
            
            
            
            
            
             
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  น.ส.ลาวัณย์ สังข์วัดชุม นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  0987400662  
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