
จังหวัดสงขลา

สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการน ารอ่งการเชือ่มโยง
องค์ความรู ้AIC
ผา่น ศพก. 

Agritech and Innovation Center

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


เมื่อรับทราบนโยบาย



การคัดเลือกพ้ืนท่ี

ขา้ว

ไมผ้ล
ยางพารา

เกษตรผสมผสาน

1 ศนูย ์

5 ศนูย ์

3 ศนูย ์

7 ศนูย ์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17UoNfnx8KiF32IJHW8JIbgu-PbU9AH4PL-7DkGiYiug/copy


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอนาหม่อม

การปลูกพชืแบบผสมผสาน

การเลีย้งไก่

การจดัการระบบน ้า

การผลติน ้าหมกัสูตรไล่แมลง
การเลีย้งปลา

การเลีย้งผึง้และชนัโรง

นายประพนัธ ์ แซเ่ตีย้ว
เดมิประกอบอาชพีเป็น

ชา่งเหล็ก ผนัตวัเองมาเรยีนรู ้

การเกษตร ในพืน้ที่ 1.5 ไร่

เร ิม่ตน้จากการเขา้รว่มการฝึกอบรม

ณศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดัตรงั

ไดร้บัการสนับสนุนตน้พนัธุม์ะละกอพนัธุฮ์อลแลนด ์

น ามาปลกูและขยายพนัธุ ์เป็นผูม้คีวามสนใจใฝ่รู ้
จงึไดเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม ศกึษาดงูาน กบัหน่วยงานตา่งๆ

และน าไปปฏบิตัิ

เลขที่ 54/1 ม.3 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

การปลูกผกัยกแคร่



ข้ันตอนการด าเนินงาน

รว่มประชมุ

ขบัเคลือ่นและขยาย

ผล AIC สู่ ศพก. จ.

สงขลาณ สนง.กษ.

วางแผนด าเนินงาน

คดัเลอืกวธิกีาร ขัน้ตอน

รปูแบบ เพือ่ขยายผลสู่

อ าเภอ (ศพก. เป้าหมาย)

Focus Group 1

ทราบ Innovation Catalog 

ไดแ้นวทางการขบัเคลือ่นงาน คอื จะตอ้งมี

การจดัเวทชีมุชน เพือ่คน้หาปัญหา เป้าหมาย

การพฒันา ศพก. สู่ AIC ทีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการของชมุชนในพืน้ที่ และแนวทาง

การด าเนินงานขัน้ตอนตอ่ไป (9 ม.ิย.64)

ประสานงาน

จนท. ม.อ. ขอความรู ้

เกีย่วกบั AIC Catalog

ประสานงาน

หน่วยงานเกีย่วกบั เชน่

สนง.กษอ. สสก.5 ม.อ. 

ศวพ. เพือ่รว่มก าหนด

วนัด าเนินการ

Focus Group 2

(16 ม.ิย.64) ใชก้ารวเิคราะห ์5W2H

หาความตอ้งการพฒันา สรปุประเด็นได ้

คอื การจดัการดนิ น ้า และปุ๋ ย เพือ่การ

ผลติพชื และอาชพีเสรมิในสวนยางพารา

(เลีย้งผึง้และชนัโรง) ซึง่ท าทนัที คอื การ

วเิคราะหธ์าตอุาหารของปุ๋ ยอนิทรยี ์และ

การถา่ยทอดความรูก้ารผลติปุ๋ ยอนิทรยีท์ี่

มคีณุภาพ
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การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group 1) 

การเชือ่มโยง 
AIC สู่ ศพก. 

จนท. ม.อ. น าเสนอ Innovation 

Catalog ไดแ้นวทางการ

ขบัเคลือ่นงานคอื จะตอ้งมกีาร

จดัเวทชีมุชน เพือ่คน้หา

ปัญหา เป้าหมายการพฒันา

ศพก. สู่ AIC ทีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการของชมุชนใน

พืน้ที่ และแนวทางการ

ด าเนินงานขัน้ตอนตอ่ไป



ทราบความตอ้งการพฒันา

น าไปสูก่ารยกระดบัให ้ศพก.

เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้น

เทคโนโลยแีละนวตักรรม คอื

การจดัการดนิ น า้ และปุ๋ ย เพือ่

การผลติพชื และอาชพีเสรมิใน

สวนยางพารา

(เลีย้งผึง้และชนัโรง) 

กจิกรรมทีด่ าเนินการทนัที คอื

การจดัการดนิและปุ๋ ย

โดยการวเิคราะหธ์าตอุาหาร

ของปุ๋ ยอนิทรยี ์และการ

ถ่ายทอดความรูก้ารผลติ

ปุ๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีณุภาพ

การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group 2) 



เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรย์ี ศดปช.

Your

Your word

Your word

Your 

ตวัอย่าง

ปุ๋ ย

ส่งตัวอยา่ง
ปุ๋ยอินทรีย์ 
ตรวจ

วิเคราะห์ธาตุ
อาหาร



— การขบัเคลือ่นงาน ระยะกลาง

“โครงการขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (AIC) สู่ ศพก. จังหวัดสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565”
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