
กิจกรรมศูนย์โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 

 กลุ่มท่ี 1 พืชผักเกษตรผสมผสาน 

 ท่ีตั้ง บ้านเทพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี ่

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมบญุ อุดมศร ี

 เครือข่ายกศน.ต าบลเขาพนม 

 กิจกรรม  

 1. จัดประชุมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 

 2. จัดท าการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน  าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง สารก าจัดป้องกันโรคพืช 

 3. น าปุ๋ยหมักที่จัดท าใส่พืชผกัของตนเอง 

 4. การออม ท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้

 องค์ความรู้ 

 1. ชุมชนบ้านเทพนมได้รบัความรู้มทีักษะเกี่ยวกับการท าอินทรีย์ เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ ประหยัดค่าใช้จ่าย

 ในการซื อปุ๋ยอินทรีย์ / สารเคมี ลดต้นทุนในการผลิต 

 2. ใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักใหเ้ป็นประโยชน์ให้มรีายได้เพิ่มขึ นลดการใช้สารเคมี 

 3. มีคุณธรรม ปรองดอง สามัคคี พึ่งพาตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพด ี

 กลุ่มท่ี 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ ์

 ท่ีตั้ง กลุ่มชุมชนบ้านทุ่งทับควาย หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งไทรทอง อ.ล าทับ จ.กระบี่  

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมหวิง  หนูศิร ิ

 เครือข่ายกศน.ต าบลล าทับ 

 กิจกรรม  

 1. ส ารวจความต้องการของชุมชน 

 2. ส่งเสรมิการเลี ยงปลูก  

 3. การแปรรูปปลาดุก 

 4. ช่องทางการจ าหน่ายปลาดุก 

 5. การออม 

 

 



 องค์ความรู้   

 1. ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร 

 2. ส่งเสรมิการท างานเป็นกลุ่ม 

 3. ส่งเสรมิการท าบญัชี 

   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

 กลุ่มท่ี 1 ผลิตเครื่องแกงและออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง 

 ท่ีตั้ง บ้านกันใหญ่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางดรุณี  ขุนเพ็ชร 

 เครือข่ายกศน.รัตภูม ิ

 กิจกรรม  

 1. อบรมให้ความรู้การผลิตเครื่องแกงและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามคงทน 

 2. หาตลาด หาช่องทางจ าหน่ายผลผลิต 

 3. ด าเนินการผลิตจัดหาวัสดุอปุกรณ์กลุม่ต้องการเพื่อเพิม่ผลผลิตและลดรายจ่าย 

 4. การจ าหน่าย การหาตลาด  

 5. การออม สง่เสรมิใหส้มาชิกมกีารออมกบักลุม่ออมทรพัย์ในชุมชน 

 องค์ความรู้   

 1. น าวัตถุดิบในชุมชนที่มีความสด  ปลอดสารพิษมาผลิตเครื่องแกง 

 กลุ่มท่ี 2 กล้วยกรอบแก้ว 

 ท่ีตั้ง บ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางดวงใจ   นิลกาญจน ์

 เครือข่ายกศน. อ าเภอรัตภูม ิ

 กิจกรรม  

 1. อบรมรูปแบบการด าเนินงาน ความรู้เกี่ยวกบับรรจุภัณฑ์ รสชาติ/การผลิต 

 2. ด าเนินการผลิตรปูแบบบรรจุภัณฑ ์

 3. จัดจ าหน่าย ประสานงาน/หาตลาด 

 4. การออมท าให้เกิดรายได้เพิม่คือใหส้มาชิกปลูกวัตถุดิบ 

  



 องค์ความรู้   

 1. วัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรปู 

 2. เพิ่มรสชาติผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย 

 3. เทคนิคขั นตอนการผลิต 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 กลุ่มท่ี 1 ลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า 

 ท่ีตั้ง บ้านนากลาง หมูท่ี่ 9 ต. โคกกลอย ต.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมบัติ  ยกเชื อ 

 เครือข่ายกศน.ต าบลโคกกลอย 

 กิจกรรม 

 1. ประชุมวางแผนการเตรียมงาน 

 2. คัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต 

 3. ทดลองค้นหาสูตรลูกชิ นเห็ดบ้านนากลาง 

 4. ทดสอบรสชาติและคุณภาพ 

 5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจ าหน่าย/ลดต้นทุน รวมถึงคุณธรรมของผู้ผลิต 

 6. การออม มรีวมกลุ่มของสมาชิก (การปันผล)  

 องค์ความรู้ 

 1. ทางกลุม่มีการผลิตเห็ดนางฟ้าไว้จ าหน่ายซึ่งมีปริมาณจ านวนมากท าใหล้้นตลาด 

 2. ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการแปรรูปจากเห็นนางฟ้ามาเป็นลกูชิ น  

 กลุ่มท่ี 2 ผักเกษตรอินทรีย ์

 ท่ีตั้ง บ้านเหมาะ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พงังา  

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายเอนก   จีวะรัตน์ 

 เครือข่ายกศน.ต าบลเหมาะ 

 กิจกรรม 

 1. ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 

 2. เตรียมพื นที่โรงเรือนในการเพาะปลกู 

 3. เตรียมอัตราส่วนผสมของดินส าหรบัเพาะปลูก 



 4. วางระบบน  าในโรงเรอืน ส ารวจแหลง่น  าที่มมีาตรฐานส าหรบัการใช้ 

 5. ด าเนินการปลูก เกบ็เกี่ยวผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ 

 6. หาตลาดที่จะจ าหน่าย 

 7. การออม  

 องค์ความรู้ 

 1. ท าเกษตรอินทรียเ์พื่อลดต้นทุนในการเพาะปลกูและปลอดสารเคมีเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 กลุ่มท่ี 1 การปลูกผักในภาชนะ 

 ปราชญ์ชาวบ้าน คุณอุไร เพง่พิศ 

 เครือข่ายกศน.ต าบลมะปรางเหนือ 

 กิจกรรม 

 1. แจกหนังสือในการอบรมให้แก่สมาชิก คัดเลือกสมาชิก 35 ครัวเรือน 

 2. เตรียมวัสดุ/อปุกรณ์ สอนวิธีการตัดยางล้อเพื่อเป็นภาชนะส าหรับปลกู 

 3. การออม ท าบัญชีรายรับรายจ่ายของฟาร์ม  

 องค์ความรู้ 

 1. การปลกูพืชในล้อยางรถยนต ์

 2.  การบรหิารจัดการพื นที่ใหเ้ป็นประโยชน์ 

 3. การแปรรูปผลผลิต 

 กลุ่มท่ี 2 เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางจ าเนียร  กาญจนพรหม 

 เครือข่ายกศน.ต าบลนาท่ามเหนือ 

 กิจกรรม 

 1. แจกหนังสือในการอบรมให้แก่สมาชิก ประชุมชี แจง 

 2. เตรียมพื นที่ในการท ากิจกรรมนี  

 3. ด าเนินการปรับพื นที่เลี ยงปลาในบ่อพลาสติก 

 4. ปรับคุณภาพน  าในการเลี ยงปลา 

 5. วิธีการปล่อยปลา 



 6. การออม ท าบัญชีครัวเรือน / รวบรวมกลุ่มผลผลิตเพื่อขายในกลุ่ม 

 องค์ความรู้ 

 1. การเลี ยงปลาในพื นทีจ่ ากัด  

 2. การบรหิารพื นทีจ่ ากัดใหเ้กิดประโยชน์และคุ้มค่า 

 3. บริหารการเงินและการจัดรายรบั –รายจ่าย ของครอบครวั 

 4. การอยู่ร่วมกันของสงัคมอย่างสมานฉันท ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 

 กลุ่มท่ี 1 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มเคยขาว 

 ท่ีตั้ง บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ. ชุมพร 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมหมาย  ณ พัทลุง 

 เครือข่ายกศน. นางอุบล พัฒนาขา 

 กิจกรรม 

 1. วางแผนการด าเนินงาน 

 2. ด าเนินงานตามแผน 

 3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ปญัหาที่เกิดขึ น 

 4. หาแนวทางแก้ไขปัญหา ก าหนดการแก้ไขปัญหา 

 5. ผลส าเรจ็ สร้างงานและรายได้แก่ชุมชน  

 6. การออม  ท าบญัชีครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิม่รายได ้

 องค์ความรู้ 

 1. กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มเคยขาวประเภทต่างๆ  

 2. สามารถถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 

 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

  กลุ่มท่ี 2 การแปรรูปสม้เคยขาว 

 ท่ีตั้ง บ้านทอนอม ต. ช่องไม้แก้ว  อ. ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางจินตนา ไพบูลย ์

 เครือข่ายกศน. นางสุริยา รักษ์ไชย 

 

 



 กิจกรรม 

 1. วางแผนการด าเนินงาน 

 2. ด าเนินงานตามแผน 

 3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ปญัหาที่เกิดขึ น 

 4. หาแนวทางแก้ไขปัญหา ก าหนดการแก้ไขปัญหา 

 5. ผลส าเรจ็ สร้างงานและรายได้แก่ชุมชน  

 6. การออม  ท าบญัชีครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิม่รายได ้

 องค์ความรู้ 

 1. กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มเคยขาวประเภทต่างๆ  

 2. สามารถถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 

 3. เกิดแหลง่เรียนรู้และศึกษาดูงาน 

   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

 กลุ่มท่ี 1 ดินผสมพร้อมปลูก 

 ท่ีตั้ง  บ้านซอย 8  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ. สตลู 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายมรรหาร จิตตธรรม 

 เครือข่ายกศน. ควนกาหลง 

 กิจกรรม 

 1. จัดตั งคณะท างาน ประชุมจัดหาสมาชิก 

 2. ด าเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ 

 3. ด าเนินการท าดินผสมพร้อมปลูก 

 4. สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมองค์ความรู้ 

 องค์ความรู้ 

 1. การใช้สารเร่ง 

 2. การผลิตดินพร้อมปลูก 

 กลุ่มท่ี 2 การเลี้ยงปลาดุก 

 ท่ีตั้ง บ้านทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตลู  

 ปราชญ์ชาวบ้าน  นายอาแมน  สาแล๊ะ   



 เครือข่ายกศน. ต าบลทุง่นุ้ย 

 กิจกรรม 

 1. จัดตั งกลุม่ท างาน ประชุม จัดหาสมาชิก 

 2. ด าเนินโครงการ ถ่ายทอดความรู ้

 3. ด าเนินการเลี ยงปลาดุกและแปรรูป 

 4. สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมองค์ความรู ้

 องค์ความรู้ 

 1. การเลี ยงปลาดุก 

 2. การแปรรูปปลาดุก 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

 กลุ่มท่ี 1 ปลูกผักปลอดสารพิษ 

 ท่ีตั้ง บ้านบางปรลู่าง หมู่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางส าอางค์ 

 เครือข่ายกศน. กะเปอร ์

 กิจกรรม 

 1. ปลูกผักพื นบ้าน เตรียมดิน เตรียมแปลง เตรียมเมล็ดพันธ์ุ  

 2. อบรมให้ความรู้ การดูแลรักษา การท าปุ๋ย  

 3. การจัดการในการจัดการสวนผกัและส่งเสริมให้ความรู ้

 4. จัดหาตลาด 

 5. การออม ลดรายจ่าย  

 องค์ความรู้ 

 1. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับความรู้ การปลูกและการดูแลการรักษาผักพื นบ้าน 

 2. การเพิ่มผลผลิตโดยใช้จลุินทรยี์ชีวภาพ (EM) 

 3. การผลิตฮอร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 กลุ่มท่ี 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คณุภาพสูง 

 ท่ีตั้ง บ้านห้วยเสียด ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

 



 ปราชญ์ชาวบ้าน      

 เครือข่ายกศน. อ าเภอกะเปอร ์

 กิจกรรม 

 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยและการดูแลรักษา 

 2. ฝึกการท าปุ๋ย 

 3. อบรมให้ความรู้ช่องทางการจ าหน่ายปุ๋ย  

 4. จัดหาตลาด 

 องค์ความรู้ 

 1. การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสงู 

      

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 กลุ่มท่ี 1 พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ การเลีย้งไก่พ้ืนเมือง ตู้ฟักไข่แบบประหยัด 

 ท่ีตั้ง บ้านยางในลุ่ม ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายคมศลิป์ แก้วมณ ี

 เครือข่ายกศน. อ าเภอช้างกลาง 

 กิจกรรม 

 1. ประชุมชี แจงโครงการส ารวจความต้องการ 

 2. ด าเนินการส ารวจพื นที่วางแผนการผลิต 

 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ หาปราชญ์แต่ละอาชีพ 

 4. ปฏิบัติการกลุ่มอาชีพ 

 5. พัฒนาสื่อแหลง่เรียนรู ้

 6. การออมท าบัญชีครัวเรือน 

 องค์ความรู้ 

 1. การปลกูผกัสมุนไพรปลอดสารพิษ 

 2. การเลี ยงไก่พื นเมือง 

 กลุ่มท่ี 2 พัฒนารังผึ้งท่ีมีคณุภาพ 

 ท่ีตั้ง บ้านช้างกลาง ต. ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายโชคดี  ชนะพาล 



 เครือข่ายกศน. อ าเภอช้างกลาง 

 กิจกรรม 

 1. ประชุมชี แจงโครงการส ารวจความต้องการ 

 2. ด าเนินการส ารวจพื นที่วางแผนการผลิต 

 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ หาปราชญ์แต่ละอาชีพ 

 4. ปฏิบัติการกลุ่มอาชีพ 

 5. พัฒนาสื่อแหลง่เรียนรู ้

 6. การออมท าบัญชีครัวเรือน 

 องค์ความรู้ 

 1. องค์ความรู้การปลูกพริกไทย 

 2. องค์ความรู้การเลี ยงผึ งโพรงไทย 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏรธ์านี 

 กลุ่มท่ี 1 ศิลปะการผูกพับผ้า 

 ท่ีตั้ง บ้านเบญจา ต.พลเูถ่ือน อ.พนม จ.สรุาษฎร์ธานี   

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางสาวดวงประธีป  ขันทอง 

 เครือข่ายกศน. นางอัชราพรรณ จันทรป์าน 

 กิจกรรม 

 1. การผูกพับผ้า 

 2. การจัดดอกไม้แห้ง/ดอกไม้สด 

 3. การท าพวงหรีด/ดอกไมจ้ันทน์/เหรียญโปรยทาน 

 4. การแสดงร ามโนราหก์ลองยาว 

 5. การออม 

 องค์ความรู้ 

 1. การศิลปะการผูกผ้า จัดดอกไม้ เหรียญโปรยทาน ท าพวงหรีดและท าดอกไมจ้ันทน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 2. การร ามโนราห์ตกีลองยาว – ร ากลองยาว      

 



 กลุ่มท่ี 2 การผลิตและแปรรูปสมุนไพร 

 ท่ีตั้ง บ้านใหญ่ ต.พนม อ.พนม จ.สรุาษฎร์ธานี  

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางเรณู สาเรศ 

 เครือข่ายกศน. นางสาวอุบลรัตน์ นิจกลุ 

 กิจกรรม 

 1. อบรมการปลูกพืชสมุนไพร 

 2. การแปรรูปสมุนไพร 

 3. การออม 

 องค์ความรู้ 

 1. การปลกูพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ  

 2. การแปรรูปสมุนไพร 

     

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 กลุ่มท่ี 1 การปลูกพล ู

 ท่ีตั้ง บ้านหนองหนุน ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพทัลงุ จ.พทัลงุ  

 ปราชญ์ชาวบ้าน นายแปลก ชัยสุตานนท์   

 เครือข่ายกศน. ต าบลท่ามิหร า 

 กิจกรรม 

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน 

 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ความรู้ในการปลูกพลู ให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ย 

 3. การด าเนินการปลูกพล ู

 4. ดูแลรักษาการให้น  าการใส่ปุ๋ย  

 5. การออม 

 องค์ความรู้ 

 1. การปลกูพลู เลือกพันธ์ุพลู การเตรียมดิน การดูแล และการเกบ็เกี่ยว  

 กลุ่มท่ี 2 การปลูกผักอินทรีย ์

 ท่ีตั้ง บ้านควนกุฏ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ. พัทลุง  

 ปราชญ์ชาวบ้าน นางนายสมศักดิ์  ทองใส 



 เครือข่ายกศน. ต าบลควนมะพร้าว 

 กิจกรรม 

 1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน 

 2. ถ่ายทอดองค์ความรู ้

 3. การเตรียมปลูกผักอินทรีย ์

 4. การดูแลและประเมินผล 

 5. การออม 

 องค์ความรู้ 

 1. การเตรียมดิน 

 2. การปลกูและดูแล 

 3. การป้องกันศัตรูพืช 

 4. การเกบ็เกี่ยวผลผลิต 

     

 


