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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย : ๕๔๘ ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย :  ๔๓ ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านร่วมสุข หมู่ 6 ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

พิกัด :  Latitude  11.90882 , Longitude 102.79973  Zone ๔๘ X 260177   Y 1320408 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ :  นายคมญ์คริษฐ์  กล่อมสังข์ 

ที่อยู่ : 132 ม.1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 1865 - 5924 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลไม้รูดสว่นใหญ่ประกอบอาชีพประมง ประมาณร้อยละ 80 ของจ านวน
ประชากร มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งพืชที่ปลกูส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นเชน่
มะพร้าว และยางพารา แต่พ้ืนที่ร้อยละ 98 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด อยู่ประเภทความเหมาะสมที่ S2 และ S3 
(เหมาะสมปานกลางและเหมาะสมน้อย) ในที่นี้มีเกษตรกรปลูกทุเรียนอยู่ร้อยละ 13 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด แต่
ปัญหาที่พบในการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่คือ 

-  เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสม 
-  ต้นทุนการผลิตสูง 
- พ้ืนที่เพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ์ 
- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

แนวทางการพัฒนา :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามระบบ GAP 
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในทุเรียน
4. การประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตทุเรียนคุณภาพ GAP 

การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรในพ้ืนที่มีการผลิตทุเรียนที่ได้คุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน GAP 
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หลักสูตรเรียนรู้ : 
1. การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP
2. การเก็บตัวอย่างดินและการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน
3. การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
4. การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย
5. การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเป็นอาชีพเสริม

ฐานการเรียนรู้ :  
ฐานการเรียนรู้ที่ 1: การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 

น ากระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสมมาส่งเสริมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ด้านการผลิตและได้รับมาตรฐานรับรอง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : การเก็บตัวอย่างดินและการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน และให้ค าแนะน าในการใส่
ปุ๋ย รวมถึงถ่ายทอดความรู้เรื่องการผสมปุ๋ยสูตรต่างๆใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรน าวัสดุที่เหลือในท้องถิ่น มาผลิตเป็นน้ าหมัก
และปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้ภายในแปลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

สาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและเชื้อราบิวเวอร์เรียเพ่ือ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 : การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเป็นอาชีพเสริม 

มีกิจกรรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และน าผลผลิตเช่นน้ าชันโรง และชันโรงมาแปร
รูปเพื่อเพ่ิมรายได้ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ชันโรง 
แปลงเรียนรู้ 

       การผลิตทุเรียนคุณภาพ  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา   การท าน้ าหมักชีวภาพ 

       การผสมปุ๋ยใช้เอง                 การศึกษาระบบนิเวศภายในแปลง                  การเลี้ยงชันโรง 
เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไม้รูด ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนต าบลไม้รูด
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวชนิภา เขียวณรงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 6929 – 7115 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย : 548 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 43 ราย 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๔๙/๒ หมู่ที่ ๒ต าบล เกาะช้าง อ าเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด   
พิกัด : Geographic : Latitude  12.08207 , Longitude 102.31203

UTM   : Zone 48  X ๒๐๘๓๓  Y ๑๓๔๒๓๔๖ 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

ถนนสายด่านใหม่ – สลักเพชร 
  ร้านค้า 

 บ้าน 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสมโภชน์ ทัศมากร  
ที่อยู่ : เลขที่ ๔๙/๒ หมู่ที่ ๒ต าบล เกาะช้าง อ าเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด   
เบอร์โทร : ๐๘๖ - ๑๔๔๐๗๗๕  
สถานการณ์ของพื้นที่ : ส านักงานเกษตรอ าเภอได้ร่วมกับอาสาสมัครเกษตร เกษตรกรผู้น า ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานที่ด าเนินการโดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ ต าบลเกาะช้าง  
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีนายสมโภชน์ ทัศมากร เป็นเจ้าของและเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer โดยได้
ด าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนเองท าให้
เกิดการพัฒนาและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

- ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่มีคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้ถูกกดราคา 
- มีต้นทุนการผลิตที่สูง 
- พ้ืนที่เพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ์ 
- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
- สภาวะขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา :  ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
๒. ลดต้นทุนการผลิต 
๓. เศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ผลิตทุเรียนคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนรู้ :  ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 

- การผลิตทุเรียนคุณภาพ- มาตรฐาน GAP ในการผลิตทุเรียน 
๒. ลดต้นทุนการผลิต 

- การผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก- การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 - การปรับปรุงบ ารุงดิน 

3. เศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
- การปลูกผักปลอดสารพิษ 
- การเลี้ยงชันโรง 

4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

แปลงเรียนรู้ 

แปลงเรียนรู ้

ท่าเรือ 
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ฐานเรียนรู้ที่ ๑ : การผลิตทุเรียนคุณภาพ 
น ากระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสมมาส่งเสริมให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้

เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตและได้รับมาตรฐานรับรอง โดยสมาชิก จ านวน 43 ราย ที่ปลูกทุเรียนจะได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าสู่ระบบ GAP และขยายผลไปสู่พืชชนิดอื่นๆต่อไป 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ : การลดต้นทุนการผลิต 

จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิต และ
ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยศูนย์เรียนรู้ฯมีเป้าหมายการผลิตน้ าหมักชีวภาพปีละประมาณ ๒,๐๐๐ ลิตร และส่งเสริมให้
สมาชิก จ านวน ๖๐ ราย ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุภายในสวนรายละประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม รวมปีละประมาณ ๓๒ 
ตัน 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การ
ผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชชุมชน โดยมีการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย 
เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช และผลิตก้อนเชื้อเบญจคุณในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ : การปลูกผักปลอดภัย 

นายสมโภชน์ ทัศมากร เจ้าของแปลงเรียนรู้ ได้จัดด าเนินการโครงการปลูกผักปลอดภัย (กางมุ้ง) เพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ท าให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีเกษตรกรข้างเคียงได้ให้ความสนใจและปฏิบัติ
ตาม ปัจจุบันมีจ านวน ๕ ราย ที่ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 : การเลี้ยงชันโรง 

นายสมโภชน์ ทัศมากร เจ้าของแปลงเรียนรู้ได้มีการเลี้ยง ขยายพันธุ์และแปรรูปผลผลิตจากชันโรง เป็นอาชีพ
เสริม ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เสริมแล้ว ยังช่วยผสมเกสรผลผลิตภายในแปลงท าให้ผลผลิตมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ฐานการเรียนรู้ที่ 6 : การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอเกาะช้างมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ท าให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางระบบน้ าภายในสวน การใช้อุปกรณ์ให้น้ าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรน าความรู้
ไปปฏิบัติภายในสวน 
แปลงเรียนรู้ 

การผลิตทุเรียนคุณภาพ  การลดต้นทุนการผลิต     ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

การปลูกผักปลอดภัย       การเลี้ยงชันโรง การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน / สถานีพัฒนาที่ดินตราด /สาธารณสุขอ าเภอเกาะช้าง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางประทุม  เสนกุล  เกษตรอ าเภอเกาะช้าง 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๘๖๑๘๐ 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ยางพารา) 
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๓๗,๐๐๖ ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : ๑,๕๖๖ ราย 
สถานท่ีตั้ง : ๙๙/๑ หมู ๗ ตําบลบางปด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

พิกัด : Zone  48    X 0206987   Y 1352917  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายวาทิน จีนาวนิช  อายุ ๔๘ ป 

ท่ีอยู : 99/1 หมู 7 ตําบลบางปด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๖-๑๐๗๓๗๗๐ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของอําเภอแหลมงอบ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 

๓๗,๐๐๖ ไร เกษตรกรเพาะปลูกจํานวน ๑,๕๖๖ ครัวเรือน  โดยมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๒ กิโลกรัมตอไร  ซ่ึงเปน

ปริมาณท่ีไมสูงมาก ประกอบกับพ้ืนท่ีอําเภอแหลมงอบมีปญหาเรื่องขาดแคนแหลงน้ําทําใหเกษตรกรมีทางเลือกใน

การประกอบอาชีพไมมากนัก จึงทําใหการปลูกยางพารามีความสําคัญตอเกษตรกรอําเภอแหลมงอบ ซ่ึงปญหาท่ีพบ

ในการผลิตยางพารา คือ 

- ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุยเคมี เปนตนทุนการผลิตท่ีสูง 

- ดินขาดความอุดมสมบูรณและไมเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตนอย 

- การผลิตยางพาราของเกษตรกร (ยางถวย) ยังไมไดมาตรฐาน ทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา 

- เกษตรกรมีรายไดนอย เนื่องจากตองพ่ึงพาการผลิตยางพาราเปนหลัก 

แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิต โดยใชน้ําหมักชีวภาพและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 - การผลิตยางถวยคุณภาพดี 

          - สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราโดยใชน้ําหมักชีวภาพ 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

     ๒. การดูแลรักษายางพาราหลังเปดกรีด 

     ๓. การผลิตยางถวยคุณภาพ 

     ๔. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

     ๕. การประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา 
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 ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การทําน้ําหมักชีวภาพ 

สาธิตการผลิตน้ําหมักชีวภาพคุณภาพสูงจากปลาทะเล ซ่ึงหาไดงายในพ้ืนท่ี โดยน้ําหมักชีวภาพคุณภาพ

รวมกับการใชปุยเคมี ทําใหลดการใชปุยเคมีลงไปกวารอยละ 70 โดยท่ีปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและสภาพ

ดินมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การดูแลรักษายางพาราหลังเปดกรีด 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการดูแลรักษายางพาราในระยะหลังเปดกรีด โดยการกําจัดวัชพืชใสปุยตน

ฤดูฝนและปลายฤดูฝนการดูแลบํารุงตนยางพาราดวยการใชน้ําหมักชีวภาพการดูแลหนายางหลังกรีดแลว 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การผลิตอยางถวยคุณภาพ 

การถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะการกรีดยางอยางถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิตยางพาราการ

ผลิตท่ีไมทําลายหนายาง การผลิตยางถวยคุณภาพ การทํายางถวยท่ีสะอาด สีสวย ไมมีสิ่งเจือปนและไมมีกลิ่นเหม็น 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาธาตุอาหารในดินและใหคําแนะนําการใส

ปุยรวมถึงการถายทอดความรูเรื่องการผสมปุยสูตรตางๆใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา 

เปนจุดสาธิตการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพาราโดยเนนการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเชนสับปะรด 

ผักเหลียง กลวยน้ําวา เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรเนื่องจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ํา 

 แปลงเรียนรู 

การทําน้ําหมักชีวภาพคุณภาพสูง    การดูแลรักษายางพาราหลังเปดกรีด  การผลิตยางถวยคุณภาพ 

 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การพัฒนาทักษะการกรีดยาง  การประกอบอาชะเสริมในสวนยางพารา 

เครือขาย : เกษตรกรผูปลูกยางพาราอําเภอแหลมงอบ ,กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ต.บางปด และ       

ต.แหลมงอบ, กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล ต.บางปด ต.คลองใหญ และ ต.น้ําเชี่ยว, ศูนยการเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ยางพารา) ของนายจรัญ ทองปาน  

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายพระรถ บุญตูบ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     

เบอรโทรศัพท : 089-2476965 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย : 16,767 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,990  ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านตาละวาย ม.8 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 
พิกัด : Geographic  : Latitude  12.54022 , Longitude 102.36930   
        UTM  :  Zone 48   X 213977 Y 1381342 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  :   

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายมานิตย์ ชิงชัย  
ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 34 ม.8 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔ ๘๕๑ ๔๕๘๒ 
สถานการณ์ของพื้นที่: ในพ้ืนที่ต าบลประณีตเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้และสวนยางพารา มีพ้ืนที่
การเกษตร ๓๘,๙๑๐ ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร ๖๔๗ ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ๑๖,๑๔๔ ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ๕,๕๐๐ ไร่ 
ร้อยละ ๙๕ เป็นพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการส่งออก บริโภคภายในประเทศ และสามารถแปรรูปได้ สภาพ
ปัญหาด้านการผลิตทุเรียนมีดังนี้ 

- เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนเพ่ือให้ได้คุณภาพส่งออก 
- พบการระบาดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน  
- ต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี 
- สภาวะขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
2. ลดต้นทุนการผลิต  จากการลดการใช้สารเคมี
3. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การจัดการแปลงทุเรียนหมอนทอง อายุ ๓๐ ปี  โดยใชท้ั้งเทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตทุเรียนอย่างมีคุณภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรมีการผลิตทุเรียนคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
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หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
2. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยใช้เอง
3. การขยายเชื้อราไตรเดอร์มา
4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

ฐานการเรียนรู ้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 :เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 

มีการจัดการแปลงทุเรียนตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP  มีการลดการใช้สารเคมี (สารก าจัดวัชพืช) โดย
การใช้พลาสติกคลุมดิน การผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า   

เกษตรกรต้นแบบมีการใช้ Tensiometer ในการวัดระดับความชื้นในดิน เพื่อใช้ในการก าหนดในปริมาณ 
น้ าที่เหมาะสม เป็นการประหยัดทรัพยากรน้ าและช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยใช้เอง 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ซึ่งเกษตรกรต้นแบบจะมีการ 
น าดินมาตรวจวิเคราะห์ หาค่าธาตุอาหาร และผสมปุ๋ยใช้เอง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : การขยายเชื้อราไตรเดอร์มา 

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตขยายเชื้อราไตรเดอร์มาเพ่ือป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญ
ในทุเรียนและมีการระบาดในพ้ืนที่ 
แปลงเรียนรู้  

การผลิตทุเรียนคุณภาพ   การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

การขยายเชื้อราไตรเดอร์มา        การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  

เครือข่าย : ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ,ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายจักรพรรดิ์ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๓๔๕ ๘๔๖๑ 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด 
สินคาหลัก : ทุเรียน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,232 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 564 ราย 

สถานท่ีตั้ง : บานทุงตอง หมู ๕ ตําบลนนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด 

พิกัด :  Zone ๔๘ X 2๓๙๑๖๐  Y 13๘๓๐๓๕ 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู: นายสมนึก บุญธรรม 

ท่ีอยู : 1๑๖/๓ ม.๕ ต.นนทรยี อ.บอไร จ.ตราด 

เบอรโทรศัพท : 08๔-86๘๒๓๖๖ 
สถานการณของพ้ืนท่ี : เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลนนทรีย อําเภอบอไร เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลัก แต

ดวยราคาของยางพาราท่ีตกต่ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรมีความสนใจในการปลูกพืชชนิดอ่ืน เพ่ือเปนทางเลือกใหม ประกอบ

กับราคาทุเรียนท่ีมีแนวโนมจะสูงข้ึน และเกษตรกรตนแบบก็มีความสามารถทําใหทุเรียนเก็บเก่ียวกอนเปนแหงแรกของอําเภอ 

จึงเลือกการผลิตทุเรียนคุณภาพข้ึนมาเปนหลักสูตรเรียนรู ปญหาสภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีความเหมาะสมปานกลาง (S๒) จํานวน 

๓,081 ไร และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จํานวน 151 ไร สภาพปญหาการผลติทุเรียนของตําบลนนทรีย มีดังนี้ 

-  เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนท่ีเหมาะสม 
- พ้ืนท่ีเพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ 
- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
- ผลผลิตของเกษตรกรยังไมไดมาตรฐานรับรอง 
- ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามระบบ GAP 
2. ลดตนทุนการผลิต
3. สงเสริมการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในทุเรียน
4. การประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การผลิตทุเรียนคุณภาพ GAP 

การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการผลิตทุเรียนท่ีไดคุณภาพและไดรับรองมาตรฐาน GAP 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
2. การเก็บตัวอยางดินและการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน
3. การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
4. การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อราบิวเวอรเรีย
5. การปลูกสับปะรดเสริมรายได
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ฐานการเรียนรู : 

ฐานการเรียนรูท่ี 1:การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
นํากระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนท่ีเหมาะสมมาสงเสริมใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมี

ความรูดานการผลิตและไดรับมาตรฐานรับรอง 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 : การเก็บตัวอยางดินและการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน 
สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาธาตุอาหารในดิน และใหคําแนะนําในการใสปุย 

รวมถึงถายทอดความรูเรื่องการผสมปุยสูตรตางๆใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 : การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
สาธิตการผลิตน้ําหมักจุลินทรียผลไมตางๆ ซ่ึงหาไดงายในพ้ืนท่ี โดยใชน้ําหมักรวมกับการใชปุยเคมี ทําใหลดการ

ใชปุยเคมีลงไปกวารอยละ 70 โดยท่ีปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและสภาพดินมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน เชน น้ํา

หมักจุลินทรียหนอกลวย น้ําหมักสับปะรด จุลินทรียสังเคราะหแสง 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 : การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อราบิวเวอรเรีย 
สาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันโรครากเนาโคนเนาในทุเรียนและเชื้อราบิวเวอรเรียเพ่ือ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 : การปลูกสับปะรดเสริมรายได 
ดวยราคาของสับปะรดท่ีดีอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรมีความสนใจปลูกสับปะรดเปนอาชีพกันอยางกวางขวาง อีกท้ัง

เกษตรกรตนแบบมีความสามารถในการผลติสับปะรดปตตาเวียและตราดสีทอง จึงทําใหเปนตนแบบในการผลติสับปะรดของ

ตําบลนนทรีย  

แปลงเรียนรู 

   การผลิตทุเรียนคุณภาพ  การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา    การทําน้ําหมักจุลินทรียสังเคราะหแสง 

เครือขาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดานชุมพล อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายนฤพนธ สุโพธิวรรณ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 08๑-๘๗๐๔๒๙๔ 
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ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มะพราว) 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเกาะกูด 

สินคาหลัก : มะพราว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 25 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 20 ราย 

สถานท่ีตั้ง : 45/2 หมูท่ี 2 ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด  จังหวัดตราด 

พิกัด : Geographic : Latitude 11.62341  Longitude 102.55142 

         Utm : Zone 48 P X 0233.010  Y 1286.062 

ระดับการพัฒนาของศูนย :  

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายมานะ  ถวิลวงษ 

ท่ีอยู : 45/2 หมูท่ี 2  ตําบลเกาะกูด  อําเภอเกาะกูด  จังหวัดตราด 

เบอรโทรศัพท : 086-107-7992  

สถานการณของพ้ืนท่ี   

อําเภอเกาะกูด มีพืชเศรษฐกิจหลักไดแก มะพราวในแตละปมีผลผลิตออกสูตลาด สราง

รายไดใหกับเกษตรกรเปนจํานวนมาก แตปญหาท่ีเกษตรกรพบ คือ มะพราวมีอายุมาก ตนสูง ประกอบกับ

มีแมลงศัตรูระบาด ทําใหผลผลิตลดลง ตนมะพราวไดรับความเสียหาย สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะกูด ได

วิเคราะหปญหาทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสงัคมของชาวเกาะกูดแลว พบวามะพราวเปนสิ่งท่ีอยู

คูกับชาวเกาะกูดมาเปนระยะเวลานานไมนอยเวลา 80-100 ป จึงไดพิจารณาคัดเลือกมะพราวเปนพืช

หลักในการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(มะพราว) นั้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

แกปญหาแมลงศัตรูมะพราว และขยายผลตอท่ีจะทําใหอําเภอเกาะกูดปลอดแมลงศัตรูมะพราวในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา 

การเพ่ิมผลผลิต 

- การจัดทําแปลงสาธิตการใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ิมผลผลิต  

- จัดทําจุดสาธิตการควบคุมแมลงศัตรูมะพราว โดยชีววิธี ท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และควบคุมแมลงศัตรู

มะพราวโดยชีววิธ ี

อาวสลัด อาวใหญ

อําเภอ

เกาะกูด 

แปลงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

นายมานะ  ถวิลวงษ ม.2 ต.เกาะกูด  

อ.เกาะกูด  จ.ตราด 
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การนําไปใชประโยชน : ควบคุมการแพรระบาดของแมลงศัตรูมะพราว  และเพ่ิมผลผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู : 

1. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

2. การผลิตและใชเชื้อราเมตตาไรเซียมในการจัดทํากองลอดวงแรด

3. การผลิตแตนเบียนอะซีโคเดสในการควบคุมการระบาดแมลงดําหนามมะพราว

4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพราว

5. การเลี้ยงชันโรงเพ่ือชวยผสมเกสร

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การผลิตแตนเบียนอะซีโครเดส 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การผลิตเชื้อราเมตตาไรเซียม 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การทํากองลอดวงแรก 

ฐานการเรียนรูท่ี 5 การเลี้ยงชันโรงเพ่ือชวยผสมเกษตรมะพราวเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยดินปุยชุมชน 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายสายชล  เจริญพร 

เบอรโทร : 089-697-2256 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

สถานท่ีตั้ง : บานหนองคันทรง หมูท่ี 4 ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : 2,381 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 62 ราย 
พิกัด : Geographic : Latitude 12.16395, Longitude  102.53753  

  UTM :  Zone 48  X : 023104  Y : 1348456 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู  

ช่ือเกษตรกร : นายเชิด  วงคสา 

ท่ีอยู : 107 หมู 4 ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

เบอรโทรศัพท : 092-7794467 

สถานการณของพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว(S1) โดย 

มีพ้ืนท่ีปลูกขาวประมาณ 2,381 ไร เกษตรกรทํานา 62 ราย และพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมดอยูในเขตชลประทาน ทําให

สามารถปลูกขาวไดปละ 2 ครั้ง แตสภาพปญหาของการทํานาในตําบลหนองคันทรง มีดังนี ้

- ตนทุนการผลิตขาวสูง 

   - ผลผลิตขาวต่ําและคุณภาพไมดีเทาท่ีควร 

   - เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาแตเพียงอยางเดียว ทําใหมีรายไดนอย 

จุดเดนของศูนยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิตและประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

หลักสูตรการเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตขาว 

2. การผลิตน้ําหมักชีวภาพ

3. การเลี้ยงกุงกรามกรามในนาขาว

4. การปลูกพืชเพ่ือสรางรายได

ฐานเรียนรูท่ี 1 : การลดตนทุนการผลิตขาว ใชเมล็ดพันธขาวในปริมาณท่ีเหมาะสมมีการใชปุยข้ีวัวแทนการใชัปุย   

เคมีและมีการเรียนรูระบบนิเวศเพ่ือเปนการประเมินการระบาดของศัตรูพืชโดยมีการใชลูกเหม็น(แนฟทารีน)ในการ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและยังมีการอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอกและปุยหมักเพ่ือเพ่ิมอินทรียใน

ดินอีกดวย 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 : การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่  มีการนําหอยเชอรี่ซ่ึงเปนศัตรูของขาวมาใชใหเกิด

ประโยชน ทําน้ําหมักหอยเชอรี่ โดยเก็บหอยเชอรี่จากนาขาวของตนเองและบริเวณใกลเคียงมาทําน้ําหมักหอยเชอรี่ 

โดยใชน้ําหมักหอยเชอรี่ในชวงขาวตั้งทอง อัตรา 100 ซีซี /น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน 

ฐานเรียนรูท่ี 3 : การเล้ียงกุงกามกรามในนาขาว ริเริ่มนํากุงกามกราม ในนาขาวอินทรียพ้ืนท่ี 2 ไร โดยการขุดรอง

ริมแปลงนา ลึกประมาณ 2 ม. กวาง 2 ม. และ ยาว 3 ม. ดานของนา และขยายคันนาใหมีขนาดกวางประมาณ 

4 ม. และยกคันนาใหสูงกวาระดับปกติ  โดยรอบคันนาปลูกกลวยและมะพราว ในระยะเริ่มตนนําพอพันธุแมพันธุกุง

กามกรามเพียงคูเดียวมาขยายพันธุในบอไนลอนขนาดเล็ก โดยพอพันธุแมพันธุท่ีนํามาเลี้ยงตองมีสภาพแข็งแรง กุง

ปรับตัวใหเขากับสภาพน้ําได เนนใหกินอาหารท่ีมาจากธรรมชาติเชน กุงสด ไขแดง ไสเดือน เปนตน เพ่ือใหพอแม

พันธุแข็งแรง และเม่ือกุงออกลูก จะใหไขแดงตมเปนอาหารแกลูกกุง โดยจะทําการเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็จะ

สามารถจับขายได 

ฐานเรียนท่ี 4 : การปลูกพืชเพ่ือสรางรายไดตอเนื่อง  เลือกชนิดพืชท่ีปลูก หลังนา ไดแก มะเขือ ฟกทอง ผักชนิด

ตางๆ ท่ีสามารถปลุกหลังนาได นอกจากนี้ พ้ืนท่ีรอบขอบคู น้ําท่ีขุดเพ่ือเลี้ยงกุงกามกราม ปลูกกลวยน้ําวา 400 กอ 

และมะพราวน้ําหอม 30 ตน ซ่ึงลุงเชิดไดคัดเลือกผูบริโภคและตลาดมีความตองการ มีความหลากหลายในระบบ

นิเวศ ตนทุนการผลิตต่ํา การดูแลรักษาไมยุงยาก สามารถเก็บเก่ียวไดหลายรอบ มีความเสี่ยงในดานการผลิตต่ํา 

แปลงเรียนรู  

  การลดตนทุนการผลิตขาว   การผลิตน้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่ 

การปลูกพืชเพ่ือสรางรายไดตอเนื่อง          การเลี้ยงกุงกามกรามในนาขาว 

เครือขาย : พ้ืนท่ีดําเนินการโครงการแปลงใหญ อําเภอเมือง จ.ตราด 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวนิภาวรรณ  ประสิทธินาวา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 089-2395007 
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