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ตะพง 

ถนนสาย 36 
จันทบุร ี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
สินค้าหลัก : ลองกอง 
พื้นที่เป้าหมาย : 2,491 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,075 ครัวเรือน 
สถานทีต่ั้ง : หมู่ที ่3 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
พิกัด : Longitude 101.33934 , Latitude 12.68949 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ :  

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 อบต.บ้านแลง 
  แยกบ้านแลง  ถนนบ้านแลง – เขาพระบาท 

วัดจุฬามุณี วัดบ้านแลง 

             ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลบ้านแลง 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางสมควร ศิริภักดี อายุ 67 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที ่5 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7619497 
จ านวนสมาชิก : 40 ราย พ้ืนที่ 300 ไร่ 
ความเป็นมา : กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้ และ
ได้น าผู้เข้าร่วมประชุมมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้ ของผู้ใหญ่สมควร ศิริภักดี  
ซึ่งจัดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร(เดิม) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จ านวน 200 คน จากนั้นจึงคัดเลือกจุดนี้ 
เป็นจุดด าเนินการ MRCF และด าเนินการเรื่อยมาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
สถานการณ์ของพื้นที่ :  1. คุณภาพผลผลิตลองกองลดลงจากการระบาดแมลงวันผลไม้ 

2. ต้นทุนการผลิตสงู
แนวทางการพัฒนา :  1. เพ่ิมคุณภาพผลผลิตลองกอง 2. ลดต้นทุนการผลิต 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : 1. การป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้ 2. การลดต้นทุนการผลิตลองกอง 

การน าไปใช้ประโยชน์ :  1. ลดต้นทุนการผลิตจาก 5,430 บาทต่อไร่ เป็น 4,700 บาทต่อไร่ 
2. เพ่ิมผลผลิตคุณภาพโดยการป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้

สระน้ าหนองพญา 
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หลักสูตรเรียนรู้ : จ านวน 2 หลักสูตร 
1. การป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้ 

(กับดักแมลงวันผลไม้, การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการตัดวงจรชีวิตหนอนแมลงวันผลไม้)
2. การลดต้นทุนการผลิต

(การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ)
ฐานการเรียนรู้ : จ านวน 3 ฐาน 

1. กับดักแมลงวันผลไม้ : ใช้กับดักแมลงวันผลไม้ที่ใช้วัสดุท้องถิ่นหาง่าย ต้นทุนต่ า เช่น ขวด ลวด ส าลี เมื่อ
ท ากับดักเสร็จแล้วจะน าไปแขวนในสวนเพื่อล่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ 

2. การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการตัดวงจรชีวิตหนอนแมลงวันผลไม้
3. การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ : เก็บผลไม้ท่ีหล่นเสียหายมาท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และ

น ากลับมาใช้ในสวนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ส่วนผสมน้ าหมักชีวภาพ :  
- ผลไม้สุกท่ีร่วงหล่น 60 กิโลกรัม 
- กากน้ าตาล 20 กิโลกรัม 
- สารเร่ง พ.ด.2   2 ซอง 
วิธีท า : 
- น าสารเร่ง พ.ด.2 ใส่ในน้ าเปล่า 5 ลิตร กวนให้เข้ากัน นาน 10 นาที 
- น าผลไม้สุกและกากน้ าตาล ใส่ลงในถังหมัก คนให้เข้ากัน  
- เทน้ าสารเร่ง พ.ด.2 ใส่ลงไปในถัง กวนให้เข้ากัน เติมน้ าเปล่าลงไปให้ต่ ากว่าปากถัง 1 ฝ่ามือกวนให้เข้ากันอีกครั้ง 
ปิดผาไม่ต้องสนิท หมั่นคนทุกวัน ประมาณ 1 อาทิตย์ ทิ้งไว้ 3 เดือน สามารถน าไปใช้ได้ 
วิธีการใช้ : 
1. ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบนต้น
2. ช่วยปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม้ผลมีรากแข็งแรง ใบสวยและใหญ่ เป็นการลดต้นทุนการผลิต

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางเรณู ธรรมเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7824761 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
สินค้าหลัก : มังคุด 
พื้นที่เป้าหมาย : 11,131 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 2,482 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : บ้านชากมะกรูด หมู่ที ่3 ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พิกัด : Longitude  101.63743 ,  Latitude 12.65499 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

วัดป่ากร่ า  วัดชากมะกรูด

อนุสาวรียส์ุนทรภู ่

 ปั๊มน้ ามัน ปตท.แกลง 

โรงเรียนวัดชากมะกรูด

   ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลกร่ า   

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายสมชาย บุญก่อเกื้อ อายุ 53 ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 171 หมู่ที ่3 ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3779536 
จ านวนสมาชิก : 44 ราย พ้ืนที่ 240 ไร่ 
ความเป็นมา : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเกษตรของชุมชน และช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตมังคุดในพ้ืนที่ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ในต าบลกร่ าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีเนื้อที่ ร้อยละ 58.95 ของเนื้อที่ต าบล 
ประกอบด้วยพื้นที่นาข้าว ร้อยละ 22.61 ของต าบล ไม้ผลและไม้ยืนต้นร้อยละ 27.07 ของต าบลพืชที่ปลูก ทุเรียน 
มังคุด ขนุนและไม้ผลอ่ืนๆ ไม้ยืนต้นที่พบส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และพ้ืนที่พืชอ่ืนๆร้อยละ9.76 เกษตรกรปลูก
มังคุดร้อยละ13 ของการปลูกไม้ผล การผลิตมังคุดของเกษตรกรยังมีต้นทุนการผลผลิตที่สูงและคุณภาพผลผลิตยังไม่
เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศซึ่งต้องการมังคุดคุณภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการขายแบบรวมเกรดท าให้ได้ราคา
ต่ าไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโดยมีจุดเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกษตรกร
สามารถน าไปปรับใช้ให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาดต่อไป 
แนวทางการพัฒนา : 1. การลดต้นทุนการผลิตมังคุด 2. การเพ่ิมผลผลิตมังคุดคุณภาพ 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  

1. มีการลดต้นทุนการผลิตมังคุด พร้อมแปลงเรียนรู้
2. มีการเพ่ิมผลผลิตมังคุดคุณภาพ พร้อมแปลงเรียนรู้
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้นแบบ
4. เป็นจุดรวบรวมผลผลิตมังคุดของเกษตรกร

การน าไปใช้ประโยชน์ : 
1. ลดต้นทุนการผลิตมังคุด จาก 13,000 บาทต่อไร่ เป็น 11,700 บาทต่อไร่
2. เพิ่มปริมาณผลผลิตมังคุดคุณภาพจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75
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หลักสูตรเรียนรู้ : จ านวน ๕ หลักสูตร 
1. การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว 2. การจัดการเพ่ือชักน าการออกดอกและควบคุมปริมาณดอก
และผล 3. การจัดการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ 4. การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ๕. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
ฐานการเรียนรู้ : จ านวน ๒ ฐาน 
1. ฐานการจัดการผลิตมังคุดคุณภาพ (1. การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว ๒. การจัดการเพ่ือชักน า
การออกดอกและควบคุมปริมาณดอกและผล 3. การจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิต
คุณภาพ 4. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว) 

๒.ฐานลดต้นทุนการผลิต 
2.๑ ฐานการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

1) น้ าหมักชีวภาพสูตรผัก – ผลไม้ 2) น้ าหมักชีวภาพสูตรปลาหมัก 3) น้ าหมักพืชสมุนไพรไล่แมลง

2.๒ ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์ การท าเชื้อบิวเวอร์เรีย (รากันแมลง) ชนิดน้ า 
      เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นเชือ้ราที่สามารถให้เกิดโรคได้กับแมลง 

ได้หลายชนิด ซึ่งได้แก่แมลงจ าพวกเพลี้ยชนิดต่างๆ  โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
และหนอนศัตรูพืช  

๒.๓ ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๒.๔ ฐานเตาถ่าน น้ าส้มควันไม้เตาเผาถ่าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน กิ่งไม้ 

ที่มาจากการตัดแต่งก่ิงไม้ผลในแปลง น ามาเผาได้ “ถ่าน” เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ 
หุงต้มในครัวเรือน และจากการเผาถ่านท าให้ได้ “น้ าส้มควันไม้” เป็นผลพลอยได้ที่มี 
สารประกอบต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เช่น เป็นสารป้องกัน 
ก าจัดศัตรูพืช เป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืช และเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลกร่ า , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายชานน  ถนอมวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 08๔-๙๓๗๖๔๙๙ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
สินค้าหลัก : มังคุด  
พื้นที่เป้าหมาย : 3,904 ไร่            
เกษตรกรเป้าหมาย : 867 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที ่6 ต าบล หนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   
พิกัด : Longitude 101.31056 Latitude 12.84500   
ระดับการพัฒนาศูนย์ฯ :  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายไว มรรคผล อายุ 62 ปี        
ที่อยู่ : เลขที่ 80 หมู่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   
เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 7937655   
จ านวนสมาชิก : 50 ราย พ้ืนที่ 318 ไร่    
ความเป็นมา : เป็นแปลงที่มีการปลูกไม้ผลแบบสวนผสมมีเงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง เป็นแปลงที่ผลิตปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยน้ า และฮอร์โมนในการเร่งใบ เร่งดอกใช้เองและมีฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมังคุด 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ส่วนใหญ่มีลักษณะการปลูกแบบสวนผสมการผลิตมังคุดของเกษตรกร 
พบว่าต้นทุนการผลิตสูง และคุณภาพผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก เกษตรกรจึงขายในแบบคละเกรด  
ท าให้ได้ราคาต่ าไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต จึงท าให้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาคุณภาพมังคุดโดยมีจุดเรียนรู้ และกระบวนการ
ผลิตที่เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้         

แนวทางการพัฒนา :  1. ลดต้นทุนการผลิต 2. พัฒนาคุณภาพมังคุด 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้: 
1. มีการลดต้นทุนการผลิตมังคุด พร้อมแปลงเรียนรู้
2. มีการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต พร้อมแปลงเรียนรู้

การน าไปใช้ประโยชน์ : 
1. ลดต้นทุนการผลิตมังคุด จาก 13,000 บาทต่อไร่ เป็น 11,000 บาทต่อไร่
2. เพ่ิมปริมาณผลผลิตมังคุดคุณภาพจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70

หลักสูตรเรียนรู้: 
1. การลดต้นทุนการผลิต – การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ – การใช้สารสกัดสมุนไพรไล่แมลง – การใช้ฮอร์โมนเร่งใบ

และดอก   - การใช้ปุ๋ยสั่งตัด
2. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต - การเตรียมความพร้อมหลังการเก็บเก่ียว  - การจัดการเพ่ือการชักน าการออกดอก

และควบคุมปริมาณดอกและผล - การจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ
- การดูแลรักษาในการป้องกันก าจัดศัตรูมังคุด - การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
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ฐานการเรียนรู้: 
1. ฐานการผลิตปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นายไว มรรคผล ได้ทดลองท าปุ๋ยหมักหลายๆ วิธี ปัจจุบันใช้
     สูตรที่มสี่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์หมัก ดังนี้: 
     ขุยมะพร้าว  10  กระสอบ   ขี้ไก่แกลบ   6     กระสอบ
     ขี้วัว         5     กระสอบ   ร าละเอียด   1     กระสอบ
     ร าหยาบ     1     กระสอบ  อีเอ็ม         1     ลิตร
     น้ าหมักชีวภาพ    20     ลิตร   กากปุ๋ยหมักน้ า    50     กโิลกรัม 
     วธิีท า : น าส่วนผสมทั้งหมดเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 10 – 15 วัน 

สามารถน าไปใช้ได้ จะได้เนื้อปุ๋ยหมัก 1 ตัน ใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์ลงไป อัตราส่วน 1 ตารางเมตร ใช้ปุ๋ยหมัก 15 กก. 
2. ฐานการใช้สารชีวภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูมังคุด สมุนไพรไล่แมลง

1) การป้องกันโรคและแมลง วัตถุดิบจ าพวก ตะไคร้หอม, ยูคาลิปตัส, สาบเสือ, สะเดา
2) จ าพวกหนอนและแมลงต่างๆ จะใช้โล่ต๊ิน, หนอนตายหยาก, แสยก

   วิธีท า: น าวัตถุดิบมาสับให้ละเอียดน ามาผสมกับกากน้ าตาลจ านวน 3 
กิโลกรมั พด.7 จ านวน 1 ซอง น้ าปริมาณ 10 ลิตร หมักใส่ถังทิ้งไว้ 50 - 60 วัน น า
น้ าหมักมาใช้ฉีดพ่นได้ อัตราการใช้ 100 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น 5 - 7 วันต่อครั้ง 
เพ่ือป้องกันถ้าใช้เป็นประจ ากลิ่นของสมุนไพรที่ฉีดพ่นจะตกค้างอยู่ ท าให้แมลงไม่มารบกวน 
3) สูตรฮอร์โมน เร่งการเจริญเติบโตพืช ยอดผักบุ้ง ยอดต าลึง หน่อกล้วยอ่อน 3 กก.  กล้วยน้ าว้าสุก 3 กก.

น้ าตาลทรายแดง 2 กก.
   วิธีท า น าส่วนผสมทั้ง 3 อย่าง หมักเข้าด้วยกัน ปิดฝา ทิ้งไว้ 15 วัน พอวันที่ 16 เปิดฝา เติมน้ าเปล่า 20 

ลิตรแล้วหมักต่ออีก 1 – 3 เดอืน ตักน้ ามาใช้กับพืชในช่วงที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโต เช่นช่วงดึงใบอ่อนมังคุด ช่วง
เร่งตาดอกมังคุด ในอัตราส่วน 1 ลิตรต่อน้ า 200 ลิตร  

3. ฐานการเตรียมความพร้อมเพ่ือการออกดอก 1. เตรียมความพร้อมของต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลติหมดทันที่
ด้วยการตัดแต่งกิ่ง ชว่ง ม.ิย. – ก.ค.  2. ใส่ปุ๋ยเคมี 15 – 15 - 15 ร่วมกับปุ๋ยหมักทันที่เพ่ือบ ารุงต้นรากให้สมบูรณ์
4) ป้องกันเพลี้ยไฟ ไรแดงทันที่หลังมีใบอ่อนมังคุดด้วยการใช้สารสมุนไพรไล่แมลง สลับกับยาเคมี ช่วง ส.ค. – ก.ย.
๕) ใช้ฮอร์โมนที่ท าข้ึนเอง และเร่งตาดอก ช่วง ต.ค. – พ.ย. หลังจากมังคุดเริ่มเป็นปากนกแก้ว ช่วง ธ.ค. – ม.ค. 
    ต้องป้องกัน เพลี้ยไฟ ไรแดง ทันที่ ก่อนที่มังคุดจะถูกท าลาย ด้วยการใช้ยาสมุนไพร สลับกับ โปรวาโด ฉีดทุก 
    7 วัน 3 – 5 ครั้ง หลังจากนั้น ป้องกันเชื้อรา ร่วมกับอาหารเสริม สลับกับโปรวาโด อีก 2 – 3 ครั้ง จะช่วย  
    ป้องกันมังคุดจากโรคและแมลงได้มากกว่า 60 % ของผลผลิต 
แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย:     สวนประสมทรัพย์ (นายประจวบ จ าเนียรศรี) หมู่ 5 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสุกัลยา เสียงเสนาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ :    086 – 8873260  
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
สินค้าหลัก : สับปะรด 
พื้นที่เป้าหมาย : 26,470 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,600 ครัวเรือน 
สถานทีต่ั้ง : 257/1 หมู่ที่ 1 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
พิกัด :  Longitude 101.21140 , Latitude 13.03552 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

วัดจอมพลเจา้พระยา 

  ตลาดคลองกร า

  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเสถียร เสือขวัญ อายุ 60 ปี  
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 257/1 หมู่ที ่1 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5238114  
จ านวนสมาชิก : 30 ราย พ้ืนที่ (ประมาณ) 800 ไร่ 
ความเป็นมา : เป็นจุดที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรดตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) แหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้จากแปลงเกษตรกรจริงมีข้อมูลและองค์ความรู้ครบถ้วน และเกษตรกรต้นแบบ Smart 
Farmer เป็นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนสับปะรดมานานจนเป็นที่
ยอมรับ ในกลุ่มเกษตรกรท าสวนสับปะรดทั่วประเทศจากการได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัด
ระยอง  
ประธานคณะท างานสับปะรดของสภาเกษตรจังหวัดระยอง ตลอดจนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ทั่วทุกจังหวัดที่มาศึกษาดูงานและเชิญเป็นวิทยากร       
สถานการณ์ของพื้นที่ :  1. ปัญหาด้านการผลิต ต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่อไร่ต่ า ผลผลิตคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 

 2. ปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรดระบาดรุนแรงประมาณร้อยละ 30 และมีแนวโน้มระบาดเพ่ิมขึ้น
3. ปัญหาการตลาด การกระจายผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน

แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด โดยมีการจัดการที่เหมาะสม น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตเน้นการผลิตในระบบ GAP เป็นหลัก และลดการระบาดของโรคเหี่ยว 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  ลดต้นทุนการผลิตสับปะรดและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

การน าไปใช้ประโยชน์ :  
1. น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตตรงตามมาตรฐานและความต้องการของ

ตลาด 

ศพก. 

โรงงาน LG 

จ.ระยอง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี

ห้องเช่า/บ้านพัก 1 ก.ม. 

แยกลุงอุ้ย 
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2. ลดต้นทุนการผลิตสับปะรดลงไร่ละ 2,243 บาท (จากต้นทุนการผลิต 38,243 บาท ต้นละ 4.78 บาท
จ านวนผลผลิต 8 ตัน, ลดต้นทุนการผลิตเหลือไร่ละ 35,600 บาท ต้นละ 4.45 บาทจ านวน ผลผลิต 8 ตัน) 

หลักสูตรการเรียนรู้ : จ านวน 3 หลักสูตร 
1. การจัดการการผลิตสับปะรดในระบบGAP / สายพันธุ์  /การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา

ปุ๋ยชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ยผสม /  การบังคับผล / การเก็บเกี่ยว
2. การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการผลิตสับปะรด / ชนิดระบบน้ า เครื่องหยอดปุ๋ย เครื่องชุบหน่อ
3. การป้องกันก าจัดศัตรูที่ส าคัญของสับปะรดและการจัดการโรคเหี่ยวในสับปะรด

ฐานการเรียนรู้ : จ านวน 4 ฐาน 
1. แปลงพันธุ์สับปะรดปลอดโรคเหี่ยวพันธุ์ปัตตาเวีย/ พันธุ์ทองระยอง/พันธุ์MD2
2. แปลงผลิตสับปะรดคุณภาพ/การใช้วัสดุคลุมดิน/ระบบน้ า/วัสดุคลุมผล
3. ตัวอย่างสาธิตวิธี อุปกรณ์การเกษตร ชนิดผานไถ เครื่องชุบหน่อ ชนิดคัน/หัวก าจัดวัชพืช/หัวบังคับผล

วัสดุการเกษตร ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง ชนิดสารเคมี
4. แปลงสับปะรดปลอดโรคเหี่ยว / แปลงศึกษา/ เอกสารองค์ความรู้

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย : แปลงสาธิต/แปลงทดสอบ สับปะรดผลสด นายศราวุธ เรืองเอ่ียม ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง 
    จังหวัดระยอง 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวชุรีรัตน์ สาเสาร ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3403241 
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ท ำเนียบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) จังหวัดระยอง 

ชื่อ  :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันส าปะหลัง) 
ต าบลบ้านฉาง  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง    ชนิดสินค้า (มันส าปะหลัง)  
สถานที่ตั้ง : หมู่ 4 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

พิกัด : X : 724274  Y : 1402208 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : B
แผนที่ศูนย์

ชื่อเกษตรต้นแบบ : นายทองเจือ  ภู่ห้อย อายุ 44 ปี  
บ้านเลขท่ี 131/3 หมู่ 4 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
สถำนกำรณ์ของพื้นที่ : มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  อ าเภอ
บ้านฉาง มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งหมดประมาณ 22,000 ไร่ ปลูกท่ีต าบลบ้านฉางประมาณ 6,200 ไร่ 
และเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงกับการปลูกมันส าปะหลัง (S1)  ร้อยละ 80 แต่ปัญหาการผลิตเกิดจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังปฏิบัติตามแนวคิดเดิม  ไม่ให้ความส าคัญในการปรับปรุงบ ารุงดิน ใช้ปุ๋ยเคมีตามความเคย
ชิน ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกิดปัญหาโรคแมลงระบาดหนักบางฤดูกาลผลิต ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า ต้นทุน
การผลิตสูง ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1. การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่   

2. การลดต้นทุนการผลิต
เทคโนโลยีเด่นจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การน าไปใช้ประโยชน์ : การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ จาก 4,000 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 5,000 กิโลกรัม/ไร่ และลดต้นทุนการผลิต จาก 5,400 บาท/ไร ่เหลือ 4,500 บาท/ไร่ 
หลักสูตรกำรเรียนรู้ 

1. การป้องกันและก าจัดเพลี้ยแป้ง
- การใช้สารไทอะมีแซม ชุบท่อนพันธุ์มันก่อนปลูก เพ่ือป้องกันเพลี้ยแป้ง

2. การลดต้นทุนการผลิต การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
3. การไถระเบิดดินดาน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. การเลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพ้ืนที่
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ฐำนกำรเรียนรู ้
1. ฐานการใช้สารไทอะมีแซม ชุบท่อนพันธุ์มันก่อนปลูก เพ่ือป้องกันเพลี้ยแป้ง

2. ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ

3. ฐานเรียนรู้การไถระเบิดดินดาน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่ำย :  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร : นายไพฑูรย์  นาคเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3227935 

11



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
สินค้าหลัก : ทุเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย : 9,119 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 664 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๖ ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
พิกัด :  Longitude 101.53339 , Latitude 12.89824 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเดิม รื่นรมย์ อายุ ๖๖ ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี ๖๙/๑ หมู่ที ่๖ ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด ระยอง 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๓๓๖๒๒๓ 
จ ำนวนสมำชิก : ๔๐ ราย พ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ 
ควำมเป็นมำ :  ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอวังจันทร์ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ ๙,๑๔๒ ไร่ และต าบลพลง
ตาเอ่ียมมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ ๔,๓๗๖ ไร่ มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต 
การพัฒนาคุณภาพทุเรียนและการสร้างมาตรฐานสินค้า (GAP) เพ่ือรองรับการส่งออก  

หมู่ที่ ๖ บ้านคลองอ่าง มีเกษตรกรต้นแบบ คือ นายเดิม รื่นรมย์ มีประสบการณ์ในการท าสวน
ทุเรียนหลายปี มีเทคนิคการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพและปริมาณ โดยการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก การ
ใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าเพ่ือป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ จึงเลือกให้นายเดิม รื่นรมย์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ  
สถำนกำรณ์ของพื้นที่ :  ๑. ต้นทุนการผลิตสูง  

๒. การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า 
๓. ผลผลิตต่อไร่ต่ า 

แนวทำงกำรพัฒนำ : ๑. ลดต้นทุนการผลิตทุเรียน ๒. เพ่ิมผลผลิตต่อไร่        
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ๑. การลดต้นทุนการผลิตทุเรียน ๒. การป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ :  

๑. ลดต้นทุนการผลิตจาก ๑๖,๗๒๐ บาทต่อไร่ เป็น ๑๓,๕๐๐ บาทต่อไร่ 
๒. เพ่ิมผลผลิตจาก ๑,๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๑,๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 
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หลักสูตรเรียนรู้ : จ านวน ๔ หลักสูตร  
๑. การลดต้นทุนการผลิต  
๒. การเพ่ิมผลผลิต (การผลิต ขยาย และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)  
๓. การป้องกันและก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยวิธีการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
๔. การผลิตทุเรียนคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

ฐำนกำรเรียนรู้ : จ านวน ๖ ฐาน  
๑. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน  
๒. การผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ(ปุ๋ย)  
๓. การผลิตสารไล่แมลง  
๔. การผลิต ขยาย และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
๕. การป้องกันและก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยวิธีการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
๖. การผลิตทุเรียนคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่ำย : สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ ๖  
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร : นายวีระยุทธ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๑๒๖๖๖๑๙ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
สินค้าหลัก : มังคุด 
พื้นที่เป้าหมาย : 5,648 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 720 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
พิกัด : Longitude 101.73946 , Latitude12.85667 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายอุดร สมบูรณ์ อายุ 62 ปี 
ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 65/1 หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
เบอร์โทรศัพท์ 086-1437440 
จ านวนสมาชิก : ประมาณ 50 ราย ประมาณ 350 ไร่ 
ความเป็นมา : นายอุดรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการท าสวน และเป็นต้นแบบ 
ของการจัดการตลาดโดยเฉพาะมังคุด การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก และ 
การจัดการสวนผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลน้ าเป็นส่วนใหญ่ท าสวนผลไม้ร้อยละ 60 และพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่
เหมาะสมกับการปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น (S2) ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ ผลไม้ที่นิยมปลูกคือทุเรียน มังคุด  เงาะ ลองกอง 
ปัญหาที่พบคือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพโดยเฉพาะมังคุดท่ีจะประสบปัญหาเนื้อแก้ว ยาง
ไหล ท าให้ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา :  1. ลดต้นทุนการผลิตมังคุด  

2. เพ่ิมผลผลิตมังคุดคุณภาพ
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การจัดการมังคุดคุณภาพ 

2. การลดต้นทุนการผลิตการผลิตมังคุด

การน าไปใช้ประโยชน์ :  1. ลดต้นทุนการผลิตมังคุดจาก 11,000 บาทต่อไร่ เป็น 10,000 บาทต่อไร่ 
2. เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70

อบต.น ำ้เป็น 

 ถนนสำยเขำดิน-สีแ่ยกพฒันำ ไปท่ีวำ่กำร

อ ำเภอ

แปลงสำธิตมงัคดุGAP

แปลงสำธิต

มงัคดุอินทรีย์ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ สภ.น ำ้เป็น

ไปบ้ำนเขำดิน อ.แกลง
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หลักสูตรเรียนรู้ : จ านวน 5 หลักสูตร 
1. การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว
2. การจัดการเพ่ือชักน าการออกดอกและควบคุมปริมาณของดอกและผล
3. การจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ
4. การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
5. การลดต้นทุนการผลิต
ฐานการเรียนรู้ : จ านวน 3 ฐาน 

ฐานที่ 1 การจัดการผลิตมังคุดคุณภาพ ได้แก่   
1.1  การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเก่ียว 
1.2  การจัดการเพ่ือชักน าการออกดอกและควบคุมปริมาณของดอกและผล 
1.3  การจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผลและเพ่ิมปริมาณผลผลิตคุณภาพ 
1.4  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ฐานที่  2 การลดต้นทุนการผลิต ได้แก่  
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ ,การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ,สารสกัดสมุนไพรจากหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์, การผลิต 
และการใช้ฮอร์โมนไข่, การผลิตและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าและการท าน้ ายาจับใบ 

ฐานที่ 3 การผลิตมังคุดอินทรีย์ 

เครือข่าย :  กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ต าบลช าฆ้อ  กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านคลองหิน 
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนต าบลห้วยทับมอญ กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลน้ าเป็น 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางประทุมทิพย์ สินเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0640073 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
สินค้าหลัก : สับปะรด  
พื้นที่เป้าหมาย : 34,197 ไร่ 
เกษตรกรเป้าหมาย : 1,777 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง : ศาลาประจ าหมู่บ้าน ซอย 12 หมู่ที่ 2 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
พิกัด :  Longitude 101.09964 , Latitude 12.86519 
ระดับการพัฒนาของศูนย์ฯ : 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายวิชัย ไพโรจน์ อายุ 53 ปี 
ทีอ่ยู่ : บ้านเลขที่ ๑๙๖ หมู่ที ่๒ ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1508424 
จ านวนสมาชิก : 30 ราย พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ 
ความเป็นมา : นายวิชัย เป็นเกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกสับปะรดคุณภาพส่งโรงงาน เป็น Smart Farmer 
เป็นกรรมการกลุ่มสับปะรด และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 1. ต้นทุนการผลิตสูง 2. การระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด 
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  1. การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการป้องกันก าจัดโรคเหี่ยว
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดต้นทุนการผลิตจาก 33,200 บาท/ไร่ เป็น 31,200 บาท/ไร่ 
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หลักสูตรเรียนรู้: 
1. การป้องกันและก าจัดโรคเหี่ยว

(การเตรียมดิน การชุบหน่อพันธุ์ การปลูกและดูแลรักษา การตัดหน่อพันธุ์ การก าจัดแมลงพาหะ)
2. การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด (การใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก)

ฐานการเรียนรู้: 
1. การใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
2. การเตรียมดิน
3. การชุบหน่อพันธุ์
4. การปลูกและดูแลรักษา (การตัดหน่อพันธุ์ การใช้สารก าจัดแมลง

แปลงเรียนรู้ 

เครือข่าย: กลุ่มเกษตรกรท าไร่สับปะรดต าบลมะขามคู่ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายอาระยะ บุรีเทศ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1550831 
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