
 

 

 

 

ตราด 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

สินคาหลัก : ไมผล (ทุเรียน) 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 22,283 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 2,388 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานตาละวาย  หมูที่ 8  ตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

พิกัด : Latitude 12.54022  Longitude 102.36930   X 213977 Y 1381342 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมานิตย  ชิงชัย   อายุ 55  ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-2303-00318-47-5 
ที่อยู : บานเลขที่ 34 บานตาละวาย  หมูที ่8  ตําบลประณีต  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 

เบอรโทรศัพท : ๐๘๔-๘๕๑-๔๕๘๒ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรขาดเทคโนโลยกีารผลิตทุเรียนเพ่ือใหไดคุณภาพสงออก การระบาดโรครากเนา

โคนเนาในทุเรียน ตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะคาปุยเคมีและสภาวะขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที ่

แนวทางการพฒันา : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 

        2. ลดตนทุนการผลิต  จากการลดการใชสารเคมี 

        3. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การนําเทคโนโลยีและภูมิปญญาชาวบานมาใชผลิตทุเรียนเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

           2. การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี 

           3. การใชเทคโนโลยีปรับปรุงสภาพการผลิต 

 

 

 

 



ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทเุรียนคณุภาพ การจัดการแปลงทุเรียนตามระบบการจัดการ

คุณภาพ GAP  มีการลดการใชสารเคมี (สารกําจัดวัชพืช) โดยการใชพลาสติกคลุมดิน  

 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2. : การใชน้ําอยางรูคุณคา  การใช Tensiometer ในการวัดระดับความช้ืนในดิน เพ่ือใชในการ

กําหนดในปริมาณนํ้าที่เหมาะสม เปนการประหยัดทรัพยากรนํ้า 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การใสปุยตามคาวิเคราะหดินและการผสมปุยใชเอง ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะการผสม

ปุยเคมีใชเอง นําดินมาตรวจวิเคราะห หาคาธาตุอาหาร และผสมปุยใชเอง ชวยลดตนทุนคาปุยเคมี 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา ถายทอดความรูเรื่องการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือ

ปองกันกําจัดโรครากเนาโคนเนาในทุเรียน 

 

 

 

 

 

 



ฐานการเรียนรูที่  5. คําพอสอนเศรษฐกิจพอเพียง” ถายทอดความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                             

เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท พอประมาณ มีเหตุผล  

 

 

 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการดินปุยชุมชน ,ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาววชิรญา  เขียนดวง  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 061-060-3057 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด (ทุเรียน) 

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : ๕๔๘ ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  ๔๓ ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานรวมสุข หมู 6 ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

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

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ:  นายคมญคริษฐ  กลอมสังข อายุ 53 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3230200043997 

ที่อยู : 132 ม.1 ต.ไมรูด อ.คลองใหญ จ.ตราด 

เบอรโทรศัพท : 08 – 1865 - 5924 

สถานการณของพื้นที่ : ประชากรสวนใหญของตําบลไมรูดสวนใหญประกอบอาชีพประมง ประมาณรอยละ 80 ของจํานวน

ประชากร มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งพืชที่ปลูกสวนใหญเปนไมยืนตนเชน

มะพราว และยางพารา แตพ้ืนที่รอยละ 98 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด อยูประเภทความเหมาะสมที่ S2 และ S3 (เหมาะสม

ปานกลางและเหมาะสมนอย) ในที่น้ีมีเกษตรกรปลูกทุเรียนอยูรอยละ 13 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด แตปญหาที่พบในการ

ผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพ้ืนทีตํ่าบลไมรูด อําเภอคลองใหญ คือ 1) เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลติทุเรียนที่เหมาะสม 2) 

ตนทุนการผลิตสูง 3) พ้ืนที่เพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ และ 4) การระบาดของโรคและแมลงศัตรพืูช 

แนวทางการพฒันา :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติทุเรียนคุณภาพ ตามระบบ GAP 

   2. ลดตนทุนการผลิต 

   3. สงเสริมการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในทุเรียน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. การผลิตทุเรยีนคุณภาพ GAP 

   2. การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในทุเรียน 

   3. การผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

 

 

 



ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1: การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 

 นํากระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลติทุเรียนที่เหมาะสมมาสงเสรมิใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมี

ความรูดานการผลิตและไดรับมาตรฐานรับรอง  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : การเก็บตัวอยางดินและการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน 

 สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่มกีารเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาธาตุอาหารในดิน และใหคําแนะนําในการใสปุย 

รวมถึงถายทอดความรูเรื่องการผสมปุยสูตรตางๆใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 : การใชธาตุอาหารเสริม 

 จัดกระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกร และสนับสนุนใหเกษตรกรใชธาตุอาหรเสริม รอง ไดแก แคลเซียมโบรอน 

ซึ่งเปนธาตุอาหารที่อยูในรูปที่ละลายนํ้าไดทั้งหมดและพืชสามารถนําไปใชไดทันที ชวยเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมการผสมเกสร ลด

การหลุดรวงของขั้วดอกและขั้วผล ขยายขนาดผล กระตุนการแตกตาดอก ชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี ทําใหพืชแขง็แรง 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4 : การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาและเช้ือราบิวเวอรเรีย 

 จัดกระบวนการเรียนรูและสาธิตการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันโรครากเนาโคนเนาในทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงเรียนรู 

           
 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลไมรูด ศูนยดินปุยชุมชนตําบลไมรูด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวชนิภา เขียวณรงค ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08 – 6929 - 7115 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลนนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด  

สินคาหลัก : ทุเรียน 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 3,232 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย :  564 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานทุงตอง หมู ๕ ตําบลนนทรยี อําเภอบอไร จังหวัดตราด 

พิกัด :  Latitude 12.500210  Longitude 102.5999906 Zone ๔๘ X 2๓๙๑๖๐  Y 13๘๓๐๓๕ 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ: นายสมนึก บุญธรรม อายุ 58 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3230400028070 

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

เบอรโทรศัพท : 08๔-86๘๒๓๖๖ 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ตําบลนนทรีย อําเภอบอไร เกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลัก แต

ดวยราคาของยางพาราที่ตกตํ่าอยางตอเน่ือง ทําใหเกษตรกรมีความสนใจในการปลูกพืชชนิดอ่ืน เพ่ือเปนทางเลือกใหม ประกอบ

กับราคาทุเรียนที่มีแนวโนมจะสูงขึ้น และเกษตรกรตนแบบก็มีความสามารถทําใหทุเรียนเก็บเก่ียวกอนเปนแหงแรกของอําเภอ 

จึงเลือกการผลิตทุเรียนคุณภาพขึ้นมาเปนหลักสูตรเรียนรู ปญหาสภาพพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S๒) จํานวน    

๓,081 ไร และพ้ืนทีไ่มเหมาะสม (N) จํานวน 151 ไร สภาพปญหาการผลิตทุเรียนของตําบลนนทรีย มีดังน้ี 

 -  เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสม 

 - พ้ืนที่เพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ 

 - การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 - ผลผลิตของเกษตรกรยังไมไดมาตรฐานรับรอง 

 - ตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพฒันา : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติทุเรียนคุณภาพ ตามระบบ GAP 

   2. ลดตนทุนการผลิต 

   3. สงเสริมการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในทุเรียน 

   4. การประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : 1. การผลิตทุเรียนคุณภาพ GAP 

           2. การผสมปุยใชเองตามวิเคราะหดิน 

           3. การผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ 

 

 



ฐานการเรียนรู :  

ฐานการเรียนรูที่ 1: การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 

 นํากระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลติทุเรียนที่เหมาะสมมาสงเสรมิใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมี

ความรูดานการผลิตและไดรับมาตรฐานรับรอง 

           

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 2 : การเก็บตัวอยางดินและการผสมปุยใชเองตามคาวิเคราะหดิน 

 สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่มกีารเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาธาตุอาหารในดิน และใหคําแนะนําในการใสปุย 

รวมถึงถายทอดความรูเรื่องการผสมปุยสูตรตางๆใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

          

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3 : การทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ 

 สาธิตการผลิตนํ้าหมักจุลินทรียผลไมตางๆ ซึ่งหาไดงายในพ้ืนที่ โดยใชนํ้าหมักรวมกับการใชปุยเคมี ทําใหลดการ

ใชปุยเคมีลงไปกวารอยละ 70 โดยที่ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและสภาพดินมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น  

      
ฐานการเรียนรูที่ 4 : การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาและเช้ือราบิวเวอรเรีย 

 สาธิตการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันโรครากเนาโคนเนาในทุเรียนและเช้ือราบิวเวอรเรียเพ่ือ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5 : การปลูกสับปะรดเสริมรายได 

 ดวยราคาของสับปะรดทีดี่อยางตอเน่ือง ทาํใหเกษตรกรมีความสนใจปลูกสับปะรดเปนอาชีพกันอยางกวางขวาง อีกทั้ง

เกษตรกรตนแบบมคีวามสามารถในการผลิตสับปะรดปตตาเวียและตราดสีทอง จึงทําใหเปนตนแบบในการผลิตสับปะรด  

 

 



 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

เครือขาย : แปลงใหญทุเรียน ตําบลนนทรยี อําเภอบอไร จังหวัดตราด 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายนฤพนธ สุโพธิวรรณ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08๑-๘๗๐๔๒๙๔ 

 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 

สินคาหลัก : ยางพารา 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 37,394ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 1,566 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานชองลม  หมูที่ 7  ตําบล บางปด อําเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด 

พิกัด : Latitude  12.225311  Longitude 102.307006  Zone 48 X  0206987  Y  1352917 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายวาทิน   จีนาวนิช   อายุ 52 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3 2305 00066 56 9 

ที่อยู : บานเลขที่ 99/1 บานชองลม หมูที่ 7  ตําบลบางปด อําเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด 

เบอรโทรศัพท : 09 8403 0709 

สถานการณของพื้นที่ : สภาพปญหาที่มีในพ้ืนที่คือ ขาดแคลนแหลงนํ้าทําใหเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไม

มากนัก ดังน้ันการปลูกยางพาราจึงมีความสําคัญตอเกษตรกรอําเภอแหลมงอบ เน่ืองจากเปนพืชเศรษฐกิจอันดับหน่ึงของ

อําเภอแหลมงอบ มีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด ๓๗,๓๙๔ ไร เกษตรกรผูปลูกยางพารา จํานวน ๑,๕๖๖ ครัวเรือน โดยมีปริมาณ

ผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๒ กิโลกรัมตอไร  ซึ่งปญหาที่พบในการผลิตยางพารา คือ 

- ปจจัยการผลติโดยเฉพาะปุยเคมรีาคาแพง จึงทําใหตนทนุการผลิตสูง 

- ดินขาดความอุดมสมบูรณและไมเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตนอย 

- การผลิตยางพาราของเกษตรกร (ยางถวย) ยังไมไดมาตรฐาน ทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า 

- เกษตรกรมรีายไดนอย เน่ืองจากตองพ่ึงพาการผลิตยางพาราเปนหลัก 

- ผลผลิตเฉลี่ยยางพาราคอนขางตํ่า 

แนวทางการพฒันา : 1. ลดตนทุนการผลติ โดยใชน้ําหมักชีวภาพและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

                           2. การผลิตยางถวยคุณภาพดีโดยการใชกรดฟอรมิคแทนกรดซลัฟวริค และกรีดยาง 6 มีด 

                           3. สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา 

        4. พัฒนาการตลาด โดยนํารองรวบรวมผลผลิตและประสานผูรับซือ้มาประมูลราคาในพ้ืนที ่

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราโดยใชนํ้าหมักชีวภาพ 

         รวมกับการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

            

 

 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

 

      รูปภาพประธาน ศพก. 

 



   ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูที่ 1. การทําน้ําหมักชีวภาพ 

               สาธิตการผลิตนํ้าหมักชีวภาพคุณภาพสูงจากปลาทะเล และใชนํ้าหมักชีวภาพรวมกับปุยเคมี ทําใหลด

การใชปุยเคมีลงกวารอยละ 70 โดยปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและสภาพดินอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การดูแลรักษายางพาราหลงัใหผลผลิต 

               ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการดูแลรักษายางพาราในระยะหลังเปดกรีด โดยการกําจัดวัชพืชใส

ปุยตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนการดูแลบํารุงตนยางพาราดวยการใชนํ้าหมักชีวภาพการดูแลหนายางหลังกรีดแลว 

 

 

 
 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติยางกอนถวยคุณภาพ 

               การถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะการกรีดยางอยางถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิตยางพารา 

เพ่ิมปริมาณนํ้ายาง    การผลติที่ไมทําลายหนายาง การผลิตยางถวยคุณภาพ การทํายางถวยที่สะอาด สีสวย ไมมีสิ่งเจือปน

และไมมีกลิ่นเหม็น การใชกรดฟอรมิคแทนกรดซัลฟวริค และกรีดยาง 6 มีด 

 

 

 

 
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

              สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่มีการเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาธาตุอาหารในดินและใหคําแนะนํา

การใสปุยรวมถึงการถายทอดความรูเรื่องการผสมปุยสูตรตางๆใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานการเรียนรูที่ 5. การประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา 

               เปนจุดสาธิตการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพาราโดยเนนการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เชน 

พืชผัก ผักเหลยีง พริกไทย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหารทะเล เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรเน่ืองจาก

ราคาผลผลิตยางพาราตกตํ่า 

 

 

 
 

แปลงเรียนรู : แปลงเรียนรูตนแบบ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปปรบัใชในการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคณุภาพ 

และเสริมสรางรายไดใหแกสมาชิก 

 

 

 

เครือขาย : เกษตรกรผูปลูกยางพาราอําเภอแหลมงอบ ,กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล ต.บางปด ต.คลองใหญ และ ต.นํ้าเช่ียว 

แปลงเรียนรูของนายจรัญ ทองปาน , ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง บานหัวหิน ต.แหลมงอบ , ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน, กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ต.บางปด และ ต.แหลมงอบ  

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายพระรถ  บุญตูบ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 09-8919-4229 



 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

สินคาหลัก : ทุเรียน      พืน้ที่เปาหมาย : 548 ไร    เกษตรกรเปาหมาย : 43 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานดานเกา หมูที่ 2 ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

พิกัด : Latitude 12.129748  Longitude 102.322960 X 20833  Y 1342346 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมโภชน ทัศมากร  อายุ 63 ป เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 3230500171800 

ที่อยู : บานเลขที่ 49/2 บานดานเกา หมูที่ 2  ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง ต.ตราด เบอร : 086-1440775 

สถานการณของพื้นที่ : สํานักงานเกษตรอําเภอไดรวมกับอาสาสมัครเกษตร เกษตรกรผูนํา ผูนําชุมชน และ

หนวยงาน ที่เก่ียวของรวมกันพิจารณาคัดเลือกสถานที่ดําเนินการโดยการจัดต้ังศูนยเรียนรู ในพ้ืนที่ หมูที่ ๒ ตําบล

เกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ซึ่งมีนายสมโภชน ทัศมากร เปนเจาของและเกษตรกรตนแบบ Smart 

Farmer โดยไดดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเน่ืองและเกษตรกรไดศึกษาเรียนรูและนําไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพ

ของตนเองทําใหเกิดการพัฒนาและสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 - ผลผลิตทุเรียนในพ้ืนที่มีคุณภาพไมดีเทาที่ควร ทําใหถูกกดราคา   - มีตนทุนการผลิตที่สูง 

 - พ้ืนที่เพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ               - การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช 

 - สภาวะขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ 

แนวทางการพฒันา :  ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ                     ๒. ลดตนทุนการผลิต 

   ๓. เศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  4. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : ผลิตทุเรียนคุณภาพ  

 

 

 

 



ฐานเรียนรูที่ ๑ : การผลิตทุเรียนคุณภาพ 

  นํากระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสมมาสงเสริมใหแกเกษตรกร 

เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูดานการผลิตและไดรับมาตรฐานรับรอง และขยายผลไปสูพืชชนิดอ่ืนๆตอไป 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๒ : การลดตนทุนการผลิต 

       สงเสริมใหเกษตรกรผลิตและใชนํ้าหมักชีวภาพในการลดตนทุนการผลิต และปรับปรุงบํารุง

ดิน และสงเสริมใหสมาชิก ผลิตปุยหมักจากเศษวัสดุภายในสวน  

  

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๓ : ศูนยจัดการศัตรพูืชชุมชน 

    ได บูรณาการรวมกันระหวางศูนยเรียนรูฯ และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ในการสราง

กระบวนการเรียนรู การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชชุมชน โดยมีการผลิตเช้ือราไตรโคร

เดอรมา เช้ือราบิวเวอรเรีย เพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช และผลิตกอนเช้ือเบญจคุณในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ ๔ : การปลูกผักปลอดภัย 

       ดําเนินการโครงการปลูกผักปลอดภัย (กางมุง) เพ่ือประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ทําใหมี

รายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ มีเกษตรกรขางเคียงไดใหความสนใจและปฏิบัติตาม  

 

 

 



ฐานการเรียนรูที่ 5 : การเลี้ยงชันโรง 

  การเลี้ยง ขยายพันธุและแปรรูปผลผลิตจากชันโรง เปนอาชีพเสริม ซึ่งนอกจากจะสรางรายได

เสริมแลว ยังชวยผสมเกสรผลผลิตภายในแปลงทําใหผลผลิตมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 

  

 

ฐานการเรียนรูที่ 6 : การใชน้ําอยางรูคณุคา 

  เน่ืองจากพ้ืนที่อําเภอเกาะชางมักประสบปญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง ทําใหมี

การถายทอดความรูเรื่องการวางระบบนํ้าภายในสวน การใชอุปกรณใหนํ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหเกษตรกรนํา

ความรูไปปฏิบัติภายในสวน 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศดปช.,ศจช. 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวมลฑกรานต   ผลพฤกษา ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท : 095-5908989 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

สินคาหลัก : มะพราวแกง 

พื้นทีเ่ปาหมาย :  25 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 36 ราย 

สถานทีต้ั่ง : บานคลองเจา  หมูที่ 2   ตําบล เกาะกูด  อําเภอ เกาะกูด  จังหวัด ตราด 

พิกัด : Geographic : Latitude 11.62341  Longitude 102.55142   X 0233.010  Y 1286.062 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายมานะ ถวิลวงษ อายุ 59 ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-2305-00014-12-7 

ที่อยู : บานเลขที่ 45 บานคลองเจา หมูที่ 2   ตําบล เกาะกูด  อําเภอ เกาะกูด  จังหวัด ตราด 

เบอรโทรศัพท : 086-1407-7992 

สถานการณของพื้นที่ : พ้ืนที่เกาะกูด มีมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งในปจจุบันประสบปญหาการระบาดของแมลง

ศัตรูมะพราวไมวาจะเปนแมลงดําหนาม ดวงแรด ดวงงวง และหนอนหวัดํา ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญปลูกมะพราว

แบบไมมีการจดัการ ทําใหผลผลิตตํ่า 

แนวทางการพฒันา :  1. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะพราว  

         2. การใชนํ้าหมักภายในสวนมะพราว 

         3. การเลี้ยงชันโรงเพ่ือชวยในการผสมเกสรมะพราว 

   4. การลดการเผาวัสดุภายในแปลง 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  1. การบริหารจัดการสวนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะพราว 

            2. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะพราวดวยวิธีผสมผสาน 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะพราว 

 สาธิตการทํากองปุยหมักเพ่ือลอดวงแรด การทําถังดักดวงแรด และการสงัเกตการระบาดของแมลงศัตรูมะพราว 

      
 

 

 



 

ฐานการเรียนรูที่ 2. การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

 สาธิตการทํานํ้าหมักชีวภาพจากปลาทะเลเพ่ือใชภายในสวนมะพราว ชวยเพ่ิมผลผลิตมะพราวและลดการใชปุยเคมี 

      
 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การผลติสารชีวภัณฑ 

 สาธิตการผลิตเช้ือราไตรโคเดอมา เช้ือราเมตตาไรเซี่ยม แตนเบียนบราคอน เพ่ือใชปองกันกําจัดศัตรูมะพราว 

      
 

ฐานการเรียนรูที่ 4. การผลติปุยหมักจากทางมะพราว 

 สาธิตการใชเครื่องจักรกลในการยอยวัสดุภายในสวนเพ่ือทําปุยหมัก และใหบริการแกเกษตรกรในพ้ืนที่ 

 

 

 

      
 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. การเลี้ยงชันโรงเพ่ือชวยในการผสมเกสรมะพราว 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงเรียนรู : การเปรียบเทียบการใชปุยเคมี ปุยนํ้าหมัก ไมใชปุย ในสวนมะพราว 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : ศดปช.,ศจช. 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางสาวอนงครัตน  หาตรงจิตต   ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    

เบอรโทรศัพท : 080-8953824 



ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ:ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

พื้นทีเ่ปาหมาย : 2,381 ไร 

เกษตรกรเปาหมาย : 62  ราย 

สถานทีต้ั่ง:บานหนองคันทรง หมูที ่4 ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

พิกัด :   Geographic : Latitude12.16395 , Longitude102.5375   X : 023104  Y : 1348456 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

     

            

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายเชิด  วงคสา  อายุ 65 ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-2301-00250-23-1 

ที่อยู: 107 หมู 4 ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

เบอรโทรศัพท:096-2784232 

สถานการณของพื้นที่:พ้ืนทีตํ่าบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกขาว(S1)โดยมีพ้ืนที่

ปลูกขาวประมาณ 2,381 ไร เกษตรกรทํานา 74ราย พ้ืนทีท่ํานาทั้งหมดอยูในเขตชลประทาน ทําใหสามารถปลูกขาวไดป

ละ 2 ครั้ง แตสภาพปญหาของการทํานาในตําบลหนองคันทรง มีดังน้ี 1)ตนทุนการผลิตขาวสูง 2)ผลผลิตขาวตํ่าและ

คุณภาพไมดีเทาที่ควร และ3)เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาแตเพียงอยางเดียว ทําใหมรีายไดนอย 

แนวทางการพฒันา  1.ลดตนทุนการผลิต 

                          2.เพ่ิมผลผลติ 

                          3.เพ่ิมมูลคาผลผลิต 

                          4.สนับสนุนสงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การใชเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิตและประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

ฐานเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลิตขาวใชเมล็ดพันธขาวในปริมาณที่เหมาะสมมีการใชปุยขี้วัวแทนการใชัปุยเคมีและ

มีการเรียนรูระบบนิเวศเพ่ือเปนการประเมินการระบาดของศัตรูพืชโดยมีการใชลูกเหม็น(แนฟทารีน)ในการปองกันกําจัด

แมลงศตัรูพืชและยังมีการอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอกและปุยหมักเพ่ือเพ่ิมอินทรียในดินอีกดวย 

 

 

 



ฐานเรียนรูที่ 2.การผลิตน้ําหมักจากหนอกลวยและผลไม มีการนําหนอกลวยและผลไมมาทํานํ้าหมักเพ่ือใชฉีดพนแปลง

นาขาว สามารถเพ่ิมธาตุอาหารและฮอรโมนที่ชวยในการเจริญเติบโตของพืชโดยฉีดพนขาวในชวงระยะการเจริญเติบโตใน

อัตราไรละ50 ซีซี /นํ้า 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 7-10วัน 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่3.การเลี้ยงปลาสลิดในนาขาว เพาะพันธุปลาเองในบอซีเมนตขนาด 150 เมตร โดยใหไขตม(เฉพาะไขแดง)

เปนอาหาร หลังจากอนุบาลได 1 เดือนลูกปลามีขนาดเทาใบมะขาม  จึงนําไปปลอยที่รองนา นําปลาสลิดมาแปรรูปเปน

ปลาสลิดแดดเดียว  

 

 

ฐานเรียนที่ 4. การปลูกพืชเพื่อสรางรายไดตอเนื่อง เลือกชนิดพืชที่ปลูก หลังนา ไดแก มะเขือ มะระบวบ ผักชนิดตางๆ 

ที่สามารถปลูกหลังนาได  ซึ่งลุงเชิดไดคัดเลือกผูบริโภคและตลาดมีความตองการ มีความหลากหลายในระบบนิเวศ 

ตนทุนการผลิตตํ่า การดูแลรักษาไมยุงยาก สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายรอบ มีความเสี่ยงในดานการผลิตตํ่ามีรายไดตลอดป 

 

  

 

แปลงเรียนรู 

     

 

 

 

 

เครือขาย แปลงใหญขาว,ศจช.,ศดปช. 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร: นางสาวนิภาวรรณ  ประสิทธินาวา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

เบอรโทรศัพท: 089-2395007 
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