
 

 

 

 

จันทบุรี 

1



 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี      
สินค้าหลัก : มะม่วง (การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพและการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 
พื้นที่เป้าหมาย : 568 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 105 ราย 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 82/3 หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
พิกัด : Latitude 12.5411579  Longitude 102.091673   X 0183924 Y 1388138  Zone 48  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  :  

 

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายส าเภา สายสวัสดิ์   
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 82/3 หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8197239 

สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลหนองบัว เป็นต าบลที่มีประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลากหลาย อาชีพดั้งเดิมคือพ่อค้า
พลอย แต่ในปัจจุบันมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช ประมง ซึ่งมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 5,219 ไร่ ครัวเรือน
เกษตรกร 583 ครัวเรือน บ้านเสม็ดงามหมู่ 10 และ หมู่ 11 เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกมะม่วง
อกร่องเป็นหลัก  กรมพัฒนาที่ดินจัดชุดดิน เป็นชุดดินที่ 9 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา     มี
จุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปนและพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ของสารจาโรไซต์ อยู่ในระดับตื้นกว่า 50 ซม. ดินล่างมีสี
เทาหรือสีเทาปนเขียวมีเศษพืชที่ก าลังเน่าเปื่อยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณที่ราบลุ่มตามชายฝั่งทะเล อาจมีน้ าทะเลหรือน้ า
กร่อยท่วมเป็นครั้งคราวเป็นดินที่มีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  แต่เป็นจุดแข็งท าให้
ผลผลิตมะม่วงอกร่องมีรสชาติหวาน เป็นเอกลักษณ์ของที่มาว่าหากจะทานมะม่วงอกร่อง ต้องมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงาม  
ทางส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี ได้จัดท าเวทีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา พ้ืนที่ คน สินค้า เพื่อส่งเสริม
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จึงก าหนดคัดเลือกสถานที่ด าเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

แนวทางการพัฒนา : 1. การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
        2. การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 
        3. เพ่ิมผลผลิตมะม่วงอกร่อง 
        4. รวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงอกร่อง 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพ และการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 

หลักสูตรเรียนรู้  : 1. การผลติมะม่วงอกร่องคุณภาพ 
      2. การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 
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ฐานการเรียนรู ้: ฐานเรียนรู้ ที่ 1 การห่อผลเพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

                                           
 ฐานเรียนรู้ ที่ 2 การก าจัดแมลงวันผลไม้ 

                                                                                      

ฐานเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการตัดแต่งก่ิงมะม่วงหลังการเก็บเก่ียว 
                    
 
 
 
 
 
 

        ฐานเรียนรู้ที่ 4 การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้ 
 

  
เครือข่าย :  ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี , ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจันทบุรี , 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ , ส านักงานประมงอ าเภอ , 
               ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี,ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางเพ็ญทิวา คุณวัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4195656    
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว 

จังหวัดจันทบุรี  (ยางพารา และ สมุนไพร )  

สถานทีต้ั่ง  135/2 หมูที ่4 ตําบลเขาวงกต  อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  22160 

พิกัด  47P  806423   1432604 

แผนที่ไปศูนย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นางสาวอารีรัตน  พูนปาล   

ที่อยู   บานเลขที ่ 135/2 หมูที ่4 ตําบลเขาวงกต  อําเภอแกงหางแมว   

จังหวัดจันทบุรี  22160 

เบอรโทรศัพท       ๐๘๙-๒๔๕๙- ๙๗๙ 

สถานการณของพื้นที่ ตําบลเขาวงกตเปนตําบลที่เล็ก มีพ้ืนที่นอยที่สุดในอําเภอแกงหางแมว มีพ้ืนที่

การเกษตร 37,515 ไร ครัวเรือนเกษตรกร 1,015 ครอบครัว มีความหลากหลายในการปลูกพืช กรมพัฒนา

ที่ดินจัดเขตพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา S2 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง เกษตรกรสวน

ใหญรอยละ 70 ปลูกยางพาราอยูแลว สํานักงานเกษตรอําเภอแกงหางแมวไดจัดทําเวทีบูรณาการหนวยงานที่

เก่ียวของพิจารณา พ้ืนที่ คน สินคา เพ่ือสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา รวมกันพิจารณาแลว จะ

พัฒนาเรื่องยางและพืชสมุนไพร จึงกําหนดคัดเลือกสถานที่ดําเนินการเปนศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

แนวทางการพัฒนา เปนศูนย เรียนรู ในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การลดตนทุนการผลิตและการปลูกพืชสมุนไพร 

วดัเขาวงกต 

ปอ้มตาํรวจ 

ศนูยเ์รยีนรู ้ฯ 

ร.ร.หนองเจ๊กสรอ้ย 

แยกนายาอาม 
จนัทบรุี ระยอง 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู การลดตนทุนการผลิตยางพารา และการปลูกสมุนไพร 

หลักสูตร  1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

2.การปลูกพืชสมุนไพรและการนําไปใช 

3.การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

4.การเก็บตัวอยางดิน 

5.การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

5.การเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

6.การใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

7.การปลูกพืชสมุนไพรเสริมในสวนยาง 

ฐานการเรียนรู ฐานการเรียนรูที่ 1 การใชน้าํอยางรูคุณคา การจัดการดิน การเพิ่มประสิทธภิาพ

การใชปุย   

 ฐานการเรียนรูที่ 2  เศรษฐกิจพอเพียง 

 ฐานการเรียนรูที่ 3  การใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรพูืช 

ฐานการเรียนรูที่ 4  การปลกูพืชสมุนไพรเสริมในสวนยาง 

   ฐานการเรียนรูที่ 5  ผึ้ง และชันโรง 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย พัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี, องคกรปกครองสวนทองถิ่น,สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

แกงหางแมว,ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร  นายพิรดนย ฉัตรอุดมทรัพย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 092-2474681 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 

ชื่อ :ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

สถานทีต้ั่ง: 37  หมูที่ 3  ตําบลตะปอน  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

พิกัด : X 0192477 Y 1381937 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางสาวทองใส  สมศรี 

         บานเลขที่ 37 หมูที่ 3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุร ี

เบอรโทรศัพท: 085-4397317 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สวนใหญมีอาชีพทําสวน ลักษณะการ

ปลูกในสวนผสม ปลูก เงาะ  มังคุด  ทุเรียน พ้ืนที่ที่ปลูกเปนที่เหมาะสําหรับการปลูกมังคุด ปานกลางคือ S2 

แนวทางการพฒันา : วางแผนการตลาดรวมกับเกษตรกรและสหกรณ 

 1. การรวมกลุมผลิตมังคุดคณุภาพ 

 2. การแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

 3. การทองเทีย่วเชิงเกษตร 

 4. การจําหนายสินคาปลอดภัย 

จุดเดนของศนูยเรียนรู: การผลิตสินคาคุณภาพและไดมาตรฐานตามระบบ GAP 
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หลักสูตรเรียนรู:   - การผลิตมังคุดปลอดภัยตามระบบ GAP 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมตนมังคุดหลังการเก็บเก่ียว  

         1.1. การตัดแตงกิ่ง มี 2 กจิกรรม  

                   1.1.1. การตัดแตงกิ่งภายในทรงพุม ตัดแตงกิ่งแขนง  

                           กิ่งทับซอน กิ่งที่ไมสมบูรณ  เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษา  

                   1.1.2. การตัดแตงกิ่งนอกทรงพุม เพ่ือไมใหทรงพุม 

                           ปลายกิ่งระหวางตนชนกันและชวยลดนํ้าหนักกิ่ง  

 

 

 

           1.2 การตัดยอด หากตนมังคุดสูงเกินกวา 6 เมตร  

                จากพ้ืนดินควรตัดยอดเพ่ือสะดวกตอการดูแลรักษา  

             การเก็บเกี่ยวและการตัดยอดตรงแผลตัดเฉยีง 45 องศา 

   1.3 การใหปุย ในขั้นตอนน้ีเพ่ือบํารุงฟนฟูความสมบูรณของตน  

             - ใหปุยเคมีสูตรเสมอ เชน15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1-2 ก.ก./ตน หรือหมักแหง 25-30 ก.ก./ตน 

   1.4 การใหนํ้า ในขั้นตอนน้ีเพ่ือชวยในการละลายปุย สรางความชุมช้ืนบริเวณโคนตน ใหนํ้าพอเหมาะสังเกตความช้ืนดิน  

   1.5 ระวังศัตรูชวงน้ีมังคุดออกยอดออนจะมีหนอนกัดกินยอดออนใบออน ควรใชวิธีไลดวยนํ้าหมักสมุนไพรนํ้าสมควันไม 

   1.6 วัชพืช ใชวิธีตัดไมควรใชสารเคมีฉีดพน เพราะเศษวัชพืชสามารถนํามาคลุมบริเวณโคนเพ่ือรักษาความชุมช้ืน  

ขั้นตอนที่ 2 การเตรยีมกอนการออกดอก 

    2.1. การใสปุยเรงดอก ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24, 9-24-24 อัตรา 2-3 ก.ก./ตน ใหนํ้าพอสมควรเพ่ือชวยละลายปุย 

           ระวังใหนํ้ามากจะออกยอดออนแทนการออกดอก  

    2.2. หลังออกดอกแลว ใหนํ้าสม่ําเสมอ ระวังเพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยแปง มดดํา เพลี้ยออน เขาทําลาย ไล 

ขั้นตอนที่ 3 การดูแลระยะติดผล 

          3.1 ใหปุยสูตร 15-15-15- หรือ 13-13-21 อัตรา 2 ก.ก./ตน  

                ตามดวยการใหนํ้า กวาดใบที่หลนคลุมบริเวณโคน  

                เพ่ือชวยรักษาความชุมช้ืนบริเวณโคนตน     

    3.2. การสรางคุณภาพผล  

          3.2.1. การปองกันเน้ือแกว/ยางไหล นํ้าเปนปจจัยสําคัญมากตอปญหาการเกิดเน้ือแกวและยางไหล              ตอง

ระมัดระวัง เรื่องนํ้าเปนพิเศษ ดวยการใหนํ้าที่เหมาะสมในชวงที่ติดผลแลว  

          3.2.2.การจัดการปองกันใหผิวมังคดุปราศจากตําหนิ ผิวลาย ตองเริ่มปองกันต้ังแตเริ่มออกดอก ควรใชสารชีวภาพ 

ปองกันเพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงซอนใตกลีบ หากเขาทําลายจะสงผลใหกลีบขั้วเล็กใหญไมเทากันผลไมสวยงาม 

ขั้นตอนที่ 4 : การเก็บเก่ียว  

          4.1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เรียกวาระยะแตกสายเลือด (มองเห็นผิวเปนเสนเหมือนสายเลือด) 

                 4.2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บเกี่ยวที่ดีและเหมาะสม 

        จะชวยลดความกระทบกระเทือนตอผลมังคุด 

                 4.3. แรงงานเปนปญหาที่สําคัญที่พบคือแรงงาน 

        ที่รับจางเก็บเกี่ยวมังคุด ไมเขาใจ และไมใสใจ 
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ตอการรักษาคุณภาพผลมังคุด จะทํางานเพ่ือเอาปริมาณงานเปนหลัก เพ่ือใหไดรับคาจางสูง สงผลมากตอคุณภาพมังคุด

แมนเจาของสวนปฏิบัติในทุกขั้นตอนมาดีแลวก็ตาม เปนปญหากับเจาของสวนมากในปจจุบัน  

 แปลงเรียนรู 

    
 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร:นายพิสุทธ์ิ จิระกาญจนากิจ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท:  081-1707755 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (มังคุด) 
สถานทีต้ั่ง : บานเลขที่ 90/5 หมูที ่5 ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

พิกัด : X 0180164 Y 1416327 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายกติิภูมิ  พรเจีย อายุ 58 ป 

ที่อยู  : บานเลขที่ 90/5 หมูที่ 5 ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

เบอรโทรศัพท : 081-9829007 

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลชากไทย มีอาชีพทําสวนไมผล 100% มีเกษตรกรทําสวนมังคุด 80% และ

พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไมผล (S2) ปญหาที่พบในการผลิต ไดแก ปจจัยการผลิต (ปุย ยา) มีราคาแพง

ทําใหตนทุนการผลิตสูงแหลงนํ้าบางจุดยังไมเพียงพอ และเกษตรกรยังไมไดรับการรับรองคุณภาพผลผลติ 

แนวทางการพฒันา : ลดตนทุนการผลิตมังคุด โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดินและทําปุยอินทรีย 

รวมถึงการผสมแมปุยเคมใีชเอง และเพ่ิมมูลคาการผลิตโดยการแปรรูปมังคุด และสงเสริมใหเกษตรกรผลิตตาม

ระบบ จี เอ พี  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคโนโลยีการผลิตมังคุด 

หลักสูตรเรียนรู :  

 1. การปลูกและดูแลรักษามังคุด 

 2. โรคและแมลงมังคุด 

 3. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 4. การแปรรูป 

ฐานการเรียนรู : 

ฐานเรียนรูที่ 1 การปลูกและการดูแลรักษามังคุด 

1. การเตรียมพ้ืนที่  

2. วิธีการปลูก  

3. ระยะปลูก  
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4. การใหนํ้า  

5. การใสปุย  

6. การปฏิบัติอ่ืนๆ  

ฐานเรียนรูที่ 2 โรคและแมลงมังคุด 

            1. หนอนชอนใบ          2. หนอนกินใบ  

            3. เพลี้ยไฟ            4. ไรแดง  

            5. โรคใบจุด            6. โรคใบแหงและขอบใบ 

7. อาการยางไหลที่ผิว 8. อาการเน้ือแกว  

 

 

ฐานเรียนรูที่ 3 การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ 4 การแปรรูป 

1. ไวนมังคุด 

2. มังคุดกวน 

 

แปลงเรียนรู 

 

 

 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.ณิชศิภา ชาวนาฟาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 085-8523883 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลทุงเบญจา          

   อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี (ทุเรียน) 

สถานทีต้ั่ง : บานเนินดินแดง หมูที่ 7 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบุรี 

พิกัด  : X = 48 P 0178328   พิกัด Y = 1416085 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอุดม วรัญูรัฐ    อายุ 61 ป 

    85 หมู 7 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบุรี 

เบอรโทรศัพท  : 081-8654846 

สถานการณของพื้นที ่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจนัทบุรี สวนใหญ

ปลูกทุเรียนรอยละ 90 พ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ๆเหมาะสมมากสําหรับการปลูกทุเรียน(S1) รอยละ  35.53 และ
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เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกทุเรียน(S2) รอยละ 64.47 การทําสวนทุเรียนใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรง

ความตองการของผูบริโภคเปนเรื่องที่ควรสงเสริมให เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 

แนวทางการพฒันา : การผลิตทุเรียนใหมีคุณภาพดี  

จุดเดนของศนูยเรียนรู : การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนทเุรียน 

หลักสูตรเรียนรู  : 1. การดูแลรักษาสวนผลไมใหมีประสิทธิภาพ 

    2. การจัดการศัตรูพืชในทุเรียน 

    3. การปลูกพืชแซมเสริมรายได   

ฐานการเรียนรู  

1. การดูแลรักษาสวนผลไมใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

2. การจัดการศัตรูพืชในทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปลูกพืชแซมเสริมรายได 
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แปลงเรียนรู 

                      

 

 

   :  

 

 

 

 

 

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นายกิตติพงษ สันติเสวีกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 099-5291642 
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ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ  :   ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลวังโตนด  

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (มังคุด) 

สถานที่ต้ัง : บานหินกอง หมูที่ 9 ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

พิกัด  : X = 820658  Y = 1407387 

แผนที่ไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายสมศักด ิ์ เลขการ 

        บานเลขที่ 12/1 หมูที่ 9 ตําบลวังโตนด  

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

เบอรโทรศัพท  : 081-9450521 
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สถานการณของพื้นที่ :    เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สวนใหญปลูกไมผลและไม

ยืนตน รอยละ 90 และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกไมผลและไมยืนตน (S2) รอยละ 87.56 การ

ทําสวนผลไมมักจะประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตสูง ราคาปุยและสารเคมีแพง และโรคแมลงระบาด 

แนวทางการพฒันา :    1. ลดตนทุนการผลิต จากเดิมเกษตรกรใชสารเคมีตนทุนการผลิต เฉลี่ยไรละ 6,650บาท  

                 เปลี่ยนมาใชอินทรียตนทุนการผลิตลดลงเหลือ 3,853 บาทตอไร 

       2. การผลิตมังคุดใหไดคุณภาพ 

จุดเดนของศูนยเรียนรู :    การลดตนทุนการผลิตมังคุด (อินทรีย) 

หลักสูตรเรียนรู  :    1. การดูแลระยะแตกใบออนและเติบโตทางใบ 

        2. การดูแลระยะใบแกพักตัวเตรียมออกดอก 

        3. การดูแลระยะดอกบานและติดผล 

        4. การพัฒนาของผล 

        5. การดูแลระยะผลแก 

ฐานการเรียนรู       

1. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ     2. การผลิตปุยหมัก 

              

3. การผลิตเช้ือจุลินทรียควบคุมโรคพืช      4. การเลี้ยงชันโรง       5. การใชสารกําจัดศัตรูพืช 
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แปลงเรียนรู 

             

เครือขาย    

เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร : นางวรรษมาส แสงประทุม 

เบอรโทรศัพท   : 080-5650225 , 092-2474697  

16



 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอโปงนํ้ารอน  จังหวัดจันทบุรี 

(การผลิตลําไยนอกฤดู) 

สถานทีต้ั่ง : บานวังกระทิง หมู 10 ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 22140 

พิกัด : X = 220501  , Y  =  1436621 

 แผนที่ไปศนูยเรียนรู 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายปญญา  หมูคํา 

ที่อยู  :  29/1 หมู 10 ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 

เบอรโทรศัพท : 084-7835299 

สถานการณของพื้นที่ :  เกษตรกรพ้ืนที่ตําบลโปงนํ้ารอน สวนใหญมีอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการทําลําไยนอก

ฤดู เปนกลุมผลิตเพ่ือการสงออก รอยละ  100  ผลิตนอกฤดู และพ้ืนทีป่ลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกลําไย

(S1) รอยละ 20 และ (S2) รอยละ 80  ผลผลิตลําไยออกสูตลาดมากที่สุดจะอยูประมาณชวง เดือนธันวาคม - 

กุมภาพันธ ของทุกป รอยละ 90 สงออกตางประเทศ ตลาดสําคัญคือประเทศจีน เน่ืองจากจะมีราคาดีเพราะเปน

ชวงเทศกาลปใหมและตรุษจนี ตลาดตางประเทศมีความตองการสูง มีแหลงรวบรวมในพ้ืนที่ตําบลโปงนํ้ารอน 

จํานวน ๔ ลง ตนทุนการผลิต เฉลี่ย ๑2 - 20 บาทตอกิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย ๓๗ บาทตอกิโลกรัม  

แนวทางการพฒันา :  

 - เพ่ือผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ สงออกตลาดตางประเทศ โดยใหเกษตรกรเนนการลดตนทุนการผลติ เพ่ิม

ปริมาณผลผลติ และผลผลิตมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด  

- สงเสรมิใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี และใหความรูการใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี เพ่ือลดตนทุน

การผลิต และชวยอนุรักษแมลงผสมเกสรดวย 

- สงเสรมิการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและลดตนทุนการผลิต 

- สงเสรมิใหเกษตรกรมีความรูในการใชผึ้งและชันโรงในการชวยผสมเกสร เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

จุดเดนของศนูยเรียนรู : เทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดู  

หลักสูตรเรียนรู :  

1) การผลิตลําไยนอกฤดู   2) การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

3) การเลี้ยงชันโรงเพ่ือชวยผสมเกสร  4) การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา 
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ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ)  

1. ฐานการเรียนรู การผลิตลาํไยนอกฤดู 

1. การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว / ต้ังแตการใสปุย การตัดแตงกิ่ง 

2. การสะสมอาหารกอนราดสาร / การใสปุย  การเตรียมตนและใบใหพรอมกอนการราดสารเพ่ือทํานอกฤดู 

3. การราดสาร / เทคนิคการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต  

4. ระยะแทงชอดอก / การใสปุย การปฏิบัติดูแลลําไยชวงติดดอก 

5. ระยะติดเม็ด / การใสปุย การแตงชอผล การใหนํ้า 

2. ฐานการเรียนรู การทําน้ําหมักชีวภาพ : ฝกปฏิบัติการทํานํ้าหมักชีวภาพ การทําปุยหมักอินทรีย 

จากใบและกิ่งลําไย ที่ไดจากการตัดแตงกิ่ง 

     
 

3. ฐานการเรียนรู การเลี้ยงชนัโรงเพื่อชวยผสมเกสร : เรียนรูการเลี้ยงชันโรง เพ่ือใชสําหรับชวยผสม

เกสรในสวนลําไย ชวยใหลําไยมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น  

           
 

4. ฐานการเรียนรู การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา : เรยีนรูและฝกปฏิบัติการผลิตขยายเช้ือราไตโค

เดอรมา เพ่ือใชควบคุมเช้ือราโรคพืช ชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี  

       
แปลงเรียนรู 
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เครือขาย : กลุมปรับปรุงคุณภาพลําไยบานวังกระทิง ,กลุมพัฒนาคุณภาพลําไยบานมะรุม ,  

              กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยบานทรัพยประเมิน 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.มัทนา คุณอเนก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 092-2474678 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

สถานทีต้ั่ง : บานคลองปรือ หมูที่ 6 ตําบล ฉมัน อําเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 

พิกัด : Latitude 12.77072596 Longitude 102.2116239 Zone ๔๘ 

 แผนที่ไปศนูยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ :  นายธีรเชษฐ บํารุงรักษ 

ที่อยู  :  12/2 หมู 6 ตําบลฉมัน อําเภอฉมัน จังหวัดจันทบุรี 

เบอรโทรศัพท : 087-131-8022 

สถานการณของพื้นที่ :  ตําบลฉมันมีพ้ืนที่การปลูกลองกองมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มพ้ืีนที่ที่มีศักยภาพความ

เหมาะสมในการปลูกไมผลในระดับปานกลาง  

         - องคความรู เรื่อง การผลิตลองกองคุณภาพ ดวยเทคนิคการจัดการนํ้า  

แนวทางการพฒันา :  

 เพ่ือใหเกษตรกรทําการผลิตพืชเศรษฐกิจไดเหมาะสมกับศกัยภาพของพ้ืนที่ตามเขตความเหมาะสมสาํหรับ

การปลูกพืชลองกอง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกอง โดยตนทุนการผลิตลดลง และมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  ลดตนทุน-เพ่ิมคณุภาพผลผลิตลองกอง ดวยการจัดการนํ้า 

หลักสูตรเรียนรู :  

 1. การยืดชอดอกโดยการจัดการนา  

 2.เทคนิคการแตงชอดอก 

 3.เทคนิคการตัดแตงชอผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

 4.เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลติใหไดคุณภาพ 
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ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรู 1 :  

การเตรียมสภาพพ้ืนที่กอนการออกดอก  

-การตัดแตง  

-การใสปุย  

 

ฐานการเรียนรู 2 :  

เทคนิคการกระตุนการออกดอกลองโดยการจัดการนา 

- การสังเกตใบ -การสังเกตการพัฒนาของตาดอก  

ฐานการเรียนรู 3 :  

การยืดชอโดยการจัดการนา  

-สังเกตการณพัฒนาของดอก  

-ชวงดอกบาน -เทคนิคการตัดแตงชอดอก  

 

ฐานการเรียนรู 4 :  

เทคนิคการตัดแตงชอผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต  

-การแตงผลเพ่ือลดการรวงของชอผล -การปลิดผล  

ฐานการเรียนรู 5 :  

เทคนิคการเกบ็เกี่ยวผลผลิตใหไดคุณภาพ -รุนที่ 1 -

รุนที่ 2 -รุนที่ 3  

ฐานการเรียนรู 6 :  

หลักการปองกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  

-การตัดแตงกิ่งที่เปนโรค -การใชนาเปลาฉีดพนชอผล  

แปลงเรียนรู 

 
       

เครือขาย : ศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลมะขาม, ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลฉมนั,  

     ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลฉมัน 

 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : น.ส.อมรรัตน อารุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 086-2645365 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ผักปลอดสารพิษ) 

สถานท่ีตั้ง บานทับสงฆ  ตําบลทับชาง  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

พิกัดศูนยฯ  โซน 48P พิกัด x 199264.7 พิกัด y 1466807.6 

แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ นายสิงไพ  จําปาแดง  เกิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๐๔ อายุ 58 ป 

            บานเลขที่ ๑๔/๘ หมูที่2 บานทับสงฆ ตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

หมายเลขโทรศัพท ๐-๘๔๗๗-๙๓๘๖-๔ 

สถานการณของพื้นท่ี จากอดีตที่ผานมาเกษตรกรมีการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจากการบริโภคก็

แบงปนเพ่ือนบานหรือขายในหมูบาน ตอมามีพอคามาซื้อเพ่ือขายตอ จึงมีเกษตรกรปลกูมากขึ้นแตมปีญหาการระบาด

ของศัตรูพืชเกษตรกรจึงหาสารกําจัดศัตรูพืชมาใชอยางแพรหลาย สวนใหญไมไดศึกษาหาความรูจึงใชไมถูกตองมีปญหา

การสะสมของสารเคมีทั้งในดิน พืชและตัวเกษตรกรเองนอกจากน้ันยังเปนการเพ่ิมตนทุนในการผลิตทําใหรายไดลดลง 

มีเกษตรกรหลายรายตองเลิกผลิต 
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แนวทางพัฒนา เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในชุมชนใหมีรายไดและลดรายจายในครัวเรือนเพ่ือใหชุมชนไดมีผักที่

ปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น 

จุดเดนของศนูย เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู จํานวน 4 หลักสูตรประกอบดวย 

1. การคัดเลือกพันธุพืชที่จะปลูก ตองคํานึงถึงชนิดพืชที่ตลาดตองการ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ชวงเวลา

ปลูก เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง ตานทานโรคแมลง 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเตรียมดินใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูกและถูกชวงเวลา พืชแตละชนิดมีการเตรียมดินปลูกตางกัน บาง

ชนิดตองเพาะกลากอน บางชนิดลงปลูกทั้งเมล็ด ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิตไดถึงรอยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เนนการทําใหพืชแข็งแรง มคีวามตานทาน การกําจัดวัชพืช

โดยใชแรงคนเพ่ือลดผลกระทบตอพืชและทําใหดินรวนซยุ 
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4. การใชปุยอินทรียเปนหลักรวมกับปุยเคมี ทําใหพืชมีความแข็งแรง เจริญเติบโตไดดี สามารถตอบสนอง

ตอปุยเคมีไดดีและรักษาโครงสรางของดิน 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร: น.ส.ศิรริัตน จังอินทร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท 062-0371342 
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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

ชื่อ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรม การลดตนทุนการผลิตมังคุด  

     ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

สถานทีต้ั่ง หมูที่ 3 ตําบลพลิว้ อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

พิกัด : 48 P 0190625   1384683   ละติจูด 12.51061  ลองติจูด 102.15362  

 

แผนที่ไปศูนย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายอุทัย  ดาวไสว เกิด วันที่ 15  ธันวาคม 2504 อายุ 58  ป 

       บานเลขที่ 96/1 หมูที ่1 ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสงิห จังหวัดจันทุบรี 

เบอรโทรศัพท :  08-0633-7707 

สถานการณของพื้นที่ เกษตรกรในตําบลพลิ้ว สวนใหญมอีาชีพทําสวน และเปนพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมสําหรับการ

ปลูกไมผล (S1+S2) 2,245  ไร แตการทําสวนของเกษตรกรประสบกับปญหา ตนทุนการผลิตสูง และพ้ืนที่

ปลูกขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตทีไ่ดรับมีปริมาณนอยและคุณภาพตํ่า เกษตรกรสวนใหญจึงประสบ

กับปญหาการขาดทุน เกิดภาวะหน้ีสิน เน่ืองจากหมูที่ 1 ตําบลพลิ้ว มีการเพาะเห็ดนางฟาเปนจํานวนมาก ทํา

ใหมีวัสดุที่เหลอืจากการเพาะเห็ดที่สามารถนํามาทําเปนปุยหมักได ทําใหไดปุยอินทรียที่นํามาใสใหกบัไมผล 

เพ่ือเปนการลดตนทุนการซื้อปุยไดอีกทางหน่ึง 

แนวทางการพฒันา การลดตนทุนการผลิตมังคุดดวยการใชปุยอินทรียจากกอนเห็ดนางฟา 

จุดเดนของศูนยเรียนรู การผลิตปุยอินทรียจากกอนเห็ดนางฟา 

 

 

 

ศนูยเ์รยีนรู ้

สวพ.6 

จนัทบรุี 

ตลาดพลิว้ 

ไป อ.ขลุง 
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หลักสูตรเรียนรูประกอบไปดวย 

1. เรียนรูการใชนํ้าอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอ   ของแผนดิน ในการปลูกไมผล ไมยืนตน 

 

 

 

     2. เรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมังคุดดวยการใชปุยหมักจากกอนเห็ดนางฟา  

         และการทําปุยหมักนํ้า 

 

 

 

 

3. เรียนรูการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา  และการผลิตเช้ือราบิวเวอรเรีย เพ่ือปองกันโรค และกําจัดแมลง 

 

 

 

 

4. เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตเห็ดนางฟา และ ผกัสมุนไพร 
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5. เรียนรู กิจกรรม การเลี้ยงชันโรง   

 

 

แปลงเรียนรู 

เครือขาย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางลําไพร  ปรีชาโชติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 08-0566-9264 
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