
นายฉลวย   จันทแสง 
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ประวัติส่วนตัว  
  อายุ :  61 ปี (เกิด วันที่ 27  เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2495) 
  สถานภาพ  : สมรสกับนางวรรณา  จันทแสง  มีบุตร 2 คน  
  ที่อยู่ปัจจุบัน  : 18/2   หมู่ที่  7   ต าบลร าพัน    อ าเภอท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี 
 2. ประวัติการศึกษา 
  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ประวัติการประกอบอาชีพ  
          นายฉลวย  จันทแสง เริม่ท าสวนตั้งแตป่พี.ศ. 2525 แต่เดิม เป็นแปลงเกษตรที่ใช้เคมี  100 % 
โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมาโดยตลอด แม้ราคาปุ๋ยเคมีแพงมากก็ยังซื้อใช้ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงมาก  
แต่หลังจากหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์  สารสกัดชีวภาพตั้งแต่ ปี 2545 เป็นต้นมา ซึ่งทุนการผลิตลดลงเรื่อยๆ แม้
ในปีแรกท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดชีวภาพ จะสูงพอๆกับปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันต้นทุนกับลดลงประมาณ 50 % 
ด้านรายได้ของเกษตรกร  ซึ่งเดิมที่รายได้จากการขายผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง 
แต่ปัจจุบันนายฉลวย  จันทแสง  กับมีรายได้จากการขายผลผลิตเพิ่มข้ึน มีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 300,000-
400,000 บาท/ปี 
   
  
 



 4. การถือครองที่ดิน 
  ถือครองที่ดินจ านวน 1 แปลง พ้ืนที่ 16 ไร่ (เป็นแปลงท าการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย)  
 5. แรงงานในครัวเรือน  
  จ านวน 4 คน  
 

ส่วนที่ 2 :  รูปแบบการจัดการพื้นที่ 
     ศูนย์เรียนรู้มีพ้ืนที่จ านวน 16 ไร่ ได้ถูกแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ประกอบด้วย  
  1. บ้านพักอาศัย  
  2. โรงเรือน 
  3. สระน้ า  
  4. พ้ืนที่ปลูกไม้ผลผสม ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง  
  5. พ้ืนที่ปลูกพริกไทย  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 : กิจกรรมที่ด าเนินการภายในแปลง  
  การเกษตรที่ท าเป็นรูปแบบไม้ผลผสมผสาน โดยในแปลงมีการปลูกไม้ผลหลายชนิด และได้มี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ไว้ในในแปลงเพื่อลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 
   

ผังแสดงการใช้พื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้เกษตร

แปลงปลูกทุเรียน/ลองกอง/มังคุด สระน้ า 

แปลงพริกไทย 

 

ศาลา

เรียนรู้ 

 

บ้านพักอาศัย 

 

แปลงไม้ผลผสม 

 

โรงเรือนปุ๋ย

อินทรีย์ 

 



1. ปลูกไม้ผล  
   ปลูกไม้ผล เป็นการปลูกแบบไม้ผลผสม มีหลายชนิดอยู่ในแปลงเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์
ไม้ชนิดอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

 ทุเรียน 

 มังคุด 

 ลองกอง 
 
 
                 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
           
   
                   2. ปลูกพริกไทย 
                      ระยะหลังมีการแบง่เนื้อที ่เพ่ือทดลองในการปลูกพริกไทย เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดจันทบุรี ที่สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยมีการใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง ท าให้ประหยัดต้นทุนไปได้มาก  



   3 . ผลิตน้ าหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.ชนิดต่างๆ เช่น พด.2 พด.6 และพด.7  เพ่ือ
น ามาใช้เองภายในศูนย์เรียนรู้  และยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรรอบๆ โดยได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร จ านวน 1 กลุ่ม โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองห้อง ”  
โดยการจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกในกลุ่มจ านวน  48 คน โดยนายฉลวย  จันทแส ง เป็นประธานกลุ่ม   มีการบริหาร
จัดการกลุ่ม  การรวมหุ้นของสมาชิก เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ 
 

          
 
                  3.1 การผลิตน้ าหมักและสารสกัดชีวภาพ โดยการใช้สารเร่ง ซุปเปอร์พด.2 ซึ่งผลิตจากปลาหมัก  
และผลไม้หมักในสูตรต่างๆ เช่นสูตร ฮอร์โมน,สูตรบ ารุงต้น โดยสามารถผลิตและใช้ ในพ้ืนที่ตนเอง ผลิตใช้ใน
กลุ่ม และผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป  รวมประมาณ 20,000  ลิตร/ปี  การใช้ประโยชน์ โดยการฉีดพ่น
ไม้ผลและใช้ผสมกับน้ าหรือปล่อยไปกับระบบน้ า ในแปลงไม้ผล รวมทั้งฉีดพ่นบนกองปุ๋ยชีวภาพ  
                  3.2 การผลิตน้ าหมักและสารสกัดชีวภาพชีวภาพ  โดยการใช้สารเร่งซุปเปอร์  พด. 6  ซึ่งผลิต
หรือหมักจากเศษอาหาร  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้กับไม้ผล ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ท าให้ลดต้นทุนการผลิต โดย ผลิตน้ าหมักข้ึนใช้เองและสนับสนุนกลุ่ม  ประมาณ 2,000 ลิตร  ต่อปี 
 

          
                  



                   3.3 การผลิตน้ าหมัก/สารสกัดชีวภาพสมุนไพรไล่แมลง จาก ซุปเปอร์ พด.7 โดยการผลิตสาร
สกัดชีวภาพจากสมุนไพรชนิดต่างๆเช่น คิดค้นน้ าสกัดชีวภาพ จากสมุนไพรต้นมหาปราบ  หมาก  เปลือกมังคุด 
กากน้ าตาล หมักด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  รักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  (โรคไฟท็อบโทรา)  โดยหมักไว้ใช้
เองภายในสวน แจกจ่ายให้สมาชิกภายในกลุ่มใช้และจ าหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป 

 

บทสรุป 
  ศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย นายฉลวย  จันทแสง เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดกลางที่
มีแหล่งความรู้มากมายให้ผู้เข้าชมมาศึกษา ซึ่งลุงฉลวยเป็นเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน คิดค้นน้ า สกัดชีวภาพจากสมุนไพรต้นมหาปราบ  เพ่ือรักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยลุงฉลวย
ประสบความส าเร็จอย่างมากในเรื่องการปลูกทุเรียนที่มีชื่อเสียง ได้ส่งทุเรียนจากสวนที่ใช้สารสกัดชีวภาพ เข้า
ประกวดงานวันเกษตรของดีจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีของจังหวัดและ
รางวัลเกษตรกรดีเด่น “สาขาเกษตรกรท าสวน ” จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ลุงฉลวยยังเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี มี
ความเป็นกันเองและ มีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาและชมศูนย์เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการท าสวนมาอย่าง
ยาวนาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้ด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็น
กันเอง ท าให้ผู้ที่เข้าชมรู้สึกสดชื่นกับความร่มรื่น ผ่อนคลายจากท้ังบรรยากาศในสวน และจากลุงฉลวยเอง  

 
 

 

 


