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                   ทุเรียนผลไมยอดนิยมของคนไทย  และคนเอเชียทุกประเทศ จากรสชาติที่หวานมัน สีสัน
ของเนื้อสีเหลืองทอง ดูสวยงาม เคี้ยวนุมล้ินไมเละและเก็บไวไดนานจึงถูกยกยองใหเปนราชาแหงผลไม 
(king of fruit) จุดเดนเหลานี้เกิดจากการพัฒนาคุณภาพแบบตอเนื่องของเกษตรกรหลายรอยหลายพันคน 
ทําใหไทยเราสงทุเรียนไปขายตางประเทศนํารายไดเขามาปละมากกวา 3,500 ลานบาท  โดยเฉพาะทุเรียน
พันธุหมอนทองที่เปนพันธุดีที่สุดทั้งการทานผลสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ วันนี้จึงขอพาทานไป
เยี่ยมสวนลุงเสด ใจดี แหงจังหวัดระยอง หนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําสวนทุเรียน
คุณภาพ ผานการรับรองแปลงตามระบบGAP และเปนแปลงเรียนรูของเกษตรกรจากทั่วประเทศ จาก
ผลผลิตที่ไดคุณภาพจึงมีพอคาเขาซื้อแบบมาเหมาสวนเปนประจําและไมเกี่ยงดานราคารับซื้อแตอยางใด 
 

ถิ่นฐานและบานเกิด 
                    กอนที่จะเขาไปเยี่ยมสวนทุเรียนหมอนทองคุณภาพสงออกของลุงเสด ใจดี มารูจักกับ ภูมิ
หลังของเกษตรกรคนเกงที่ชาวระยองยกยองใหเปนปราชญชาวบานคนนี้กันหนอยครับ ลุงเสด ใจดี เลาวา   
ผมเปนคนระยองโดยกําเนิด เกิดที่หมูที่ 7 บานชําสะหมอ ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพี่
นอง 9 คน ผมเปนคนที่ 6 ตอนเด็กๆก็คอนขางลําบากเพราะครอบครัวทําอาชีพเกษตรกรรม ทํานาและ
ปลูกมันสําปะหลัง จะมีสวนผลไมบางก็ไมมากมายอะไร เปนแบบสวนหลังบานมีรายไดไมมากนัก 
จุดเริ่มตนของการทําสวนทุเรียนก็เมื่อพี่ชายแบงที่ดินให 2 ไรกวาๆเทานั้นผมจึงไปซื้อกิ่งพันธุทุเรียนมาลง
จนเต็ม ทําไดมาก็เก็บเงินซื้อที่ดินขยายสวนเพิ่มขึ้นมาเปนลําดับ ซ่ึงทุกวันนี้ผมมีทุเรียนหลายแปลง รวม
ตนทุเรียนก็ 1,000 กวาตน แลวก็มีมังคุดกับลองกองอีกนิดหนอย เอาไวเปนรายไดหมุนเวียนในครอบครัว 
การทําสวนก็ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก จะมีคนงานจางบางไมกี่คน แตก็สามารถจัดการทุกสวนได
ทุกอยางไมมีปญหาอะไร  
 

สภาพสวนและการบํารุงดินในสวน 
                   สภาพพื้นที่สวนที่นี่เปนดินลูกรังหยาบเปนเม็ดสีแดง (กอนกรวด ) ระบายน้ําไดดี ใหน้ําแลว
ไมเหนียวเละหรือแข็งเมื่อดินแหง ไมเหมือนชุดดินเหนียวสีแดงที่อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีที่
เกษตรกรปลูกพริกไทยและทําสวนผลไมหลายชนิด  ผมใสปุยขี้วัวทุกปใสตนละ  10 กก . ไมใส 
ขี้ไกเพราะทําใหทุเรียนเปนโรคและเสี่ยงตอสารโซดาไฟที่อาจตกคางมากับขี้ไกซ่ึงจะเปนอันตรายตอตน
ทุเรียน อีกอยางผมทําปุยหมักชีวภาพใชเองโดยใสทุกเดือนชวงการเตรียมตนทุเรียนกอนที่จะออกดอก 
ส วนกิ่ ง และใบทุ เ รี ยนที่ ทํ าก ารตั ดแต งออกจากตน  ก็ จะนํ าสุ มที่ โคนตนทุ เ รี ยนปล อยให 
ผุพังสลายตัวเปนอินทรียวัตถุทําใหสภาพดินรวนซุยขึ้น เก็บความชื้นไดดีและยังเปนอาหารของไสเดือน
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อีกดวย สังเกตวาพอเดินเหยียบย่ําจะรูสึกนุมหยุน ไมแข็งกระดางเหมือนเมื่อกอน ออ...ลืมบอกไปวา
เมื่อกอนตอนลงทุเรียนใหมๆสภาพดินไมคอยดีนัก เพราะใชปลูกมันสําปะหลังมานาน ฉีดสารฆาหญาทุก
ป ดินแนนแข็ง เอาวาจะขุดหาไสเดือนทําเหยื่อตกปลาสักหนอยก็ตองขุดดินหาจนไดเหงื่อกวาจะไดมาก
พอ แตเดี๋ยวนี้ไสเดือนชุกชุมมาก ทดลองวัดพื้นที่ประมาณ 1 ตาราเมตรในหลายจุด แลวขุดบริเวณหนาดิน
ลึกสัก 10 – 15 ซม.ก็พบวามีไสเดือนมากถึง 20 , 80 -250 ตัวตอจุด โดยเฉพาะหนาฝนหรือบริเวณที่มี
ความชื้นที่มีใบทุเรียนหรือใบไมคลุมหนาดินจะพบไสเดือนมากหนอย อันนี้เปนผลจากการที่ผมใสขี้วัว 
หมักใบทุเรียนรวมกับใชปุยชีวภาพมาตลอด  อีกอยางคงเปนเพราะใหน้ําทุเรียนตลอดป ดินมีความชื้น
ตลอด สวนของผมวางระบบน้ําดวยหัวพนฝอยแบบสปริงเกอรตรงที่ใตทรงพุมทุเรียน และใหน้ําทุก 1 – 2 
สัปดาหขึ้นกับสถานการณของอุณหภูมิ แสงแดดและชวงฤดูกาลตางๆ การใหน้ําคํานวณในปริมาณที่
เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป คอยสังเกตดินและใบทุเรียนดวยวาเปนอยางไร แลวคอยปรับปริมาณ
น้ําและปุยชีวภาพที่ใสลงไป สวนปุยเคมีนั้นก็ใสประมาณ 2 กก.ตอตน/ป ทั้งหมดเปนพื้นฐานการปฏิบัติ
ในสวนทุเรียนแหงนี้  
 

ตัดแตงชอผล : เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ 
                   ผมอยูกับทุเรียนมาราวๆ 47 ปพอจะจับทางไดแลว ดูจากคุณภาพทุเรียนที่ไดรับคอนขางดี แต
กอนนี้เอาไวทุกลูกที่ติด มองดูเต็มตนไปหมด ตอมาเรียนรูวามันมากเกินไป อาหารไมพอไปเลี้ยงผล 
ขนาดของผลทุ เรี ยนจึง เล็ก  พลูไม เต็มและผลบิด เบี้ ยวไปบางสวน  เดี๋ ยวนี้ ผมตัดแต ง เอาไว 
แคตนละ 60 -80 ผลเทานั้น ขึ้นกับขนาดของตนทุเรียนและจะดูจํานวนกิ่งใหญที่จะเอาไวผลดวย สังเกต
ไหมวาทุเรียนหลายตนที่กิ่งลางจะไมมีลูกทุเรียนเลย เพราะถูกตัดแตงออกไปหมดเนื่องจากลูกไมสมบูรณ 
ตรงนี้เพื่อใหอาหารสงขึ้นไปเลี้ยงลูกที่กิ่งขางบน การตัดแตงลูกทุเรียนผมจะตัดแตง 4 คร้ังตามระยะการ
เติบโตของลูกทุเรียนคือ คร้ังที่ 1 ระยะที่ผลทุเรียนออนมีขนาดเทากับไขนกกระทา จะตัดผลออนที่มีหาง
แย ( สวนที่ยื่นจากปลายผลทุเรียนออนยาวประมาณ 1-2 นิ้วดูคลายปลายหางแย ) ที่โคงบิดเขาหาผลทิ้งไป 
เลือกเอาไวเฉพาะผลทุเรียนที่มีหางแยตรงเทานั้น เพื่อจะไดผลทุเรียนที่สมบูรณ พลูเต็มทุกดาน หากเลือก
ผลออนที่หางแยบิดเบี้ยวไวจะไดทุเรียนที่มีทรงผลบิดเบี้ยว บางสวนของผลจะลีบไมมีเนื้อหรือ ไมเต็มพลู 
(ทรงแปว) ไมไดคุณภาพขายไมไดราคา คร้ังที่ 2  ทําการตัดแตงผลหลังจากครั้งแรกประมาณ 15 – 20 วัน 
ดูวาขนาดผลทุเรียนประมาณไขไก รูปทรงผลจะเริ่มชัดเจนขึ้นกวาครั้งแรก ก็ยังคงเลือกตัดผลทุเรียนที่มี
หางแยบิดเบี้ยวออกทิ้งไป คํานวณวาเอาไว 60 – 80 ลูกตอตน อาจเผื่อไวอีกนิดหนอยก็ได การเลี้ยงผลจะ
เลือกไวเฉพาะกับกิ่งที่ใหญ โดยเฉลี่ยก็ราวๆ 2 – 4 ผลตอกิ่งเทานั้น คร้ังที่ 3 ทําการตัดแตงผลทุเรียนเมื่อมี
ขนาดของผลเทากับกระปองนมโดยประมาณ เลือกตัดผลทุเรียนที่ไมสมบูรณทิ้งไป ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจน
มากแตจะมีหลงเหลือมาไมมากนัก ผลทุเรียนเกือบทั้งหมดคอนขางสมบูรณดีแลว คร้ังที่ 4 นั้นเปนครั้ง
สุดทายก็จะเขาไปดูวายังมีผลทุเรียนที่บิดเบี้ยว ทรงไมไดคุณภาพหลงเหลืออีกหรือไม หากพบก็ตัดทิ้งไป 
ปกติก็จะมีสัก 1 – 3 ผลตอตนเทานั้น แตหากพอรับไดก็จะเก็บไวตัดขายตอไป 
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การใหน้ําและใสปุยท่ีเหมะสม 
                  การที่จะทําทุเรียนใหมีคุณภาพนั้นผมจะเนนการเตรียมตนแมใหสมบูรณเสียกอน ดังนัน้จงึเนน
ที่การใหน้ําและใหปุยตลอดป โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแลวตองรีบบํารุงตนทันทีเร่ิมจากการ
ตัดแตงกิ่งที่โทรม กิ่งตายและกิ่งที่ไมตองการออก แลวก็ใหน้ําและปุยควบคูกันไป ผมเนนปุยข้ีวัวที่ใสตน
ละ 10 กก. รวมกับปุยสูตร 12-12-17+2 อัตราตนละ 2 กก วิธีการโดยโรยรอบๆตนใหหางจากโคน 
ตนทุเรียนสัก 1 เมตร และปุยหมักชีวภาพ ( ปุยจุลินทรีย ) ที่ใหพรอมกับน้ํา อัตรา 1 ลิตรตอน้ํา 100 ลิตร
สลับกับการฉีดพนทางใบ เพื่อใหตนทุเรียนสะสมอาหารใหเพียงพอกับการออกดอกรุนตอไป ปุยหมัก
ชีวภาพของผมไดจากการหมักใบตําลึงหรือผักบุงหั่นหรือบดละเอียด 3 กก. กลวยน้ําวาสุกหั่นหรือ
บดละเอียด 3 กก.และน้ําตาลออยหรือน้ําตาลแดง 2 กก. โดยนําสวนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคลาใหเขากันดี 
นําหมักในภาชนะปดฝาทิ้งไวสัก 15 วันแลวจึง เติมน้ําลงไปอีก 20 ลิตรคนใหเขากัน หมักตอทิ้งไว 15-20 
วัน กรองเอากากออกจะไดน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรียเขมขนไวใชตอเชื้อในปริมาณที่มากขึ้น วิธีการขยาย
เชื้อทําน้ําหมักใชคือใชน้ําหมักหัวเชื้อ 10 ลิตรผสมน้ําตาลทรายแดง 10 กก.หมักกับน้ํา 200 ลิตร คนใหเขา
กันดีหมักในภาชนะปดฝาอีก 1- 5 เดือนก็นําออกมาใสหรือฉีดตนทุเรียนได การใชกับทุเรียนคอืใชน้าํหมกั
ชีวภาพ 1 ลิตร ผสมน้ํา 100 ลิตรไปฉีดพนทางใบเพื่อชวยใหทุเรียนไดปุยเร็วข้ึน สวนอีกทางก็ใหไปพรอม
กับการใหน้ําระบบสปริงเกอรตนละประมาณ 80-100 ลิตรตอคร้ัง เทคนิคคือจะใหน้ําในทรงพุมเทานั้นไม
กระจายถึงปลายทรงพุม เพราะจะทําใหทุเรียนแตกใบออน ไมสรางดอกสรางผล วิธีการนี้จะทําใหทุเรียน
ไดรับปุยอยางเต็มที่ลองใชมือปาดหนาดินดูจะพบวามีรากทุเรียนเล็กๆเสนสีขาวแผกระจายเต็มไป 
หมดเลย นั่นแสดงวาใชได สําหรับกิ่งและใบทุเรียนที่ตัดแตงออกก็นําสุมไวบริเวณใตตนทุเรียนปลอยให
มันจะผุพังสลายตัวเปนอินทรียวัตถุและเปนปุยในที่สุด 
 

ขนาดของสวน จําวนวนตนและผลผลิต 
                   ทุเรียนของผมเปนหมอนทองเกือบทั้งหมด ที่ใหผลแลวประมาณ 780 ตน จะมีกระดุมบาง
เ ล็กนอย เอาไวนิดหนอย  เพราะออกกอนและแก เ ร็วกว า เพื่อน  แลวก็ยั งมีมั งคุดกับลองกอง 
อีกประมาณ 200 กวาตนเห็นจะได เอาไวขายพอมีรายไดเปนคาขนมเด็กๆ คนงานและคาใชจายใน
ครัวเรือนไดบาง  แตรายไดหลักนั้นมาจากทุเรียนหมอนทอง  เมื่อป  2552 ผมตัดทุเ รียนไปรวม 
 115 ตัน เร่ิมตัดขายตั้งแตราคากิโลกรัมละ 50 บาทและราคาต่ําสุดอยูที่ 22 บาท/กก. ลงทุนเปนเงินสดไป
ราวๆ 250,000 บาท มีรายไดจากการขายทุเรียน ลองกองและมังคุดรวมเปนเงินประมาณ 3,125,000 บาท 
คิดแลวการผลิตทุเรียนแนวนี้ทําใหผมอยูได เพราะตนทุนคอนขางต่ํา ผมใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก 
ทุกคนรวมดวยชวยกัน รวมท้ังลูกหลานที่ยังเรียนหนังสือ ผมฝกใหเขารูจักการทํางาน รักงานตั้งแตเด็กๆ 
ที่สุดแลวเขาก็ไดรับคาตอบแทนที่มากพอและทุกคนก็พอใจในฤดูป2553 ที่กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น 
คาดวาจะตัดทุเรียนได 120 ตัน รุนแรกจะเก็บเกี่ยวไดวันที่ 27 เมษายน 2553 มีทุเรียนแกที่ตัดได 15,000 
ผล น้ําหนักโดยเฉลี่ย 3-4 กก./ผล คิดวาราวๆ 50 ตัน สวนรุนที่ 2 จะตัดไดวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ก็
ประมาณ 16,000 ผล น้ําหนักราวๆ 50-60 ตันใกลเคียงกับรุนแรก หากใครสนใจที่จะซื้อทุเรียนคุณภาพดีก็
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ติดตอมาไดที่ผมโดยตรง อยากใหมาดูที่สวนกอนใหแนใจ สวนราคาซื้อขายนั้นตกลงกันได ผมเปนคนที่
พูดงายไมเอาเปรียบผูคา 
 

ชาวสวนรุนใหมตองใสใจการบริหาร 
                   การปฏิบัติในสวนผมเปนคนจัดการทุกดาน ตั้งแตการใสปุย ใหน้ํา ตัดแตงกิ่ง ดอกผลซึ่งผมจะ
วางแผนการทํางานไวอยางเปนขั้นตอนตลอดทั้งป แลวมอบหมายใหลูกหลานและคนงานไปทํา คอย
แนะนํา ควบคุมดูแลและลงมือทําไปดวย ใหเปนไปตามชวงเวลาและกิจกรรมที่ตองดําเนินการ จนที่สุดถึง
การขายผลผลิต ซ่ึงสวนผมขายทุเรียนแบบเหมายกสวน จะตกลงกับพอคา/แมคากันเลย โดยมีขอมูลดาน
จํานวนลูกทุเรียน ขนาดน้ําหนักผลเฉลี่ย ชวงการแกและตัดไดใหเขาไปพิจารณา หลังจากที่ตกลงซื้อขาย
กันแลวก็จายเงินกันเมื่อมาตัดทุเรียนในแตละคร้ัง ที่ผานมาไมเคยมีปญหาดานราคาซื้อขาย เพราะพอคา
สวนมากเปนขาประจํากันมากอน สวนรายใหมก็มีบางที่เขาตองสอบถามขอมูลมากหนอย แลวก็มีการ
ตอรองราคากันบาง ซ่ึงก็เปนเรื่องปกติของการคาขาย ส่ิงหนึ่งที่ผมใหกับผูมาเหมาสวนคือไมกําหนดวันวา
เขาจะตัดทุเรียนหมดเมื่อไร ตามแตเขาจะสะดวกและผมก็จะดูแลทุเรียนสวนที่ยังไมไดตัดใหเปนอยางดี 
ไมมีการแอบขายตอหรือสูญหายแมแตลูกเดียว เพราะทุเรียนทุกลูกเปนของเขาไปแลว ตองซื่อสัตยตอกัน 
อีกอยางผมไดติดปายบันทึกจํานวนผลทุเรียนไวทุกตน ผูซ้ือสามารถตรวจสอบจํานวนผลทุเรียนในแตละ
ตนได และเพื่อสรางความเปนมาตรฐานคุณภาพของทุเรียนและ เปนการสรางมูลคาเพิ่ม ตอนนี้ผมไดสราง
โรงคัดแยกผลผลิตขึ้น เพื่อคัดเกรดทุเรียน มังคุดและลองกอง เปนการรองรับลูกคาหรือ ใหเปนทางเลือก
ของลูกคาที่มีความตองการทุเรียนที่แตกตางกัน ทั้งขนาดผล ความแก หามหรือผลสุก ราคาก็วากันไป
ตามที่กําหนดหรือแลวแตจะตกลงกัน เร่ืองที่สําคัญมากคือการเงินทั้งรายจายและรายรับทุกอยางใน
ครอบครัวซ่ึงตรงนี้ผมมีการจดบันทึกทําบัญชีรับรายจายไวอยางละเอียด เพื่อทราบสถานการณ ความ
เคลื่อนไหวแลวมาคํานวณดูวาเปนอยางไร จะไดปรับใหเหมาะสม ดังนั้นการเบิกจายเงินจะเปนไปอยางมี
เหตุผลรายไดจะฝากธนาคารไว ผมจะถือบัญชีไวคนเดียว คาใชจายของทุกคน คาจาง ผมจายใหทุกคน
แบบพอใชและมีสวนเหลือเก็บคุมกับงานที่ไดทํารวมกัน 
 

จุดเดนทุเรียนหมอนทองลุงเสด 
                   ที่วาทุเรียนหมอนทองสวนผมมีคุณภาพดีเดนนั้นขออธิบายอยางนี้นะ ประเด็นแรกผมเนนที่
การตัดทุเรียนระยะผลแกเต็มที่ บมสุกตามธรรมชาติ ไมจุมสารเรงการสุก แมวาจะขายแบบเหมาสวนแตผู
ซ้ือจะตองตัดทุเรียนที่แกจัดเทานั้น นี่เปนขอตกลงกันตั้งแตเจรจาซื้อขาย ผมตองการรักษาชื่อเสียงที่สะสม
มายาวนาน ประการตอมาเปนทุเรียนปลอดสารพิษ เพราะที่สวนไมมีการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
แมลงศัตรูทุเรียนทุกชนิด ผานการรับรองแปลงผลิตตามระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตร ประการที่
สามทุเรียนทุกลูก จะสมบูรณเต็มพลู มีหลายเมล็ด เปลือกบาง เนื้อมากเมล็ดลีบ เนื้อสีเหลืองทองสวยงาม 
เหนียวเนียน รสชาติหวานมัน กล่ินหอม เสนใยในเนื้อนอย เนื้อแหงรอนไมติดพลู แกะงาย จับถือไมเปอน
มือ ( ไมติดมือ ) เก็บไวไดนาน สุกเนื้อไมเละ ไมเนาไมเสียงาย และประการที่ ส่ี ผิวสะอาดทุกลูก 
ปราศจากโรคและแมลงศัตรู สารปนเปอน ขอดีเหลานี้ทําใหลูกคาพึงพอใจมากที่ไดรับประทานทุเรียน
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จากสวนของผม สงประกวดในงานผลไมประจําปจังหวัดระยองก็ชนะเลิศมาหลายครั้งควารางวัลมากมาย 
นี่เปนสิ่งยืนยันคุณภาพใหกับทุเรียนของผม 
                   จากการเยี่ยมชมสวนทุเรียนหมอนทองของลุงเสด ใจดี ปราชญไมผลแหงอําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ที่เลาประสบการณตางๆใหผูเขียนและคณะไดฟง ซ่ึงเห็นวามีสาระสําคัญในกระบวนการผลิต
ทุเรียนหมอนทองคุณภาพ จึงขอ สรุป ประเด็นหลักที่นาสนใจไวดังนี้  
                 1. การเตรียมสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ ดวยการใสปุยอินทรียพวกขี้ไก ปุยหมักชีวภาพ
และใชประโยชนจากกิ่งและใบทุเรียนที่ตัดแตงออก โดยสุมไวใตทรงตนปลอยใหผุพังทําใหดินดีขึ้นแลว
ก็กลายเปนปุยทุเรียน 
                 2. ปุยหมักชีวภาพทําจากวัสดุหางายในพื้นที่เชนใบตําลึงหรือผักบุง กลวยน้ําวา น้ําตาลทราย
แดง นําหมักใหสลายตัวจนไดที่ สามารถใชเปนปุยทางใบ หรือทางดินทําใหทุเรียนไดรับฮอรโมนและ
ธาตุอาหารที่เปนประโยชนและเปนสารไลแมลงศัตรูทุเรียนบางชนิดไดอีกดวย 
                 3. มีการใหน้ําทุเรียนตลอดป แตใหในระดับที่เหมาะสมตามชวงเวลา แสงแดด และฤดกูาล ชวย
ใหทุเรียนมีความแข็งแรง สามารถไดรับธาตุอาหารจากดินตลอดฤดู ชวยในการยอยสลาย อินทรียวัตถุ 
และปรับสภาพแวดลอมในดินใหเหมาะสม มีผลตอจํานวนประชากรของไสเดือนดินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปน
ประโยชนตอตนทุเรียนแบบถาวร 
                  4. การใสปุยเคมีพิจารณาตามความตองการของตนทุเรียน โดยการสังเกตดูใบและปริมาณ
ผลผลิตที่ตัดออกจากสวน/ตน การใสปุยขี้ไก ปุยหมักชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต 
                  5. การตัดแตงผลทุเรียนเพื่อเล้ียงไวในปริมาณที่พอเหมาะ เลือกขนาดของกิ่งที่ไวผลจํานวนผล
ทุเรียน/กิ่ง จํานวนผลทุเรียน/ชอ และการเลือกตัดแตงผลที่ไมตองการทิ้งไป 
                  6. มีการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการสวนอยางเปนระบบ ตรวจสอบคาใชจาย รายรับ
ทางระบบบัญชี และประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่โดยการเรียนรูและประเมินผล 
                  7. จุดเนนที่พัฒนาคุณภาพผลผลิตอยางเครงครัด มีความซื่อสัตยตอคูคา และเปนผูนําดาน
ความรูและการปฏิบัติในชุมชนและบุคคลทั่วไป 
                  สําหรับเกษตรกรและผูที่สนใจรายละเอียด ใหสอบถามรายละเอียดไดที่  ลุงเสด ใจดี โทร. 
 086 – 1449103 และที่สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง โทร. 038 – 671379 
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