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************************* 
วันที่ 23  กันยำยน 2562 

8.00-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.30 น. พิธีเปิดและมอบนโยบาย  
 กล่าวรายงาน นายสมบัติ  ตงเต๊า 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
 กล่าวเปิดงาน นายจ ารอง  ดาวเรือง 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง มุ่งมั่น ตั้งใจ ผลักดันงานวิจัย สวพ.2 ให้เป็นหนึ่ง 

โดย นายสมบัติ  ตงเต๊า ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
10.30-11.00 น. 
11.00-11.30 น. 
 
11.30-12.00 น. 

พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจและทิศทางการด าเนินงาน ปี 2563 ของ ศวพ.ตาก 
โดย ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร  รัตนวิสาลนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจและทิศทางการด าเนินงาน ปี 2563 ของ ศวพ.พิจิตร 
โดย นายพินิจ  เขียวพุ่มพวง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-13.30 น. 
 
13.30-14.00 น. 
 
14.00-14.30 น. 
 
14.30-15.00 น. 
 
15.00-15.30 น. 
15.30-16.00 น. 
 
16.00-16.30 น. 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจและทิศทางการด าเนินงาน ปี 2563 ของ ศวพ.เพชรบูรณ์ 
โดย นางอารีรัตน์  พระเพชร  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจและทิศทางการด าเนินงาน ปี 2563 ของ ศวพ.สุโขทัย 
โดย นายเสกสรรค์  วรรณกรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจและทิศทางการด าเนินงาน ปี 2563 ของ ศวพ.อุตรดิตถ์ 
โดย นายสิทธิ์  แดงประดับ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของ กลุ่มวิชาการ 
โดย นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์   ผู้อ านายการกลุ่มวิชาการ สวพ.2 
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นายบุญเลิศ  สอาดสิทธิศักดิ์   ผู้อ านายการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
โดย นางสาวเบญจมาศ  ใจแก้ว ผู้อ านายการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
สวพ.2 
 



 
16.30-17.00 น. 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ 
โดย นายพนิต  หมวกเพชร   ผู้อ านายการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.2 

18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
 

วันที่ 24  กันยำยน  2562 
09.00-10.00 น. 
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง การปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้ก าไรสูงสุด  
โดย นายวีรวัฒน์  นลิรัตนคุณ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

10.00-10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 การเสนอผลงาน ช่วงที่ 1 
 ประธาน : นายพินิจ  เขียวพุ่มพวง 

             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
     เลขา : นางสาวเกษร  แช่มชื่น   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
10.30-11.00 น. 
 
 
 
11.00-11.30 น. 
 
 
 
11.30-12.00 น 
 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว-ข้าวโพด  โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
โดย นางสาวมนัสชญา  สายพนัส  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก 
ภายใต้โครงการทับเบิกโมเดล 
โดย นางสาวสโรชา  ถึงสุข   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
การทดสอบเทคโนโลยีการก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยที่เหมาะสมในการผลิตใบตองกล้วยตานี 
โดย นางสาวอรณิชชา  สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 การเสนอผลงาน ช่วงที่ 2 
 ประธาน : นายเสกสรรค์  วรรณกรี 

             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
     เลขา : นางสาวเบญจวรรณ  เลาหสกุล   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
13.00-13.30 น. 
 
 
 
13.30-14.00 น. 
 
 
14.00-14.30 น. 
 
 
14.30-15.00 น. 

 
โครงการลดการใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่ าปลีในพ้ืนที่สูงจังหวัดตาก โดยการใช้ไส้เดือนฝอย
ก าจัดแมลงศัตรูพืชและการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
โดย นางรุ่งทิวา  ดารักษ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 
การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน ใน มะปราง มะยงชิด 
โดย นายวรากรณ์  เรือนแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 
พันเสาโมเดล : ต้นแบบการตลาดน าการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบกลุ่มของภาคเหนือตอนล่าง 
โดย นางสาวปิยวรรณ  ปิงชัย  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
     กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 การเสนอผลงาน ช่วงที่ 3 
 ประธาน : นางอารีรัตน์  พระเพชร              

             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
     เลขา : นางสาวศริิวรรณ  อ าพันฉาย   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
15.00-15.30 น. 
 
 
 
 
15.30-16.00 น. 
 
 
 
16.00-16.30 น. 

การก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
โดย นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในมันส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร  
โดย นายเอกพล  มนเดช  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
     กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยเคมีในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

โดย นางสาวบังอร  แสนคาน  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
     กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
การรายงานผลการด าเนินงานงานตามตัวชี้วัดของ สวพ.2  
ของ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย 
โดย นางนงนุช  สุริยะรังษี ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.2 

16.30-17.00 น. ปิดการประชุม 
 

************************************* 
 
หมายเหตุ : ล าดับขั้นการเสนอ สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม 
  





สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง               หน้า 
 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ข้าวโพดโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร    1 
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก   12 
ภายใต้โครงการทับเบิกโมเดล 
การทดสอบเทคโนโลยีการก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยที่เหมาะสมในการผลิตใบตองกล้วยตานี  20 
การลดการใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่ าปลีในพื้นที่สูงจังหวัดตาก      25 
โดยการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช และการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน ใน มะปราง มะยงชิด จังหวัดอุตรดิตถ์   30 
พันเสาโมเดล : ต้นแบบการตลาดน าการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบกลุ่มของภาคเหนือตอนล่าง  36 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยเคมีในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง    43 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
การก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย   51 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ        55 
 



1 
 

 
 

การทดสอบการเพิ่มประสิทธภิาพการผลติขาว ขาวโพดโดยการใชปุยแบบเกษตรกร 
มีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

 
มนัสชญา สายพนัส1 วราพงษ ภิระบรรณ1 พินิจ เขียวพุมพวง1 วีรวัฒน นิลรัตนคุณ2 

 
ความสําคัญและท่ีมา 
 จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ปลูกขาวนาป 1,507,585 ไร ตามดวยพืชหลังนา คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว พื้นที่
ปลูก 22,893 ไร การผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรยังพบปญหาสําคัญคือ เกษตรกร
สวนใหญยังขาดความรูเรื่องปุย และวิธีการใสปุยที่ถูกตอง สงผลใหมีการใชปุยไมถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปรมิาณ
เชน การใสปุยไนโตรเจนในนาขาวปริมาณมาก ทําใหขาวออนแอ ตนลม เกิดโรคระบาด ตองใชสารปองกัน
กําจัดโรคและแมลงปริมาณมาก ในขณะที่ปุยโพแทสเซียมเกษตรกรไมไดใหความสําคัญ โดยคิดวาในดินมี
ปริมาณปุยโพแทสเซียมมากพอ ซึ่งในความเปนจริงไมเพียงพอตอความตองการของพืช ทําใหปริมาณเมล็ดขาว
ลีบสูง สวนขาวโพดพบจํานวนเมล็ดขาวโพดไมเต็มฝก  ทําใหผลผลิตตํ่ากวาที่ควรจะเปนและมตีนทุนการผลิตที่
สูงข้ึน ป 2559-2562 ดําเนินการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการใชปุย
แบบเกษตรกรมีสวนรวม โดยเนนกระบวนการถายทอดความรูเรื่องปุยและวิธีการใชปุยที่ถูกตองตามความ
ตองการของพืชรวมทั้งการผสมปุยใชเอง ผานการฝกอบรม การทําแปลงทดสอบ การทําแปลงตนแบบ และ
การจัดเสวนา เปนวิธีการที่สําคัญ ที่จะชวยเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรได  
 
วิธีการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 
 1.วิเคราะหพื้นที่เปาหมายการผลิตขาว ตามดวยพืชหลงันา ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
 2. การถายทอดความรูเรื่องปุยและวิธีการใชปุยที่ถูกตองใหแกเกษตรกร ประกอบดวย 
     2.1 คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการแกเกษตรกร  
  2.2 การถายทอดความรูเรื่องปุยและวิธีการใชปุยที่ถูกตองใหแกเกษตรกร หลังจบจาก
กระบวนการถายทอดความรู เกษตรกรอาสาทําแปลงทดสอบปุยขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
     2.3 การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดินโดยใชชุด Test kit 
  2.4 การทดสอบเทคโนโลยี มีเกษตรกรเขารวมทดสอบจํานวน 10 รายรายละ 2 ไร           
มี 2 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีทดสอบการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีเกษตรกร     
โดยเกษตรกรมีสวนรวมทดสอบทําการผสมปุยใชเอง ตามคาวิเคราะหดิน โดยมีนักวิชาการใหคําแนะนํา  
  2.5 การสรุปผลรวมกัน 
 3. จัดทําแปลงตนแบบ จํานวน 3 แปลงกอนการเก็บเกี่ยวจดัเสวนาสรุปผลงานและจัดงานถายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) 
 4. แปลงขยายผล การผสมปุยใชเอง ในการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 
 
 
1ศูนยวิจัยและพฒันาการเกษตรพิจิตร ตําบลโรงชาง อําเภอเมืองพจิิตร จงัหวัดพจิิตร 
2สํานักวิจัยและพฒันาการเกษตร เขตที่ 2ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต ผลตางของผลผลิต โดยใช Yield Gap Analysis และสัดสวนรายไดตอ
การลงทุน (Benefit Cost Ratio :B/C ratio) 
                         BCR ของพืช = รายไดของพืช         
   ตนทุนผันแปรของพืช   
ผลการดําเนินงาน 
 1. การวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย เลือกพื้นที่ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวนาป 
175,545 ไร และพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 4,318 ไร  
 2. การถายทอดเทคโนโลยีความรูเรื่องปุยและวิธีการใชปุยทีถู่กตองใหกบัเกษตรกร  

 เปนกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการใชปุยใหกับเกษตรกร ที่มุงเนนใหเกษตรกรมีความรู ความ
เขาใจ จนเกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นที่จะนําไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ วีรวัฒน (2556) ที่กลาววา
ความสําเร็จของการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่พบวาไดมีการยอมรับไปใชอยางตอเน่ืองเฉพาะในกลุม
เกษตรกรที่ไดรับการอบรมถายทอดความรูเทาน้ันซึ่งกระบวนการจัดการธาตุอาหารพืชอยางถูกตองและ
เหมาะสม ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 

 2.1 เลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงตนแบบ 
 เลือกเกษตรกรผูปลูกขาว ตามดวยขาวโพดเลี้ยงสัตว ตําบลคลองคูณอําเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร (ภาพ 1)  
2.2 การถายทอดความรูเรื่องปุยและวิธีการใชปุยที่ถูกตอง 

 หลังจบการบรรยายใหความรูเรื่องปุยเกษตรกรแจงใหทราบวา พึ่งจะทราบความหมายของ
สูตรปุย และหนาที่ของปุยอยางชัดเจนเปนครั้งแรก ในอดีตที่ใชปุยกันมาเปนการใชปุยผิดวิธี ผิดสูตร มาตลอด 
ซึ่งเปนตัวช้ีใหเห็นวา การใหความรูเรื่องปุยกับเกษตรกรเปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่เกษตรกรจะไดมีความเขาใจและ
สามารถพัฒนาการใชปุยไดดวยตัวเกษตรกรเอง 

 มีการบรรยายใหความรูทั้งหมด3 ครั้งการบรรยายครั้งแรกเปนเหมือนกับการใหความรูใหม 
ซึ่งเกษตรกรจะยังไมสามารถรับไปไดทั้งหมด แตเปนการใหขอมูลเพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสนํากลับไปทบทวน
และปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว การบรรยายในครั้งตอมาจะเปนการยํ้าความเขาใจกับเกษตรกรใหมาก
ย่ิงข้ึน (ภาพ 1) 

 

 
ภาพ 1 การถายทอดความรูเรื่องปุยและวิธีการใชปุยที่ถูกตอง 
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2.3 การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดินและการใหคําแนะนําการใชปุย 
 แปลงที่ทําการทดสอบทั้งหมดมีปริมาณไนโตรเจนตํ่ามาก ตํ่า เปนสวนมาก มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสตํ่ามากถึงตํ่า และมีปริมาณปุยโพแทสเซียมตํ่าทั้งหมด (ภาพ 2) 
 การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน ดินที่มีปริมาณธาตุอาหารตางกัน จะทําใหสีของนํ้ายาที่ใช

ตรวจสอบมีความเขมตางกัน เปนการงายสําหรับเกษตรกรที่จะเรียนรูวามีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมสูงหรือตํ่าและธาตุอาหารในระดับดังกลาวควรเพิ่มหรือลดปุยอะไรเพื่อใหเกิดการจัดการที่
เหมาะสม (ภาพ 2) จากน้ันจึงใหคําแนะนําอัตราการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยการผสมปุยใชเองใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจสอบดินของตัวเองกับเพื่อนบาน แปลงที่มีการจัดการ
ดินแตกตางกัน สีของนํ้ายาจะแตกตางกัน จะทําใหเกษตรกรเขาใจถึงความอุดมสมบูรณของดินไดดีข้ึน  

 

 
ภาพ 2 การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน และอธิบายใหความรูเกษตรกรสีของนํ้ายาที่ใชตรวจสอบ 

 

2.4 การทําแปลงทดสอบ 
 ทําแปลงทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการใชปุยแบบ

เกษตรกรมีสวนรวมในปที่ 1 ทําการทดสอบมีการใชปุยเคมีตางกัน (ภาพ 3-4) ปที่ 2 เกษตรกรบางราย
ปรับเปลี่ยนการใชปุย จากที่เคยใช ปุยสูตร 30-0-0 และ 16-20-0 มาตลอด และไมเคยใชแมปุยสูตร 18-46-0 
และ 0-0-60 ซื้อแมปุยมาผสมใชเองซึ่งเกิดจากการกระบวนการถายทอดความรูที่ไดรับฟงมาและเห็นความ
แตกตางของผลผลิตแปลงทดสอบ เมล็ดขาวเตง เมล็ดลีบนอย มีนํ้าหนักดี เมื่อเปรียบเทียบกับของแปลง
เกษตรกรสวนของขาวโพดเลี้ยงสัตวเมล็ดเต็มฝก นํ้าหนักผลผลิตเพิ่มข้ึน 

ผลการทดสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยการใชปุยแบบเกษตรกรมี
สวนรวม ในป 2559-2561 พบวา การผลิตขาว  กรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตเฉลี่ย 1,052กิโลกรัมตอไร สูงกวา
กรรมวิธีเกษตรกรซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 988 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับวิธีเกษตรกร 6.94
เปอรเซ็นต ตนทุนการใชปุยวิธีทดสอบเฉลี่ย 485 บาทตอไร สูงกวาวิธีเกษตรกรซึ่งมีตนทุนปุยเฉลี่ย 450 บาท
ตอไร(ตาราง 1)สวนตนทุนการผลิต กรรมวิธีทดสอบมีตนทุนเฉลี่ย 3,188 บาทตอไร กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุน
การผลิตเฉลี่ย 3,150 บาทตอไร สําหรับรายไดกรรมวิธีทดสอบมีรายไดเฉลี่ย 6,864 บาทตอไร มากกวาวิธี
เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 6,419 บาทตอไร เมื่อคิดผลตอบแทนตอหนวยลงทุน (BCR) พบวา ทั้ง 2 กรรมวิธีมี
ความคุมคาตอการลงทุน แตกรรมวิธีทดสอบให BCR มากกวาวิธีเกษตรกร เทากับ 2.16 และ 2.04 ตามลําดับ 
(ตาราง 2)  
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การผลิตพืชหลังนาขาวโพดเลี้ยงสัตวพบวากรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตเฉลี่ย 1,732 กิโลกรัมตอไร   
สูงกวากรรมวิธีเกษตรกรซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 1,579 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับวิธี
เกษตรกร 9.19 เปอรเซ็นต ตนทุนการใชปุยวิธีทดสอบเฉลี่ย 863 บาทตอไร สูงกวาวิธีเกษตรกรซึ่งมีตนทุนปุย
เฉลี่ย 732 บาทตอไร (ตาราง 3) สวนตนทุนการผลิต กรรมวิธีทดสอบมีตนทุนเฉลี่ย 3,613 บาทตอไร กรรมวิธี
เกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,462 บาทตอไร สําหรับรายไดกรรมวิธีทดสอบมีรายไดเฉลี่ย 11,255 บาทตอ
ไร มากกวาวิธีเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 10,261บาทตอไร เมื่อคิดผลตอบแทนตอหนวยลงทุน (BCR)         
พบวา ทั้ง  2 กรรมวิธีมีความคุมคาตอการลงทุน แตกรรมวิธีทดสอบให BCR มากกวาวิธีเกษตรกร เทากับ 
3.10 (ตาราง 4)  

 
ตาราง 1 ผลผลิต และตนทุนปุย แปลงทดสอบขาว โดยการใชปุยแบบเกษตรกรมีสวนรวมจังหวัดพิจิตร  
            ป 2560-2561 

ป 
ผลผลิต(กก./ไร)1/  ผลผลิตที่เพิม่ข้ึน

เมื่อเทียบกับ 
วิธีเกษตรกร(%) 

 ตนทุนปุย (บาท/ไร) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร   วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

2560 1,040 967  7.54  452 479 
2561 1,072 1,008  6.34  517 420 
เฉลี่ย 1,056 988  6.94  485 450 
1/ ผลผลิตความช้ืน 26 เปอรเซ็นตราคาขาย กิโลกรัม 6.5 บาท 
 

ตาราง 2 ตนทุน รายได รายไดสุทธิ และ BCR ของแปลงทดสอบขาวโดยการใชปุยแบบเกษตรกรมีสวนรวม
จังหวัดพิจิตร ป 2560-2561 

ป 
ผลผลิต(กก./ไร)1/  ตนทุน (บาท/ไร)  รายได (บาท/ไร)  BCR 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 
2560 1,040 967  3,159 3,179  6,760 6,286  2.14 1.98 
2561 1,072 1,008  3,217 3,120  6,968 6,552  2.17 2.10 
เฉลี่ย 1,056 988  3,188 3,150  6,864 6,419  2.16 2.04 
1/ ผลผลิตที่ความช้ืนเฉลี่ย 26 เปอรเซ็นตราคาขาย กิโลกรัม 6.5 บาท 
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ตาราง 3 ผลผลิต และตนทุนปุย แปลงทดสอบขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการใชปุยแบบเกษตรกรมีสวนรวม  

จังหวัดพิจิตร ป 2560-2561 

ป 
ผลผลิต(กก./ไร)1/  ผลผลิตที่เพิม่ข้ึน 

เมื่อเทียบกับ            
วิธีเกษตรกร(%) 

 ตนทุนปุย (บาท/ไร)  

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร   วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร  

2560 1,440 1,365  5.49  770 585  
2561 2,023 1,792  12.9  955 879  
เฉลี่ย 1,732 1,579  9.19  863 732  
1/ผลผลิตที่ความช้ืนเฉลี่ย 30 เปอรเซ็นตราคาขาย 6.5 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 3 แปลงทดสอบ และผลผลิตขาว โดยการใชปุยแบบเกษตรกรมสีวนรวมในจังหวัดพิจิตร 
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ตาราง 4 ตนทุน รายได รายไดสุทธิ และ BCR ของแปลงทดสอบขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยการใชปุยแบบ
เกษตรกรมีสวนรวมจังหวัดพิจิตร ป 2560-2561 

ป 
ผลผลิต(กก./ไร)1/  ตนทุน (บาท/ไร)  รายได (บาท/ไร)  BCR 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 
2560 1,440 1,365  3,500 3315  9,360 8,873  2.67 2.67 
2561 2,023 1,792  3,725 3,609  13,150 11,648  3.53 3.23 
เฉลี่ย 1,732 1,579  3,613 3,462  11,255 10,261  3.10 2.95 
1/ ผลผลิตที่ความช้ืน1เฉลี่ย 30เปอรเซ็นต ราคาขาย 6.5 บาท 

เกษตรกรแจงใหทราบวาการทําแปลงทดสอบ ทําใหทราบและมีความเขาใจถึงผลของการใชปุยที่
ถูกตองที่มีตอผลผลิตของพืช และการผสมปุยใชเองโดยการนําแมปุยมาผสมใหไดปริมาณธาตุอาหารที่ตองการ 
ชวยใหเกษตรกรเรียนรูถึงชนิดและหนาที่ของธาตุอาหารแตละชนิด เชน ปุยสูตร 46-0-0 เปนแมปุยไนโตรเจน 
18-46-0 เปนแมปุยฟอสฟอรัส และ 0-0-60 เปนแมปุยโพแทสเซียม และเรียนรูถึงการตอบสนองของพืชที่มีตอ
ธาตุอาหารในอนาคตเกษตรกรสามารถทดลองเพิ่มหรือลดธาตุอาหารแตละชนิดดวยตัวเกษตรกรเอง 

2.5 การสรปุผลรวมกัน 
 การประชุมสรุปผลหลังการเก็บเกี่ยวแตละครั้งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  ต้ังแตวิธี
ปฏิบัติ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขปญหา ความแตกตางระหวางแปลงทดสอบกับแปลงเกษตรกร ผลผลิตที่
ได และขอคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการใชปุยตามคําแนะนํา ซึ่งจะเปนขอมูลใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติในฤดู
ตอไป และทําใหเกษตรกรที่ยังไมมั่นใจเกิดความมั่นใจที่จะซื้อแมปุยมาผสมเองตามคําแนะนําไปทดสอบจาก
การประชุมเกษตรกรผูปลูกขาวสรุปวา ตนขาวแตกกอดี การเจริญเติบโตสม่ําเสมอ ใบต้ัง มีสีเขียวตองออน ตน
ไมลม ขาวออกรวงสม่ําเสมอ รวงใหญ และเมล็ดติดเต็มรวง ผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน และที่สําคัญคาปุยเคมีลดลง 
สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวสรุปวา การใชปุยตามวิธีทดสอบทําให ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเจริญเติบโตเร็ว สม่ําเสมอ 
ใบต้ัง ฝกมีขนาดใหญ สม่ําเสมอ เมล็ดติดเต็ม และฝกกางออกจากตน ผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน และเกษตรกรยืนยัน
วาจะผสมปุยใชเองปุยตามวิธีการที่แนะนําตอไป (ภาพ 5) 
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ภาพ 4  แปลงทดสอบและผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยการใชปุยแบบเกษตรกรมีสวนรวมจังหวัดพิจิตร  

                 ป 2560-2561 
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ภาพ 5 การสรปุผลรวมกัน 

 
3. จัดทําแปลงตนแบบ จัดงานเสวนาและถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 
 จัดทําแปลงตนแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการใชปุยแบบเกษตรกร
มีสวนรวมที่ ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรจํานวน 3 แปลง (ภาพ 5-6) จัดงานเสวนาสรุปผล
การใชปุยขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว กับเกษตรกรแปลงตนแบบ และถายทอดเทคโนโลยีกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว
วันที่ 4 กันยายน 2561 (ภาพ 7) และขาวโพดเลี้ยงสัตว วันที่ 30 มกราคม 2562 (ภาพ 7) ณ บานคลองคูณ 
หมู 4 ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีเกษตรกรผูปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกร
ที่สนใจในพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร ผูนําชุมชนองคการบริหารสวนตําบล
สหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สหกรณตะพานหิน เกษตรกรรุนใหม 
(Young Smart Famer) และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร เขารวมในกิจกรรม
การเสวนาครั้งที่ 1 จํานวนเกษตรกร 50 ราย ครั้งที่ 2 จํานวนเกษตรกร150 ราย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 5  แปลงตนแบบ การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตขาว โดยการใชปุยแบบเกษตรมีสวนรวมใน               

 จังหวัดพจิิตร ป 2561 
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ภาพ 6  แปลงตนแบบ การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยการใชปุยแบบเกษตรมีสวน

 รวมในจังหวัดพิจิตร ป 2562 

 

 

ภาพ 7 จัดงานเสวนาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และงานถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 
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4. การขยายผล  
 จากกการทําแปลงตนแบบ ขาวตามดวยโพดเลี้ยงสัตว ในป 2561-2562 จัดเสวนาสรุปผล มีเกษตรกร
เขามาศึกษาดูแปลงตนแบบในดานผลผลิตขาวมีเปอรเซ็นตเมล็ดลีบลดลง นํ้าหนักดี เมล็ดเต็ม สวนขาวโพด
เลี้ยงสัตว ตนสม่ําเสมอ  ฝกใหญ เมล็ดเต็มฝกเกษตรกรเกิดความสนใจ แลวอยากลองปฏิบัติ สอบถามตนทุน
ในการใสปุย สูตรปุย และวิธีการใส กับเกษตรกรตนแบบ ซึ่งไดรับการถายทอดความรู เกี่ยวกับหนาที่ของปุย 
การผสมปุยใชเอง วิธีการใสที่ถูกวิธี  ตลอดระยะเวลาทําโครงการ 3 ป เกษตรกรตนแบบ เกิดความเขาใจ   
เห็นผลชัดเจนทั้งในแปลงทดสอบและแปลงตนแบบ และสามารถอธิบายใหเกษตรกรทานอื่นไดเขาใจ 
เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่น้ีจะไมเคยไดใชปุยโพแทสเซียม ในการใสขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว หลังจากมีการ
ถายทอดความรูเรื่องปุย มีความตองการซื้อแมปุยมาผสมใชเอง ซึ่งทางรานเคมีเกษตร และสหกรณตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ไดนําแมปุยสูตร 18-46-0 และ 0-0-60 มาจําหนายใหแกสมาชิกเน่ืองจากเริ่มมีการใชแมปุย
ดังกลาวมาผสมใชเอง หลังจากทําแปลงทดสอบในปที่ 1เสร็จสิ้นโครงการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ขาวตามดวยขาวโพดเลี้ยงสัตวมีแปลงขยายผลจากการติดตามขอมูลเบื้องตน จํานวน 26 ราย การผลิต
ขาว จํานวน 765 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 165 ไร (ภาพ 8) (ตาราง 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 8 เกษตรกรแปลงขยายผล ผสมปุยใชเอง ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว หลงัจากจบโครงการวิจัย 
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ตาราง 5 รายช่ือเกษตรกรแปลงขยายผล ซื้อแมปุยผสมใชเอง ในการผลิตขาว และขาวโพดเลี้ยงสัตว  

ลําดับ ช่ือ ที่อยู 
แปลงขยายผล (ไร) 

ขาว ขาวโพดเลี้ยง
สัตว 

1 นางจําลอง เภาออน ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 50 20 
2 นางบุญทิม ยมจันทร ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 5 
3 นางสมใจ เขงแกว ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 - 
4 นายวิทยา เภาบัว ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 50 20 
5 นางสําลี เภาบัว ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร - 5 
6 นายนิมิต เพลาบัว ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 40 20 
7 นางเกตุนภา สีหไกรบวร ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 5 
8 นายอนันต เอมสาร ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 - 
9 นางวรรณวิสา ทับทอง ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 10 
10 นางลําพึง ทับทิม ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 50 - 
11 นายวิสูตร ศาสตรพุม ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 60 - 
12 นายประสิทธ นํ้านุช ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 50 - 
13 นายสุวรรณ พุกออน ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 10 
14 นายสุนทร หละวัน ม.3 ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 90 20 
15 นางเฉลียว หละวัน ม.3 ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 30 - 
16 นางสมใจ เขงแกว ม.3 ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 30 - 
17 นายสมพงศ รอดฤทธ์ิ ม.3 ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 35 10 
18 นางสมหวัง เพียดี ม.3 ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 10 
19 นางคนึงนิตย หละวัน ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 - 
20 นายสมคิด กงสอน ม.5 ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 60 - 
21 นางสมใจ เขงแกว ม.4 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 - 
22 นายแสวง พาอินท ม.5 ต.วังหวา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 - 
23 นางลําพึง ทับอิน ม.5 ต.วังหวา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20 - 
24 นายวิรัตน ฉํ่าจิตร ม.5 ต.วังหวา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร - 10 
25 นายเสนห สระทอง ม.5 ต.วังหวา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร - 10 
26 นายธนู สระทอง ม.5 ต.วังหวา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร - 10 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 การถายทอดเทคโนโลยีความรูเรื่องปุย วิธีการใสปุย อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการ 
การจัดอบรม การทําแปลงตนแบบ การเสวนาสรุปผล และแปลงขยายผล ทําใหเกษตรกรมีความรูความเขา
เรื่องปุยเพิ่มข้ึน เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก เกิดการยอมรับ และนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติ โดยซื้อแมปุยมา
ผสมใชเอง ทําใหลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต จากโครงการน้ีเกษตรกรไดรับความรู เรื่องปุย          
250-300 ราย มีการขยายผล จํานวน 26 ราย ใน ตําบลคลองคูณ  ตําบลไผหลวง และตําบลวังหวา      
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใชกับการผลิตขาว จํานวน 765 ไร  ขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 165 ไร 



12 

 

การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก 
ภายใต้โครงการทับเบิกโมเดล 

 
สโรชา   ถึงสุข1  ศิริวรรณ อ าพันฉาย1  เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง1 อารีรัตน์ พระเพชร1  

พิจิตร ศรีปินตา2  สมชาย บญุประดับ3 
  ความส าคัญและที่มา 

จากปัญหาพืน้ที่บนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งชาวบ้านบุกรุกพ้ืนที่ป่าบน
ภูเขาท าให้ พ้ืนที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น เกิดปัญหาการพังทลายของดิน และมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สูญเสียพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การเผาวัสดุทางการเกษตรก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศและมีผลต่อสุขภาพของประชาชน จากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการแผนแม่บท “การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภูทับเบิก พ.ศ.2560-2565” ซึ่งในปี 2560 กรมวิชาการเกษตร
โดยส านักผู้เชี่ยวชาญไดด้ าเนินการโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก 
(ทับเบิกโมเดล) ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปี 2561-2563) เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชที่มีไม้ยืนต้น
เป็นพืชหลักอย่างยั่งยืนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก เพ่ือใช้เป็นต้นแบบขยายผลสู่
พ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย การผลิตพืชผักปลอดภัยและ
พืชผักอินทรีย์บนพ้ืนที่สูงเพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบการ
รับรองแหล่งผลิตพืช GAP และเกษตรอินทรีย์ที่สามารถเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตสู่ตลาดที่ยั่งยืน ศึกษาชนิดและ
ปริมาณสารพิษตกค้างในระบบการผลิตพืชผักและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรบน
พ้ืนที่สูง ศึกษาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพมีสาระส าคัญสูง และสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่ปลูกบน
พ้ืนที่สูงภูทับเบิก เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เชิงพาณิชย์  และพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟที่มี
รสชาติเฉพาะถิ่นบนพื้นท่ีสูงภูทับเบิก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน โดยมีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการในกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบระบบการ
ผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก  
 
วิธีการด าเนินงาน 
ปี 2560  ส ารวจปัญหาในพ้ืนที่ก่อนด าเนินการโครงการทับเบิกโมเดล พ้ืนที่ บ้านทับเบิก ต าบลวังบาล อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและประสานงานกับเกษตรกรในพ้ืนที่ สนับสนุน
พันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ 
             
1 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   
3 ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร 
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ปี 2561  แนะน าและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการทับเบิกโมเดลแก่กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ และ
ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง ดังนี้ 

1. จัดท าแนวขั้นบันได และปลูกหญ้าแฝก 
2. เพาะกล้าพันธุ์ไม ้
3. สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ 
4. ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
5. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การท าแปลงระบบเกษตรผสมผสาน และการขยายและการใช้ 
   ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช  
6. พัฒนาบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
7. สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
8. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการทับเบิกโมเดล โดยจัดให้มีศูนย์ประสานงานโครงการ 
   ทับเบิกโมเดล และรายการ ก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร 

ปี 2562 
1. ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการและจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชแบบ

ผสมผสานบนพื้นที่สูง 
1.1 เปลี่ยนยอดไม้ผลพันธุ์ดี 
1.2 ติดต้ังเครื่องวัดสภาพอากาศ 
1.3 การออกแบบระบบการปลูกพืชผสมผสาน และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของไม้ผลใน

แปลงต้นแบบ 
2. สนับสนุนพันธุ์ไม้และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 

2.1 พันธุ์ไม้ ได้แก่ อะโวคาโด พลับ เกาลัด แมคคาเดเมีย ท้อ กาแฟอะราบิกามะม่วง 
นางพญาเสือโคร่ง ชาจีน ชาอัสสัม มะม่วงหิมมะพานต์ ซิลเวอร์โอ๊ค พริกไทย 

2.2 ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  และปุ๋ยมูลไก่  
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการทับเบิกโมเดล ผ่านกิจกรรม 

3.1 การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.2 งานตามรอยต านานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560  

1. ผลการส ารวจปัญหาในพ้ืนที่ก่อนด าเนินการโครงการทับเบิกโมเดล  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตรลงพ้ืนที่ภูทับเบิก ต าบล    
วังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่จัดท าโครงการทับเบิกโมเดลเพ่ือแก้ปัญหา     
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เขาหัวโล้นในพ้ืนที่ภูทับเบิก พบว่า เกษตรกรอาศัยอยู่บ้านทับเบิก หมู่ 14 และ 16 อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นชาวเขาเผ่าม้ง พ้ืนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส พ้ืนที่แปลงเกษตรกรบ้านทับเบิก    
มีความสูงจากระดับน้ าทะเล  ต่ าสุด 915 เมตร สูงสุด 1,479 เมตร ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเล 1,197 
เมตร อาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นไม้ล้มลุก ได้แก่ กะหล่ าปลี ผักกาดขาวปลี ผักสลัด 
ผักกาดหอม ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บัวหิมะ และเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในแปลงปลูกผักกะหล่ าปลีและ
ผักกาดขาวปลี 

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ชี้แจงโครงการทับเบิกโมเดล 
ให้แก่ เกษตรกรและผู้น ากลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่ภูทับเบิก ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์         
ที่สนใจร่วมงานการปลูกพืชแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน  
24 ราย พืชที่เกษตรกรสนใจคือ แมคคาเดเมีย พลับหวาน กาแฟอะราบิกา ท้อ อะโวคาโด และเกาลัดจีน  

3. ประสานงานกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของ
เกษตรกรในการปลูกพืชระบบผสมผสานเพ่ือแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นและการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพ้ืนที่หมู่บ้าน
ทับเบิก ให้เกษตรกรเตรียมแปลงปลูกส าหรับพันธุ์ไม้ท่ีสนับสนุนเพ่ือที่จะได้ด าเนินการปลูกในช่วงฤดูฝน  

4. สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สนับสนุนพันธุ์ไม้ใน
โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก ให้แก่ เกษตรกร เพ่ือเป็นการ
ขยายพ้ืนที่ป่า (ไม้ผลเมืองหนาว)  ในพ้ืนที่เขาหัวโล้น ณ สหกรณ์ผลิตผักปลอดภัยจ ากัด ต าบลวังบาล อ าเภอ
หล่มเก่า  โดยเกษตรกรบ้านทับเบิกจ านวน 24 ราย ได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์ ดังนี้ อะโวคาโด  พลับ  เกาลัด      
แมคคาเดเมีย ท้อ กาแฟ อะราบิกา รวมจ านวน 2,244 ต้น (ตารางท่ี 4) 
ปี 2561  

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  หัวหน้าโครงการทับเบิกโมเดล เข้าพบกับนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล       
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายวรพจน์ แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือแนะน า
โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) ณ ห้องประชุม
ขันตี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  

1. การด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง 
1.1  จัดท าแปลงต้นแบบ ด าเนินการการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที่สูงภายใต้โครงการ     

ทับเบิกโมเดลด าเนินการแปลงน าร่อง จ านวน 2 แปลง คือ  
แปลงที่ 1  นายซุงโล๊ะ แซ่หลอ พ้ืนที่ 2 ไร่ พิกัดแปลง  x  725221 Y 1874342  ความสูง

จากระดับน้ าทะเล  1,200 เมตร พืชหลักคือ อะโวคาโด  ปลูกที่ระยะ 6x6 เมตร พืชเสริมระหว่างแถว        
คือ ผักกะหล่ าปลี และผักกาดขาวปลี   

แปลงที่ 2 นายกิตติชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล พ้ืนที่ 3 ไร่ พิกัดแปลง x 724813 Y 1870520 
ความสูงจากระดับน้ าทะเล  1,475 เมตร พืชที่ปลูก  มีพืชหลักคือ แมคคาเดเมีย ปลูกที่ระยะ 8x8 เมตร      
พืชรองคือ พลับหวาน อะโวคาโด  ปลูกที่ระยะ 6x6 เมตร พืชเสริมระหว่างแถว คือ กาแฟอะราบิกา ปลูกที่
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ระยะ 2x2 เมตร  และซิลเวอร์โอ๊ค จ านวน 80 ต้น ล้อมรอบ เพ่ือเป็นไม้กันลม ลดความเสียหายจากพายุและ
แรงลม ปักไม้หลักและผูกเชือกเพ่ือป้องกันลม 

2.2 จัดท าแนวขั้นบันได และปลูกหญ้าแฝกตามแนวขั้นบันไดในแปลงเกษตรกรต้นแบบการปลูก
พืชผสมผสานบนภูทับเบิก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือแก้ปัญหาความลาดชันและ     
ลดการชะล้างของดินในโครงการทับเบิกโมเดลในแปลงนายกติติชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล  

2. เพาะกล้าพันธุ์ไม้ ด าเนินการเพาะกล้าพันธุ์ไม้ส าหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการ มีดังนี้ กาแฟ     
อะราบิกา จ านวน 30,000 ต้น อะโวคาโด จ านวน 7,000 ต้น แมคคาเดเมีย จ านวน 2,000 ต้น 

3.  สนับสนุนพันธุ์ไม้และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการ ปี 2561 ที่เข้าร่วมโครงการทับเบิก
โมเดล มีสมาชิกทั้งหมด 86 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรหมู่บ้านทับเบิก หมู่ที่ 14 และ 16 จ านวน 46 ราย พ้ืนที่ 
198 ไร่ และบ้านนาสะอุ้ง หมู่ที่ 17 จ านวน 40 ราย พ้ืนที่ 145 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 343 ไร่ โดยสนับสนุน
พันธุ์พืช ดังนี้ บ้านทับเบิก อะโวคาโด พลับ เกาลัด แมคคาเดเมีย  ท้อ กาแฟอะราบิกา ซิลเวอร์โอ๊ค รวม
จ านวน 16,845 ต้น และบ้านนาสะอุ้ง พลับ เกาลัด แมคคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา มะม่วงสายพันธุ์
ต่างประเทศ  นางพญาเสือโคร่ง ชาจีน ชาอัสสัม รวม 21,918 ต้น รวม 2 หมูบ่้านจ านวน  38,763 ต้น (ตารางที่ 4) 

4.  ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะที่ปรึกษา          
กรมวิชาการเกษตร ลงพ้ืนที่ตรวจความก้าวหน้าการด าเนินโครงการทับเบิกโมเดล ณ แปลงเกษตรกรบ้าน    
ทับเบิก อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้ค าแนะน าดังนี้ บันทึกการเจริญเติบโตของต้นพืช และจัดท า
ระบบการปลูกพืชผสมผสาน  

5. ถ่ายทอดความรู้ 
- ด าเนินการให้ความรู้ในการท าแปลงท าแปลงระบบเกษตรผสมผสานให้กับเกษตรกร บ้านนาสะอุ้ง   

อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรในโครงการฯ เข้าร่วม จ านวน 20 ราย 
- ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การขยายและการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชให้

เกษตรกรมีเกษตรกรในโครงการฯ เข้าร่วมจ านวน 10 ราย  ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงทับเบิก อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. พัฒนาบุคคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานทางด้าน
ไม้ผลให้แก่เจ้าหน้าที ่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ฝึกปฏิบัติเสียบยอดไม้ผล (มะม่วง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจะ
เปลี่ยนยอดพันธุ์มะม่วงเป็นมะม่วงพันธุ์ (ต่างประเทศ) โดยมี นักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการปฏิบัติ  

7. สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ได้รับ
อุปกรณ์ส าหรับการแปรรูปกาแฟและแมคคาเดเมีย ดังนี้ เครื่องชง และเครื่องบดกาแฟ  เครื่องคั่วกาแฟ   
เครื่องสีเปลือกเชอรี่กาแฟ เครื่องสีกะลากาแฟ และตู้อบลมร้อน 

8. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการทับเบิกโมเดล 
1) ศูนย์ประสานงานโครงการทับเบิกโมเดล หัวหน้าโครงการได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ

ทับเบิกโมเดล ขึ้นภายในเขตพัฒนาราษฎร์บนพ้ืนที่สูงภูทับเบิก ซึ่งส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
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มนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์อนุเคราะห์อาคาร จ านวน 3 ห้อง ให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
ซ่อมแซมอาคาร เพ่ือท าเป็นห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และห้องเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย  และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารด าเนินการจัดตกแต่งสถานที่ จัดท าเป็นสวนสมุนไพร โดยมีสมุนไพรดังนี้ ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม 
กระวาน และปลูกพืชในโครงการ คือ  กาแฟอะราบิกา พลับ อะโวคาโด แมคคาเดเมีย และชาอัสสัม 

2) รายการ ก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร วันที่ 25  สิงหาคม 2561  รายการ ก้าวไกลไปกับ
กรมวิชาการเกษตรถ่ายท าในเรื่อง โครงการทับเบิกโมเดล เพ่ือออกอากาศในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 
7.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีเกษตรกรต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานและปลูกผัก
ปลอดภัยคือ  นายกติติชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล  นายด ารง ศักดิ์เจริญชัยกุล และนายเซ็ง แซ่ลี ร่วมถ่ายท ารายการ
โดยเกษตรกรได้บอกถึงข้อดีของโครงการทับเบิกโมเดลและเกษตรกรอยากให้ภาครัฐช่วย เรื่องการตลาดของ
ผลผลิตสินค้าเกษตร 
ปี 2562 

1. ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย บุญประดับ 
หัวหน้าโครงการทับเบิกโมเดล ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ ทับเบิกโมเดล               
ณ บ้านนาสะอุ้ง ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 17 ราย 

การด าเนินงานการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก 
ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 102 ราย  แบ่งเป็นเกษตรกรหมู่บ้านทับเบิก จ านวน 47 ราย บ้านนาสะอุ้ง จ านวน 
40 ราย บ้านหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  จ านวน 15 ราย มีจ านวนแปลงทั้งหมด 99 แปลง พ้ืนที่
ปลูก 380 ไร่   

1.1 ด าเนินการเปลี่ยนยอดไม้ผลพันธุ์ดี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ด าเนินการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ
ทับเบิกโมเดล อะโวคาโดยอดพันธุ์ดีคือ แฮส พิงเคอตัน พลับหวานพันธุ์ฟูยู มะม่วงพันธุ์จินหวง และพันธุ์อาร์ทู 
อีทู โดยด าเนินการเปลี่ยนยอดจ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่ 2     
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 

1.2 ติดต้ังเครื่องวัดสภาพอากาศ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องวัด
สภาพอากาศ (Weather center with PC interface) ภายในแปลงเกษตรกรในโครงการ จ านวน 5 จุด โดย
แบ่งการติดตั้งที่หมู่บ้านทับเบิก 3 จุด หมู่บ้านนาสะอุ้ง 1 จุด และหมากแข้ง 1 จุด 

1.3 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของไม้ผลแปลงต้นแบบจ านวน  2 แปลง คือ แปลงนายซุงโล๊ะ 
แซ่หลอ และนายกิตติชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล โดยแปลงนายซุงโล๊ะ แซ่หลอ การเจริญเติบโตของอะโวคาโดหลัง
เปลี่ยนยอดพันธุ์ดี พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 36.88 มิลลิเมตร ความสูงเฉลี่ย 105 เซนติเมตร ความ
กว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 93.55 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) และแปลงนายกิตติชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล การเจริญเติบโตของ
พืชที่ปลูกในแปลงต้นแบบผสมผสานพบว่า อะโวคาโดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 17.91 มิลลิเมตร ความสูง
ต้นเฉลี่ย 57.20 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 45.80 เซนติเมตร แมคคาเดเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น
เฉลี่ย 14.40 มิลลิเมตร ความสูงต้นเฉลี่ย 112.30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 45.1 เซนติเมตร พลับ
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หวาน เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 11.13 มิลลิเมตร ความสูงต้นเฉลี่ย 69.20 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 
49.90 เซนติเมตร กาแฟอะราบิกา เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 14.14 มิลลิเมตร ความสูงต้นเฉลี่ย 63.24 
เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 48.89 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตครั้งที่ 1 ของต้นอะโวคาโดหลังเปลี่ยนยอดของแปลงนายซุงโล๊ะ แซ่หลอ  

ปี 2562 

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (มม.) ความสูงต้น (ซม.) ความกว้างทรงพุ่ม(ซม.) 

36.88 105 93.55 

 
ตารางที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตของพืชครั้งที่ 1 ในแปลงต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานของ 

นายกิตติชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล ปี 2562 
 

ชนิดพืช เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (มม.) ความสูงต้น (ซม.) ความกว้างทรงพุ่ม(ซม.) 

อะโวคาโด 17.91 57.20 45.80 

แมคคาเดเมีย 14.40 112.30 45.10 

พลับหวาน 11.13 69.20 49.90 

กาแฟอะราบิกา 14.14 63.24 48.89 

 
2. สนับสนุนพันธุ์ไม้และปัจจัยการผลิต 

2.1 ปี 2562 โครงการฯ สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ บ้านทับเบิก 
สนับสนุน อะโวคาโด เกาลัด แมคคาเดเมีย  กาแฟอะราบิกา พริกไทย รวม จ านวน 2,560 ต้น บ้านนาสะอุ้ง 
อะโวคาโด แมคคาเดเมีย  กาแฟอะราบิกา ชาอัสสัม มะม่วงหิมพานต์ ซิลเวอร์โอ๊ค รวมจ านวน 13,485 ต้น 
บ้านหมากแข้ง อะโวคาโด เกาลัด กาแฟอะราบิกา รวมจ านวน 5,744 ต้น รวม 3 หมู่บ้าน จ านวน 21,789 ต้น 
รวมสนับสนุนพันธุ์ไม้ปี 2560-2562 จ านวน 62,796 ต้น (ตารางท่ี 3) 

2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  จ านวน 30 กระสอบให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบ และปุ๋ยคอก (มูลไก่) จ านวน  111 กระสอบ 
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ตารางที่ 3 แสดงชนิดและจ านวนพันธุ์ไม้ท่ีโครงการทับเบิกโมเดลสนับสนุน ปี 2560-2562 
 

พืช 
บ้านทับเบิก บ้านนาสะอุ้ง บ้านหมากแข้ง 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อะโวคาโด 264 2,132 1,347 - - 1,166 - - 2,200 7,109 
พลับ 352 704 - - 612 - - - - 1,668 
เกาลัด 88 616 88 - 44 - - - 44 880 
แมคคาเดเมีย  240 773 25 - 537 143 - - - 1,718 
ท้อ 500 100 - - - - - - - 600 
กาแฟอะราบิกา 800 12,200 1,000 - 9,000 7,900 - - 3,500 34,400 
มะม่วง - - - - 775 - - - - 775 
นางพญาเสือโคร่ง - - - - 150 - - - - 150 
ชาจีน - - - - 800 - - - - 800 
ชาอัสสัม - - - - 10,000 3,600 - - - 13,600 
มะม่วงหิมพานต์ - - - - - 176 - - - 176 
ซิลเวอร์โอ๊ค - 320 - - - 500 - - - 820 
พริกไทย - - 100 - - - - - - 100 

รวม 2,244 16,845 2,560 - 21,918 13,485 - - 5,744 62,796 

 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการทับเบิกโมเดลส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการทับเบิก

โมเดล ปี 2562 มีดังนี้  
3.1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงเขา
หัวโล้น  ภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) โดยมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร น าชมและบรรยาย
สรุปโครงการทับเบิกโมเดล คณะผู้ เชี่ยวชาญและคณะท างานโครงการทับเบิกโมเดลให้กา รต้อนรับ             
ณ แปลงต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานและเขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงทับเบิก ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า  
จงัหวัดเพชรบูรณ์แปลงต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานนายกิตติชัย  ศักดิ์เจริญชัยกุล และนายด ารง ศักดิ์เจริญ
ชัยกุล และชมผลิตภัณฑ์ของโครงการ : กาแฟภูทับเบิก แมคคาเดเมีย  น้ าบัวหิมะพร้อมดื่มและสบู่บัวหิมะ 

3.2 วันที่ 13-14 มกราคม 2562 งาน “ตามรอยต านานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง”  
จัดโดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  ซึ่ง ศวพ.เพชรบูรณ์ร่วม จัดนิทรรศการกาแฟ (ทับเบิกโมเดล) 

3.3 วันที่ 7-10 เมษายน 2562 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เพชรบูรณ์ เข้าร่วมน าเสนอผลงานโครงการทับเบิกโมเดลและได้รับรางวัล Bronze Award จากงาน Thailand 
Research Expo 2019 
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สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก ปัจจุบัน มีสมาชิก

ทั้งหมด 102 ราย  แบ่งเป็นเกษตรกรหมู่บ้านทับเบิก จ านวน 47 ราย  บ้านนาสะอุ้ง จ านวน 40 ราย        
บ้านหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  จ านวน  15 ราย  มีจ านวนแปลงทั้งหมด 99 แปลง พ้ืนที่ปลูก 
380 ไร่  ปี 2560-2562  รวมสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้แก่ เกษตรในโครงการฯ ได้แก่ แมคคาเดเมีย      
อะโวคาโด พลับ กาแฟอะราบิกา ท้อ มะม่วง พริกไทย ฯลฯ รวมจ านวน 62,796 ต้น  

รูปแบบการปลูกพืชในแปลงต้นแบบมี 2 รูปแบบคือ   
รูปแบบที่ 1 พืชหลักคือ อะโวคาโด  ปลูกที่ระยะ 6x6 เมตร พืชเสริมระหว่างแถว คือ กะหล่ าปลีและ

ผักกาดขาวปลี   
รูปแบบที่ 2  พืชหลักคือ แมคคาเดเมีย ปลูกที่ระยะ 8x8 เมตร พืชรองคือ พลับหวาน อะโวคาโด  

ปลูกท่ีระยะ 6x6 เมตร พืชเสริมระหว่างแถวคือ กาแฟอะราบิกา ปลูกท่ีระยะ 2x2 เมตร   
แปลงต้นแบพืชผสมผสานเป็นไม้ยืนต้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 3 ปี เพ่ือให้ผลผลิต  

แต่จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตไม้ยืนต้นในแปลงต้นแบบสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศ และ
ความสูงของพ้ืนที่บ้านทับเบิก ต าบลวังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ฯ จะด าเนินการต่อเนื่องในปี 2564-
2566 ในโครงการการขยายผลทับเบิกโมเดลต้นแบบระบบการผลิตพืชผสมผสานอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่สูง       
เขาหัวโล้น สู่จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ และเลย  

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  2           
กรมวิชาการเกษตร จึงขอเสนอโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผสมผสานสู่ความยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงจังหวัด
เพชรบูรณ์และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผสมผสานสู่ความยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงจังหวัด
เพชรบูรณ์และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 680 ไร่ (ดูแลแปลงเดิม 380 ไร่ แปลงใหม่ 300 ไร่)      
เพ่ือพัฒนาชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 



20 
 

การทดสอบเทคโนโลยีการก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยที่เหมาะสมในการผลิตใบตองกล้วยตานี 
            

อรณิชชา สุวรรณโฉม1  บุษบง มนัสมั่นคง2  อารีรัตน์ พระเพชร3   
สุรศักดิ์  วัฒนพันธุ์สอน1  เสกสรรค์ วรรณกรี 1   

 

ความส าคัญและที่มา  
ใบตองกล้วยตานีเป็นใบตองที่มีคุณภาพดี เป็นที่นิยมส าหรับห่ออาหาร ใช้ตกแต่งภาชนะใส่อาหาร  

ท ากระทง บายสี ในงานมงคล หรือบุญประเพณีต่างๆ เนื่องจากใบตองกล้วยตานีมีลักษณะใบที่กว้าง เหนียว 
ทนทาน สีเขียวสดน่าใช้ ไม่เหี่ยวหรือแตกง่าย สามารถเก็บไว้ได้นาน เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายไม่ท าลาย
สภาพแวดล้อม จึงเป็นที่นิยมใช้ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกกล้วยตานี
ทั้งหมด 16,914 ไร่ ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง  จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกกล้วยตานีเพ่ือตัด
ใบตองมากที่สุดในประเทศส่งขายทั้งในและต่างประเทศ มีพ้ืนที่การปลูก 16,150 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,539 
กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) ใบตองส่วนใหญ่ส่งขายในประเทศ ได้แก่ ปากคลองตลาด ตลาด
ไท ตลาดสี่มุมเมือง ภูมิภาคต่างๆทั่วไทย เช่น เชียงใหม่ ของแก่น การใช้ประโยชน์ได้แก่ การบรรจุอาหาร 
ตกแต่งภาชนะบรรจุอาหาร ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และด้านความงาม  

ด้วงเต่ากินใบกล้วย อยู่ในอันดับ  Coleoptera  วงศ์ Chrysomelidae ชื่อสามัญ Banana scarring 
beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ Nodostoma viridipennis Motsch เป็นศัตรูส าคัญของกล้วย พบแพร่กระจายทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทยในแหล่งปลูกกล้วย เช่น ก าแพงเพชร สโุขทัย ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุร ีสุราษฎร์ธาน ี
กัดกินเนื้อใบกล้วยตั้งแต่ใบอ่อน ทิ้งรอยท าลายเป็นแผล  สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตกล้วย ตัวเต็มวัยเป็น
ด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก ขนาดล าตัวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยส่วนหัวมีสีเหลืองสม้ ปลายหนวดเป็นรูป
กระบอง ส่วนปีกสีน้ าเงิน หรือสีน้ าตาล มันวาว บริเวณไหล่ของส่วนปีกมีริ้วรอยเป็นหยัก ส่วนปล้องขาป้อม 
ปลายขายาว วงจรชีวิตของด้วงเต่ากินใบกล้วย วางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 20-40 ฟองในดิน ใช้เวลา 4-8 วัน 
ฟักเป็นหนอน อาศัยกัดกินรากกล้วยบริเวณรอบๆ โคนต้น 30-60 วัน จึงเข้าดักแด้ในดิน ใช้เวลา 7-10 วัน 
แล้วจึงเจริญเป็นตัวเต็มวัย แล้วบินขึ้นไปกินใบอ่อนที่เริ่มคลี่ถึงใบอ่อนที่คลี่แล้ว ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนและเป็น
แหล่งอาหาร ระยะตั้งแต่เป็นไข่ถึงตัวเต็มวัย 1.5-2.5 เดือน การแพร่กระจายและฤดูการระบาด พบ
แพร่กระจายในทุกภาคของไทยและแหล่งปลูกกล้วยทุกชนิด พบระบาดได้ตลอดปี พืชอาหารได้แก่ กล้วยน้ าว้า 
กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยตานี (อิทธิพล, 2559)  

 
 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
2 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร 
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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จากปัญหาการระบาดของด้วงเต่ากินใบกล้วยที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายปี เกษตรกรพยายามหาวิธีต่างๆ 
แก้ไข รวมทั้งการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ซึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแม้ว่าในบางปีเกิดน้ าท่วม ฝนแล้งท าให้
บางพ้ืนที่มีการระบาดลดลงหรือไม่มีการระบาด แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของด้วงเต่า
กินใบกล้วย ก็จะกลับมาระบาดอีกครั้ง จึงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ดังนั้น การวิจัยเพ่ือ
หาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยจึงเกิดขึ้นในปี 2559 โดยการศึกษาประสิทธิภาพ
ของไส้เดือนฝอย สารสกัดสะเดา และสารก าจัดศัตรูพืช  ส าหรับป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย ในสวนกล้วย
ตานีตัดใบของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย การศึกษาประสิทธิภาพสารชีวภัณฑ์ควบคุมด้วงเต่ากินใบกล้วย ได้แก่ 
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย สารสกัดสะเดา และสารเคมี  ผลการด าเนินการพบว่า ในสภาพแปลง ไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทย สามารถลดรอยแผลบนใบตองได้ใกล้เคียงกับสารฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 
ลิตร ไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร เป็นวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดส าหรับใช้ในการ
ทดสอบในแปลงเกษตรกรต่อไป (อรณิชชา, 2560) 

ไส้เดือนฝอย  Steinernema sp. Thai Strain เป็นไส้เดือนฝอยที่เข้าท าลายเฉพาะแมลง ไม่ท า
อันตรายต่อคน สัตว์ และพืชทุกชนิด มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย ยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตร มองด้วยตาเปล่า  
ไม่เห็น ในธรรมชาติไส้เดือนฝอยเข้าสู่ตัวแมลงทางปาก ทวารหรือรูหายใจ หนอนจะตายภายใน 24-48 ชั่วโมง 
เนื่องจากเลือดเป็นพิษเพราะแบคทีเรียที่ไส้เดือนฝอยปล่อยออกมา ไส้เดือนฝอยที่ใช้ควบคุมด้วงเต่ากินใบกล้วย
เป็นชนิดท าใช้เอง ซึ่งใช้อาหารเทียมที่อยู่ในฟองน้ าและผ่านการนึ่ งฆ่าเชื้อแล้ว (นุชนารถ, 2558) ไส้เดือนฝอย
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้หลายชนิด ได้แก่ ตัวอ่อนด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้หอม  หนอนผี  ปลวก ด้วงกุหลาบ 
เป็นต้น    

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการทดสอบเทคโนโลยีการก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยที่เหมาะสม ในการผลิต
ใบตองกล้วยตานี ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตานีมีทางเลือกในการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ท าให้ใบตองมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม  

 
วิธีการด าเนินงาน 
 อุปกรณ์  

1. ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย  Steinernema sp.  
2. อุปกรณ์ส าหรับเก็บเก่ียวผลผลิตใบตอง 

 วิธีการ  
    ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 10 ราย    

กรรมวิธีการทดลอง 
กรรมวิธีที่ 1 พ่นสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย ด้วยไสเ้ดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร                  

(วิธีทดสอบ) 
กรรมวิธีที่ 2  ไม่พ่นสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย (วิธีเกษตรกร) 
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คัดเลือกแปลงกล้วยของเกษตรกรที่สม่ าเสมอจ านวน 10 ราย เกษตรกร 1 ราย มีจ านวน 2 กรรมวิธี  
มี 2 ซ้ า ขนาดแปลงย่อย  12 × 12 เมตร   มีทั้งหมด 4 แปลงย่อยต่อเกษตรกร 1 ราย พ่นสารทุกจ านวน       
3 ครั้ง มีระยะห่างกัน 7 วัน ในเวลาเย็น การพ่นสารชีวภัณฑ์ใช้เครื่องยนต์พ่นสารชนิดแรงดันน้ าที่ใบกล้วย 
และพ่นลงดิน ท าการเก็บใบตองกล้วยตานีในแต่ละแปลงย่อย เพ่ือชั่งน้ าหนักผลผลิตที่ดีและผลผลิตที่ถูก
ท าลาย ตรวจนับรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วย หลังการพ่นครั้งที่ 3  ด าเนินการในแปลงเกษตรกร ดังนี้  

1) นางนภัสนันท์  พลสิริธนานน บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 4  ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
2) นางอนัญญา  พราหมชม บ้านเลขท่ี 85 หมู่ 6  ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
3) นายประโคม  ประจ าวงศ์ บ้านเลขท่ี 5/4 หมู่ 1 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
4) นายสุทัศน์ รอดมาก บ้านเลขท่ี 58/6 หมู่ 3 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
5) นายวันเพ็ญ หอมจันทร์ บ้านเลขท่ี 129 หมู่ 9 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
6) นายนพรักษ์  สายพันธุ์ บ้านเลขท่ี 1/6 หมู่ 4 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
7) นายสุบิน สีล ายง บ้านเลขท่ี 42/4 หมู่ 7 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
8) นายทวีป เอ่ียมสะอาด บ้านเลขท่ี 102 หมู่ 6 ต.คลองกระจง  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
9) นายสมควร ก าทอง บ้านเลขท่ี 2 หมู ่1 ต.ย่านยาว  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

 การบันทึกข้อมูล  
 - เปอร์เซ็นต์รอยแผลจากการท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยต่อพ้ืนที่ใบ  
 - ปริมาณผลผลิตที่ดี และผลผลิตที่ถูกท าลาย   
 สถานที่ด าเนินการวิจัย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และแปลงเกษตรกร อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  
 ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562  
ผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตใบตอง 
 การก าจัดด้วงเต่ากินกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานี โดยใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 
ลิตร เทียบกับวิธีการของเกษตรกร ซึ่งไม่มีการพ่นสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย เก็บเกี่ยวผลผลิตใบตอง 
หลังพ่นครั้งที่ 3 เป็นเวลา 7 วัน ได้ผลผลิตใบตอง 328 และ 352 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตที่ดี 62 และ 59 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ การพ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ได้ผลิตใบตองกล้วยตานีที่ดี
เพ่ิมข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 รอยท าลาย   
 ด้วงเต่ากินใบกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานี ทิ้งรอยท าลายเป็นแผลขนาดเล็ก จากการทดสอบพบว่า 
การพ่นไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร และวิธีของเกษตรกรที่ไม่มีการพ่นสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากิน
ใบกล้วย พบจ านวนแผลต่อใบ จ านวน 178 และ177 แผล ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน  และพบรอยแผลเฉลี่ยต่อ
พ้ืนที่ใบ 22.1 ตารางเซนติเมตร  จ านวน 1 แผล ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางท่ี 2) 
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 จากผลการทดลอง ปริมาณผลผลิตใบตองมีค่าที่ใกล้เคียงกัน จากการรายงานของ อรณิชชา (2560) 
การท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยไม่ท าให้ผลผลิตใบตองกล้วยตานีแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามปริมาณ
ผลผลิตดีเพ่ิมข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ นั้น เป็นผลที่ยังไม่สามารถก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นต้อง
มีการป้องกันก าจัดอย่างต่อเนื่องและเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือการก าจัดอย่างทั่วถึง  
ตารางท่ี  1  ผลผลิตใบตองทั้งหมด ผลผลิตใบตองท่ีดี  

เกษตรกร 
ผลผลิต (กก. /ไร่)  ผลผลิตที่ดี (กก. /ไร่)   ผลผลิตที่ดี (%) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร   วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นภัสนันท์ 391 259 
 

 0  0 
 

0 0 

อนัญญา 349 318 
 

10 20 
 

3 6 

ประโคม 184 351 
 

 4 40 
 

2 11 

สุทัศน์ 166 263 
 

 0  0 
 

0 0 

วันเพ็ญ 620 383 
 

35 18 
 

6 5 

นพรักษ์ 256 482 
 

 0 24 
 

0 5 

สุบิน 333 289 
 

31  2 
 

9 1 

ทวีป 214 388 
 

27 63 
 

12 16 

สมควร 443 434 
 

454 361 
 

103 83 

เฉลี่ย 328 352 
 

62 59 
 

15 14 
 

 

ตารางท่ี  2  จ านวนแผลจากการท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วย  

เกษตรกร 
จ านวนแผล/ ใบ   จ านวนแผล/ พื้นที่ใบ 22.1 ตร.ซม. 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นภัสนันท์ 492 411 

 
3 3 

อนัญญา 108 58 
 

1 0 
ประโคม 164 97 

 
1 0 

สุทัศน์ 227 366 
 

1 2 
วันเพ็ญ 70 78 

 
1 1 

นพรักษ์ 232 280 
 

2 2 
สุบิน 190 187 

 
1 1 

ทวีป 102 97 
 

0 1 
สมควร 14 20 

 
0 0 

เฉลี่ย 178 177 
 

1 1 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 การพ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร พ่นก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยท าลายใบตองกล้วย
ตานี  ที่ 7 วันหลังการพ่น 3 ครั้ง   ได้ผลผลิตใบตองที่ดีเพ่ิมข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์  
 ข้อเสนอแนะ  พ้ืนที่ด าเนินการทดสอบเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก ด้วงเต่ากินใบกล้วยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
สามารถเข้าท าลายเพิ่มได้ ควรมีการพ่นเพ่ือควบคุมเป็นพ้ืนที่แปลงขนาดใหญ่และติดตามผลการระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 2561. สถานการณ์การปลูกพืชของสุโขทัย  ปี 2560/61. สารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร  
 ค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2562. สืบค้นจาก http://www.agriinfo.doae.go.th/year61/plant/rortor/province/
 Sukhothai.pdf 
นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด. 2558. การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบท าใช้เอง. กรมวิชาการ
 เกษตร. 28 หน้า. 
อรณิชชา  สวุรรณโฉม บุษบง มนัสมั่นคง อารีรัตน์  พระเพชร สรุศักดิ์  วัฒนพันธุ์สอน และชยัณรงค์  จันทร์แสนตอ. 
 2560. รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากิน
 ใบกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานี. 22 หน้า.  
อิทธิพล บรรณาการ. 2559. ผลการจ าแนกชนิดแมลง. กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 
 กรมวิชาการเกษตร. 
 
 



25 
 

การลดการใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่่าปลีในพ้ืนที่สูงจังหวัดตาก โดยการใช้ไส้เดือนฝอย 
ก่าจัดแมลงศัตรูพืช และการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

 
รุ่งทิวา  ดารักษ์ 1 เกษตริน  ฝ่ายอุประ1 

 
ความส่าคัญและที่มา 

กะหล ่าปลีเป็นพืชเศรษฐกิจที ส่าคัญ บนพ้ืนที สูงนิยมปลูกเป็นพืชหลัก นอกเหนือไปจากข้าวโพดและ
พืชชนิดอื น ปัญหาที ส่าคัญในการปลูกกะหล ่าปลีคือ การใช้สารก่าจัดแมลงศัตรูพืชปริมาณมาก กรมวิชาการ
เกษตรได้วิจัยและพัฒนาไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย (Steinernema sp.Thai strain) มีศักยภาพใน
การควบคุมแมลงได้หลายชนิด มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง เหมาะที จะน่ามาใช้ก่าจัดแมลงในสภาพ
ภูมิอากาศเขตร้อน และเพาะเลี้ยงเพิ มปริมาณง่ายราคาถูก  (นุชนารถ, 2558) เกษตรกรบ้านอุ้มเปี้ยม           
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ และบ้านแม่กลองน้อย ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีความต้องการที จะลดการใช้
สารเคมีในการปลูกพืช เนื องจากมีความตระหนักถึงสุขภาพทั้งของตนเองและผู้บริโภค ประกอบกับพ้ืนที 
การเกษตรของเกษตรกร อยู่ต้นน้่า บางแห่งติดกับแหล่งน้่าธรรมชาติ จึงเกรงว่าสารเคมีที ใช้ในการผลิตพืชจะ
ปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้่า 

การแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นเป็นนโยบายที ส่าคัญของรัฐบาล เรื องการจัดการป่าต้นน้่าเสื อมสภาพบน
พ้ืนที สูงชัน โดยมีแนวคิดในการด่าเนินการแบ่งเป็น 1) การควบคุมดูแลพื้นที  2) การดูแลคน 3) การพัฒนาด้าน
การเกษตร (ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558) การปลูกพืชผสมผสานทดแทนการปลูกกะหล ่าปลี โดยการ
คัดเลือกชนิดพืชที เหมาะสม นอกจากจะช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีบนพ้ืนที สูงโดยตรงแล้ว ยังช่วยฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พ้ืนที ต้นน้่า แตย่ังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที 
สูง เนื องจากเป็นพืชใหม่ การถ่ายทอดความรู้จึงเป็นสิ งส่าคัญ เพื อให้เกษตรกรน่าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
วิธีการด่าเนินงาน 

1. อุปกรณ์ หัวเชื้อไส้เดือนฝอย และอุปกรณ์ผลิตไส้เดือนฝอย มะคาเดเมีย อะโวคาโด พลับ พีช และ
กาแฟอาราบิก้า เครื องจับพิกัดด้วยดาวเทียม เทปวัดสนาม ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 

2. วิธีการ การทดลองนี้ประกอบด้วย 2 การทดลอง  
การทดลองที่ 1 ทดสอบการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูกะหล ่าปลีทดแทนการใช้

สารเคมีในพ้ืนที แปลงใหญ่  ด่าเนินการบ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ และ บ้านแม่กลองน้อย ต.โมโกร 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก ฝึกอบรมวิธีการผลิตไส้เดือนฝอย ติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิตไส้เดือนฝอย วางแผนการผลิต
ไส้เดือนฝอยให้สอดคล้องกับแผนการปลูกกะหล ่าปลี   พ่นก่าจัดแมลงศัตรูพืชในพื้นที เฉลี ย  1  ไร่   โดยพ่นใน 
 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต่าบลแม่ท้อ อ่าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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ช่วงเช้าหรือเย็น ใช้ถังพ่นสารแบบสะพายหลัง พ่นให้ถูกตัวหนอนมากที สุด เขย่าถังทุก  10 นาที ไม่ให้
ตกตะกอน ครั้งแรกใช้ไส้เดือนฝอยพ่นลงดินก่อนหรือพร้อมปลูกกะหล ่าปลี เพื อก่าจัดตัวอ่อนของด้วงหมัดผัก 
ตรวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ เมื อพบแมลงศัตรูผัก จ่านวน1ตัวต่อ2ต้น ให้ใช้ไส้เดือนฝอยพ่นก่าจัดทันที อัตรา 
60-120 ล้านตัว ครอบคลุมพ้ืนที  150-200 ตารางเมตร ตรวจเลือดหาปริมาณสารพิษตกค้าง เก็บตัวอย่าง
กะหล ่าปลี  ดินและน้่าจากแปลงที ใช้ไส้เดือนฝอยและแปลงที ใช้วิธีเกษตรกร เพื อเปรียบปริมาณสารพิษตกค้าง  
สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร 

การทดลองที่ 2 การพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื อทดแทนกะหล ่าปลี  คัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมเป็นแปลงต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง ท่าแปลง
ต้นแบบ แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เกษตรกรเลือกชนิดพืช และสร้างแปลงเอง โดยมีนักวิชาการเกษตรให้
ค่าปรึกษาอย่างใกล้ชิด   

การบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานต่างๆ ปริมาณการใช้สารเคมีเปรียบเทียบแปลงที ใช้ไส้เดือนฝอยกับ
แปลงที ไม่ได้ร่วมโครงการ ต้นทุนการผลิตกะหล ่าปลีแปลงที ใช้ไส้เดือนฝอย และวิธีเกษตรกร ต้นทุนการผลิต
ไส้เดือนฝอย ปริมาณสารพิษตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร  ทัศนคติของเกษตรกรก่อนและหลัง
ด่าเนินการ 
 
ผลการด่าเนินงาน 

การทดลองที่ 1 ทดสอบการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูกะหล ่าปลีทดแทนการใช้
สารเคมีในพ้ืนที แปลงใหญ่ อบรมเรื องการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอย มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด       
49 ราย เข้าร่วมโครงการใช้ไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลง 9 ราย ตรวจเลือดเกษตรกรเพื อหาสารพิษตกค้าง โดย
ตรวจ 2 กลุ่ม คือออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท จ่านวน 44 ราย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มี อยู่ระดับ
ปลอดภัยร้อยละ 13.6 อยู่ระดับมีความเสี ยง ร้อยละ 45.5 และอยู่ระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 40.9 เห็นได้ว่า
ปริมาณสารพิษตกค้างในเลือด มีความเสี ยง และไม่ปลอดภัยสูงมาก เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการรวม 20 
ราย พ้ืนที ผลิต 101 ไร่ โดยเป็นเกษตรกรจากบ้านอุ้มเปี้ยม 3 ราย และบ้านแม่กลองน้อย 17 ราย พ้ืนที เฉลี ย
รายละ 5 ไร่ พ่นไส้เดือนฝอย 6 ครั้งต่อ 1 รอบการผลิต พ่นทุกๆ 10 วัน วางแผนให้สอดคล้องกับการผลิต
ไส้เดือนฝอย จากการเก็บข้อมูล พบว่า พ้ืนที  1 ไร่ มีต้นทุนไร่ละ 90 บาท ในส่วนของการใช้สารเคมีป้องกัน
ก่าจัดแมลง พบว่า นอกจากเกษตรกรจะใช้ไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลง และสารเคมีแล้ว บางรายใช้สารชีวภัณฑ์
ชนิดเชื้อแบคทีเรีย คือ Bacillus thuringiensis (บีที) แต่ละรายใช้ไส้เดือนฝอยพ่นก่าจัดแมลง 3-5 ครั้งใน     
1รอบการผลิต เนื องจากในบางช่วงผลิตไส้เดือนฝอยได้ไม่ทันกับความต้องการ หรือมีการระบาดของแมลงปาก
ดูดซึ งไม่สามารถใช้ไส้เดือนฝอยได้ คิดเป็นปริมาณการใช้ไส้เดือนฝอยร้อยละ 67.35 จ่านวนครั้งของการใช้สาร
บีทแีละสารเคมรี้อยละ 12.7 และร้อยละ 20.0 ตามล่าดับ เมื อเทียบค่าใช้จ่ายการใช้ไส้เดือนฝอยกับการใช้บีที  
พบว่าการใช้บีทีมีต้นทุนครั้งละ 450 บาทต่อไร่ ไส้เดือนฝอยมีต้นทุนครั้งละ 90 บาทต่อไร่  และการใช้สารเคมี
มีต้นทุนเฉลี ยครั้งละ 333 บาทต่อไร่ จะเห็นได้ว่าการใช้ไส้เดือนฝอยมีต้นทุนที น้อยกว่าการใช้บีที และสารเคมี
ก่าจัดแมลงถึง 5 และ 3.7 เท่า ตรวจสารพิษตกค้างในกะหล ่าปลีที ร่วมโครงการเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกร
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ที ไม่ได้ร่วมโครงการ พบว่า พบสารก่าจัดแมลงคลอร์ไพรีฟอส  ในปริมาณน้อยว่า 0.01 ppm ใน 2 ตัวอย่าง
ของแปลงเกษตรกรที ร่วมโครงการ  พบว่า ก่อนการเก็บเกี ยวเกิดการระบาดของหนอน หลังพ่นไส้เดือนฝอยไป
แล้ว  จึงได้พ่นสารเคมีซ้่า เก็บตัวอย่างน้่าในล่าธารที ไหลผ่านพ้ืนที ของบ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านแม่กลองน้อย 
จ่านวน  3 ครั้ง พบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษในล่าธาร  

เก็บตัวอย่างดินจากแปลงที ใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับสารเคมี และแปลงที ใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว 
พบว่า แปลงที ใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับสารเคมี ไม่พบการตกค้างของสารพิษ  แปลงที ใช้เฉพาะสารเคมีพบการ
ตกค้างของสารอิมิดาคลอพริดทั้ง 2 แปลง  เกษตรกรที ร่วมโครงการมีต้นทุนเฉลี ย 15,401 บาทต่อไร่ ส่วน
แปลงที ไม่ได้ร่วมโครงการมีต้นทุนเฉลี ย 16,118 บาทต่อไร่  ในส่วนของสารก่าจัดแมลง แปลงเกษตรกรที ร่วม
โครงการมีค่าใช้จ่าย 900 บาทต่อไร่ แปลงที ไม่ได้ร่วมโครงการมีค่าใช้จ่าย 1,480 บาท เกษตรกรทุกรายพึง
พอใจในประสิทธิภาพการป้องกันและก่าจัดหนอน การลดต้นทุน และความปลอดภัย เกษตรกรไม่มีความ
พร้อมในการผลิตไส้เดือนฝอยใช้เอง แต่ถ้ามีการผลิตจ่าหน่ายในพ้ืนที เกษตรกร เกษตรกรพร้อมที จะซื้อใช้ 

การทดลองที่ 2 การพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื อทดแทนกะหล ่าปลี รับสมัคร
เกษตรกรเพื อจัดท่าแปลงต้นแบบ 10 ราย พ้ืนที  50 ไร่ พืชที น่ามาทดแทนกะหล ่าปลี ได้แก่ มะคาเดเมีย     
อะโวคาโด พลับ พีช มีการถ่ายทอดความรู้เรื องการใช้ปุ๋ยเคมีที ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การขยายพันธุ์พืช
โดยการเปลี ยนยอด เพื อให้เกษตรกรน่าไปปฏิบัติได้จริง จากการติดตามแปลงต้นแบบทั้ง 10 แปลง พบว่าพืช 
มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี เนื องจากมีน้่าเสริมในฤดูแล้ง ยกเว้นแปลงต้นแบบ 3 ราย ไม่มีน้่าเสริมท่าให้ต้นไม้
ผลและต้นกาแฟตายเป็นบางส่วน ส่งผลให้เกษตรกร 1 ราย ถอนตัวจากโครงการ อีก 2 ราย ยังด่าเนินการต่อ 
แตย่้ายแปลง และได้ซื้อต้นพันธุ์อะโวคาโดมาปลูกใหม่ด้วยเงินทุนของตัวเอง นายธนู แซ่ลี และนายคึ แซ่ม้า น่า
แปลงอะโวคาโดเดิมเข้าร่วมเป็นแปลงต้นแบบเพิ มเติมอีก 13 ไร่  และ 6 ไร่ รวมทั้งหมด 64 ไร่ เปลี ยนยอด
พันธุ์ดีไม้ผล เดิมเกษตรกร 6 ราย มีระบบการปลูกพืชแบบเชิงเดี ยว  และ เกษตรกร 4 ราย มีระบบการปลูกไม้
ผลแซมในแปลงกะหล ่าปลีมาก่อนแล้ว 1-2 ปี ปัญหาที ส่าคัญที สุดในการเปลี ยนมาท่าแปลงปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน คือ เกษตรกรขาดความรู้เรื องการผลิตพืช การตลาด หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้เรื อง
เทคโนโลยีการผลิตพืช การขยายพันธุ์ การตลาด การวางแผนการปลูกพืชหลายชนิดท่าให้เกษตรกรมีรายได้
ตลอดทั้งปี และการผลิตที เน้นคุณภาพ มีความมั นใจที จะปรับเปลี ยนมาปลูกพืชแบบผสมผสาน  

แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพื้นที สูง 7 แปลง  
1) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพื้นที สูง นายอุดมพงษ์ แซ่ม้า เป็นแปลงที ปลูกพืชแบบ

ขั้นบันได เพราะพ้ืนที ค่อนข้างลาดชัน ปลูกมะคาเดเมีย อะโวคาโด และพีช  เป็นพืชหลัก กาแฟเป็นพืชรอง 
กล้วยน้่าว้า หอมดอก และส้มป่อยเป็นพืชเสริม และนายอุดมพงษ์เองเป็นประธานอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของต่าบลคีรีราษฎร์ มีแนวคิดที ต้องการจะฟ้ืนฟู
สิ งแวดล้อมอยู่แล้ว และนายอุดมพงษ์ แซ่ม้า ได้เลิกปลูกกะหล ่าปลีแล้ว 

2) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง นายนิวัฒน์ อาชาวัฒนกุล อยู่ติดกับถนนทาง
ลาดยาง สามารถมองเห็นได้ ปลูกพลับเป็นพืชหลัก กาแฟอาราบิก้าเป็นพืชรอง และนายนิวัฒน์ อาชาวัฒนกุล 
เลิกปลูกกะหล ่าปลีแล้ว 
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3) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง นางยา อาชาวัฒนกุล อยู่ใกล้ถนน
และมีการปลูกพืชที หลากหลาย โดยปลูกมะคาเดเมีย อะโวคาโด ขนุน ละมุดเป็นพืชหลัก กาแฟอาราบิก้าเป็น
เป็นพืชรอง และสับปะรดเป็นพืชเสริม และนางยา อาชาวัฒนกุล ได้เลิกปลูกกะหล ่าปลีแล้ว 

4) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง นายวีรภัทร แซ่ลี อยู่ใกล้ถนน มีการ
ปลูกพืชหลากหลาย โดยปลูกอะโวคาโดและพลับเป็นพืชหลัก กาแฟอาราบิก้าเป็นเป็นพืชรอง และกะหล ่าปลี 
หอมดอก และดอกดาวเรืองเป็นพืชเสริม 

5) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง นายธนู แซ่ลี มีการปลูกพืชหลากหลาย โดย
ปลูกอะโวคาโดและพลับเป็นพืชหลัก กาแฟอาราบิก้าเป็นเป็นพืชรอง และเลิกปลูกกะหล ่าปลีแล้ว 

6) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง นายวีรศักดิ์ อาชาวัฒนกุล มีการปลูกพืช
หลากหลาย โดยปลูกมะคาเดเมีย และอะโวคาโดเป็นพืชหลัก กาแฟอาราบิก้าเป็นพืชรอง หอมดอกและ
ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชเสริม 

7) แปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนที สูง นายคึ แซ่ม้า ปลูกอะโวคาโดเป็นพืชหลัก 
กาแฟอาราบิก้าเป็นเป็นพืชรอง กะหล ่าปลีเป็นพืชเสริม 
สรุปผลการด่าเนินงาน 

การทดลองที่ 1 ทดสอบการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูกะหล ่าปลีทดแทนการใช้
สารเคมีในพ้ืนที แปลงใหญ่  พ้ืนที  101 ไร่ ใช้ไส้เดือนฝอยทดแทนการใช้สารก่าจัดแมลงได้ร้อยละ 67.3 จาก
จ่านวนครั้งของการใช้สารก่าจัดแมลงทั้งหมด มีการใช้บีทีและสารเคมีก่าจัดแมลงร้อยละ 12.7 และ ร้อยละ 
20.0 การใช้ไส้เดือนฝอยมีราคาถูกกว่าการใช้บีที และการใช้สารเคมีถึง 5 และ 3.7 เท่า ตามล่าดับ เกษตรกร
ยอมรับและมีความสนใจที จะใช้ไส้เดือนฝอยในการก่าจัดแมลง แต่ไม่พร้อมที จะท่าการผลิตใช้เอง  การผลิต
และใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมแมลงศัตรูกะหล ่าปลีในระดับชุมชนในพ้ืนที แปลงใหญ่บนพ้ืนที สูงจังหวัดตาก 
สามารถท่าได้โดยเฉพาะกับการปลูกกะหล ่าปลี ที เกษตรกรจะทยอยปลูก ไม่ได้ปลูกพร้อมกันทั้งหมด ควร
ส่งเสริมให้รวมกลุ่มผลิตไส้เดือนเพื อจ่าหน่ายในพ้ืนที  ไส้เดือนฝอยเป็นสารชีวภัณฑ์ที ใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์อื น 
หรือร่วมกับสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจสารพิษในเลือด เป็นวิธีการที มีประสิทธิภาพ ช่วยให้
เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี และส่งผลต่อการปรับเปลี ยนพฤติกรรม เป็นสิ งส่าคัญที จะท่าให้ลด
การใช้สารเคมเีป็นไปได้อย่างยั งยืน  

การทดลองที่ 2 การพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื อทดแทนกะหล ่าปลี 
ด่าเนินการจัดท่าแปลงต้นแบบ 7 แปลง โดยมีมะคาเดเมีย  อะโวคาโด พลับ และพีช เป็นพืชหลัก กาแฟอารา
บิก้า เป็นพืชรอง ระยะแรกปลูกกล้วยเป็นพืชร่มเงา  ปลูกกะหล ่าปลี หอมดอก ดาวเรือง สับปะรด และ
ส้มป่อย เป็นพืชเสริม พ้ืนที รวม 64 ไร่ เกษตรกรมีความมั นใจในการปรับเปลี ยนมาปลูกพืชผสมผสาน เป็น
วิธีการลดการใช้สารเคมีบนพ้ืนที สูงได้อย่างยั งยืน ทั้งยังช่วยฟ้ืนฟูพ้ืนที สีเขียว มีแนวทางในการปฏิบัติ มั นใจที 
จะปรับเปลี ยน การให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ช่องทางการตลาด แหล่งรับซื้อ เป็นสิ งที เกษตรกรต้องการ
ทราบเพื อประกอบการตัดสินใจ ความมั นใจในการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ ท่าให้เกษตรกรกล้า
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ปรับเปลี ยน และการท่างานแบบมีส่วนร่วม มีอิสระในการเลือกชนิดพืชที สนใจ จะช่วยให้การยอมรับและ
ปรับเปลี ยนของเกษตรกรเร็วขึ้น  
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การป้องกันก าจัดแมลงวนัผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน ใน มะปราง มะยงชิด จังหวัดอุตรดิตถ ์
 นันทนา  บุญสนอง1 สุภชัย  วรรณมณี1  วรากรณ์  เรือนแก้ว1  สิทธิ์  แดงประดับ1 

 
ความส าคัญและที่มา 

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถปลูกมะปราง มะยงชิด ได้ผลผลิตและมีคุณภาพดีอีกแหล่งหนึ่ง
ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง มะปราง มะยงชิด เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดอันดับที่ 6 โดยใน
ปี 2561 มีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 1,585 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 75 ล้านบาท มะปราง มะยงชิด เป็นผลไม้ที่จ าหน่ายได้ใน
ราคาสูงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80-100 บาท จึงสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ปลูกมะปราง มะยงชิด เป็นจ านวนมาก 
แต่ปัญหาส าคัญของการผลิตมะปราง มะยงชิด คือ ถูกรบกวนจากแมลงวันผลไม้  หรือแมลงวันทอง (fruit fly) 
โดยตัวเต็มวัย จะเข้าท าลาย มะปราง มะยงชิด ด้วยการวางไข่ไว้ใต้เปลือก จากนั้น 2-3 วัน ตัวหนอนจะฟัก
ออกจากไข่ ท าลายผลผลิตอยู่ภายในผล ใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน ท าให้ผลเน่าเสีย ก่อนการเก็บเกี่ยว 
เนื่องจากแมลงวันผลไม้ สามารถท าลายพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเปลือกบางและเนื้ออ่อนนุ่ม เช่น 
ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ และ น้อยหน่า จึงพบว่าแมลงวันผลไม้สามารถ ขยายพันธุ์และเพ่ิมปริมาณ จากพืช
อาศัยชนิดต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี จึงท าให้การป้องกันก าจัดท าได้ยาก   

โดยทั่วไป  เกษตรกรผู้ปลูกมะปราง มะยงชิด ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการก าจัดแมลงวันผลไม้ ด้วยการ
ใช้ส าลีหยดด้วย เมธิล ยูจินอล ผสมกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แขวนไว้ในขวดกับดัก และน าไปแขวนไว้ใต้ต้น
มะปราง มะยงชิด ร่วมกับการปล่อยแมลงวันผลไม้ตัวผู้ ที่ผ่านการฉายรังสีให้เป็นหมัน แต่ก็ยังไม่สามารถก าจัด
แมลงวันผลไม้ หรือลดจ านวนผลผลิตที่เสียหายจากการถูกรบกวนโดยแมลงวันผลไม้ได้ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ จึงน าความรู้วิชาการ ในเรื่องวิธีการก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสาน เนื้อหาที่
น ามาอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรนั้น เป็นวิธีการที่ประยุกต์มาจากการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ในมะม่วง 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินโครงการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน ใน มะปราง มะยงชิด  แบ่งเป็น 2 
กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน เป็นการ
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะปรางมะยงชิด ในพ้ืนที่ ต.น้ าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ วัดน้ าริดเหนือ ต.น้ าริด  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ 

2. กิจกรรมแปลงต้นแบบ ด้วยการคัดเลือกเกษตรกร มาร่วมท าแปลงต้นแบบ การป้องกันก าจัด
แมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน ใน มะปราง มะยงชิด  จ านวน 5 ราย โดยมี อุปกรณ์ และวิธีการดังนี้ 
 
 
 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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อุปกรณ์ 
1.กับดักแมลงวันทองแบบสไตเนอร์ 
2. สารเคมี มาลาไธออน 83% EC 
3. สารล่อแมลงวันทอง เมธิล ยูจินอล 
4. เหยื่อโปรตีน 
5. ส าลี ถุงมือ หน้ากากปิดจมูก  

วิธีการ 
1.น าก้อนส าลี หยดด้วย สารล่อแมลงวันทองเมธิล ยูจินอล 4-5 หยด และหยดสารเคมี 

มาลาไธออน 83% อีซ ีจ านวน 3 หยด ลงในส าลีก้อนเดียวกัน และน าเหยื่อโปรตีน ทาให้ทั่วก้อนส าลี ก้อนเดิม 
2. น าก้อนส าลีจากข้อที่ 1 มาผูกไว้ในกับดักแมลงวันทองแบบสไตเนอร์  แล้วจึงน าไป 

แขวนไว้กับต้นมะปราง มะยงชิด สูงจากพ้ืนดิน 1.5 เมตร อัตรา 5 กับดัก ต่อ 60 ต้น และเปลี่ยนกับดักทุก 15 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 ผลผลิตมะปรางมะยงชิด  เสียหายในรูปแบบต่างๆ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 

1.1 จัดในวันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดน้ าริดเหนือ ต.น้ าริด อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์          
มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจ านวน 24 ราย และมีการประเมินความรู้ของผู้ฝึกอบรม ก่อนและหลังการอบรม 
ด้วยการใช้แบบทดสอบ แบบเลือกข้อที่ถูกท่ีสุดจาก ก-ค จ านวน 15 ข้อ พบว่าเกษตรกรมีความรู้เฉลี่ยก่อนการ
ฝึกอบรม 5  คะแนน หลังการฝึกอบรม 8.17 คะแนน  เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 82.61  

1.2 จุดเด่นของการอบรมในครั้งนี้ คือ เกษตรกรได้ความรู้เพ่ิมขึ้น ในเรื่องการป้องกันและก าจัด
แมลงวันผลไม้ ว่าสารล่อแมลงวันทอง เมธิล ยูจินอล ไม่สามารถก าจัดแมลงวันทองตัวเมีย ที่ท าความเสียหายให้
ผลผลิตได้ และ วิทยากรบรรยายกระชับและเข้าใจง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมแปลงต้นแบบ  
คัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน ในมะปราง 

มะยงชิด จ านวน 5 ราย ได้แก่ นายสมาน ตันดี นายเด่น วันแว่น นางแสงเดือน  ริดชุม นางกัญญารัตน์  ตันดี 
และนางเรียม  แก้วโต โดยเก็บข้อมูลจ านวนแมลงวันผลไม้ที่ติดอยู่ในกับดัก ทุก 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 
เมษายน ถึงเดือนสิงหาคม และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายจากแมลงวันผลไม้ ก่อน และหลังติดกับดัก โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 

 

 

ภาพที่ 2 การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะปราง มะยงชิด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 วัดน้ าริดเหนือ   
ต.น้ าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
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ตารงที่ 1 จ านวนแมลงวันทองที่พบในกับดักแบบสไตเนอร์ ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือนสิงหาคม ณ แปลง
เกษตรกรต้นแบบ ต.น้ าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

เดือน จ านวนแมลงวันผลไม้ (ตัว) 
ตัวผู้ ตัวเมีย รวม 

เมษายน 654 4 658 
พฤษภาคม 196 - 196 
มิถุนายน 518 2 520 
กรกฎาคม 332 2 334 
สิงหาคม 150 - 150 

 
ตารงที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของมะปราง มะยงชิด จากแมลงวันผลไม้ ก่อนและหลังติดกับดัก ในแปลง
เกษตรกรต้นแบบ ต.น้ าริด  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

รายชื่อเกษตรกร เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
ก่อนติดกับดัก ก่อนติดกับดัก 

นายสมาน ตันดี  20.3 17.6 
นายเด่น วันแว่น 15.4 9.8 
นางแสงเดือน  ริดชุม 16.6 8.1 
นางกัญารัตน์  ตันดี 15.6 19.0 
นางเรียม  แก้วโต 27.9 22.3 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนแมลงวันทองที่พบในกับดักแบบสไตเนอร์ สามารถเก็บได้ทุกเดือน โดย

เดือนเมษายน เก็บได้มากที่สุด 658 ตัว แบ่งเป็นตัวผู้ 654 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว ส่วนเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของ
มะปราง มะยงชิด จากแมลงวันผลไม้ ก่อนและหลังติดกับดัก ในแปลงเกษตรกรต้นแบบ พบว่า เกษตรกร 
จ านวน 4 ราย พบความเสียหายลดลง จากจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 ราย (ตารางท่ี 2) 
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ภาพที่ 3 การติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้ ในแปลงต้นแบบ ต.น้ าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

ภาพที่ 4 แมลงวันผลไม้ ที่ติดในกับดัก 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
1. ความรู้ของเกษตรกร ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมอบรม ซึ่งทดสอบด้วยการใช้แบบทดสอบ มี

คะแนนเต็ม 15 คะแนน  จากการทดสอบ พบว่าเกษตรกรมีความรู้เฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม 5  คะแนน หลังการ
ฝึกอบรม 8.17 คะแนน  เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 82.61 และหลังจากการท าแปลงต้นแบบมา
ระยะหนึ่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  ได้จัดการเสวนาเกษตรกร เพ่ือสรุปจุดเด่นของงานที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ และข้อจ ากัดของเกษตรกร ที่มีต่อเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ที่น าไปใช้ในพ้ืนที่     
ได้ข้อสรุปว่า เกษตรกรได้รับทราบว่าแมลงวันผลไม้ตัวเมีย คือตัวที่ท าความเสียหายให้กับผลผลิต การก าจัด 
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง  วิธีการที่แนะน า เป็นวิธีการที่ปลอดภัย สามารถใช้ในแปลงที่ปลูกในเขตรั้วบ้านได้ ซึ่งใน
ปี 2563 เกษตรกรจะเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับการก าจัดแมลงวันผลไม้ ตั้งแต่เดือนมกราคม เพ่ือก าจัดแมลงวัน
ทองก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 

2. การติดตั้งกับดัก เพ่ือล่อแมลงวันผลไม้ ตัวผู้ใช้สารล่อแมลงวันทองเมธิล  ยูจินอล และตัวเมีย ใช้
เหยื่อโปรตีน ไม่มีผลต่อจ านวนแมลงวันผลไม้ ที่ติดในกับดักแบบสไตเนอร์ แต่มีผลต่อจ านวนผลผลิต มะปราง 
มะยงชิด ที่ได้รับความเสียหาย อันมีสาเหตุมาจากแมลงวันผลไม้  
 

 

ภาพที่ 5 รอยแผลบนผลมะยงชิด ที่ถูกแมลงวันผลไม้ รบกวน 
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พันเสาโมเดล : ต้นแบบการตลาดน าการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบกลุ่มของภาคเหนือตอนล่าง 
            

       บุญเลิศ สอาดสิทธิ์ศักดิ์1  ปิยวรรณ ปิงชัย1 

 
ความส าคัญและที่มา  

ปี พ.ศ. 2553 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมกับศูนย์พัฒนา
เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนินโครงการวิจัยเรื่องช่องทางการตลาดส าหรับผัก
ปลอดภัยของเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ตลาดสีเขียว ตลาดเทศบาล 5) ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจัด
สถานที่พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้เกษตรกร 7 กลุ่ม โดยมีเกษตรกรต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก เป็นกลุ่มหลักในตลาด เพ่ือแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าโดยเกษตรกรต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GAP/ORGANIC จาก สวพ.2  

ปี พ.ศ. 2555 ตลาดสีเขียวขยายสาขาไปยัง ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดพิษณุโลก โดยให้เกษตรกรต าบลพันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก น าผลผลิตพืชผักที่ผ่านมาตรฐาน GAP 
มาขายในระบบฝากขาย (consignment) เกษตรกรได้เรียนรู้สเป็คสินค้าแต่ละชนิด ระบบการสั่ง สินค้าของ
ห้าง ระบบการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคพืชผักทั้งตลาดบนและตลาดล่างว่ามี
ความต้องการสินค้าพืชผักชนิดใดบ้าง แตกต่างกันอย่างไร 

ปี พ.ศ. 2559 นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 เป็นผู้
ประสานงานให้เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป มาสร้างโรงคัดบรรจุพืชผักขนาด 250 ตารางเมตร ตามโครงการช่วยเหลือ
ชุมชน (CSR) โดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ซึ่งมีพิธีเปิดและส่งมอบเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สามารถ
ก าหนดชนิดพืชปริมาณและราคาตามท่ีตลาดต้องการได้ โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต 
วิธีการด าเนินงาน 

1. สร้างตลาดรับซื้อเป็นของตนเองที่สามารถก าหนดราคาสินค้าพืชผักแต่ละชนิดได้เอง 
2. ฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชผัก (GAP) และการ

ตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชผักแบบกลุ่ม (Group Certification) ตามมาตรฐาน 
ASEANGAP 

3. วางแผนการผลิตสินค้าพืชผัก ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย
ด าเนินตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชผัก (GAP) 

4. การจัดท าเอกสารจัดการคุณภาพภายใน (Internal Control System : ICS) ให้แก่กลุ่มพันเสา
ฟาร์ม พร้อมประกาศใช้และให้สมาชิกน าไปปฏิบัติตาม 

5. ประชุมกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยพันเสาฟาร์มทุกๆเดือน และติดตามรับทราบปัญหา 
 
1
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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6. สมาชิกน าไปปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม 
6.1 ผู้ตรวจประเมินของกลุ่ม (Inspector) ท าหน้าที่ตรวจประเมินแปลงครบทุกแปลง  

ตามมาตรฐาน มกษ. 9001-2556 แล้วน าเสนอคณะกรรมการรับรองของกลุ่ม 
6.2 คณะกรรมการรับรอง (Certification Committee : CC) ของกลุ่มพิจารณาตัดสิน

รับรองมาตรฐานการผลิตพืช มกษ. 9001-2556  
7. ประธานกลุ่มปลูกพืชปลอดภัยพันเสาฟาร์ม ยื่นค าขอการรับรองแหล่งผลิตพืชผักแบบกลุ่ม (F2) 

พร้อมเอกสารแนบรายชื่อสมาชิก ชนิดพืชและพ้ืนที่ปลูก 
8. ผู้ตรวจประเมินของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 (Auditors) เข้าไปตรวจเยี่ยมกลุ่ม (Pre-visit) 

และสุ่มตรวจแปลงของสมาชิก (Auditors) ตามกฏเกณฑ์ของการรับรองแบบกลุ่ม  (Group 
Certification)  

9. ผู้ตรวจประเมินของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  น าเสนอ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.2 พิจารณารับรองแหล่งผลิต GAP พืชแบบกลุ่ม 

10. พัฒนาโรงคัดบรรจุพืชผักให้ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงงาน (GMP) และสมัครขอการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

11. ผู้ตรวจประเมินของ กตม. กมพ. เข้าตรวจโรงคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP แล้วน าเสนอ 
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงงาน ของ กมพ. 

12. เข้าร่วมโครงการ AFACI ของกรมวิชาการเกษตร ชื่อ Development of Group Certification 
Process for ASEAN GAP in Thailand พร้อมมีการขยายผลไปสูjกลุ่มอ่ืนๆ   

ผลการด าเนินงาน 
1. สร้างตลาดสีเขียวที่ตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในระยะเริ่มต้น ต่อมา

ขยายไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก แล้วพัฒนาสู่ Modern Trade เริ่มต้นที่ห้างท็อปส์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาพิษณุโลก ต่อมาขยายไปยัง สาขาพิจิตรและก าแพงเพชร 

2. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 ด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
2.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) 
2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชแบบกลุ่ม (Group Certification)   
2.3 บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการรับรองและผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
2.4 การใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชผักปลอดภัย 
2.5 ทบทวนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชแบบกลุ่ม 

3. สหกรณ์กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก และกลุ่มร่วมกันวางแผนการผลิตพืชผักตามความถนัดและ
สอดคล้องความต้องการของตลาด โดยด าเนินการตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชผัก (GAP) 
จ านวน 12 ชนิด  
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4. ผู้ประสานงานคุณภาพของกลุ่มได้จัดท าเอกสารการจัดการคุณภาพภายใน (Internal Control 
System : ICS) ให้แก่ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยพันเสาฟาร์ม ซึ่งประธานกลุ่มได้อนุมัติพร้อมประกาศใช้ ตั้งแต่
วันที่ 5 เมษายน 2562 โดยให้สมาชิกน าไปปฏิบัติตาม 

5. ประธานนัดสมาชิกมาประชุมกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยพันเสาฟาร์ม เป็นประจ าทุกเดือน และ
ติดตามรับทราบปัญหาหลังจากสมาชิกน าไปปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพภายใน (ICS) และระเบียบของกลุ่ม 

5.1 ผู้ตรวจประเมินของกลุ่ม (Inspector) ได้ท าหน้าที่ตรวจประเมินแปลงครบทุกแปลง 
จ านวน 60 แปลง เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562 ตามมาตรฐาน มกษ. 9001-2556 
5.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินของกลุ่มได้น าเสนอคณะกรรมการรับรอง (Certification 
Committee : CC) เมือ่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ซึ่งมีมติรับรองแปลงของสมาชิกทั้งหมด 20 
ราย 12 ชนิดพืช จ านวน 6.368 ไร่ 

6. ประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยพันเสาฟาร์ม ยื่นค าขอการรับรองแหล่งผลิตพืชผัก แบบกลุ่ม  
(F2) พร้อมเอกสารแนบรายชื่อสมาชิก 20 ราย 12 ชนิดพืช และพ้ืนที่ปลูก 6.368 ไร่ จ านวน 60 แปลง 

7. คณะผู้ตรวจประเมินของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 (Auditors) เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่ม (Pre-
visit)  และสุ่มตรวจแปลงสมาชิก N  พบว่ากลุ่มมีความเสี่ยงปกติ  60 = 8 แปลง ตามกฏเกณฑ์ของการ
รับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)  ตาม RE-2 ข้อ 6 เมือ่วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 

8. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 น าเสนอคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช สวพ.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผลการพิจารณากรรมการมีมติรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืชแบบกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยพันเสาฟาร์ม หมู่ที่ 3 จ านวน 20 ราย 12 ชนิดพืช พ้ืนที่ 
6.368 ไร่ จ านวน 60 แปลง ดังนี้ กวางตุ้ง คะน้าใบ คะน้ายอด ฮ่องเต้ มะเขือยาว ผักบุ้งจีน ผักกาดขาว 
กระเจี๊ยบเขียว บวบเหลี่ยม ผักชี มะเขือเปราะ และต้นหอม 

9. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Advisor) 
ในการพัฒนาโรงคัดบรรจุพืชผักของสหกรณ์กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีส าหรับโรง
คัดบรรจุ (Good Manufacturing Practice : GMP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย 
หลักปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุพืชผัก 

10.  กตม. กมพ. ได้ท าการตรวจประเมินและรับรองโรงคัดบรรจุพืชผักตามมาตรฐาน GMP (มกษ.
9035-2553) แล้วน าเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน GMP ของ กมพ. เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 
2561 โดยการประสานงานของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 

11.  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 ได้น ากลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยพันเสาฟาร์ม หมู่ที่ 3 ต.พันเสา 
อ.บางระก า จ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ AFACI ของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะ กลุ่มต้นแบบการปลูก
พืชผักปลอดภัยแบบกลุ่ม (GAP) ตั้งแต่ปลายปี 2558 จากนั้นได้ขยายผลออกไป 3 กลุ่มของโครงการ ได้แก่  

11.1 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยแปลงใหญ่ผักพันเสา หมู่ที่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 
สมาชิก 20 คน พื้นที่ 10 ไร่ 
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11.2 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พันเสา หมู่ที่ 11 ต.พันเสา           
อ.บางระก า จ.พิษณุโลก สมาชิก 30 คน พื้นที่ 10 ไร่  
11.3 วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านวังดินเหนียว ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
สมาชิก 30 คน พื้นที่ 8 ไร่ 

12. เทศบาลต าบลพันเสาไดม้ีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต 
พิษณุโลก จ ากัด เมื่อปี 2560 สมาชิก 88 คน พ้ืนที่ 100 ไร่ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย เกษตรกรใน ต.พันเสา     
ต.ปลักแรด ต.บ่อทอง ต.หนองกุลา ต.บึงกอก อ.บางระก า และ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รวมทั้ง         
ต.หนองหลุม ต.บึงบัว ต.บ้านนา ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เพ่ือรองรับการเข้าร่วมแปลงใหญ่ผักของ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้สร้างเครือข่ายขยายผลไปยังอ าเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก เช่น ต.คุยม่วง อ.บางระก า ต.จอมทอง อ.เมือง ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม          
ต.บ้านกลาง อ.วังทอง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ ต.แม่ระกา อ.วังทอง และ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย   
แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ประสบปัญหาสินค้าถูกตีคืนบ่อยครั้งท าให้เกิดปัญหาก าไรลดลง ทาง กถท. สวพ.2 
ได้พาคณะกรรมการไปศึกษาดูงานที่ FDC ของท้อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประเทศไทยได้รับรางวัล 
Most Outstanding Project จากทั้งหมด 14 ประเทศ ซึ่งมีการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562      
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้จากการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผักในห้างสรรพสินค้า ของ 
THAIPAN ผลปรากฏว่า ไม่พบสารเคมีตกค้างในพืชผักจาก เกษตรกรชุมชนพันเสาเลย ท าให้ ท็อปส์ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต เสนอให้ไปรับรางวัลจาก มกอช. ในฐานะชุมชนผักปลอดภัยดีที่สุด  
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รูปแบบทางธุรกิจ (Business model) 
1. พันเสาฟาร์มโมเดล 

รายได้จากการผลิตผักของกลุ่มพันเสาฟาร์ม 
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2. กรีนมาร์เก็ตพันเสาโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการผลิตผักของกลุ่มพันเสากรีนมาร์เก็ต 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

พันเสาโมเดล (Phansao Management Model) คือ รูปแบบการร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยให้มีรายได้อย่างพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลต าบลพัน
เสา ภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดอาหารปลอดภัยกรีนมาร์ เก็ต พิษณุโลก จ ากัด 
ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) ได้แก่ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  แม็คโคร Big C N&P QRGANIC เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารวมทั้ง
กลุ่มเกษตรกร 

โมเดลนี้มีการบริหารจัดการแบบบูรณการโดยทุกภาคส่วนท าหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจน
สามารถขับเคลื่อนนโยบายการตลาดน าการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดังไดอะแกรม นี้ 

 

 

 

- มกอช 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
-กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

-FDC 
-Tops super market 
  พิษณุโลก/พิจิตร/ก าแพงเพชร 
-N&P Organic  
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การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยเคมีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 
เบญจมาศ ใจแก้ว1  สุธินี  สาสีลัง1  พรศิริ  สายะพันธ์1   

วิษณุ แจ้งใบ1  บังอร  แสนคาน1 สมบัติ  ตงเต๊า1  
 

ความส าคัญและที่มา 
ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่มีความส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นและยังเป็น

ต้นทุนที่มีความส าคัญต่อผลก าไร ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ปัจจุบันธุรกิจการค้าปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและการแข่งขันสูงเนื่องจากมีปริมาณความต้องการเฉลี่ยประมาณ 5-6 ล้านตันต่อปี  ซึ่งมีทั้งการน าเข้า
โดยตรงและผลิตภายในประเทศเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
มีบริษัทน าเข้าปุ๋ยเคมีมากว่า 400 ราย บริษัทผู้ผลิตเคมี 500 กว่าราย และร้านค้าจ าหน่ายปุ๋ยเคมีซึ่งกระจาย
อยู่ทั่วประเทศมากกว่า 5,000 ร้าน รัฐจ าเป็นต้องก ากับ ดูแล และควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายปุ๋ยเคมีให้
ได้มาตรฐานโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรอง ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมที่ละลายน้ าตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียนหรือการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยเคมี  ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย        
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดไว้ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) 
และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณ ธาตุอาหารรับรอง
ของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 เพ่ือ
ก าหนดคุณสมบัติของปุ๋ยเคมี และผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือจ าหน่ายให้ปฏิบัติตาม 

ในการวิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่ละลายน้ า ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025 และวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีของกรมวิชาการเกษตรซึ่งอ้างอิงมาจากวิธีมาตรฐานของ 
AOAC และ OMAF 
วิธีการด าเนินงาน 
1. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมี 

1. ตัวอย่างปุ๋ยเคมีจากกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ (กคบ.) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
(สวพ. 2) ซึ่งส่งมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ. 2 
 
 
1
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/fertizer/1.3.4.%20FEDOA/FEDOA03.pdf
http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/fertizer/1.3.4.%20FEDOA/FEDOA03.pdf
http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/fertizer/1.3.4.%20FEDOA/FEDOA03.pdf
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2. อุปกรณ์และสารเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  

- สารเคมีและเครื่องมือในการหาค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen) 
- สารเคมีและเครื่องมือในการหาค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorus) 
- สารเคมีและเครื่องมือในการหาค่าฟอสฟอรัสที่ไม่ละลายในแอมโมเนียมซิเตรท (CIP phosphorus) 
- สารเคมีและเครื่องมือในการหาค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ า ( Water soluble potassium) 

2. วิธีการ 
2.1 การรับตัวอย่าง 

ลูกค้ากรอกกรอกรายละเอียด และรายการท่ีต้องการวิเคราะห์ในแบบบันทึกใบน าส่งตัวอย่างทดสอบ
และทบทวนค าขอบริการทดสอบปุ๋ย เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสภาพตัวอย่าง สภาพภาชนะบรรจุ  ปริมาณที่
ส่งและความถูกต้องของใบน าส่งฯ และตัวอย่าง จากนั้นลงรหัสตัวอย่างปุ๋ย (sample number) เพ่ือบ่งชี้
ตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบรหัสตัวอย่าง  ดังตัวอย่างแสดง 
 หมายเลขตัวอย่าง (sample number)  XX-02-CF-G/R/L-XXX 
               เมื่อ    XX  คือ ปีพ.ศ. หรือปีงบประมาณ 

02  คือ สถานที่ 
CF คือ  ชนิดของปุ๋ย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

CF = ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี และ OF = ปุ๋ยอินทรีย์ 
G/R/L คือ  แหล่งที่มาของปุ๋ย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 G = บุคคลทั่วไป R = ขึ้นทะเบียน และ L= กคบ. 
XXX คือ ล าดับหมายเลขตัวอย่าง ตั้งแต่ 001 เป็นต้นไป 

 
2.2 การวิเคราะห์ธาตุอาหารรับรองในปุ๋ยเคมี 

ด าเนินการวิเคราะห์ธาตุอาหารรับรองในปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตร 
ส าหรับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้จากการค านวณโดยการน าค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดหักออกด้วยฟอสฟอรัสที่
ไม่ละลายในแอมโมเนียมซิเตรท 

 
2.3 การประเมินผลค่าวิเคราะห์  

มีข้ันตอนการประเมินผลดังนี้ 
2.3.1 รวมรวมข้อมูลผลวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีตั้งแต่ปี 2559-2561 ซึ่งกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ

ปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ในปุ๋ยเคมีของจากร้านค้าร่วมโครงการ Q-shop และการสุ่มตรวจตามภารกิจของกลุ่มควบคุมตาม
พระราชบัญญัติ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ก าแพงเพชร ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
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2.3.2 เลือกฟังก์ชันของ Excel ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คลาดเคลื่อนแล้วสร้างสมการเพ่ือกรองและ

ประเมินผลค่าวิเคราะห์ปริมาณตุอาหารรับรอง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้น
ทะเบียน การออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียนหรือการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยเคมี 
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดไว้
ข้อ 2 (1)(2)(3) และ (4)  และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของ
ปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2550  

2.3.3 ประมวลผลการวิเคราะห์เพ่ือประเมินคุณภาพปุ๋ย 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ซึ่งบันทึกในโปรแกรมส าเร็จรูป excel มาสร้างตัวแปรและสมการที่จ าเป็น

เพ่ือประเมินคุณภาพปุ๋ยตามชนิดของธาตุอาหารรับรองได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
และโพแทสเซียมที่ละลายน้ า (รูปที่ 1และรูปที่ 2) โดยใช้หลักเกณฑ์ตามตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฯ และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปุ๋ยเคมีปลอม หมายถึงปุ๋ยเคมีที่ปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งเมื่อน ามารวมกับเกณฑ์
คลาดเคลื่อนข้ันต่ าแล้วน้อยกว่าร้อยละสิบตามที่ข้ึนทะเบียนหรือระบุไว้ในฉลาก 

2. ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน หมายถึงปุ๋ยเคมีที่ปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งเมื่อน ามารวมกับ
เกณฑ์คลาดเคลื่อนขั้นต่ าแล้วน้อยกว่าที่ข้ึนทะเบียนไว้แต่ไม่ถึงร้อยละสิบ 

3. ปุ๋ยเคมีได้มาตรฐานหมายถึงปุ๋ยเคมีที่ปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งเมื่อน ามารวมกับ
เกณฑ์คลาดเคลื่อนขั้นต่ าแล้วเท่ากับหรือมากว่าที่ขึ้นทะเบียนหรือระบุไว้ในฉลาก 

 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลผลการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพของปุ๋ยเคมีในปี พ.ศ. 2559 
 

http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/fertizer/1.3.4.%20FEDOA/FEDOA03.pdf
http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/fertizer/1.3.4.%20FEDOA/FEDOA03.pdf
http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/fertizer/1.3.4.%20FEDOA/FEDOA03.pdf
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รูปที่ 2 ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ประเมินคุณภาพปุ๋ยตามชนิดของธาตุอาหารรับรอง 

 
2. ในการประเมินคุณภาพของปุ๋ยเคมี จากตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรับรองในปุ๋ยเคมีจาก

ร้านค้าร่วมโครงการ Q-shop และการสุ่มตรวจตามภารกิจของกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 
ก าแพงเพชร ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์รวมทั้งหมด 197 ตัวอย่าง แบ่งเป็นปุ๋ยจาก
ร้านค้าโครงการ Q-shop 129 ตัวอย่าง และจากการสุ่มตรวจตามภารกิจของ กคบ. 68 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 
65.48 และร้อยละ 34.51 เมื่อจ าแนกตามจังหวัดแหล่งจ าหน่ายเป็นดังนี้ พิษณุโลก 50 ตัวอย่าง พิจิตร 27 
ตัวอย่าง เพชรบูรณ์ 32 ตัวอย่าง ก าแพงเพชร 16 ตัวอย่าง ตาก 23 ตัวอย่าง สุโขทัย 11 ตัวอย่าง อุตรดิตถ์ 27 
ตัวอย่าง และไม่ระบุจังหวัด 11 ตัวอย่าง โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดจ านวน 119 ตัวอย่าง 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์จ านวน 113 ตัวอย่าง และโพแทสเซียมที่ละลายน้ าจ านวน 111 ตัวอย่าง 

 จากประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนปริมาณธาตุอาหารรับรองตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 
พบว่า ปุ๋ยที่ปริมาณธาตุอาหารรับรองผ่านเกณฑ์ตามที่แจ้งไว้ในฉลากคิดเป็นร้อยละ 77.66 ปุ๋ยผิดมาตรฐาน
ร้อยละ 16.75 ปุ๋ยปลอมร้อยละ 4.57 โดยธาตุอาหารรับรองไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ
โพแทสเซียมที่ละลายน้ าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90.27 86.90 และ 79.07 ผิดมาตรฐานร้อยละ 7.57 11.31 และ 
15.12 ปลอมร้อยละ  2.22 4.17 และ4.07 ตามล าดับ สูตรปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองผิดมาตรฐานเกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ 0-52-34, 4-5-7, 4-16-20, 4-21-21, 7-12-40, 10-20-30, 13-0-46, 15-10-30, 16-8-8, 
16-20-0, 18-8-8, 20-10-10, 20-20-15, 25-5-5, 27-12-6, 30-20-10 ปริมาณธาตุอาหารรับรองปลอม 
ได้แก่ 4-21-21, 6-6-12, 8-45-16, 20-8-8, 20-10-10, 25-5-5, 27-15-18, 28-8-8, 30-20-10   

เมื่อประเมินตามแหล่งการเก็บตัวอย่าง ปุ๋ยจากร้านค้าโครงการ Q-shop มีปุ๋ยที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
72.87 ปุ๋ยผิดมาตรฐานร้อยละ 20.16 และปุ๋ยปลอมร้อยละ 6.98 ปุ๋ยจากการสุ่มตรวจตามภารกิจมีปุ๋ยผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 86.76 ปุ๋ยผิดมาตรฐานร้อยละ 10.29 และปุ๋ยปลอมร้อยละ 2.94 ดังแสดงในตารางที่ 1 2 และ 3 
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ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างปุ๋ยที่วิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 โดยจ าแนกตามแหล่งที่มาและจังหวัด 

หน่วย : ตัวอย่าง 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

รวม 
2559 2560 2561 

ปุ๋ยทั้งหมดที่ส่งมาวิเคราะห์ 75 60 62 197 
ปุ๋ยจากร้านค้าโครงการ Q-shop 48 37  44  129 

(65.48%) 
- ก าแพงเพชร 0 7 8 15 
- ตาก 4 5 7 16 
- พิษณุโลก 13 10 10 33 
- พิจิตร 6 5 8 19 
- เพชรบูรณ์ 6 5 6 17 
- สุโขทัย 5 2 2 9 
- อุตรดิตถ ์ 12 3 3 18 
- ไม่ระบุแหล่งที่มา 2 0 0 2 

ปุ๋ยจากการสุ่มตรวจตามภารกิจ 27  23  18  68 
(34.51%) 

- ก าแพงเพชร 0 1 0 1 
- ตาก 3 2 2 7 
- พิษณุโลก 6 4 7 17 
- พิจิตร 2 4 2 8 
- เพชรบูรณ์ 5 6 4 15 
- สุโขทัย 1 1 0 2 
- อุตรดิตถ ์ 3 3 3 9 
- ไม่ระบุแหล่งที่มา 7 2 0 9 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของตัวอย่างปุ๋ยตัวที่วิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 โดย
จ าแนกตามแหล่งที่มา 

หน่วย : ตัวอย่าง 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

รวม 
2559 2560 2561 

ปุ๋ยทั้งหมดที่ส่งมาวิเคราะห์ 75 60 62 197 
- ผ่านเกณฑ ์ 63  43 47  153 

(77.76%) 
- ผิดมาตรฐาน 9  10  14  33 

(16.75%) 
- ปลอม 3  7  1  11 

(4.57%) 
ปุ๋ยจากร้านค้าโครงการ Q-shop 48 37 44  129 

- ผ่านเกณฑ ์ 39 23 32 94 
(47.72%) 

- ผิดมาตรฐาน 7 8 11 26  
(13.20%) 

- ปลอม 2 6 1 9 
(4.57%) 

ปุ๋ยจากการสุ่มตรวจตามภารกิจ 27  23 18 68 
- ผ่านเกณฑ ์ 24 20 15 59 

(29.95%) 
- ผิดมาตรฐาน 2 2 3 7 

(3.55%) 
- ปลอม 1 1 0 2 

(1.02%) 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของตัวอย่างปุ๋ยตัวที่วิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 โดย
จ าแนกตามชนิดของธาตุอาหารรับรอง 

หน่วย : ตัวอย่าง 
รายการ แหล่งที่มา รวม 

 ร้านค้าโครงการ Q-shop สุ่มตรวจตามภารกิจ  
ไนโตรเจนทั้งหมด 119 66 185 

- ผ่านเกณฑ ์ 104 63 167 
(90.27%) 

- ผิดมาตรฐาน 11 3 14 
(7.57%) 

- ปลอม 4 0 4 
(2.22%) 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 113 55 168 
- ผ่านเกณฑ ์ 96 50 146 

(86.90%) 
- ผิดมาตรฐาน 16 3 19 

(11.31%) 
- ปลอม 5 2 7 

(4.17%) 
โพแทสเซียมที่ละลายน้ า 111 61 172 

- ผ่านเกณฑ ์ 83 53 136 
(79.07%) 

- ผิดมาตรฐาน 20 6 26 
(15.125%) 

- ปลอม 5 2 7 
(4.07%) 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการประเมินคุณภาพปุ๋ยเคมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 
ก าแพงเพชร ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ทั้งหมด 197 ตัวอย่าง เป็นปุ๋ยจากร้านค้า
โครงการ Q-shop 129 ตัวอย่าง และจากการสุ่มตรวจตามภารกิจ 68 ตัวอย่างเมื่อประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนปริมาณธาตุอาหารรับรองตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พบว่า ปุ๋ยที่ปริมาณธาตุอาหารรับรองผ่าน
เกณฑ์ตามที่แจ้งไว้ในฉลากคิดเป็นร้อยละ 77.66 ปุ๋ยผิดมาตรฐานร้อยละ 16.75 ปุ๋ยปลอมร้อยละ4.57 โดย
ธาตุอาหารรับรองไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่ละลายน้ าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90.27 
86.90 และ 79.07 ผิดมาตรฐานร้อยละ 7.57 11.31และ 15.12 ปลอมร้อยละ 2.22 4.17 และ4.07 
ตามล าดับ เมื่อประเมินตามแหล่งการเก็บตัวอย่าง ปุ๋ยจากร้านค้าโครงการ Q-shop มีปุ๋ยที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
72.87 ปุ๋ยผิดมาตรฐานร้อยละ 20.16 และปุ๋ยปลอมร้อยละ 6.98 ปุ๋ยจากการสุ่มตรวจตามภารกิจมีปุ๋ยผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 86.76  ปุ๋ยผิดมาตรฐานร้อยละ 10.29 และปุ๋ยปลอมร้อยละ 2.94 โดยแหล่งเก็บจากร้านค้าใน
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร  ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ผ่านเกณฑ์รับรองเฉลี่ยร้อย
ละ 74.48 ผิดมาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 17.60 และปลอมเฉลี่ยร้อยละ 4.04 สูตรปุ๋ยที่พบว่า เป็นปุ๋ยปลอม ได้แก่ 
30-20-10 26-8-8 27-15-18 25-5-5 20-10-10 และ 6-6-12 
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การก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
 

กุลธิดา   ดอนอยู่ไพร1 

 
ความส าคัญและที่มา 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  Fall Armyworm (FAW) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Spodoptera  
frugiperda เป็นศัตรูพืชส าคัญของข้าวโพดที่พบการระบาดทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริกา     
เมื่อปี 2559 พบการระบาดครั้งแรกในเขตภาคกลางและเขตภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา  และในปี 2561 
พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย ปลายปี 2561  พบการระบาดที่จังหวัดตาก ก าแพงเพชร และ
พิษณุโลก  

ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 144,148 ไร่  พบพ้ืนที่การระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดประมาณ 57,513 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด เมื่อพบการระบาดการ
ป้องกันก าจัดของเกษตรกรคือการพ่นสารเคมีที่มีจ าหน่ายในพ้ืนที่ของตนเอง ท าให้เกิดการใช้สารเคมีกลุ่ม
เดียวกันหลายๆ ครั้งหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจึงดื้อต่อสารเคมี ท าให้การก าจัดท าได้ยากมากขึ้น อีกทั้ง
เกษตรกรต้องพ่นสารเคมีแบบ วันเว้นวันหรือทุก  3 วัน ก่อนที่จะปรับ เป็น ทุก 5 -7 วัน เมื่อหนอนระบาด
น้อยลงและข้าวโพดโตมากพอที่จะทนต่อการท าลายได้ การพ่นสารเคมีบ่อยครั้งท าให้ ร่างกายของเกษตรกร
ต้องรับสารเคมีมากข้ึน ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเกษตรกร ผลผลิต สิ่งแวดล้อม  

เมื่อปี 2558 กรมวิชาการเกษตร มีการขับเคลื่อนผลงานวิจัยของไปสู่เกษตรกร หลายโครงการและ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้สารชีวินทรีย์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงเพ่ือลดการ
ใช้สารเคมี  เป็นโครงการหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปี 2558 

 
วิธีการด าเนินงาน  

แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 

1. การให้ความรู้เกษตรกรด้วยการบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2. การลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน ากับเกษตรกรในแปลงปลูก 

 

ผลการด าเนินงาน   
1. การให้ความรู้เกษตรกรด้วยการบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้อง ส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 2 ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้ค าแนะน า
การป้องกันก าจัดให้กับเกษตรกร รวมทั้งหมด 6 อ าเภอ เกษตรกรมากกว่า 650 ราย   มีรายละเอียด
ค าแนะน าดังนี้ 

 
1
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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1.1 การให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องวงจรหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แก่เกษตรกรเพ่ือการป้องกัน
ก าจัดที่มีประสิทธิภาพ 

- หนอนมีวงจรชีวิต 1 รอบประมาณ 30 วัน  
- ระยะไข่ 2-3 วัน 
- ระยะตัวหนอน 14-22 วัน 
- หนอนมี 6 วัย ตัวโตเต็มที่มีขนาด 3-4 

เซนติเมตร 
- หนอนวัย 6 ทิ้งตัวลงดินเพ่ือเข้าสู่ระยะดักแด้ 
- ระยะดักแด้ มีระยะเวลา 7-13 วัน 
- ตัวเมียวางไข่ตอนกลางคืนครั้งละ 100-200 

ฟอง   
- ตัวเมีย 1 ตัว วางไข่ได้1,500-2,000 ฟองต่อ

รอบชีวิต 
- ตัวเต็มวัยบินไกล 100 กิโลเมตรต่อคืน 
1.2 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นศัตรูพืชที่

ส าคัญของขา้วโพด และมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด 
ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันหวาน 
พริกหยวก พืชวงศ์กะหล่ า พืชวงศ์แตง พืชวงศ์ถั่ว พืชวงศ์หญ้า และพืชผักอีกหลายชนิด 

1.3 ลักษณะการท าลาย 
- หนอนวัย 1-2 จะกัดกินเนื้อใบข้าวโพด เป็นรอยแผล สีขาวบนใบ 
- หนอนที่เริ่มโตวัย 3-4 จะเจาะเข้าไปอยู่ที่ยอดข้าวโพดเมื่ออายุประมาณ  30 วัน สังเกตมูล

ของหนอนอยู่ในกรวยใบ  
- การพ่นสารสารเคมีก าจัดแมลงจะต้องพ่นจี้ไปที่กรวยใบเพ่ือให้สัมผัสกับตัวหนอนจะมี

ประสิทธิภาพสูงที่สุด 
- หนอนโตวัย 5- 6 จะเข้าไปกัดกินช่อดอกข้าวโพด การพ่นสารเคมีก าจัดแมลงจะมี

ประสิทธิภาพต่ า และหนอนจะทนทานต่อสารเคมีก าจัดแมลง 
1.4 การป้องกันก าจัดด้วยการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
จุดเด่นของเทคโนโลยี คือ 

1. เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยได้เองในครัวเรือน 
2. ต้นทุนการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยประมาณ 100 บาทต่อไร่ 
3. ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยท าให้หนอนตายภายใน 24 ชั่วโมงหลังพ่น  
4. ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์และสัตว์ 
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อาการของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเม่ือถูกก าจัดด้วยชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าแนะน าส าหรับการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสานโดยใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือน
ฝอยสายพันธุ์ไทย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

หนอนแสดง

อาการหลังพ่น

ใกล้ตาย 

24 ชม.

หลังพ่น 

36 ชม.

หลังพ่น 

48 ชม.

หลังพ่น 

สีด ำ 

สีปกต ิ สีด ำ 

 

คลุกเมล็ดข้าวโพดด้วย

สารเคมไีซแอนทรามิลิ

โพรล 20% SC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อเมล็ด

พันธุ์  1 กิโลกรัม 

พ่นสารเคมีอิมาเมกติน

เบนโซเอต 1.92% EC 

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ

น  า 20 ลิตร 

พ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

อัตรา 60 ล้านตัวต่อน  า 20 ลิตร  

พ่นสารเคมีคลอแรมทรานิลิ

โพรล 5.17% SC  อัตรา 30 

มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร 

พ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

อัตรา 60 ล้านตัวต่อน  า 20 ลิตร  
หรือ 

หยอดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

อัตรา 60 ล้านตัวต่อน  า 20 ลิตร 

ลงยอดข้าวโพด  
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2. การลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน ากับเกษตรกรเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยการประสานงานกับกลุ่มงานอารักขาพืชของส านักงาน
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 7 อ าเภอได้แก่  

อ าเภอ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 

พื้นที่ระบาด (ไร่) 
รุนแรงน้อย รุนแรงมาก 

1 - 60 วัน > 60 วัน 1 - 60 วัน > 60 วัน 
ไร ่ ราย ไร ่ ราย ไร ่ ราย ไร ่ ราย 

วังทอง 3,198 1,618 151 300 22 1,280 138 0 0 
บางระก า 2954 458 42 35 2 397 92 0 0 

พรหมพิราม 1800 520 42 240 22 340 36 0 0 
เนินมะปราง 15021 3,478 430 3,619 451 38 3 0 0 

วัดโบสถ ์ 13700 1,800 225 500 63 0 0 0 0 
นครไทย 68808 14,407 1,623 14093 1,577 0 0 0 0 

ชาติตระการ 37100 8,706 1,600 5,194 1,300 0 0 0 0 

 
3. การสนับสนุนชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและสอนวิธีการผลิตให้กับเกษตรกรและเอกชนเพ่ือ

แก้ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด   
- สนับสนุนชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด ลดการเดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ ปริมาณที่ผลิต
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนี้เท่ากับ 2,140 ถุง 

- สอนวิธีการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากกรม
ส่งเสริมการเกษตร และบุคลากรของบริษัทฺเอกชน ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาการ  

สรุปผลการด าเนินงาน  
การขยายผลการด าเนินงานการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยแบบท าใช้เองเพ่ือก าจัดหนอน

กระทู้ข้าวโพดลายจุด  ได้ให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดให้กับเกษตรกร รวมทั้งหมด 6 อ าเภอ เกษตรกร
มากกว่า 650 ราย  ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ของเกษตรกร ได้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านยาง อ.วัดโบสถ์  สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงไส้เดือนฝอย และมี
เกษตรกรที่น าหัวเชื้อไส้เดือนฝอยไปเพาะขยายเองโดยใช้ซึ้งนึ่งข้าว และหม้อนึ่งแบบลูกทุ่ง จ านวน 10 ราย 
รายละ 1 ชุด ชุดละ 1 ไร่  มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มาเรียนการผลิตห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาการ 
จ านวน 6 หน่วยงาน และ บุคลากรของบรษิัทฺเอกชน จ านวน 5 ราย  

การใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยแบบท าใช้เองเพ่ือก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีการ
บรรยายให้ความรู้ การสาธิตวิธีการเลี้ยง การสาธิตการพ่นในแปลงของเกษตรกร และการสนับสนุนชีวภัณฑ์ 
2,140 ถงุ ให้กับเกษตรกรที่สนใจน าไปใช้ในแปลงของตัวเองเพ่ือการก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แบบลด
การใช้สารเคมีเป็นวิธีมี่ได้ผลและมีประสิทธิภาพที่สุด 
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ1  จรัญ ดิษฐไชยวงศ์1  สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม1  กุลธิดา ดอนอยู่ไพร1   
ยุพา สุวิเชียร1  เกตุวดี  สุขสนัติมาศ1  วิลาวรรณ ไชยบุตร1  ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์1  เอกพล มนเดช1   

 
ความส าคัญและที่มา  
 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เป็นแนวคิดในการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงาน
ด้านการเกษตรเพ่ือช่วยในการด าเนินกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือในการตรวจวัด คาดการณ์และประเมิน
สถานการณ์ อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์ เครื่องมือสื่อสาร การรับรู้ระยะไกล หุ่นยนต์ ที่มีความแม่นย าสูง
เข้ามาช่วยในการท างานช่วยในการบันทึกหรือแปลผลข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม
หรือแก้ไขปัญหา ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร สร้างการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบผ่านการจัดการ
ข้อมูล (Data management) ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด ซึ่งท างานอย่างกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ 
 แนวทางการด าเนินงานแปลงเกษตรอัจฉริยะตั้งอยู่บนแนวคิดของการท าเกษตรสมัยใหม่ที่เรียกว่า 
เกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) เป็นการท าการเกษตรให้เข้ากับสภาพ
พ้ืนที่ น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง 
ปริมาณแสงธรรมชาติ ติดตามการเจริญเติบโต ช่วยในการจัดการแปลงและประเมินผลผลิตอย่างแม่นย า โดยมี
การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ปริมาณตรงตามความต้องการและทันเวลาที่พืช
แต่ละชนิดต้องการ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างแม่นย ามีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของพืช ช่วยลด
การสูญเสียทรัพยากร ไม่เกิดการตกค้างคงเหลือของแร่ธาตุที่อาจท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ซึ่งจะน าไปสู่
ความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
 
วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินงานโครงการในพื้นท่ีของเกษตรกรทั้งแบบรายเดี่ยว หรือในกลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่แปลงใหญ่ หรือ
พ้ืนที่ของโรงงาน โดยนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปร่วมวางแผน ท าแผนที่แปลง เก็บตัวอย่างดิน
วิเคราะห์ ก าหนดขั้นตอน กรรมวิธีการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต ประเมินผลและรายงานผล เป็น
ลักษณะของการจัดท าแปลงกึ่งสาธิต โดยมีการเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ในพ้ืนที่แปลงละ 
100 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลงย่อย (กรรมวิธี) โดยวิธีเกษตรอัจฉริยะด าเนินการตามค าแนะน าทางวิชาการของแต่
ละชนิดพืช และให้ความส าคัญกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของแต่ละกริด  ให้ตรงกับช่วงเวลาตามความ
ต้องการของพืช เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพพืชด้วยภาพถ่ายจาก UAV เพ่ือจัดการศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็วและ
เฉพาะเจาะจง รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังตาราง 1 
 
 
1 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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ตาราง 1   การผลิตมันส าปะหลังแบบวิธีปฏิบัติของเกษตรกรเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรอัจฉริยะ 

กิจกรรม เกษตรสมัยใหม่* เกษตรอัจฉริยะ 

1. การจัดท าแผนที่ภูมิสารสนเทศ ใช้โดรนบินถ่ายภาพแปลง เพ่ือ
จัดท าแผนที่แปลง 

ใช้โดรนบินถ่ายภาพแปลง เพ่ือ
จัดท าแผนที่แปลง และก าหนด
กริด ด้วย GPS เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการน้ า ปุ๋ย การ
อารักขาพืช และการบันทึกข้อมูล
แปลงต่อไป 

2. การเก็บตัวอย่างดิน และ
วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ 

สุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลง ตาม 
กริด ๆ ละ 2 ไร่ และส่งวิเคราะห์
ค ว าม อุดมสมบู รณ์ ของดิ น ใน
ห้องปฏิบัติการ 

สุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลง ตาม 
กริด ๆ ละ 2 ไร่ และส่งวิเคราะห์
ค ว าม อุดมสมบู รณ์ ของดิ น ใน
ห้องปฏิบัติการ 

3. การท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

จัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินจากผลวิเคราะห์ดิน 

จัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินจากผลวิเคราะห์ดิน 

4. การเตรียมดิน ไถเตรียมดินครั้งที่ 1 ด้วยผาล 3 
ตากดินไว้ 2 สัปดาห์ เพ่ือให้เศษ
วัชพืชย่อยสลาย ไถเตรียมดินครั้งที่ 
2 ด้วยผาล 6 จ านวน 2 ครั้งโดยใช้
แทรกเตอร์เป็นต้นก าลัง 

1. ไถพรวนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพ่ือตัดสับย่อยวัชพืชไม่ให้พันขาไถ
ระเบิดดินดาน 
2. ไถระเบิดดินดานจ านวน 2 รอบ 
โดยรอบแรกไถตามแนวยาวของ
พ้ืนที่ และรอบ 2 ไถตามขวางของ
พ้ืนที่ โดยไถตัดกันเป็นตารางหมาก
รุก เพื่อให้ชั้นดินดานแตกร้าว
สม่ าเสมอทั่วทั้งแปลงปลูก 
3. ไถพรวนและยกร่องพร้อมปลูก
เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม 

5. การปลูก - ใช้แรงงานคนในการปลูก 1. ใช้แรงงานคนในการปลูก 
2. ปลูกมันส าปะหลังด้วยเครื่อง
ปลูกมันส าปะหลัง 
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ตาราง 1   การผลิตมันส าปะหลังแบบวิธีปฏิบัติของเกษตรกรเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรอัจฉริยะ (ต่อ) 

กิจกรรม เกษตรสมัยใหม่* เกษตรอัจฉริยะ 

6. การจัดการวัชพืช พ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อน
งอก ภายใน 1-2 วัน หลังปลูก
ในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ 
หรือใช้สารก าจัดวัชพืชประเภท
หลังงอกพ่นเมื่อวัชพืชมีจ านวนใบ 
3-5 ใบ หรือใช้รถแทรกเตอร์ไถ
พรวนก าจัดวัชพืชช่วง 1-3 เดือน 

พ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อน
งอก ภายใน 1-2 วัน หลังปลูก
ในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ 
หรือใช้สารก าจัดวัชพืชประเภท
หลังงอกพ่นเมื่อวัชพืชมีจ านวนใบ 
3-5 ใบ หรือใช้รถแทรกเตอร์ไถ
พรวนก าจัดวัชพืชช่วง 1-3 เดือน 

7. การใส่ปุ๋ย ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามแผน
ที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินราย 
กริด 

8. การอารักขาพืช -แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยไทอะมี
โทแซม 25% ดับบลิวจี 4 กรัม 
หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี 
20 กรัม หรือ ไทอะมีโทแซม/
แลมป์ดาไซฮาโทริน 24.7 % แซท
ซี 10 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-
10 นาที  
-ส ารวจการเข้าท าลายของศัตรูพืช 
เช่น เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่
ขาว โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคใบไหม้ 
และโรคแอนแทรคโนส เป็นต้น 
เมื่ อพบศัตรู พืช  ป้องกันก าจั ด 
(บริ เ วณที่ มี ก ารระบาด )  ตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

-แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยไทอะมี
โทแซม 25 % ดับบลิวจี 4 กรัม 
หรือ ไดโนทีฟูแรน 10 % ดับบลิว
พี 20 กรัม หรือ ไทอะมีโทแซม/
แลมป ์ดาไซฮาโทริน 24.7 % แซท
ซี 10 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-
10 นาที  
-ส ารวจศัตรูพืชด้วยคนร่วมกับการ
ถ่ายภาพแปลงปลูกมันส าปะหลัง
ด้วยUAV เพ่ือตรวจวัด และบันทึก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
แปลง พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล 
หากพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
แปลง นักวิชาการด้านอารักขาพืช
สามารถเข้าไปตรวจสอบ ณ จุดที่
เ กิ ดความผิ ดปกติ  ตามกริ ดที่
แสดงผล ซึ่งน าทางด้วย GPS เพ่ือ
ระบุชนิดของศัตรูพืชและท าการ 
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ตาราง 1   การผลิตมันส าปะหลังแบบวิธีปฏิบัติของเกษตรกรเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรอัจฉริยะ (ต่อ) 

กิจกรรม เกษตรสมัยใหม่* เกษตรอัจฉริยะ 

9. การประเมินการเจริญเติบโต 
ผลผลิต และคุณภาพของพืช 

วัดการเจริญเติบโตของพืช เช่น 
จ านวนต้น/พ้ืนที่ ความสูง ความ
กว้ างทรง พุ่ม  ปริ มาณผลผลิ ต 
คุณภาพผลผลิต เป็นต้น โดยใช้คน
ในการจดบันทึก 

ป้อ งกั นก า จั ด เ ฉพาะจุ ด  ( site 
specific application) วัดการ
เจริญเติบโตของพืช เช่น จ านวน
ต้น/พ้ืนที่ ความสูง ความกว้างทรง
พุ่ม  ปริ ม าณผลผลิ ต  คุณภาพ
ผลผลิต เป็นต้น โดยใช้คนในการ
จดบันทึกร่วมกับการใช้ภาพถ่าย
จากดาวเทียมและโดรน ในการ
ประเมินการเจริญเติบโต  

10. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวโดยใช้ผาลขุดมันทั่วไป 
ร่วมกับการใช้เครื่องขนก่ึงอัตโนมัติ 

เก็บเกี่ยวโดยเครื่องเก็บเกี่ยวมัน
ส าปะหลังแบบก่ึงอัตโนมัติ 

*สถานที่ด าเนินงาน ต าบลวังชะพลู  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการด าเนินงาน 
 1. การวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็น
แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ภาพ 1 แผนที่พื้นที่ปลูกมันส าปะหลังจังหวัดก าแพงเพชร 
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 2. ด าเนินการจัดประชุมเสวนาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในมันส าปะหลังจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยร่วมกับบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จ ากัด และบริษัท สยาม คูโบต้า จ านวน 2 ครั้ง   
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 234 ราย และวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ านวน 203 ราย ณ ศาลา
อเนกประสงค์หมู่ 12 และ หมู่ที่ 2 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร โดยถ่ายทอดความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีการไถระเบิดดินดาน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง, โรคและแมลงศัตรู
มันส าปะหลังและการป้องกันก าจัด ความส าคัญและสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างในมันส าปะหลัง 
และเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร 

 

  
 

  
ภาพ 2 เสวนาเกษตรกรและผู้สนใจ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 1 
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ภาพ 3 เสวนาเกษตรกรและผู้สนใจ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
 

3. แปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ 
  คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ต าบลวังชะพลู  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 5 ราย เพ่ือท าแปลงสาธิต ประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธีปฏิบัติของเกษตรกร 50 ไร่ และวิธี
ทดสอบการใช้เทคโนโลยี 50 ไร่ 
 ประเมินการเจริญเติบโตโดยการวัดความสูงของต้นมันส าปะหลังและความเข้มของสีใบโดยใช้
เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ในใบพืช (Chlorophyll Meter SPAD-502 Plus) ในแต่ละแปลงทุกเดือนเพ่ือ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ประเมินจากภาพถ่าย (ตารางที่ 3) เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาพถ่ายจาก 
UAV และใช้คนในการจดบันทึกความสูงต้นมันส าปะหลังพบว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงเชิงบวก 
y=1.339x+19.952, R=0.970 (ภาพ 4) 
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ตาราง 2   เกษตรกรและพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  เลขที่บัตรประชาชน พิกัดแปลงต้นแบบ พ้ืนที่แปลง 

(ไร่) X Y 
1 นายสุทิน ปัจฉิมะ 3620401225177 572825 1770443 17 
2 นายส าลี  เกตุสิงห์ 3620401252107 572797 1769972 22 
3 นางประกอบ เกตุสิงห์ 3620401254941 572891 1770840 14 
4 นายกิติชัย  ฤทธิ์แจ่ม 3620401250473 572829 1770843 14 
5 นายชุมพร เทียนชัย 3620401230481 571741 1770954 33 

 
ตาราง 3  ความสูงต้นมันส าปะหลัง คลอโรฟิลล์ในใบพืช (SPAD) แปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ 

 
แปลง 

 
พันธุ์ 

อายุต้น 
(เดือน) 

ความสูง (เซนติเมตร SPAD 
วิธี

ทดสอบ 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

ทดสอบ 
วิธี

เกษตรกร 
นายส าลี เกตุสิงห์ (แปลงที่1) KU #72  7 164.80 130.26 49.02 47.80 
นายส าลี เกตุสิงห์ (แปลงที่2) ระยอง 11 4 68.98 65.46 56.25 54.20 
นายชุมพร เทียนชัย ห้วยบง 90 5 86.20 52.88 49.67 49.93 
นายสุทิน  ปัจฉิมะ ระยอง 13 7 118.22 136.62 47.63 46.63 
นางประกอบ  เกตุสิงห์ ระยอง 13 5 75.49 72.71 46.58 52.03 
นายกิติชัย  ฤทธิ์แจ่ม ห้วยบง 90 3 35.05 36.16 49.91 50.42 
 
 
 

 
ภาพ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาพถ่ายจาก UAV และใช้คนในการจดบันทึกความสูงต้น 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2562 ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังแก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอใกล้เคียง  และจัดท าแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยการน า
เทคโนโลยีการไถระเบิดดินดาน, การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินรายกริด 
และการใช้ UAV ในการจัดท าแผนที่แปลงประเมินการระบาดของศัตรูพืช จ านวนต้น พ้ืนที่ ความสูง ความ
กว้างทรงพุ่ม ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
 

  
ภาพ 5 สุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลง ตามกริด ๆ ละ 2 ไร่ 

 

 

  
ภาพ 6 แปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน 50 ไร่ 

 

 

  
 ภาพ 7 การผสมแม่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 



63 
 

 
 

 

  
 

ภาพ 8 การเตรียมและแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วยสารไทอะมีโทแซมเพ่ือป้องกันเพลี้ยแป้ง 
 
 

  
ภาพ 9 แปลงสาธิตการใช้เครื่องปลูกมันส าปะหลังพร้อมใส่ปุ๋ย 

 
 

 
ภาพ 10 รังวัดส ารวจและจัดท าแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

 




